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voorwoord
25 jaar geleden ontstond het spontane idee om binnen Fanfare- en tamboerkorps Heide Echo
een jeugdorkest op te richten. Aan dit idee is vorm gegeven en nu - 25 jaar later- zijn wij als
bestuur ontzettend blij en trots op ons grote jeugdorkest.
Dit prachtige jeugdorkest is al jaren een belangrijke pilaar van de vereniging. Het heeft er
mede voor gezorgd dat we een bloeiende vereniging zijn met veel jeugd.
Deze pilaar is zo stabiel door de tomeloze inzet van de dirigent, Raymond Lodders, die er al
die 25 jaren met veel passie, overtuiging en inzet voor staat. Wij zijn hem hier zeer erkentelijk
voor.
Onze dank aan hem is nauwelijks uit te drukken, maar hebben we wel getracht te doen. Als
cadeau voor dirigent en jeugdorkest hebben we componist Jacob de Haan gevraagd om
een nieuw concertwerk te schrijven ter ere van het 25-jarig bestaan van het jeugdorkest.
Zo ontstond het nieuwe stuk "New Hampshire" waarvan u als publiek de wereldpremière gaat
beleven op het jubileumconcert op 15 mei 2016.

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan
een samenleving waarin iedereen actief meedoet,
zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en
maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie
gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven
die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor
plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van
kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten
die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek
doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis,
ervaring en een professioneel netwerk.

www.vsbfonds.nl

Naast een muzikaal cadeau zijn we ook op zoek gegaan naar een passende, verrassende
en originele herinnering. Een prachtig jubileumboek van 25 jaar jeugdorkest Fanfare Heide
Echo ligt voor u. Dit jubileumboek bevat een overzicht van de afgelopen 25 jaar. Terugkijkend
komen er vele gezichten, ervaringen en hoogtepunten voorbij. Een feest van herkenning voor
iedereen die betrokken is geweest bij het Jeugdorkest, maar ook een belevenis voor diegenen
die het Jeugdorkest met interesse gevolgd hebben.
We hopen nog jaren te genieten van dit enthousiaste orkest en te kunnen bouwen op de
ervaren muzikanten die hierin gegroeid en gevormd zijn. Wij kijken daarom vol trots terug op
25 jaar jeugdorkest Knegsel en kijken met goede zin uit naar de komende 25 jaar.
Met muzikale groet,
Bestuur Heide Echo
Christian Janssen - Leonie Heezemans - Peter Bierens - Nellie Pasmans - Ad Liebregts

Jubileumeditie 25 jaar Jeugdorkest Knegsel
Oplage 500 stuks
Teksten Raymond Lodders
Ontwerp en eindredactie Annemarie Janssen-Widlak

Heide Echo Knegsel

programma
Heart of Courage
I Will follow him

Laat maar waaien

Fliegermarsch
What do you mean
Gate 11
Ne partez pas sans moi
Yesterday

New Hampshire wereldpremiere
Feeling Good

Dansen dansen dansen
a Klezmer karnival Hee gaode mee
Cinemania
daar gaat ze
My way
You'll never walk alone stop
Let me entertain you
J'aime la Vie
Mag ik dan bij jou Abba Gold

Dancing on the seashore

In 1999 en 2014 werden er CD’s uitgegeven
en met Kerstmis en Carnaval zorgde het
jeugdorkest voor de muzikale omlijsting en
sfeer.

hoe
het
begon...

Met die sfeer is het nooit mis geweest, naast de

muzikale prestaties werden vele feesten en
partijtjes georganiseerd, dit alles om de leden
te binden aan een fijne en mooie vereniging.
Het orkest is dan ook een belangrijke basis
voor de fanfare en het tamboerkorps
gebleken.

Het jeugdorkest van Heide Echo werd in 1991 werd opgericht door toenmalig
bestuurslid Kees Bartholomeus en Raymond Lodders.

