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Heide Echo Jubileumkrant
MET DE MEISJESDRUMBAND VOOROP
Vroeger moest de muziek
in Knegsel uit Vessem komen. Daar waren ze het
vijftig jaar geleden op de
pastorie niet mee eens.
Jan Pasmans verhaalt
over het ontstaan van
Heide Echo. Dat als meisjesdrumband voor het
eerst licht zag. Want voor
de jongens was er al genoeg vertier.
We schrijven 1962. Voetbal
of korfbal, daar bleef het een
beetje bij voor de Knegselse
jeugd. Was er in Knegsel een
bijzondere gebeurtenis, processie of kermis, dan zorgde
met name de fanfare uit Vessem voor de muzikale omlijsting. Niet dat er in Knegsel
geen muziek werd gemaakt.
De Sneidershoek had een alternatief hermenieke, “de Stille Eendracht” genaamd. Bij
diverse gelegenheden, veelal
in de eigen buurt, zorgde ze
met deksels, potten en pannen
en enkele oude orgelpijpen
voor enige opluistering.
Later gebruikte men ook een
“overslagtrom” en enkele
kleine trommen. Een vaandel
was er ook, gemaakt van een
oude lampekap met daaronder
de tekst De Stille Eendracht.
Eén van de laatste optredens
was tijdens de opening van
café De Kempen in november
1954. Jantje Pasmans had het
café overgenomen van
Tinuske Wijnands. Het was de
tijd dat Knegsel nog klein was
en dat de omliggende hei met
z’n paars en groen nog maar
nauwelijks was ontgonnen.
Het aantal verenigingen was

erg beperkt. Tot op zondag 1
juli 1962 de Zelatrices van de
Broederschap “Sint Antonius
Abt” op de pastorie een bijeenkomst hadden. Toenmalig
pastoor Verheyen gooide een
balletje op: zou er in Knegsel
een meisjesdrumband kunnen
komen? Met name voor meisjes moest in Knegsel meer
vertier komen. Riek Wouters,
Riek van de Ven en de Eerselse Toos van Dijk gingen de
haalbaarheid hiervan onderzoeken. Knegsel een eigen
drumband? Daar is het toch
veel te klein voor! Niets bleek
minder waar. Al op 31 oktober 1962 vond de oprichting
plaats en men startte met maar
liefst 24 meisjes (waarvan
drie uit Eersel). Men bedacht
een naam die goed paste bij
de natuurlijke omgeving van
Knegsel en die iets van zich
zou laten gaan horen: “Heide
Echo”. De Knegselse hei is
inmiddels uit het zicht verdwenen maar de echo van
destijds de roep om muziek in
ons dorp klinkt nog steeds
door. Wie waren er bij de oprichting betrokken? Het initiatief van Pastoor Verheyen
kreeg vorm door de inzet van
de dames Riek Wouters, Riek
van de Ven en Toos van Dijk.
Zij vormden een bestuur, samen met Adilia Willems en
Maria van der Heijden. Leden
van het eerste uur waren o.a.
Truus van de Ven, Trees
Klaasen (was tambourmaître,
dus die “liep er voor”), Lucy
Tenbült, Joke Wouters,
Anneke Adriaans, Mien
Groenen, Mien Heijmans,
Maria v.d. Looy, Els Joosten,
Corry en Jeanne Pasmans,
Mia Bierens. Jan Bierens uit

Eersel werd de instructeur.
Omdat er niet meteen genoeg
geld was voor trommen begon
men met oefenen op houten
plankjes, in de schuur van Jan
van Tiel. Maar met succes,
want op 29 april 1963 had
men al het eerste optreden
(met drie soorten trommen)
bij het huwelijk van Riek
Wouters. Het optreden maakte
veel indruk en het enthousiasme straalde ervan af.
De eerste uniformen, groen en
paars met witte rubberen
laarsjes, werden zelf gemaakt
van stof dat geschonken was
door dhr. en mevr. Schoofs.
Al vrij snel werden in en buiten Knegsel optredens verzorgd. Blijkbaar had de drumband aantrekkingskracht want
er meldden zich jongens en

met het aanschaffen van klaroenen konden ook zij meedoen in het Jeugd Tamboer-en
Klaroenkorps.
De meisjesuniformen maakten
plaats voor het uniform dat
daarna bijna twintig jaar het
gezicht van Heide Echo bepaalde: grijs, wit, rood en
blauwe capes. Door het grote
aantal, vooral jeugdige, leden
werd er naast muziek maken
veel aandacht besteed aan ontspanning. Uitstapjes, kampeerweken in Loon op Zand
zijn hier voorbeelden van. Bij
het vieren van het 10-jarig
bestaan konden de inwoners
van Knegsel goudkleurige
letters kopen als geldelijke
bijdrage voor een heus vaandel. In juni 1972 werd het op
straat gepresenteerd met de

mars die als toepasselijke
naam ‘ons vaandel’ had. De
eerste trompetten werden aan
het instrumentarium toegevoegd en Heide Echo was een
Tamboer-en Trompetterkorps.
Zo gingen de eerste tien jaren
voorbij. Een drumband voor
meisjes groeide uit tot een
ontspanning voor heel de
Knegselse jeugd. De vraag of
Knegsel er niet te klein voor
was, is in latere perioden nog
wel vaker gesteld en telkens
bleek toch dat het mogelijk
was, ook nu nog. Dat het heel
veel inzet, enthousiasme,
doorzettingsvermogen en vertrouwen vraagt was in 1962
duidelijk en dat is het nu, vijftig jaar later, nog steeds. Maar
je ziet wel waar een klein
dorp groot in kan zijn!
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Concours

Met Heide Echo kon ‘t op een gegeven moment
alleen maar beter
Heide Echo is een gezellig e mu z i e k v e r e n i gi n g .
Maar soms moet er ook
gewoon gepresteerd worden. Vroeger ook al, toen
volgens Rosa Tholen de
lat ook al hoog lag. En het
ook niet altijd van een leien dakje ging.
Door: Rosa Tholen
Begin jaren 70 stond tamboer
- en trompetterkorps Heide
Echo onder regime van mevrouw Van de Ven. Belangrijk in die jaren was de exercitie. Een zittend optreden bestond toen helemaal niet. In
onze beginjaren moesten wij
als tamboers ook op concours.
Net als het grote korps. Maar
zonder uniform. We hebben
tot in den treuren geoefend op
het in de maat lopen en de
juiste commando’s. Want er

was ons ingeprent dat wat we
in de houding voor de jury
moesten staan. Wat er ook
zou gebeuren, wij zouden blijven staan. Maar de spanning
liep erg hoog op. Na enkele
minuten in de houding te hebben gestaan hoorde ik achter
mij een klap. Ik dacht dat iemand zijn trom liet vallen.
Maar het was Olleke Claessen
die van de spanning van haar
stokje was gevallen. De rest
bleef stokstijf staan. Gezegd
werd naderhand dat we onze
eerste prijs te danken hadden,
aan dit stoïcijns blijven staan
van de rest van de groep. Destijds was ik hier wel trots op.
Achteraf bedenk ik hoe toen
dan eigenlijk zat met onze
muzikale kwaliteiten.
Jaren later zijn we met zijn
allen onderuit gegaan. We
moesten al marcherend op het

veld komen voor de jurywagen. De bedoeling was dat de
tambour-maître ons met het
gezicht gericht naar de jury
liet draaien. Door de zenuwen
hij de richting aan, terwijl de
stok de naar andere kant wees.
Verwarring alom; een gedeelte dacht; ‘hij zegt linksom,
maar we moeten rechtsom’,
een andere gedeelte dacht: ‘hij
zegt linksom, dus ik ga linksom’ en een andere gedeelte dacht; ‘hij weet het niet, ik
doe niks’. We stonden dus
drie kanten op. De tambourmaître wilde het herstellen.
Het gevolg was dat we alle
windstreken zagen. Diegenen
die met het gezicht naar het
publiek stonden, zagen dat de
mensen van de bank rolden
van het lachen. Het was niet
meer te redden. Een tweede
poging op verzoek van de jury
ging ook mis. Dus zijn we zelf

maar met het gezicht naar de
goede kant gedraaid. Het was
het laatste concours waaraan
we voorlopig hadden deelgenomen.
De zware jaren van Heide
Echo zijn toch wel de jaren
dat we in één rij konden zitten
bij een repetitie. Dieptepunt is
het optreden in Hoogeloon,
waar showkorpsen met zo’n

zestig man optraden. En wij
met ongeveer tien leden stonden, waarvan de helft zonder
uniform. Dieper kon niet
meer, vanaf toen is het alleen
maar beter gegaan. Alhoewel,
we hebben het voorval Jan
Sterken nog. We moesten een
serenade brengen in de Oeyenbos en liepen met Jan
mocht met vaandel voorop
lopen. Jan miste de afslag en
liep dapper door met zijn
vaandel, terwijl de rest aan het
roepen was dat we echt deze
laan in moesten. Jan hoorde
niet zo goed en had er geen
erg in dat de muziek ook al
gestopt was en dat we zijn
naam riepen. Niet met zijn
allen, want een gedeelte was
bezig niet in zijn broek proberen te pissen van het lachen
om Jan die al 25 meter alleen
met zijn vaandel
‘marcheerde’. Chaos alom.
Het werd toch een gezellig
optreden, want dat was het in
de tijd wel. Heel gezellig en
zoals gezegd vanaf daar werd
het alleen maar beter.

