
Beste familie, beste vrienden van onze oud-voorzitter Eddy Verschueren,

Eerst en vooral onze innige deelneming bij het overlijden van jullie vader, jullie grootvader namens 
alle leden van onze harmonie van Peer.

Op 21 maart, minder dan een half jaar geleden, waren we hier in deze kerk ook samen om 
afscheid te nemen van uw goede vriend Michel Swennen en jarenlang onze ondervoorzitter. U was
hier toen ook aanwezig. Nu zijn we helaas naar hier moeten komen om met muziek afscheid te 
nemen van u, onze jarenlange voorzitter. Ja, vanaf 1974 tot 2004, 30 jaar lang bent u onze 
voorzitter geweest. Er zijn weinig mensen in deze tijd die zo lang de kar van een vereniging 
trekken.

Het sterke punt van u was zeker dat u zich wist te omringen door een heel goed team van 
bestuursleden. Als we de foto van 1979 bekijken, waren er liefst 21 bestuursleden die samen met u
voor het wel en wee van de harmonie oog hadden.

Ook heeft u in uw carrière heel veel toespraken moeten houden en daar was u heel goed in. Ik heb
ondertussen veel nieuwjaarstoespraken uit de harmoniekranten van vroeger eens gelezen. Uit die 
van het jubeljaar 1989 wil ik toch een kleine passage voorlezen en hetzelfde thema kwam bijna elk
jaar ongeveer terug: 'De kameraadschap en de goede verstandhouding tussen alle geledingen van
de harmonie zijn de sterkte van onze vereniging. Dat dit zo moge blijven! Want uit de persoonlijke 
inspanning van elk van ons groeit het gezamenlijk succes dat elk van ons dan weer gelukkig en 
trots maakt en … ijver geeft om aan hetzelfde doel verder te werken.' 

In deze kernachtige boodschap zit volgens mij veel waarheid in. We hadden dan net wel in 1988 
een goede uitslag behaald in Heist op den Berg en daarna zelfs een gouden medaille van  de stad 
Antwerpen bekomen, onze eerste grote prijs. Dus een fiere voorzitter eveneens omdat we toen net
de kaap van 70 muzikanten bereikten.

Met onze dirigent Willy Fransen had u een heel goede band. Praktisch elke week was u op de 
repetitie, meestal tegen 9 uur als de laatste zieke patiënten behandeld waren. Onder de pauze 
babbelde je altijd met Willy om de laatste nieuwsjes en wensen te horen en nog even te 
overleggen met andere  bestuursleden. Je hebt de steile opgang van onze harmonie van begin 
jaren 70 tot begin jaren 2000 helpen bewerkstelligen. 

Ook uw carrière als voorzitter liep een beetje parallel met die van dirigent Willy Fransen. U was 
voorzitter van 1974 tot 2004, Willy Fransen was dirigent bij ons van 1970 tot 2005. Hoe 
symbolischer kan het zijn vandaag dat uw medestrijder en bouwer van de harmonie vandaag onze 
harmonie leidt op uw uitvaartdienst. We zijn Willy daar heel dankbaar voor dat hij hiervoor tijd wilde
vrij maken. Maar helaas, elk huisje heeft zijn kruisje, zeggen ze in Peer. 

Ik herinner mij nog heel goed toen u op het einde van een bestuursvergadering meedeelde dat uw 
vrouw ongeneeslijk ziek was. Hoe erg vond u het toen dat u als geneesheer niet in staat was om 
haar te helpen en te genezen. Enkele maanden later heeft u haar moeten laten gaan. Ja, 1996 
moet een verschrikkelijk jaar geweest zijn voor u en uw gezin. Maar 'live goes on' en in de 
harmonie had je gelukkig verschillende mensen met een luisterend oor voor je. Onze 2e deelname
aan het WMC in 1997 (weer een stapje hoger met deelname in 1e divisie) stond voor de deur en 
alle aandacht ging naar deze uitdaging, uw werk, uw gezin en dagelijkse beslommeringen.

Ook bent u jarenlang ondervoorzitter geweest van de kantonnale bond Peer en daarna van de 
Bond Noord. Voor de niet ingewijden: dit is een overkoepelend overlegorgaan met alle 
muziekverenigingen van het Noorden van Limburg om samen activiteiten te organiseren en samen
standpunten in te nemen. 

Beste Eddy, we willen je vandaag ook danken voor de jarenlange inzet, het leiden van ontelbare 
bestuursvergaderingen en werkvergaderingen en het vele werk achter de schermen. Daarom zijn 
we vandaag hier om u een waardig, muzikaal afscheid te schenken samen met uw harmonie.

Vaarwel Eddy,

Dank voor alles ….

Rust in vrede ….