Het begon eigenlijk in 1990, waar op de toen
nog jaarlijkse voorspeelavond van Fanfare en
Tamboerkorps Heide Echo, Raymond Lodders
met een groepje muzikanten een uitvoering
bracht van “Dancing on the seashore”.
In die tijd was Raymond opgeroepen voor
militaire dienst waar hij als muzikant van het
Fanfarecorps der Genie aan de slag ging
voor Koningin en Vaderland.

dit plan op en voorzag zowaar een jeugdorkest
waarin aanstormende jonge talenten werden
klaargestoomd voor het grote werk.

Daar kreeg hij pas echt de muzikale prikkels
en inspiratie. Hij probeerde dat ook over te
brengen op alle jeugdleden van Heide Echo
waarbij hij begon met een groepje jeugdleden
om samen een orkestje te vormen dat op de
voorspeelavond in mei 1991 voor het eerst
speelde. Bestuurslid Kees Bartholomeus nam

In de loop van de jaren is het orkest - onder
de bezielende leiding van dirigent Raymond
Lodders - verder gegroeid. Mooie concerten
en uitstapjes in binnen- en buitenland deden
hun intrede: festivals in Frankrijk, Duitse
bierfeesten en de Efteling zullen de leden van
het jeugdorkest niet snel vergeten.

Met 17 kinderen (de oudste was toen net 15)
werden op de ledenwerfavond van Heide
Echo 2 nummertjes gespeeld: ‘Daar gaat ze’,
van Clouseau en het beginthema van STAR
WARS.

Het eerste optreden in de Leenhoef in 1991

1e lustrum
1991 - 1996
De begin jaren van het Jeugdorkest

1994

Hier worden de bouwstenen gelegd voor het huidige Jeugdorkest
optreden voorspeelmiddag Treske - kerstviering
Iedereen zit op het puntje van zijn stoel
Allemaal dicht bij de dirigent
Er is weinig veranderd

1995

2e lustrum
1996 - 2001
de eerste buitenlandse reis
marcheren in de optochten in binnen- en buitenland

1998

jaarlijks optreden bij treske - kerstmisviering kerk
raymond prins - optreden carnavalsmis doet intrede
de eerste cd van het jeugdorkest wordt opgenomen
feestjes bij de dirigent zijn in opkomst
Er is nog steeds weinig veranderd

2000

Sedan
My way
en
afscheid t-shirts
In 1998 zijn we op uitnodiging van de stad Sedan
naar die plaats in Noord-Frankrijk afgereisd.
Toen we aankwamen gingen we eerst culinair
Frans eten, maar ja met een orkest dat alleen
de Mac waardeert viel dit 5 gangen menu
niet geheel goed, stelletje barbaren. Na
deze maaltijd direct naar de kiosk in het park
waar we echt een pracht optreden hadden.
Het optreden was een paar dagen na het
overlijden van Frank Sinatra, vandaar dat
onze uitvoering van My Way bijzonder werd
gewaardeerd. En hoe, we kregen tijdens het
spelen bezoek van een Franse clochard die
met fles en al ging meelallen op de kiosk.
Maar de gendarmerie trad meteen op en
hij werd een eindje verderop neergezet.
Ons concert konden we vervolgen maar
het was een beetje uitgelopen. Vandaar dat
onze verwoede pogingen om te marcheren
mislukten. Al dweilend kwamen we tussen
marcherende jeugdorkesten op bij de grote

finale op het plein. Alleen Knegsel stond niet
in het gelid en was zeer aanwezig door onze
vertolking van Laat maar waaien !! Het was
een pracht reis! Nog steeds spelen we My
Way elke twee jaar als we in het ‘weekendje’
afscheid nemen van de 21 plussers….Behalve
bij Jeroen Heezemans en Nelis Klaasen, zij
ontvingen pas hun afscheidsshirtje na 20 jaar
trouwe dienst aan het jeugdorkest. Zowel
dirigent als orkest willen hen hiervoor nog
hartelijk danken!!