Musiceren en marcheren

Door het dorp, voor het dorp
Als je Heide Echo hoort
musiceren, lijkt het allemaal zo makkelijk. Maar
is dat wel zo? En hoe is
het om al marcherend
niet alleen te kunnen blijven spelen, maar tegelijkertijd ook in de maat te
lopen? Annemieke Dubbers beschrijft in 2003
haar ervaringen rondom
een lopend optreden door
Knegsel.
Mijn eerste en tot aan deze
kermis, laatste “lopende” optreden is met Koninginnedag
geweest. Vergeleken met de
heenweg moet ik zeggen dat
ik op de terugweg honderd
procent vooruit ben gegaan.
Geweldig was het echter niet.
Zo’n grote sax die met elke
“links – rechts” heen en weer
bewoog en zo een fikse aanval
deed op mijn gebit. Het bewegende harpje, met de zeer
klein gedrukte noten in het
boekje, bleek erg moeilijk in
mijn bebrilde blikveld te vangen. Herman met het vaandel,
de tamboers en onze tamboer
maître Jan liepen fier voorop.
In de maat, in de pas en met
kennis van hun stukken. Ik
deed ook erg mijn best. Maar
als het een lukte, dan ging het
andere weer mis en andersom.
Om mij heen zag ik gelukkig
meer mensen die het moeilijk

hadden. Slechts enkelen bliezen feilloos de verschillende
marsen mee. Toen het ook
nog begon te regenen kon ik
de noten in mijn boekje al
helemaal niet meer onderscheiden. Hierdoor hoefde ik
me gelukkig maar aan één
ding te wijden zodat het in de
pas lopen vanaf toen prima
liep. De sfeer drukte het ook
niet, we kwamen allemaal
kliedernat en gezellig kletsend
weer bij de Leenhoef aan. We
wisten direct ook hoe onze
nieuwe pakken roken als ze
natgeregend waren.
Mijn tweede lopend werk dit
jaar is met de opening van de
kermis. Het weer was veelbelovend dus ik zou in ieder geval door mijn bril kunnen blijven kijken. En hoefde de marsen dus niet volledig uit het
hoofd te kennen. Jan gaf vooraf enkele heldere instructies
en we werden
keurig in het gelid
opgesteld. Het
startsein werd gegeven en Harrie,
mijn coach op de
grote trom, zei het
keurig voor.
“ L i n ks , r e c h t s ,
links, rechts”.
Daar ging ik weer.
Het lopen en spelen ging nog
steeds niet perfect,

maar ik bleek het toch al weer
wat beter in mijn mars te hebben. Ik hoorde de anderen ook
beter blazen dan met Koninginnedag. Iedereen had er
blijkbaar zin in. Mij beviel het
stilstaand spel nog steeds het
beste. Lekker even bij Lizette
stoppen en spelen voor haar
verjaardag, hartstikke leuk.
Verder de kinderhoofdjes achter de verschillende ramen,
vrienden en kennissen hier en
daar langs de kant, ongelijke
klinkers in de weg en wachten
tot de kerk uit was. Ook daar
mocht weer stilstaand gespeeld worden. Heerlijk. Nog
een stop, bij de kermis, want
die zouden we toch openen?
Hij was echter hartstikke
dicht, omgedraaid dus en lekker naar het terras van café
Klein Antwerpen toe gespeeld. Daar hadden we wel
de aandacht. Wat mij betreft
had de cafetaria van Buul er

ook nog best bij gekund. Het
ging namelijk steeds beter en
ik begon er echt lol in te krijgen.
Nog lekker wat drinken met
zijn allen toen de rondtocht
voorbij was. Gezellig!
Thuis bedacht ik dat dit de
basis is van Heide Echo. Het
deel uitmaken van het dorp en
van de dingen die daar gebeuren. Het is toch machtig om

op zo’n prachtige dag door
Knegsel te lopen en samen
muziek te maken. En zo lang
we dat met elkaar uit weten te
stralen, er met elkaar duidelijk
lol in hebben, dan kunnen wij
zorgen dat er muziek in Knegsel blijft zitten. Wij blijven
gewoon van ons laten horen
en ik zal mijn best doen om
daaraan mee te mogen blijven
doen.

Knegsel Kermis

Mallemolen
Misschien is de opening
van de kermis niet voor
iedereen een muzikaal
hoogtepunt. Ook niet
voor Evert de Jong. Maar
deze muzikale afsluiting
van de zomer is deze voor
hem een hartverwarmende ervaring. Waardoor
hij met vertrouwen het
komende winterseizoen
met ‘frisse’ moed tegemoet gaat.
Kennen jullie dat gevoel ook?
Het gevoel dat de vakanties
ineens écht voorbij zijn en de
zomer zijn langste tijd heeft
gehad? Als de blaadjes beginnen te verkleuren en als niet
de dagen maar de nachten
beginnen te lengen. Als vroege pepernoten de winkelschappen beginnen te vullen?
Ik heb het altijd weer, elk jaar,
als augustus zijn 31e dag heeft
verruild voor de 1e dag van
september. De R is terug in de
maand, en die zal er de komende 6 maanden hardnekkig
in blijven. Het maakt mij altijd een beetje melancholiek.
Weer bijna een zomer voorbij,
zucht...

Gelukkig duurt dat gevoel
maar even, tot de woensdag
voor de tweede zondag in september om precies te zijn. Op
die avond, als ik langs het
dorpsplein rijd, staan daar de
eerste vrachtwagens van de
firma Regter en soms heeft
zelfs al een caravan of woonwagen zich opgesteld en aangesloten aan de stroomkast
van het PNEM-huisje.
Dan bekruipt mij die opwin-

ding weer die ik al voel sinds
ik als kleine jongen op die
bewuste woensdag in september na school als een speer
naar huis rende. Welke
vrachtwagens zijn er al, en
zijn ze al begonnen met opbouwen? Het is bijna kermis!
Sinds ik bij de fanfare ben
komt daar nog die andere opwinding bij. Op zaterdagavond openen we de kermis.

Nu doen ze dat in ieder dorp
met een muziekkorps wel,
maar wij van Heide Echo
doen het toch even anders.
Becx uit Vessem heeft haar
grootste oplegger van stal gehaald. En uit het raampje van
de bijrijder kringelt een dikke
wolk sigarenrook, Herman
heeft zijn vaste stekje al ingenomen. En dan klimmen we
op de trailer, mopperend over
te weinig plaats, wiebelende

stoelen en knopen in de rug.
Maar als we onze eerste mars
inzetten op weg naar het buitengebied en je hoort in de
verte vanaf de bosrand de
echo van grote trom, ja, dan
voel je je toch weer in je element.
Af en toe een tak ontwijkend,
soms verlies je je muts, het
hoort er allemaal bij. Net als
de koffie, broodjes en een
pilsje bij de familie Bierens of
de familie Kok.
Zo rijden we elk jaar óf de
route Knegsel-Oost óf de route Knegsel-West. Een muzikaal hoogtepunt? Nee, daar
zullen we het niet onder scharen. Maar als we dan na afloop naar het kermisterrein
marcheren, met een paar marsen de kermis voor geopend
verklaren en de eerste traditionele Knegselse Kermis Regenbui het publiek Klein Antwerpen injaagt weet ik het
zeker: ik kan de herfst aan.
Sint en Kerst, kom maar op,
ik ben er klaar voor!

25 jarig bestaan

De historische optocht van 1988
Bij het vieren van het vijfentwintigjarig bestaan van
fanfare Heide Echo zullen
velen direct terugdenken
aan de grote historische optocht. Van de Boerenbond
tot aan de Knegselse schoolkinderen: het hele dorp
stond in 1988 achter het initiatief van de fanfare. Bert
Smolders blikt terug op het
grote jubileum dat ook toen
de krant haalde.
‘Knegsel zet klok terug met
historische optocht’. Dat was
de kop boven een artikel in
het Eindhovens Dagblad ter
gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van

drumfanfare Heide Echo in
1987. Bij het artikel stond een
foto, genomen bij Harrie
Klaasen, met enkele leden van
de feestcommissie bij een
LANZ tractor uit 1944. Die
tractor symboliseerde de historie die de commissie voor
ogen had.
Het werd inderdaad een geweldige optocht waarin Knegsel liet zien waartoe een kleine kern in staat is. Met onvergetelijke onderdelen. Zoals de
ingespannen koe van Jan van
de Ven. De nagemaakte
Knegselse toren, die men bij
iedere regenbui binnen zette
en waarvan de klok met een

boonstaak verzet werd. En
wie liep er als schoolkind mee
in de kledij van soms vijftig
jaar terug? Terwijl ze die oude kinderspelen opvoerden?
Huub Joosten speelde de veldwachter die nadrukkelijk in
het dorpsbeeld aanwezig was.
En dan had je nog de hondenkar. En Lowieke Luyten uit
Vessem met zijn soms steigerende zeeuwse ruin voor een
ouwe boeren kar met stro. In
totaal werden zo’n vijfig taferelen uit het dorpsverleden tot
leven gewekt in een optocht
die zo’n tienduizend bezoekers naar Knegsel trokken.
Maar net zo belangrijk als
deze grote opkomst is natuurlijk de eendrachtige samenwerking destijds in Knegsel.
De Boerenbond, die dat jaar
het zeventigjarig jubileum
vierde, had haar volledige
medewerking toegezegd aan
deze manifestatie. Zodat het
agrarische karakter van het
dorp weer helemaal tot leven
kwam in de optocht. Maar
ook alle Knegselse verenigingen waren in de optocht aanwezig. Ze gaven een karakteristiek beeld van hoe ze hun
activiteiten in het verleden
deden.

weekend gedacht. Voor de
schoolkinderen was er een
clown. Voor de oudere jeugd
een klein popfestival met enkele regionale muziekgroepen
(waaronder een nog jonge Jan
Willem Roy).
een dorpsfeestavond met de groep
‘Tammezuur’
uit
Hilvarenbeek en een boerenkapel uit Westerhoven luister-

de de dorpsavond op. En het
muziekfestival met fanfareen harmoniegezelschappen
had zelfs een slagwerkgroep
uit Zwitserland als deelnemer.
Achteraf had de feestcommissie maar van een ding spijt.
‘Hadden we misschien toch
aan iedere bezoeker van de
historische optocht een gulden
entree moeten vragen?’

