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Waarom voel jij 
je verbonden met 
Veldhoven? Daar draait 
het om in het digitale 
boek ‘Verbonden 
met Veldhoven’, 
een initiatief van de 
gemeente Veldhoven, de 
Bibliotheek Veldhoven/
VVV Veldhoven, 
Museum ‘t Oude Slot, 
Art4U, De Schalm 
en het Veldhovens 
Ondernemers Contact. 
Het boek verschijnt op 
27 september 2015. In 
deze rubriek deelt Gerard 
Coppens alvast zijn 
gevoelens met de lezers 
van De Ahrenberger.

Door Rob Smetsers.

“Muziek speelt een grote 
rol in mijn leven. Vooral het 
Veldhovens Muziekcorps 
zit in het bloed van de fami-
lie Coppens. De liefde voor 
de harmonie is van vader 
op zoon doorgegeven. In de 
oorlog heeft mijn opa alle 
instrumenten van het VMK 
verstopt op zijn boerderij 
op Sondervick. Met deze 
heldendaad heeft hij voor-
komen dat de Duitsers ze 
opeisten.”
“Ik ben dus niet met de pap-
lepel grootgebracht, maar 
met de trompet. Voetballen 

bij Rood-Wit was ook leuk, 
alleen heb je daar reserve-
beurten en bij de harmonie 
niet. Daar voelde ik me als 
een vis in het water. Op de 
lagere school leerde ik noten 
lezen bij meester Donkers en 
ome Jan gaf me elke week 
muziekles. Ik kreeg de op-
dracht om veel te oefenen. 

Die wijze raad sloeg ik in de 
wind. Ik vond het leuker om 
op straat te spelen of achter 
de meiden aan te gaan.” 
“De maandagavond is heilig 
voor mij. Tijd om te repete-
ren én de keel te smeren. Ge-
zelligheid zorgt voor saam-
horigheid. Dat is nodig om 
het niveau van de harmonie 
naar een hoger plan te tillen. 
Later op de avond repeteer 
ik ook nog met de Gender-
galm. Ik denk met plezier 
terug aan carnaval bij ‘Jan 
Schel’. Dan ging vier dagen 
lang het dak eraf. Mooie her-
inneringen bewaar ik ook 
aan onze trip naar Tsjechië. 
Vlakbij Praag mochten we 
voor duizenden toeschou-
wers de wijnfeesten openen. 
Onder politiebegeleiding re-
den we in een bus naar het 
podium.”
“Drie jaar geleden ben ik 
gehuldigd vanwege mijn 
50-jarig jubileum. Ze zeggen 
wel eens voor de grap dat 

ik geen volle zalen trek. Die 
avond wel. De Schalm was 
afgeladen vol.”
“De familie Coppens en 
Veldhoven zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. 
Het is toch bijzonder dat we 
over een eigen familiehar-
monie beschikken. Onze 
verbondenheid laat zich 
ook zien tijdens de jaarlijkse 

fietstocht. Na de inspanning 
zingen we met 100 man het 
Coppenslied. Het laatste 
couplet gaat over gerstenat. 
Daarna heffen we het glas 
en toasten we op het leven 
en op elkaar. De meeste 
‘Coppensen’ kennen het lied 
uit hun hoofd. Ik draag een 
geplastificeerd kaartje met 
de tekst in mijn beurs.”

Verbonden met Veldhoven

‘Het is toch bijzonder dat we over een eigen familieharomie beschikken”, meent Gerard Coppens. Foto: Bellus Imago, Piet Hamers.

‘de liefde voor de 
harmonie is van 
vader op zoon 
doorgegeven’

Gerard Coppens werd in 1950 geboren in het RK 
Binnenziekenhuis in Eindhoven, maar voelt zich 
voor 100% Veldhovenaar. Als zoon van Theo en 
Lies Coppens groeide hij op op Sondervick en in de 
Nieuwstraat. Sinds 1960 is Gerard lid van het VMK, 
waar hij eerst piston, daarna schuiftrombone en nu 
bariton speelt. Hij werkt al 50 jaar in de autobran-
che, waarvan 27 jaar als eigenaar van ABS Coppens. 
Over enkele jaren zal zijn zoon Geert het bedrijf 
overnemen.


