
Het BoereBlaosFestijn, dat 
kan rekenen op circa 700 be-
zoekers , dankt zijn groeiende 
populariteit aan de combinatie 
van twee succesfactoren: de 
herinnering aan het boerenle-
ven uit de jaren vijftig en het 
selecteren van vijf blaasorkes-
ten op het hoogste niveau. 
Zoals elk jaar wordt het Boe-
reBlaosFestijn geopend met 
een BoereBrunch rond 12.00u. 
Culinaire streekgerechten, ver-
deeld over twee enorme Boe-
reBuffetten, staan garant voor 
bourgondisch genieten op het 
hoogste niveau. Deelname is 
mogelijk via reservering voor 
€ 12,50 per persoon. Het is 
bijzonder om te zien hoe hon-
derden mensen tegelijkertijd 
genieten van ambachtelijk 
bereide salades, koude  vlees-
gerechten, diverse soorten 
Limburgs brood en natuurlijk 
‘grootmoeders’ soep.
Vrijwel tegelijkertijd, vanaf 
11.45u, opent De Limburgse 
Boereblaoskapel het muzikale 
programma.  Een bijzonder 
moment, want dit is waar ‘de 
boeren van Genhout’ een jaar 
lang met liefde aan gewerkt 
hebben: de derde zondag van 

september. Vanuit heel Neder-
land en België zullen er auto’s 
en campers door de smalle  
straat van Klein-Genhout rij-
den om op tijd aanwezig te 
zijn. Er is een ruime parking. 
Een ontmoetingsplek voor de 
liefhebber of een onvergete-
lijke kennismaking met blaas-
muziek voor diegene die het 
festijn misschien nog niet kent. 
Blaaskapellenmuziek is  gezel-
ligheid!
De landelijk gelegen accom-
modatie in het pittoreske 
Klein-Genhout wordt ter be-
schikking gesteld door Frans 
en Marion Senden. Frans 
speelt Tenorhorn bij De Lim-
burgse Boereblaoskapel en is 
werkelijk helemaal bezeten 
van blaasmuziek. Samen met 
zijn zoon Ralf heeft hobby-
boer Frans twee oude Porsche 
tractoren gerestaureerd en ook 
deze zijn te bewonderen tij-
dens het BoereBlaosFestijn. Je 
mag er zelfs op gaan zitten om 
foto’s te maken! 
Nadat De Limburgse Boerebla-
oskapel het programma heeft 
geopend, zal dit rond 13.00u 
op het tweede podium ver-
volgd worden door blaaskapel 

Krajovjanka, dat onder leiding 
staat van Nicole Vercoulen. Ni-
cole en haar mannen hebben 
reeds enkele CD’s gemaakt en 
zullen in Genhout de harten 
van het publiek weten te raken. 
Om 14.45u zal het grootste 
stemmingskanon van de Ne-
derlandse blaaskapellenwereld 
de boerenhoeve helemaal op 
zijn kop zetten: Bert Adams 
en zijn Maaskapel. Deze kapel, 
met accordeonist Mike, brengt  
Oostenrijkse klanken en vlotte 
Power Polka’s. Natuurlijk met 
zang van Bert zelf, donkerbruin 
van klank en op z’n Limburgs! 
Om 16.30u zoals vermeld Die 
Fidelen Münchhäuser. De boe-
renschuur zal op dat moment 
een Musikantenstadl worden. 
Dit grote orkest , met een rijke 
en bombastische sound, is sim-
pelweg ‘Das Feinste vom Fein-
sten’!  Egerländermusik mit 
Schwung!
Om 18.30u zullen de Cromba-
cher Muzikanten uit Kerkrade, 
onder leiding van beroeps-
trompettist Marcel Jungen, een 
spetterende finale verzorgen. 
Deze kapel brengt een mix van 
traditionele blaasmuziek en 
swingende feestmuziek. Het 
gehele BoereBlaosFestijn vindt 
plaats onder toeziend oog van 
beschermheer Kuusjke, groot-
gebracht door Flügelhornist 
en boer Ron, beter bekend van 
Varkenshandel Simons & Zeu-
gen uit Merkelbeek.
Wilt u voor één dagje een on-
bezorgde boer of boerin zijn?  
U sfeervol laten onderdompe-
len in de heerlijkste melodieën? 
Kom dan zondag 16 september 
naar de gezellige boerenhoeve 
aan de Kleingenhouterstraat 42 
in Klein-Genhout (gemeente 
Beek). De entree is gratis en er 
is de gehele dag eetgelegenheid. 
Meer informatie: boer Ron 
Simons, tel. 06 - 1848 5000 
of website: www.delimburg-
seboereblaoskapel.nl 
Reservering voor de Boe-
reBrunch is mogelijk door 
€ 12,50 per boer of boerin te 
storten op de rekening van De 
Limburgse Boereblaoskapel 
onder vermelding van naam en 
woonplaats. Boerenleenbank 
(Rabo) nummer 12.21.43.701 
te Merkelbeek. Bedankt en tot 
ziens op zondag 16 september.

Opvolger Ernst Mosch hoofdact 
tijdens BoereBlaosFestijn

Het Duitse blaasorkest Die Fidelen Münchhäuser is zondag 
16 september de hoofdact tijdens het BoereBlaosFestijn in 
Genhout. Dit orkest geniet bekendheid als  één van de aller-
beste opvolgers van Ernst Mosch und seine Original Eger-
länder Musikanten. Mosch was tussen 1956 en 1999 de man 
die blaaskapellenmuziek populair maakte in méér dan 40 
landen. Hij verkocht méér dan 42 miljoen platen en CD´s 
en kwam elk jaar meerdere keren op tv. Die Fidelen Münch-
häuser , die in Duitsland concerten geven die elke keer door 
duizenden mensen bezocht worden, zullen in Genhout tij-
dens een twee uur durend optreden de meest succesvolle 
Egerländernummers van Mosch uitvoeren, compleet met 
zang. Dit bijzondere concert , met meer dan 400 zitplaat-
sen, start om 16.30u en wordt gratis aangeboden door De 
Limburgse Boereblaoskapel, de organisator van het Boere-
BlaosFestijn.


