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14. Jahrgang

Willkommen in Hollund
08. September 2013

Boere Blaos Festijn
in Genhout (Beek)
Genhout (NL). Soms wiljq de tijd even
stilzetten. Ïerug naar de tijd waarin hét
boerenleven nog centraal stond. De

nieren. Samen met de andere rnuzikanten van deze blaaskapel starten Frans
en Marion ruim driekwart jaar van tevo-

hele familie woonde in hetzelfde dorp
en als er iets te vieren was, dan zat iedereen aan een grote, houten tafel. ln

BoereBlaosFestijn. Een boerenfeest in
de sti.ll van de jaren 50 en 60 met héél

de zomer waren eÍ weidefeesten,

met

gezellige muziek van boereblaoskapellËn. Het woord crisis bestond nog niet.
Daar was geen tijd voor, er moest gewoon gewerkt worden!

ren met de voorbereidingen van het

iaat ziin te

Duitsland en uit Kerkrade Die Altböhmischen. Deze laatste kapel herbergt di-

ook geboekt worden voor optredens in
Duitsland. De kapel bestaat uit 15 mu'
zikanten en.een zangduo. Het repertoire bestaat uit muziek van o.a. Ernst
Mosch und seine Original Egerlànder
Musikanten, Ernst Hutter, Moravanka,

verse muzikanten uit de beroemde

Gloria, Vlado KumPan und so weiter.

kàpel van John Quadflieg en de Wurm-

De presentatie en zang kan in het Duits
plaatsvinden. Gezellig en sfeer staan

natuurlijk De Limburgse Boereblaoskapel, Die Màhrische Freunde uit Zuid-

taler Musikanten. Absolutetopkwaliteit!
Het BoereBlaosFestijn, inmiddels uitge-

BoeÍeBlaosFestijÍl georganiseerd worden: een gezellig muziekfeest voorjong.

tot een waar culiureel festijn,
staí om 11.00 uur. De BoereBrunch

gr,oeid

en oud met o.a. een ambachteliike BoereBrunch en viif blaaskapellen. Vorig

wordt gehouden tussen 12.00 uur en
13.30 uur en bestaat uit boerensoep,
meerdere soorten ambachtelijk brood,
diverse rijkelijk gevulde salades en di.
verse vleessoorten. Deelnemen aan de
BoereBrunch, inclusieÍ entree voor de

jaar waren er maar liefst 800 bezoekers, waarvan 325 brunchers, in de
boerenschuur aan de Kleingenhouterskaat 42. Een feestelijk'aangeklede
schuur, met een prachtig podium versierd met fruit, appelmanden, aardap.

Boereblaoskapel en muzikant in hart en

gast: Blaskapelle Fresia

(Europees Kampioen 201 3, Musicanka,

port, alweer voor het zesde jaar het

Senden. Frans is lid van De Limburgse

kan

De Limburgse BoereblaoskaPel

bij het.vliegveld Maastricht-Aachen-Air-

wordt gerund door Frans en Marion

te eten en er is een loterij met bijzondere prijzen. Parkeren kunt u gratis in
een nabijgelegen weide.

véél gezellige blaaskapellenmuziek. Dit

Op zondag 8 september a.s. zal in het
Nederlandse Klein-Genhout, nabij Beek

pelkistjes,. oude landbouwaitributen,
genau w.rg damals... en decoraties in
de vdrm van boerderildieren. Er zijn
zelfs twee oude Porsche tÍactoren uit
de jaren vijftig. De zeer karakteristiek
gebouwde Genhoutse boerderij waar
het BoereBlaosFestijn plaatsvindt'

kapel. Ook na de BoereBrunch is er de
hele middag en avond gelegenheid om

hele dag, kan voor 15 euro per persoon.
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Aub vooraf reserveren via tel. 0031
(0)O -1848 5000"Voor overige bezoekers bedraagt de entree slechts 2,50
euro. Naast de muziek kunnen de bezoekers doorlopend genieten van een
prachtige beamerpresentatie mét sfeerbeelden uit het vroegere boerderijleven,

folo's uit de iryereld van de blaasmuziek
en natuurlijk van de organiserende
blaaskapel: De Limburgse Boereblaos:

Wil,lkommen beim Drei-Lànder-Kurier
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voorop. ln Nederland veftorgt De Limburgse Boereblaoskapel circa 20 optredens per jaar. Voor de Brunch of overige info kunt u contact opnemen met
boer Ron Simons, tel. 0031 (0)6 -

-

1848 5000, e-mail rsimons@ziggo.nl of

via de website: www.delimburgseboereblaoskapel.nl Tot ziens op zondag 8
september in Genhout (Beek), Kleingenhouterstraat 42, Niederlande.
Text & Fotoi vorein

Profitieren Sie jetzt von unseren
gu nstigen Sommerangeboten!
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lnfos unter:

www.delimburgseboereblaoskapel.nl
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lnfo's:
ÍeL02454 1969525
info@plenert-verlag.de