laat maar waaien
1999

Het kon niet uitblijven in 1999, het orkest was
een grote vriendenclub, vele optredens en
een goed muzikaal niveau. Het idee werd
opgepikt om een CD te maken, met als
slotnummer “Laat maar waaien” van Pater
Moeskroen. Op naar de studio (de wisselaar
in Oosterhout). Op twee woensdagavonden
vonden de opnamens plaats. Het orkest
werd opgesteld, achter het raam zaten
Wouter en Ad die de techniek regelden,
alles digitaal wat zeer revolutionair
was voor die tijd. Alles werd drie keer
opgenomen, alhoewel een keer niet….
Karin speelde de sterren van de hemel met
haar trompetsolo bij Ne partez pas sans
moi, echter helaas was deze allerbeste
vertolking niet opgenomen…Raymond was
vergeten te wachten tot de technicus zei :
‘hij loopt’…..Uiteindelijk was het resultaat
prachtig, wat een schitterende CD. Op naar
de presentatie. Maar het boekje moest nog
worden gemaakt en dat ging niet zo snel. Op
de dag van de presentatie moest er naar
de drukkerij in Den Bosch worden gereden,
alles gevouwen en in de 500 doosjes
gefrommeld worden…maar de presentatie
was echt te gek!!!!! Zo ook de poster waarop
wij stonden met als grote kop ‘Laat maar
waaien’. Enkele weken na de presentatie
was de feestband Pater Moeskroen in
Vessem bij een groot tentfeest. Daar
hebben we de poster laten signeren door
de band en aan hun grootste fan Ruud
Bartholomeus gegeven!! Nog steeds hangt
deze in huize Bartholomeus in Culemborg!

En het mooie is dat in 2006 (7 jaar later)
bij het 15 jarig bestaan , het jeugdorkest
samen met Ruud en Pater Moeskroen ‘Laat
maar waaien’ heeft uitgevoerd!! En nog
steeds, ook in 2016 is ‘Laat maar waaien’
een succesnummer!!

10 jarig jubileum
2001
2005

2003

J.v.Bree Grondwerken
Den Heuvel 1
5511 AK Knegsel
Tel: 040-205 3575
Mobiel:06-51 83 65 88

Verhuur:
Vrachtwagenchauffeur
Kraan en loader machinist
Machinist Zuigwagen

Ton Prinsen
Kromstraat 37		
040 - 2532433		

Veldhoven
www.prinsenveldhoven.nl

3e lustrum
2001 - 2006

2004

bijzondere buitenlandse reizen

2005

marcheren in het buitenland een bijzondere ervaring
jaarlijks optreden bij treske - kerst- en carnavalsmis
feestjes bij de dirigent zijn meer regelmaat dan uitzondering
Er is nog steeds weinig veranderd

2003

You'll
never
walk alone
Het jeugdorkest heeft vele reizen gemaakt
in al die jaren. Hoe komen we daar nu zo
aan? Eentje kwam uit de ‘klankwijzer’, het
muziekblad van de Brabantse Bond. Een
jeugdorkesten festival te Steenvoorde (N-Fr)
zocht jeugdorkesten die zowel een optocht
als een concert konden verzorgen. Reis
werd volledig betaald door de organisatie.
Kijk en daar zijn we nogal gevoelig voor.
Zo trokken we dus met busjes en auto s
richting Noord Frankrijk voor een weekend.
Op vrijdagavond arriveerden we daar in de
plaatselijke jeugdherberg. Gelukkig geen
‘nachtwacht’, dus de barbecue, kampvuurtje
buiten en het feest kon beginnen tot de late
uurtjes, het bed en matras van Raymond
werden even door het raam naar buiten