Deze betrokkenheid kwam in
dat feestweekend uiteraard
ook tot uiting in de overige
jubileum activiteiten in de tot
feestzaal omgetoverde sporthal De Ladder. Aan alle leeftijdsgroepen was in het feest-
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Bugel Babes & Sexy Saxen

Van de Polly Wolly Doodle tot aan Praag
Je zou het van die jonge
meiden niet zeggen, maar
er zitten er een aantal bij
die al een hele geschiedenis hebben opgebouwd bij
Heide Echo. Lisanne, Ilse,
Bente, Marijke, Masha en
Ellen zijn een paar van
die ervaren meiden. Die
terug kunnen kijken op
een aardig lijstje van verdiensten.
Al jaren zijn we lid van de
Heide Echo. Hoewel we
niet allemaal even frequent
onze vrijdagavond vrij hebben voor de fanfare door
studie, werk of andere soci-

ale verplichtingen, proberen we toch de repetitie in
ons schema te passen. Net
zoals de woorden in onze
puzzel passen. We zijn begonnen bij het Pieporkest
onder leiding van Mieke
Klaasen. Hier speelden we
liedjes als ‘Meet the Flintstones’, ‘K3-hitmix’ en
‘Polly Wolly Doodle’. Een
aantal meiden moet deze
nog wel uit het hoofd kunnen spelen!
Na het pieporkest kwamen
we bij het Jeugdorkest.
Hierbij hebben we veel leuke uitstapjes en optredens

gehad. En ook al zijn we
inmiddels ouder dan
21 jaar, nog steeds worden
we regelmatig ingezet als
‘oproepmuzikanten’ bij het
J eugdorkest . R a ym o nd
Lodders kan ons gewoon
niet missen, en wij hem
natuurlijk ook niet!
Na het examen B gehaald
te hebben ‘mochten’ we
naar de fanfare. Dit betekende een extra repetitie op
vrijdagavond, maar ook
meerdere leuke activiteiten
en uitstapjes. Hiernaast een
foto van een concertreisje
naar Wallenborn, dit was

Enkele hoogtepunten van onze tijd bij Heide Echo:

één van onze eerste uitstapjes. Het laatste uitstapje
was afgelopen Hemelvaart
naar Praag. Met het jeugd-

orkest en de fanfare. Helaas
konden we toen geen taart
en koffie verkopen op de
jaarmarkt…

Kruiswoordpuzzel Bugel Babes & Sexy Saxen

 Celtic Echo’s
 Viva! Las Vegas
 De carnavalsmis met het jeugdorkest op zondagmorgen







(iedereen met een kater in de kerk)
Jeugdorkestweekendjes
Optreden Cult&Tumult en Folkwoods met de Folkaholics
AKTIE avondjes
Jeugdorkestjubileumconcerten (en feestavonden)
Praag
En niet te vergeten: de beslissing om vaker op te treden in het zwart
i.p.v. in het volledig fanfare uniform

Horizontaal
3. Hoogtepunt van 2011
5. Het lijkt onmogelijk, maar toch gaan we het proberen
6. Thuisbasis van de Heide Echo
7. Dit muziekstuk was eigenlijk ritueel verbrand, maar toch weer
herrezen
8. Man met de meeste waarde
Verticaal
1. Sfeermakers
2. Zonder deze man kunnen de fanfareleden niet blazen
4. Bekendste mars van Knegsel
5. Hier trekken wij ons pakkie voor aan

Uniformen

Het is altijd wat met dat uniform
Hoewel de huidige outfit
alweer tien jaar het gezicht van Heide Echo bepaalt, zijn veel kleurencombinaties in het verleden de revue gepasseerd.
Van paars naar blauw
naar rood naar zwart.
Heide Echo heeft vaak
kleur bekend, vindt Ans
Tholen. En niet zonder
discussie.
De geschiedenis van de kleding van Heide Echo begint
met gekregen lappen stof
waar zelf de pakjes nog van
gemaakt moesten worden. De
hoofdkleur was paars, verwijzend naar de heide in de naam
Heide Echo. Hoe origineel.
Niet snel daarna kwamen er
nieuwe blauwe capes, grijze
rokjes, laarsjes en rode giletjes. Gedragen worden met
witte blouse, panty en een
muts. Toen de heren hun intrede deden, werden er ook
lange broeken en herenschoenen aangeschaft. De kleur
paars verdween hiermee helemaal uit de kleding van Heide Echo.
Dit uniform het ging jaren en
jaren mee. Totdat er nog maar
enkele leden het volledige
uniform droegen. De rest kon
allen maar gedeeltes dragen of
in alleen burgerkleding.
Plannen voor een nieuw uniform werden gesmeed. Maar
het duurde nog jaren voordat
het inmiddels uitgebreide
korps trots rond paradeerde in
een prachtig nieuw outfit. Dat
was een blauwe maatjas, een
grijze broek en voor de dames

een grijs kort rokje. Gedragen
met witte blouse, een geknoopte stropdas en voor de
dames panty’s met witte laarsjes. En voor iedereen een
nieuwe bijpassende bont muts
of pet. Al snel deed zich met
dit prachtige uniform het eerste probleem voor toen de
dames op de eerste rij kwamen te zitten. Want het viel
niet mee om in het heetst van
het spel de benen bij elkaar te
houden. Dus werden ook voor
de dames lange broeken aangeschaft. Enkele minpuntjes
bleven. Zoals het opstaand
kraagje! En de afdrukken in je
rug van de knopen achter op
de jas als je zat. Die overigens
maar weinig ruimte bood.
Bloedheet vaak, dus jassen
uit. Maar dan werd duidelijk
bij wie thuis de was en de
strijk de hoogste prioriteit had
en bij wie de blouse nog snel
even uit de wasmand geplukt
werd voordat het optreden
begint. Na jaren bleek ook
deze stof bij de kleermaker op
te zijn voor het maken van
nieuwe uniformen. Dus steeds
meer ongeklede of onvolledig
geklede muzikanten rondliepen. De ledenvergadering zei
‘Nieuwe uniformen!’. En dat
hadden ze misschien beter
niet kunnen zeggen.
Er werd gekozen voor een
universeel uniform, dus voor
de dames en heren hetzelfde
model rode jas en grijze broek
met rode bies. Niet charmant,
maar het uniform kon doorgegeven worden aan andere leden, zowel aan een menneke
als aan een vrouwke. Dit alles
moet gedragen worden met
witte blouse, stropdas, grijze

sokken en zwarte schoenen.
Deze keer geen muts, maar
wel weer de herintreding van
het rode giletje. Ondanks het
risico niet meer door de
Knegselse gemeenschap herkend te worden presenteerde
het korps zich tijdens het 40jarig bestaan in hun nieuwe
outfit. Het leek allemaal zo
mooi. Maar al snel werd duidelijk dat de pakken alleen
comfortabel waren met enkele
graden vorst. Alleen met het
inhalen van Sinterklaas iedereen loopt er blij bij. Op andere gelegenheden zweet iedereen het pak uit. Dus toch
maar het giletje uitlaten ? Of ,
alleen het giletje aan en jas
uit ? Mouwen oprollen, half
oprollen of niet oprollen ? De
discussies blijven. Maar dan
komt er voor alle uniformhaters een verlossende mededeling. Net voor een concert
komt de lang verwachte mededeling: ‘we gaan in het zwart’.
En zo mocht het gebeuren dat
bij het aanschouwen van het
inmiddels groots uitgebreide
korps, de conclusie kan worden getrokken dat de korte
rokjes op de eerste rij weer
terug zijn. Maar dan wel in
het zwart. Buiten worden
warme, vrouwonvriendelijke
uniformen weer aangetrokken
als we spelen. Je kunt je daarom afvragen of muziek maken
niet gewoon het belangrijkste
is. Maar ja, wat is een fanfare
nou zonder uniform?