gegooid, je weet wel het standaard verhaal.
De organisatie was in handen van de Les Amis
de Fromulus”, een soort gilde waarbij alles
draait om de “reus”. Iedere gilde in NoordFrankrijk en in Zuid-Vlaanderen had een
eigen ‘reus’, dus wij liepen daar op zondag
mee met de optocht in historische kledij. ‘Laat
maar waaien’ en ’t dondert’ klinken door de
straten van Steenvoorde. En het was me een
optocht, tienduizenden mensen langs de kant
en totaal een 3 uur durende optocht. Ook de
avond daarvoor een unieke ervaring. Wij
moesten een concert geven in de sporthal
voor maar liefst een publiek van 500 man.
Pffff dat hadden we niet verwacht. Ook
opperstalmeester Jos begon in het Frans te
vertellen over de ‘grande dirigent’ van het
L órchester Jeunesse d’Knegsel. Ster van
de avond was Stefan, die de gehele zaal plat
kreeg met zijn vertolking van Nessum Dorma.
De burgemeester en alle notabelen van het
dorp genoten zodat hij zelfs in de optocht (de
volgende dag) een microfoon kreeg en wij
met “You’ll never walk alone” de handen op
elkaar kregen bij de tribune.

15 jaar
jubileum
2006

TL

TEUN LIEBREGTS
stukadoor & tegelzetter
Kuikseindseweg 34
5091 TD Middelbeers

06-17429070
teunliebregts@gmail.com

Frans van den Bliek		
Het Groen 2b
5511 AE Knegsel
Tel 040 205 23 39
06
06 53231800
Mail snapblie@iae.nl

Authorized Dealer

4e lustrum
2006 - 2011

2009

elke 2 jaar een buitenlandse reis
optreden bij treske - kerst- en carnavalsmis

2007

feestjes bij de dirigent, ach wanneer hangt de jeugd er niet?
Raymond krijgt koninklijke onderscheiding
Voor het eerst op jeugdconcours
Er is nog steeds weinig veranderd

2010

Snoeihard
snoerhard
knoerhard
of
loeihard !
Welke van deze 4 muzikale termen gebruikte
de jury niet? Tja, dit was een van de quizvragen
die we hebben gehouden bij een jeugdorkest
feestje. Ja, want tussen alle optredens en
repetities door moet er natuurlijk regelmatig
gefeest worden. Meestal is dit bij een van de
jeugdleden of…. bij Lodders. Gezelligheid,
beetje hangen, wat meelallen met de muziek
(jeugdorkest nummers) en satés bakken.
We kunnen er wat van. Tussendoor een
quizje met vele geschiedenisvragen over het
jeugdorkest en zo blijft de jeugd constant op
de hoogte wat er in al die 25 jaren is gebeurd
en niet alleen op muzikaal niveau. Trouwens
met dat muzikale niveau: daar is niets mis

mee. We hebben al vele malen opgetreden op
het “International Youth Orchestra Festival”
te Maasbracht / Heel en “het muziekfestival
voor de jeugd in Neerpelt”. Elke keer weer
een uitdaging zoeken is dan het motto. Eerste
prijzen, goed tot zeer goed, het kon niet op
maar de laatste keer was de jury bijzonder
lyrisch over ons geluidsniveau: het was zowel
snoeihard en knoerhard als wel loeihard, Tja
over de muzikale interpretatie van de dirigent
kon geredetwist worden…

20 jarig jubileum
2011

het 5e lustrum
2011 - 2016
bijzondere buitenlandse reizen
wederom deelname aan jeugdconcours
de 2e cd wordt opgenomen
optreden carnavalmis en kerstviering
jeugd is nog steeds kind aan huis bij dirigent
bijzonder optreden 50e verjaardag raymond
Er is gelukkig nog weinig veranderd !

2013

vlieg met me Mee 		
								
2014

Schlagers
Bier
en worst
2015

In al die jaren hebben Duitse schlagers en bier
(met cola) en worst een rode draad gevormd.
Jaren had Heide Echo een uitwisseling met
een klein dorpje in de Eifel (D), Wallenborn
genaamd. Om het jaar en later om de twee
jaren kwamen zij naar ons en wij naar hen.
Ook hierbij was het feestgehalte zeer hoog. De
fanfare gaf op zondagmiddag een concert zo
ook de Musikverein uit Wallenborn. Geslapen
werd er bij gastgezinnen of met de gehele
jeugd in het repetitielokaal. Tussendoor
had het jeugdorkest een grote rol bij deze
uitwisselingen. 's Avonds in de plaatselijke
sporthal werden er Duitse schlagers en
feestmuziek gespeeld. Du (Peter Maffay),
Ein festival der Liebe en Und es war Sommer
werd door Stefan gebracht. Ook Raymond
kon niet ontbreken met zijn Schone Maid. Het
publiek was dolenthousiast. Ook verzorgde
het jeugdorkest in de kerk de mis zowel in
Duitsland als in Knegsel. Bijzonder was dat we
in de kerk A Klezmer Karnival maar liefst twee