Jeugdorkest

Al op jonge leeftijd een binding met Knegsel
Al 21 jaar is het jeugdorkest
onderdeel van Heide Echo.
Als zelfstandig orkest, maar
ook als hofleverancier van
de fanfare zelf, want 75%
van de leden heeft een verleden bij het jeugdorkest.
Joep Peeters, Yannick Hogers, Inge Couwenberg en
Luuk Janssen zijn van mening dat hun jeugdorkest
niet meer weg te denken is
binnen Heide Echo. Missie
geslaagd!
Wat zijn nou de kenmerken
van het jeugdorkest? Alle leden zijn tussen de 13 en 21
jaar. Op een plezierige manier
leren zij muziek maken in
combinatie met gezellige uitjes, feestjes, reizen en mooie
concerten en optredens. Maar
natuurlijk ook met aantrekkelijke muziek en een enthousiaste uitstraling probeert het
jeugdorkest fanatieke leden te
kweken. Die samen muziek
maken erg leuk vinden. Want
de essentie van het jeugdorkest zit hem niet in de optredens en de weekendjes weg
alleen. Het belang van het
jeugdorkest is als hoofdleverancier van de fanfare ook een
binding met Heide Echo creëren, vinden de leden zelf.
Joep Peeters (15 jaar) is trompettist bij het jeugdorkest en

speelt sinds twee jaar ook in
de fanfare: “Heide Echo is
niet alleen een muziekvereniging maar staat ook bekend
als een gezellige vereniging.
Het jeugdorkest is gewoon
gezellig en ook natuurlijk het
omgaan met een dirigent, met
al zijn kuren en fratsen. Vooral als hij uit zijn broek
scheurt.”
Inge Couwenberg (16 jaar) is
sopraansaxofonist bij het
jeugdorkest en speelt sinds
twee jaar bij de fanfare: “Bij
het jeugdorkest leer je ook
'van blad af spelen’. Hier heb
je veel voordeel aan bij de
fanfare. Ook het durven spelen, alleen of met elkaar. De
angst om alleen durven te spelen verdwijnt in het jeugdorkest. Maar is in het begin
spannend omdat je voor het
eerst in een grote groep muziek maakt. Je voelt je wel
meteen thuis doordat je goed
wordt opgevangen. Maar kijk
wel uit voor de dirigent. Omdat ik vooraan zit bij het
jeugdorkest ben ik door zijn
enthousiasme al minimaal
drie keer geraakt door zijn
dirigeerstokje.”
Yannick Hogers (bijna bier
leeftijd) is trompettist bij het
jeugdorkest en speelt ook
twee jaar bij de fanfare:

“In het jeugdorkest
spelen we moderne
muziek.”
Vooral de party´s en weekendjes zijn heel leuk. Dan
gaan we samen barbecueën,
bij het kampvuur hangen en
vooral veel sterke verhalen
vertellen. De overstap naar de
fanfare is kleiner dan die naar
het jeugdorkest. Je weet al
hoe je samen moet spelen in
een grote groep.”

Luuk Janssen (15 jaar) speelt
trombone bij het jeugdorkest
en speelt al twee jaar bij de
fanfare. Als je aan Luuk
vraagt wat is het eerste waaraan je denkt bij het jeugdorkest, hoor je dit: “Plezier, uitstapjes, repetities en concerten! Het `Mac-en` na de uitjes, de alcoholvrije afterpartys. En natuurlijk de gezellige
vergaderingen over wat er
moet gebeuren. Bij het jeugdorkest bouw je een goede basis op voor de fanfare. Je leert
hoe je in een groep samenspeelt. Dit is van belang voor

het samenspel.”
De vier jeugdige leden van
Heide Echo concluderen dat
de missie van het jeugdorkest
geslaagd is: het bouwt de
meerderheid van de fanfare op
en is dus van groot belang
binnen de vereniging. Iedereen vindt het leuk om naar het
jeugdorkest te gaan en leden
gaan dus ook graag mee naar
de uitstapjes. Omdat ze weten
dat samenspelen leuk is vinden ze het ook leuk om in een
orkest te spelen waar de lat
weer ietsje hoger ligt.

Hekwerk

Heeft Heide Echo ook een Koninklijke kapel ?
Tien jaar geleden had de kapel
van Heide Echo hoge ambities.
Koninklijke ambities toen ze de
bruiloft van kroonprins WillemAlexander en zijn Maxima muzikaal gingen opluisteren in Amsterdam. Een hofkapel voor een
dag, met heuse media aandacht,
vertelt Ruud Bartholomeus.
Op zaterdag 02-02-02 was het dan
zover: Alex en Maxima gingen
trouwen. Een feestje dat de kapel
niet wilde missen. Daarom vertrokken we op vrijdagavond al richting
Amsterdam. Er waren slaapplaatsen geregeld in een studentenhuis,
waar we na een rustig avondje
stappen in Amsterdam, goed konden uitrusten voor dé dag.
Om ‘s morgens kwart over negen
vertrokken we richting het centrum. Op de pond werden de eerste

klanken uit de instrumenten geperst. Bij het Centraal Station pikten we Evert en Pim op. Om ervoor
te zorgen dat ze ons konden vinden
maakten we maar even een beetje
muziek. De reactie van het publiek
was verbluffend. Direct werden er
veel foto’s gemaakt en de eerste
cameraploeg begon te filmen. Kennelijk is een kapel hier niet zo normaal als in Brabant. Eenmaal uit
het station werd Stephan geïnterviewd door SBS6, waarna we onze
weg richting het huis van Berlage
vervolgde. Vooraf waren we wat
huiverig of dat we de route wel op
konden. Vanwege de drukte. We
hadden ons geen zorgen hoeven te
maken, want zonder enige moeite
bereikte we ons doel. Na een polonaise door een schoenenwinkel. Bij
het huis van Berlage was de reactie
van het publiek geweldig. De mensen dansten, zongen en feesten mee
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op onze muziek. Dit was echt geweldig. Vooral de snelle versie van
het Wilhelmus deed het erg goed.
Kennelijk vond Mirna van RTL-4
dit ook, want ook zij wilde een interview. Nadat Alex en Maxima
voorbij getrokken waren werd er
nog midden op de weg een feestje
gebouwd met de politie (uit Brabant).
Hierna vertrokken we naar de
Dam. Het was hier nog een rustige
bedoeling en de mensen waren nog
niet in een echte feeststemming. Er
was dan ook geen muziek of ander
entertainment te bekennen. Waarschijnlijk waren de mensen daarom
zo enthousiast over onze aanwezigheid. We mochten van het publiek
geen pauze houden. Na ongeveer
anderhalf uur op de Dam gefeest te
hebben, kwam het kersverse
bruidspaar op het balkon. Nu moest

natuurlijk het Wilhelmus gespeeld
worden, welke door het publiek
enthousiast mee werd gezongen en
gesprongen. Na vier en een half uur
non-stop muziek maken hadden we
het wel gehad. Het was tijd voor
wat drinken en eten. Hiervoor gingen we bij een kroegje staan die
buiten een bar had. Helaas voor ons
werd het niet geaccepteerd dat wij
geen muziek meer maakten. Na
vele verzoeken begonnen we maar
weer. Wederom een geweldig enthousiast publiek. Dat een lange rij
vormde op de ‘sirtaki’ en meedanste op de feestnummers. Na een uur
hielden we het voor gezien. We
waren kapot. Na vijf en een half
uur muziek maken, met heeeeeel
veel foto’s en camera’s, was het
toch echt wel genoeg geweest.

Piepers en Kloppers

Het pieporkest maakt er samen ook iets moois van!
En dan zijn er nog de piepers. De naam klinkt wat
denigrerend, maar niets is
minder waar. Veel leden
van de fanfare zijn klein
begonnen en leverden al
op jonge leeftijd grootse
prestaties. Onder leiding
van de leden van de fanfare, momenteel Ruud van
Gerwen.
In 1998 begon Heide Echo
met het pieporkest onder
leiding van Mieke Klaasen.
Hierdoor kregen kinderen
die op muziekles zaten,
maar nog geen A-diploma
hebben, de kans om toch in
groepsverband muziek te
maken. En samen plezier
maken stond voorop.

Na wat schommelingen in
de bezetting staat er sinds
een ledenwerfactie in 2007
een goede basis voor het

pieporkest. Waarvan Ruud
van Gerwen recentelijk het
stokje heeft overgenomen.
Ruud: “Eens in de twee we-

ken een gezellige repetitie
is al een mooi begin voor
het samen leren spelen. Om
het gevoel te krijgen dat je
als groep ook echt ergens
naartoe werkt hebben we
door het jaar heen natuurlijk een aantal optredens.
Meestal zijn er dat zo’n zes
per jaar. Hier kunnen dan
ouders, opa’s en oma’s en
andere familieleden luisteren naar wat we allemaal
geleerd hebben. Soms ook
zijn het optredens bij speciale gelegenheden. Zo traden we afgelopen jaar bijvoorbeeld op tijdens de
paasmis. De traditionele
afsluiting van het jaar is
tijdens het pleinconcert
waar we samen met alle

andere groepen van Heide
Echo spelen.”
“Naast de optredens zijn er
speciaal voor de piepers en
kloppers ook uitwisselingen met alle jeugd uit de
regio. Afgelopen jaar waren we te gast in Vessem.
Hier kwamen zo’n 150
leerlingen bij elkaar om
samen te werken aan nieuwe stukken, die meteen ’s
middags al gespeeld moesten worden voor een groot
enthousiast publiek. Best
spannend! In Knegsel is
daarna ook nog een uitwisseling met de jeugdkorpsen
uit de dorpen geweest waar
we samen hebben gewerkt.
Dit resulteerde in een druk

Muziek maken:
Ook jij kunt het leren!
Heb je interesse?
Kijk voor meer info op
www.heideecho.nl
of
Neem contact op met onze
opleidingscoördinatrice
Nellie Pasmans.
040-2052232

bezocht en mooi concert in
De Leenhoef.”
“Niet alleen samen oefenen
en optreden is belangrijk.
Eens per jaar gaan we ook
nog eens met zijn allen op
stap tijdens een gezellig uitje! Afgelopen jaar was het
de Efteling, een cadeautje
van de gemeente Eersel. We
hadden super geluk met het
weer. Ondanks dat er meer
mensen hadden bedacht die
dag de Efteling te bezoeken

was het in de rij tijdens het
wachten geen moment saai.
Ook dit jaar weer zullen we
ergens naartoe gaan; waar
blijft nog even geheim…”
“Zo zie je maar, muziek maken is meer dan alleen maar
noten oefenen op je kamer.
Het is een teamsport waarbij
jouw eigen partij onmisbaar
is voor de rest van het orkest. Samen maken we er
wat moois van!”