maal moesten spelen, want de plaatselijke
pastoor was bijzonder enthousiast. Maar er
was ook commentaar, we speelden in de kerk
My Way en dat kon toch niet volgens sommige
locals : “Disko in die Kirche?”
In 2015 hadden we met “het schlagerprogramma” een groot succes. Uitgedost In
dirndl's en lederhosen speelden we Ich bin
wie du (Merel), Schone Maid (Raymond en
dansmarietjes), Tiroler Holzackerbube, Du
(Stefan & Roy), Nur noch Schuhe an (Joep). Een
groot succes op het jeugdorkestenfestival
te Wintelre! De beker
(eerste
plaats,
de
jury was lovend over
de
uitstraling
en
enthousiasme)
ging
mee de huifkar in en het
feest ging wederom tot
in de late uurtjes door ...

new hampshire
by Jacob de haan

Franconia Notch

Jacob de Haan behoort tot een van de meest populaire en
meest gespeelde componisten van deze tijd, met name in
de wereld van harmonie en fanfare. Zijn composities
genieten in alle windstreken van de wereld bekendheid.
Speciaal voor het 25-jarig bestaan schreef hij in opdracht
van Heide Echo het nummer New Hampshire.
Een kado voor het Jeugdorkest en Raymond, dat tijdens het
jubileumconcert de wereldpremiere kent.
New Hampshire is een staat in het gebied van
New England van de noordoostelijke Verenigde
Staten. Het wordt begrensd door Massachusetts
in het zuiden, Vermont in het westen, Maine
en de Atlantische Oceaan in het oosten en de
Canadese provincie Quebec naar het noorden.
De inleiding van deze compositie is geïnspireerd
op de bijnaam van New Hampshire. Dat is "The
Granite State", die verwijst naar de uitgebreide
granieten formaties en steengroeven. Het
klinkt dan ook groots en indrukwekkend.
Dan brengt de compositie ons naar 1 van de
gezellige steden in New Hampshire, Portsmouth.
De 'Market Square' is één van de belangrijkste
bezeienswaardigheden van New Hampshire.
Men hoort de levendigheid, vermengd met
typerende folkloristische klanken.
Het
langzame
middendeel
verklankt
Franconia Notch, een natuurpark gelegen
in de White Mountains in het noorden van

de staat. Indrukwekkende beelden van een
berglandschap en stromende riviertjes waarin
gevist wordt. De verademing die zich meester
maakt van de bezoekers vertaalt zich in een
lyrisch thema dat zich ontwikkelt naar grotere
proporties.
Dan is het tijd voor een autorit over de beroemde
Kancamagus Highway. De Kancamagus Highway
is een route van 55 kilmoter die bekend staat
als de aangewezen manier om het landschap
van New Hampshire in zich op te nemen. De
rijke geschiedenis, esthetische schoonheid en
prachtige cultuur worden zichtbaar en voelbaar
tijdens de rit.
Daarna gaan we nog even terug naar de Market
Square van Portsmouth, vervolgd door een
nieuwe rit over de Kancamagus Highway, maar
dan nog sneller: op de motor.
Het werk sluit groots af met een buiging voor
één van de mooiste staten die Amerika rijk is.