Pieporkest
1998 - 2011
2011 - heden

Mieke Klaasen
Ruud v. Gerwen

Kloppers
2008 - 2011
2011 - 2012
2012 - heden

Willem Klaasen
Paul v.d. Heijden
Ruud Lemmens
i.s.m. Sint Willibrordus Wintelre

Servicestation Knegsel
Vessemseweg 2

LPG – BENZINE – DIESEL – CARWASH
Tevens dierenspeciaalzaak

Neutkens & Zoon
040-2051265

Carnaval 1963

Eerste openbare optreden van Heide Echo ter gelegenheid
van de bruiloft van Riek Wouters op 29-04-1963

Heide Echo 12,5 jarig bestaan

Regio uitwisseling Hoogeloon 1985

Carnavalsoptocht 1970

Jeugdorkest Vennenbos

Concours 1989

Muzikale begeleiding H. Mis door Jeugdorkest

..

Pleinconcert 2006

Jeugdorkest optocht Steenvoorde
2004

Celtic Echo’s 2006

Volendam 2010

Gildeoptocht 2010

Pleinconcert 2006

Viva las Vegas 2011

Carnaval 2006

Stichting Vrienden Van

Stichting Vrienden van Heide Echo
Een appeltje voor de dorst. Zo
noemt het bestuur van de Stichting
Vrienden van Heide Echo haar streven. Want met oud ijzer en papier
alleen redt de vereniging het niet
alleen. Het stichtingbestuur legt uit
hoe zij al meer dan twaalf jaar een
steuntje in Heide Echo’s rug zijn.
Regeren is vooruitzien. Een gevleugelde uitdrukking. Ook op verenigingsniveau mag dat van bestuurders worden
verwacht. Zo ontstond in de negentiger
jaren binnen het bestuur van Heide
Echo de behoefte een Stichting Vrienden van Heide Echo op te richten.
Aanleiding was de zorg van het bestuur dat de inkomsten van Heide Echo
(o.a. subsidie en oud ijzer en oud papier) op termijn wel eens structureel
terug zouden kunnen gaan lopen.
Op 31 oktober 2000 werd bovengenoemde stichting opgericht door het
passeren van de oprichtingsakte bij de
notaris.
De doelstellingen van de stichting
staan in mooie volzinnen vermeld in
deze akte. In gewone taal is het doel
van de stichting : gelden bij elkaar te
brengen los van- en naast de normale
jaarlijkse financiële actie en de “club
van honderd”.
De stichting zou de plaats moeten zijn
waar mensen terecht kunnen die graag
een groter bedrag, legaten of andere
vormen van schenkingen aan Heide
Echo willen doen. Omdat het voorde-

len kan hebben dit bij een stichting
onder te brengen. De Stichting wordt
door de fiscus gezien als een sociaal
belang behartigende instelling (SBBI).
Donaties zijn aftrekbaar voor de belasting mits het een periodieke donatie
betreft, bij notariële akte voor ten minste 5 jaar vastgelegd. De stichting verzorgt de administratieve afhandeling
van de donatie en de kosten daarvan
bij de notaris.
De afgelopen 12 jaar en nog steeds
doneren diverse Knegselnaren en anderen aan de Stichting Vrienden van
Heide Echo. De bijeen gebrachte gelden en rendementen er van zijn bedoeld om gebruikt te worden om de
activiteiten van de muziekvereniging
te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij bijzondere activiteiten, bij aanschaf van
instrumenten of uniformen, of om te
dienen als financiële buffer voor financieel moeilijker tijden. Een appeltje
voor de dorst.
Het bestuur van de Stichting Vrienden
van Heide Echo bestaat nu uit 3 leden:
Bert Smolders,
voorzitter 040-2051495
Arnold Becx, secretaris en
penningmeester 040-2051564
Christian Janssen,
voorzitter Heide Echo 040-2051320
Mocht u meer informatie wensen over
de stichting wendt u zich dan tot bovengenoemde personen.

Celtic Echo’s

Zijn ziel verkocht aan de duivel
of verkocht sinds de duivel?
vroeg verzamelen om zo met
zijn allen de sfeer te proeven.
Sfeer uit echte glazen in
plaats van plastic bekers.
Sfeer met boekenlezende meneren midden op het festivalterrein. Sfeer met een heus
artiestenbandje met toegang
tot de backstage!

2007 was een succesvol jaar
voor Heide Echo. Het Celtic
Echo’s concert trok uitverkochte zalen in de Muzenval
in Eersel en leidde tot optredens op de grote podia van
Cult & Tumult in Veldhoven en het Folkwoods Festival in Eindhoven. De keltische klanken viel niet alleen
in de smaak bij duizenden
toeschouwers. Ook Ruud
van Gerwen was verkocht
en speelt alweer zo’n vijf
jaar in Knegsel mee.
Poe hee, da’s alweer een poos
geleden. Het was volgens mij
eind 2006 dat ik werd benaderd om met Heide Echo destijds nog- in te vallen tijdens het grote Celtic Echo’s
project. De functie van bastrombonist bleek vacant. Omdat Evert de Jong zich met de
organisatie en tijdens het concert het licht&geluid bezig
zou doen. En natuurlijk zeg je

tegen zo’n kans geen nee.
Het concert dat volgde in de
Muzenval was groots en meeslepend. Onder andere de samenwerking met de Folkaholics bleek een gouden formule. Eentje die later dat jaar
nog goed bleek voor twee erg
leuke en voor de fanfare toch
ook wel unieke concerten tijdens Cult & Tumult en Folkwoods. Over die laatste hier
meer.
We schrijven augustus 2007.
In het Philips de Jonghpark in
Eindhoven is het al een heel
weekend feest tijdens het Folkwoods Festival –naar eigen
zeggen het grootste Folkfestival van de Benelux. Heide
Echo heeft een paar maanden
terug het Celtic Echo project
afgerond en als toetje mogen
we dit weekend nog eens aantreden op een echt festival. In
de ochtend kunnen we al

Het podium lijkt in eerste instantie wat krapjes, maar als
uiteindelijk iedereen plaats
heeft genomen blijkt dat ook
de Folkaholics nog ruimte
genoeg hebben. Een soundcheck volgt, waarna klokslag
12 het inmiddels in grote getalen toegestroomde publiek
ons met een warm applaus
ontvangt. De gezonde wedstrijdspanning is inmiddels
omgezet in een feeststemming
als niet alleen op, maar ook
voor het podium uitbundig
wordt gedanst en gezongen.
Een hoogtepunt is het duel
tussen Ben “de Duivel” en
Christianne op viool: The Devil went down to Knegsel.

Na zo’n schitterend gebeuren
moet er natuurlijk ook gewoon ontspannen worden. En
laat dat nu een van Heide Echo’s specialiteiten zijn! De
sfeer uit glazen glazen bleek
maar moeilijk aan te slepen in
de zomerzon. Optredens van
Gerard van Maasakkers en de
Watchman trokken aan ons
gehoor voorbij. Ook backstage bleef het gezellig met de
‘echte’ artiesten. Later de dag
vulde het festivalterrein zich
met steeds meer zwarte shirts.
Het teken dat de afsluiter van
dit weekend, Epica, nabij was.
Zoals een goed trombonist
betaamt heb ik de neiging om
het naar huis gaan niet zo
nauw te nemen. Gelukkig
stond ik ook op dit festival
daarin niet alleen. Samen met

collega Jeroen de Geus genoot
ik nog van een verdiende afzakker aan de bar, toen de
organisatie plots het terrein
leeg veegde en ontdeed van
alle overgebleven bezoekers.
De vrijwilligers verzamelden
zich rond de plaats waar wij
stonden, de voorzitter hield
een toespraak over hoe geweldig het allemaal geweest was
en sloot af met de historische
woorden “vanaf nu voor
iedereen gratis bier!”. Zo kon
het gebeuren dat we met ons
artiestenbandje tot diep in de
nacht na konden genieten van
een mooie dag. Wat was onze
werkgever blij met ons die
maandag....

Oud IJzer

Heide Echo al tientallen jaren
een ijzersterke vereniging
ander prijskaartje.
Jo, de
echtgenote van Herman zorgde voor koffie en zo zorgden
het oud ijzer en oud papier
niet alleen voor de broodnodige inkomsten maar versterkten deze tevens de saamhorigheid en gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid binnen
de vereniging. Een in alle opzichten rijke opbrengst.

Bert Smolders dook recentelijk in oude documenten van
Heide Echo. Hem werd duidelijk dat de fanfare al sinds
de oprichting bewust bezig
was met de noodzakelijke
inkomstenbronnen. Het ophalen van oud papier bleek
de eerste stap naar een
‘ijzeren fundament’ onder
de vereniging.

Op 31 oktober 1962 werd
Heide Echo opgericht. De
winter 1962/1963 was de
koudste winter van de vorige
eeuw. Reinier Paping won die
winter de meest legendarische
Elfstedentocht. De oprichters
van Heide Echo hebben die
winter ongetwijfeld vele
avonden rond de kachel gezeten om Heide Echo in de steigers te zetten en draaiende te
houden. Want uit een document dat ik jaren geleden van
oud-voorzitter Sjef Das (1966
-1972) kreeg maak ik op dat
de mensen van het eerste uur
zeer voortvarend te werk zijn
gegaan. Met steun van de
kerk, het dorp en het gemeentebestuur. De eerste inkomensbron? Die bestond uit
oud papier ophalen. Tot 1977.
Want al verder lezend in de
documenten stuitte ik op twee
brieven. Eentje over de aantreding van Adriaan Willems
en Herman Peeters in het be-

stuur. En een andere brief gericht aan de dorpsbewoners.
Dat deze brief aan de Knegselse gemeenschap expliciet
wordt genoemd duidt er op
dat deze brief belangrijk
nieuws bevatte. Zou dat de
mededeling zijn geweest dat
Heide Echo voortaan ook oud
ijzer kwam ophalen? Uit een
gesprek met Herman en Jo
Peeters wordt me duidelijk dat

Herman al lang voor 1977 het
oud papier regelde en ophaalde voor het toenmalige Jeugd
Tamboer- en Klaroenkorps
Heide Echo. En dat het ophalen van oud ijzer daar geleidelijk aan is bijgekomen.
In ieder geval staat wel vast
dat vanaf 1977 het oud ijzer
structureel twee maal per jaar
plaats op werd gehaald. Met
tractoren en wagens gingen de
leden in het voorjaar en najaar
op pad om deur aan deur oud
ijzer op te halen. Herman Peeters coördineerde deze actie
en stelde zijn erf beschikbaar
als
verzamelplaats/
overlaadstation.
De Firma
Pruimenboom plaatste daar
vooraf enkele containers. Als
de wagens met oud ijzer op
het erf aankwamen stonden
andere leden klaar om het oud
metaal te sorteren op ijzer,
zink, koper en lood. Want
iedere metaalsoort had een

Het is toch vooral de stuwende kracht van Herman Peeters
geweest waardoor het oud
ijzer en oud papier zo belangrijk werden voor de vereniging. Toen Herman nog
“boerde” deed hij dit tussen
de bedrijven door. Maar toen
hij stopte met zijn bedrijf
werd het oud ijzer/oud papier
geleidelijk aan een dagtaak.
De inkomsten uit oud ijzer en
oud papier stegen jaar na jaar.
Herman kreeg zelfs regionale
bekendheid. Vele bedrijven en
particulieren in de omliggende dorpen, ja zelfs in Eindhoven gunden hem (Heide Echo)
het oud ijzer. Waarom? Omdat het enthousiasme van Herman aanstekelijk werkte. En
bij Herman was afspraak ook
afspraak.
Een niet te verwaarlozen succesfactor was echtgenote Jo
Peeters, die niet alleen veel
koffie heeft gezet maar tevens
de ‘oud ijzer secretaresse’ van
Herman was. Na ieder telefoontje lag er wel weer een
briefje klaar met een ophaaladres. Toen Herman vijfentwintig jaar bestuurslid was
werd hij verrast met een Koninklijke onderscheiding.
Waarop hij en Jo terecht trots
waren. De naam ‘IJzeren
Herman’ dateert uit deze periode en iedereen in het dorp

Uit de documenten van Sjef Das:
19-02-1963

De eerste afhaalbevestiging van Firma Box
1453 kg. oud papier voor fl.58,12

19-02-1963

Ontvangst van een doos trommen (van de firma
Passier)

febr. 1963

Loten besteld (de eerste financiële actie?)

28-02-1963

4 marstrommen betaald door pastoor Verheyen
(fl.65,- per stuk)

03-04-1963

Overslagtrom aangeschaft (fl.194) bij de firma van
Leest tambour-maître stok aangeschaft

29-04-1963

Eerste openbare optreden van Heide Echo ter
gelegenheid van het huwelijk van Riek Wouters
(een van de oprichters van Heide Echo)

19-05-1963

600 donateurskaarten besteld

19-07-1963

De eerste subsidie fl.1000,- ontvangen van de
Gemeente

kent die naam. Sinds een aantal jaren siert ‘d´n IJzeren
Herman’ de voortuin van zijn
huis. André Mayers en Peter
van Bussel creëerden dit
beeld. Natuurlijk uit oude metalen...
Als oud-voorzitter weet ik hoe
belangrijk de inkomsten uit
oud ijzer waren voor de vereniging Heide Echo. Er was
een grote aanwas van jeugdige leden; het jeugdorkest ontstond onder leiding van Raymond Lodders. De opleiding
van nieuwe leden, de muziekinstrumenten en uniformen
kostten handenvol geld. Het
oud ijzer zorgde voor een gezonde begroting. Penningmeester Piet van de Sande
kon iedere jaarvergadering
een positief financieel jaarverslag presenteren.
Inkomsten uit contributie,
subsidies, de deur-aan-deur
actie, een gulle beschermheer
en -vrouw waren en zullen

nooit voldoende zijn om de
muziekvereniging financieel
draaiende te houden. De inkomsten uit oud ijzer zijn nog
steeds onontbeerlijk. Gelukkig wordt de container achter
het huis van Herman en Jo
nog regelmatig gevuld. En
nog steeds gaan leden en vrijwilligers twee keer per jaar
het dorp rond voor oud ijzer.
De inzet van leden en vrijwilligers bij het verzamelen van
oud ijzer en de welwillendheid van de dorpsgenoten om
oud ijzer beschikbaar te stellen dragen bij aan het in stand
houden van Heide Echo; het
vormt een ‘ijzeren fundament’
onder Heide Echo. We mogen
Herman dankbaar zijn en vertrouwen dat het dit fundament
nog lang de vereniging zal
dragen.

Reizen naar het buitenland

Van Duitse Disko Kirchen
tot aan Praagse pleinen
Dat de klanken van Heide
Echo ook over de grenzen
resoneren, bewees de vereniging dit jaar weer met
de jubileumreis naar
Praag. Maar het buitenland wordt echter al meer
dan dertig jaar opgezocht. Met de Wallenborn
-uitwisseling als voorbeeld dat menigeen nog
tot de verbeelding
spreekt. Pavla Vogelzang
en Raymond Lodders bespreken de buitenlandse
reizen van Heide Echo
van gisteren, vandaag en
misschien ook wel die van
morgen?
Raymond Lodders was nog
maar een paar jaar lid toen hij
voor het eerst de grens over
stak. “In 1981 ging Heide
Echo naar Wallenborn in de
Eifel. Een dorpje van ongeveer 800 inwoners. Maar met
zijn eigen muziekkapel. Het
werd een jaarlijks terugkerend
evenement. Het ene jaar in
kwam de Muzikverein naar
Knegsel het andere jaar gingen wij naar Duitsland. Wat
hebben we toch een prachttijd
daar gehad. De ontvangst
door onze Wallenbornse
freunde was altijd geweldig.
Bij aankomst was de gezelligheid meteen begonnen. ‘s
Avonds een groot feest in de
sporthal. Met een biertent en
een schnappsbar. Wat waren
ze toch gastvrij! Hekwerk
heeft jarenlang een avondvullend programma gebracht met
veel zang, polonaise over de
tafels en schunkeln met de
Schlagerorganist. Op zondagmorgen na de mis altijd een
concert met Heide Echo. Ondanks de vele Bittburger. In
dit kerkje hebben we een jaar

of zeven geleden nog met het
jeugdorkest opgetreden. Buiten werd toen nog gezegd
‘Dass kann nicht: Disko Musik in die Kirche’. We speelden toen My way. Maar de
pastoor van Wallenborn was
zo enthousiast over ons optreden dat we nog eens ‘Klezmer
karnival’ moesten spelen. Jaja, Joodse muziek in een kerkje in de Eifel.”
De uitwisseling met Wallenborn staat de afgelopen jaren
op een laag pitje. Omdat de
Muziekverein steeds minder
leden kreeg en de muzikale

inbreng bijna alleen maar uit
Knegsel kwam. De basis voor
de samenwerking werd steeds
kleiner. Raymond vindt dit
erg jammer. “Het contact
werd in de jaren ‘90 al minder. En helaas hebben we de
laatste jaren elkaar een beetje
uit het oog verloren. Maar de
afgelopen zomer kon ik het
niet laten om toch nog eens
naar de beroemde ‘Wallende
Brunn’ te rijden. Vanaf de
rijksweg kwam ik het dorpje
binnen en jawel hoor. De eerste bekende, Heinz, liep langs
de kant. Ik dacht ik zal toch
maar even stoppen en even
bijbuurten. In het centrum

kwamen we zijn vrouw tegen
en ook een andere bekende.
Vanwege hun leeftijd waren
ze gestopt maar de Musikverein bestond gelukkig nog!”
verhaalt Raymond.
Raymond’s voorliefde voor
buitenlandse avonturen bleek
ook de aanleiding voor de
meest recente trip van Heide
Echo. In mei van dit jaar vertrok de vereniging met meer
dan 70 personen richting
Praag. Voor een reis vol cultuur, historie en plezier.
“Het was in de Leenhoef in de
winter van 2011. Ik sta achter
de bar en schep op over hoe
mooi mijn geboortestad Praag
is,” vertelt Pavla. “Ik zie Raymond nadenken en toen kwam
het. ‘Laten wij dan met Heide
Echo naar Praag gaan met het
vijftigjarig jubileum? Pavla,
jij kan dit toch met gemak
regelen?’ Een half jaar lang
heeft Raymond regelmatig
gevraagd of het door ging.
Onze voorzitter Christian Jansen was ook snel enthousiast.

En ook in het bestuur van
Heide Echo werd het plan
besproken. Over de haalbaarheid, want er moest natuurlijk
goed over nagedacht worden.
In september 2011 was het zo
ver. ‘Heide Echo en het
jeugdorkest gaan naar Praag’
zei het bestuur. En ik mocht
het regelen.”

plekjes van de stad gezien,
een gezellige feestavond gehad. Maar belangrijker, we
hebben het allemaal naar onze
zin gehad. Jong en oud door
elkaar. Wat waren de hoogtepunten? Voor mij was dat het
moment dat wij midden in het
centrum op het Wenceslaspein stonden te spelen. Met

Pavla stond voor een grote
uitdaging. “Maar ook een hele
leuke. Het hotel regelen, de
bus, aanhanger voor de instrumenten en natuurlijk moest er
een schitterende concertlocatie komen. In de daarop volgende maanden ben ik 3 keer
in Praag geweest. Locaties
bezocht, onderhandeld, de
vergunningen aangevraagd.
Iedereen werd enthousiast en
gaande weg werd onze groep
steeds groter en steeds diverser. Het jeugdorkest met pubers rond de 14 jaar, de echte
stapjeugd rond de 20 jaar, een
grote groep volwassenen en
ook nog een aantal actieve
senioren.”

honderden toeschouwers om
ons heen. Het was een spektakel. Ik was er trots op! Maar
vergeet ook niet het schitterende opera gebouw zaten en
het concert op de Praagse
Burcht bij de Strahov Klooster. Waar de muziek zo schitterend klonk en waar de publiek zo aan het genieten
was.”

In mei van dit jaar vertrok
Pavla met een ‘geweldige
groep’ van 72 mensen met de
bus naar Praag. “De reis werd
een groot succes. We hebben
twee schitterende concerten
gegeven midden in het historisch centrum. De mooiste

Als je de verhalen van Raymond en Pavla aanhoort, lijkt
het alsof de buitenlandse tripjes naar meer smaken. “Nou,”
vertelt Raymond, “op de terugweg naar Nederland moest
ik toch nog even nadenken
over de laatste woorden van
Heinz. Zijn kleindochter dirigeerde voortaan het lokale
jeugdorkest. Dit is een samengesteld jeugdorkest van 5 dorpen uit de omgeving. Inclusief
Wallenborn. Het wordt weer
tijd voor een uitwisseling!”

De dirigent

D’n diri, d’n diri toch
Hoewel sommigen soms
zijn stokje letterlijk moeten ontduiken, is ook bij
Heide Echo de positie van
de dirigent onomstreden.
Hij neemt het gezelschap
aan de hand, soms stevig,
maar wel richting succes.
Tot tevredenheid van de
voorzitter.
“Bij E had ik toch gezegd”.
Driftig tikt het directiestokje op de lessenaar.
“De E... van Ezels!”.
Geïrriteerd slaat hij zijn
ogen richting het plafond
en zijn gezicht loopt rood
aan. Een muzikant achterin
het orkest die nog een paar
noten doorspeelt nadat er is
afgeslagen krijgt een dodelijke blik toegeworpen.
Hier en daar ritselt nog wat
papier als de muzikanten de
juiste passage in hun parti-

tuur opzoeken en dan valt
er een stilte. Daar staat hij,
armen over elkaar, zijn blik
gaat over het orkest. Hoewel de print van bokshandschoenen op zijn sweater
anders doet vermoeden
heeft hij weinig nodig om
zijn woorden kracht bij te
zetten. Het is zijn blik die
voldoende is om te laten
merken dat het menens is.
De spanning is voelbaar en
de muzikanten in het orkest
voelen zich duidelijk ongemakkelijk. “Hoe lang hebben we dit stuk nu al op de
lessenaar? Hoe vaak hebben we dit nou al gespeeld?
Het lijkt wel of ik elke
week opnieuw moet beginnen. Niemand heeft dit
thuis geoefend, niemand!”
Strakke gezichten in het
orkest, het is deze keer wel
écht raak. Hij zucht en lijkt

Instructeurs bij drumband / tamboerkorps.
1962 - 1967
Jan Bierens
1967 - 1980
Jan Hoeks
1980 - 1998
Ben van de Konijnenberg
1999 - 2006
André Kouwenhoven
2006 - 2012
Paul van der Heijden
Instructeur exercitie en show.
1966 - 1980
Theo v.d. Weiden
Instructeurs / dirigenten fanfare
1962 - 1967
Jan Bierens
1967 - 1980
Jan Hoeks
1980 - 1982
Toon Walravens
1982 - 1993
André Bos
1993 - 2004
Jaap van Wershoven
2004 - 2008
Kris Roemers
2008 - 2009
Frans van Dun - interim
2009 - heden
Christianne Celis
Dirigent Jeugdorkest
1991 - heden
Raymond Lodders

iets te ontspannen, te berusten bijna. “Luister eens, we
hebben nog 4 weken tot het
concours. Dat zijn nog 4
repetities en een generale.
En ik wil niet die laatste
weken vol plannen met extra repetities. Maar dan
moet er wél gewerkt worden. Nu moeten de puntjes
op de i worden gezet!”
Er wordt links en rechts wat
gedraaid op de stoel, de
concentratie is nu 100%.
De boodschap is duidelijk.
En dan heft hij zijn dirigeerstok omhoog. “E!” Geconcentreerd zet het orkest
de lastige passage van het
concoursstuk ‘Danserije’
André Bos
in.
“84 punten! 84!” De voorzitter kan het nog steeds
niet geloven. Het bier vloeit
rijkelijk, het ene na het andere vatje wordt gesponsord. Aan de bar staat hij,
in zijn nieuw aangeschafte
zwarte pak, in zijn hand een
tonic, zijn favoriete drankje. Zijn ogen glimmen van
trots. “Als je mij een maand
geleden gevraagd had of we
dit zouden halen.” De voorzitter schudt zijn hoofd, nog
steeds zwaar onder de indruk en richt zich tot de
dirigent. “Jij vast ook niet!”
Hij zet zijn glas tonic op de
bar en kijkt de voorzitter
recht in zijn ogen. “Ik heb
er geen moment aan getwijfeld.” Vanaf de andere kant
van de bar klinkt luid ge-

Christianne Celis

Jaap van Wershoven

joel. De jeugdige leden laten zich horen, de stemming is uitbundig. Zijn
naam wordt gescandeerd,
een paar sterke mannen komen naar hem toe en trekken aan zijn arm. “Geen
seconde, ik heb er altijd in
geloofd.” En dan verdwijnt
hij op de schouders van
bassisten en trombonisten
de feestende massa in. De
voorzitter krabt eens achter
zijn oor en richt zich tot de

Ben v.d. Konijnenberg

Kris Roemers

penningmeester. “Het is
geen hendige... maar hij
heeft het wel weer gefikst!”
Die knikt instemmend. “Zo
is’t. En zet er hier nog maar
een neer!”
Dat jaar promoveerde het
Fanfarekorps van Heide
Echo tijdens het FKMconcours in Dongen met
een mooie eerste prijs van
de introductie- naar de derde afdeling.

André Kouwenhoven

Paul v.d. Heijden

Colofon
De jubileumkrant van Heide Echo werd
uitgegeven naar aanleiding van het 50
jarig bestaan van onze vereniging.
Jaar van uitgave: oktober 2012
Oplage: 1000 stuks
Eindredactie:
Gijs Vrenken
Sarayke de Jong - de Greef
Annemarie Janssen - Widlak
En verder met medewerking van:
Ans Tholen, Rosa Tholen, Annemieke
Dubbers, Evert de Jong, Christian
Janssen, Pavla Vogelzang, Jan Pasmans, Raymond Lodders, Bert Smolders, Lisanne van Beek, Ilse de Geus,
Bente Pasmans, Marijke Rijkers, Masha Siebers, Ellen van Beek, Ruud van
Gerwen, Joep Peeters, Yannick Hogers, Inge Couwenberg, Luuk Janssen,
Ruud Bartholomeus
Verder bedanken wij ook onze fotografen voor het beschikbaar stellen van de
foto’s.
Tenslotte bedanken wij alle sponsoren
want zonder hen zou deze krant niet tot
stand hebben kunnen komen.

Bestuur Heide Echo 2012
Voorzitter: Christian Janssen
Secretaris: Leonie Heezemans
Penningmeester: Coen Hogers
Jeugdzaken: Nellie Pasmans

Organisatie Jubileumweekend
Christianne Celis
Stephan Beerens
Evert de Jong
Annemarie Janssen - Widlak
Bram Rijkers
Luc Celis
Nienke Pasmans
Elly van Gerwen
Christian Janssen
Leonie Heezemans
Coen Hogers
Nellie Pasmans

Heide Echo verleden heden en toekomst

Op naar 100 jaar Heide Echo
Heide Echo bestaat dit jaar
vijftig jaar. Sinds de oprichting kende de Knegselse fanfare vele hoogtepunten die
in deze krant verzameld
zijn. Dankzij de inzet van
haar leden en de gemeenschap, die de vereniging ook
in barre tijden steunden.
Voorzitter Christian Janssen is ervan overtuigd dat
deze formule ook de toekomst van Heide Echo veilig
stelt. Wat hem betreft op
naar de honderd jaar!
Toen in 1962 de dames van de
Ven en van der Heijden Heide
Echo oprichtten, wisten ze
waarschijnlijk niet helemaal
wat ze op hun pad zouden
tegenkomen. Maar één ding
wisten ze wel: een gerespecteerd dorp zoals Knegsel kon
en kan niet zonder muziekkorps. Vol overtuiging en omringd met mede-enthousiastelingen gingen ze aan het
werk.
Ik denk dat ze zich, anno
2012, niet zouden hebben
kunnen voorstellen hoe Heide
Echo zich vanaf de start als
meisjesdrumband tot het Heide Echo van vandaag de dag
zou gaan ontwikkelen. Ze
zouden, net zoals wij allen
vandaag, heel erg trots en
dankbaar zouden zijn. Omdat
we vandaag met meer dan
zestig mensen in onze fanfare

muziek maken. En daarnaast
nog een groot jeugdorkest,
een pieporkest en diverse talentvolle leerlingen in opleiding. Aangevoerd door vakkundige en gedreven dirigenten en docenten.
Trots zijn we ook op de resultaten die we als vereniging de
afgelopen vijftig jaren geboekt hebben. Zoals eerste
prijzen op concoursen en solistenconcoursen. En meer
recentelijk het mogen organiseren van een aantal avondvullende shows: in 2006 Celtic Echo’s en Viva Las Vegas
in 2011. Daarnaast was de
jubileumreis naar Praag, waar
zowel de fanfare als het
jeugdorkest optraden, natuurlijk een van de absolute hoogtepunten in ons vijftigjarig
bestaan.
Naast trots is ook dankbaarheid op zijn plek, want naast
de mooie tijden hebben we als
vereniging ook moeilijke tijden gekend. Nog geen dertig
jaar geleden moesten bestuursleden huis-aan-huis
rond om mensen te interesseren om muziek te gaan maken.
Omdat anders het voortbestaan van Heide Echo in gevaar kwam. Dankzij de inzet
en samenwerking van muzikanten, bestuursleden en andere mensen die Heide Echo

een warm hart toedragen heeft
Heide Echo heeft de moeilijke
tijden kunnen doorstaan.
En zo zal het de komende vijftig jaren ook gaan. We blijven
ons als korps in de volle
breedte ontwikkelen en zullen
mooie muzikale momenten
afwisselen met tijden die uitdagend zijn. Daarom is het
essentieel dat onze muziekvereniging gesteund blijft
door de Knegselse gemeenschap, door de muziekscholen
en gemeentes om ons heen,
zodat ook in de toekomst een
muziekvereniging in ons dorp
kan blijven bestaan. Als echte
toevoeging aan de leefbaarheid in ons dorp. Want dat is
natuurlijk wat we zijn, een
vereniging door en voor
Knegselse mensen. En dan is
het ook heel mooi om te zien
dat door de jaren heen hele
families of generaties lid zijn
en blijven van Heide Echo.
Voorbeelden daarvan zijn uiteraard de familie Peeters, met
opa Herman, en kleinkinderen

Joep en Anke, en ook de familie Groenen, met opa Geert en
kleinkinderen Bart en Juul.
Andere gezinnen die – voor
zover wij weten – allemaal lid
zijn of zijn geweest van Heide
Echo zijn de familie Heezemans en de familie Janssen.
Verder zijn er natuurlijk vele
families waar op een enkeling
na iedereen lid is (geweest)
van onze vereniging, zoals de
families van Aaken, Bartholomeus, Bierens, Bolck, Couwenberg, de Haas, Heijneman,

Hogers, Klaasen, Kok, van
Laarhoven, Pasmans, Rijkers,
Schuybroek, Schellekens, van
de Ven, Willems en wellicht
kent u nog meer families….
Maar na deze terugblik en de
andere verhalen over vijftig
jaar Heide Echo die in deze
speciale krant zijn opgenomen
laat ik ook eens een doorkijkje
maken naar 2062. Want hoe
zou Heide Echo er uitzien als
de vereniging haar honderdjarig jubileum viert....

Heide Echo in 2062:






















Maken we al weer zo’n 48 jaar gebruik van de MFA die in 2014 in
gebruik werd genomen.
Is Raymond Lodders met zijn 98 jaren oud nog steeds de dirigent
van ons jeugdorkest; hij is dan al lang en breed in het Guinness
Book of Records opgenomen als langstzittende dirigent van een
jeugdorkest ooit.
Wordt het jeugdorkest nog steeds aangevuld met oudere leden
om de jeugd -en de dirigent- op te vangen. En als je heel goed
kijkt zie je tussen de jeugd twee bugelspelers zitten van 76 respectievelijk 77 jaar oud.
Halen we nog steeds 2x per jaar oud ijzer op.
Zijn de slagwerkers bij de repetities nog steeds op zoek naar aanvullende bladmuziek omdat een collega, die er ‘toevallig’ een
keer niet is, net iets teveel bladmuziek mee naar huis genomen
heeft.
Wil de dirigent stipt om 20.00 uur beginnen met repeteren maar
denken de meeste muzikanten daar toch net iets anders over.
Zitten de muzikanten op het puntje van hun stoel als de dirigeerstok naar boven gericht is.
Is de ‘1’ van elke maat nog steeds ‘ beneden’.
Wordt de ‘gis’ op een bugel nog steeds met ‘2-3’ gespeeld en
een ‘cis’ op een es-bas met ‘1-2-3’.
Is Praag onze tweede thuisbasis geworden, nadat we er in 2022,
2032, 2042 en 2052 en ook weer in 2062 hebben opgetreden.
Kunnen de leden die onverhoopt niet op de repetitie aanwezig
kunnen zijn gewoon inloggen en achter de webcam mee repeteren.
Weten we nog steeds niet of we de jas ‘aan doen’ of ‘uit laten’
tijdens ons optreden op het Durpsplein eind juni, met een buitentemperatuur van 25 graden.
Is de Heide Hanger na 60 jaar trouwe dienst vervangen door een
ultramodern musical instruments moving device.
Hebben Joep Peeters als voorzitter en Bente Janssen als secretaris de touwtjes strak in handen tijdens de voorbereidingen van
het 100-jarig jubileumweekend.
Staan we er met de steun van u allen, de inzet van de mensen uit
dorp, de vrijwilligers en uiteraard de inzet van de muzikanten, in
2062 nog steeds goed voor en zal het dan zittende bestuur net
zo tevreden zijn als wij deze dagen.

Jubileumweekend
Galaconcert
Zaterdag 27 oktober
Aanvang 20.00 uur - zaal open v.a. 19:00 uur
Film- Pop- Musical- en Fanfarenummers uit de afgelopen 50
jaar. Een muzikaal en visueel spektakel door Heide Echo met
medewerking van diverse solisten.
Kaarten à 5 euro (incl. 2 consumpties) kunt u bestellen via:
www.heideecho.nl of telefonisch via 040-2051320

After-party met DJ Braille - v.a. 22:30 uur – gratis entree
Concertlocatie: Sporthal De Ladder Knegsel

Programma Kempenfestival
Zondag 28 oktober
Plaats

Vereniging

Type orkest

Aanvangstijd

Borkel en Schaft
Casteren
Lage Mierde
Dommelen

EMOS
St Willibrordus
ONA
Dommelecho

Slagwerk
Slagwerk
Harmonie
Harmonie

10:00
10:30
11:00
11:45

Bladel
Lage Mierde
Oost/West/Middelbeers
Oerle
Wintelre
Knegsel

l'Union
ONA
De Vriendschap
St. Ceaclila
St. Willibrordus
Heide Echo

Slagwerk
Slagwerk
Slagwerk
Jeugdorkest en Slagwerk
Fanfare en Slagwerk
Jeugdorkest

12:45
13:30
14:15
15:00
16:15
17:30

Riethoven
Hoogeloon
Zeelst
Meerveldhoven

RHC
Wilhelmina
l'Union Fraternelle
Sub Umbra

Harmonie
Fanfare
Harmonie
Harmonie

18:30
19:15
20:00
20:45

Kaarten à 3 Euro zijn alleen verkrijgbaar aan de kassa. Kinderen tot 12 jaar gratis.
Tijden zijn onder voorbehoud. Zaal open om 09:30 uur.