Market Square

Kancamagus Highway

Uitreiking New Hampshire aan Raymond

het
orkest
op reis

valkenburg | 1996
Nederland

Valkenburg | 1997
Nederland

sedan | 1998
frankrijk

Esch-sur-Sure | 1999
luxemburg

MonSchau | 2001
duitsland

Durbuy | 2003
belgie

Steenvoorde | 2004
frankrijk

Cochem | 2005
duitsland

Vianden

| 2007

luxemburg

Scheveningen | 2008
Nederland

Stavelot | 2009
belgie

Volendam | 2010
Nederland

MonSchau | 2011
duitsland

praag | 2012
tSjechie

Durbuy | 2013
belgie

Vianden | 2015
luxemburg

Wieder
gutmachungs
konzert
Du kann das vergessen mit deiner Orchester
en het Wiedergutmachungskonzert
Het jeugdorkest heeft vele reizen gemaakt,
prachtige locaties bezocht en heel mooie
concerten gegeven op kastelen, toeristische
trekpleisters en bijzondere plaatsen. We
zijn begonnen in Valkenburg (’96 – ’97), waar
we verbleven in een kampeerboerderij en
speelden op de kiosk in Valkenburg zelf.
Toen we eenmaal geproefd hadden van zulke
leuke weekendjes gingen we de grens over.
Maar vooraf gingen er altijd enkele leden
‘proefdraaien’. Zo ook in 1999, we zouden gaan
naar het ‘klein Zwitserland’ van Luxemburg,
een jeugdherberg in Lultzhausen, schitterend
gelegen tussen bergen en een grote
stuwdam. Pas laat in het donker arriveerden
we, we konden onze spullen net binnen zetten.
Daarna uiteraard barbecueen aan het meer,
biertje erbij etc..., echter we vergaten de tijd.
De jeugdherberg was gesloten..., wat nu? Hoe
komen we binnen, nou vindingrijk waren we
wel, er stond een raampje open van de kelder
van de w.c ‘s. Met z’n allen inclusief het kratje
bier door het raampje...”Lodders als laatste”
want stel dat ie vast zit… Het feestje ging nog

even door in de kamer. De volgende morgen
gingen we vrij laat aan het ontbijt Tot onze
verbazing was er een groot kinderorkestje
bezig met fluiten en klarinetten. Zij verbleven
ook in de herberg, echter ook zij hadden
de hele nacht van ons feestje kunnen
genieten… De eigenaresse maakte het
meteen duidelijk : Du kann das vergessen
mit deiner Orchester!!! Enkele weken later
dus geen jeugdherberg in Lultzhausen maar
gewoon op de camping in Esch-sur-Sure,
maar gezwommen hebben we er wel, daar in
dat prachtige meer van de jeugdherberg en
het eerste weekend in het buitenland was top!
Daarna is dit toch op de een of andere manier
een beetje blijven hangen, zowel in Cochem
(2005) als Vianden (2015) hebben we een
“Wiedergutmachungskonzert” gegeven en
hoe! Daarna was alles vergeven en vergeten,
want deze concerten op de camping waren
echt helemaal top!
Ook benieuwd waar het volgende weekendje
is? Houd dit bij op www.heideecho.nl

vaste
rituelen
Een geslaagd Jeugd Orkest (JO) weekendje bevat al jaren
een aantal vaste rituelen.
- Jeroen Heezemans -

Ritueel 1 T-shirts
Elk weekend begint voor de grootste groep bij het vertrek in Knegsel met het uitdelen en
aandoen van de weekend T-shirtjes. Deze shirts zijn speciaal voor dit weekend ontworpen en
hebben elke keer een andere kleur. De T-shirts worden het hele weekend gedragen (soms ook
’s nachts) en zijn voor veel leden een collectors-item geworden. Hiernaast tonen Nelis Klaasen
en Jeroen Heezemans alle JO-weekend T-shirts van de afgelopen 25 jaar.
Ritueel 2 Middag- en avondploeg
Het is vrijdagmiddag 17.00 uur de personenbusjes zijn gehaald en worden volgeladen met
tassen en instrumenten. Er is ’s middags al een auto met heidehanger vertrokken om de
tenten op te zetten en de BBQ alvast aan te steken. Die BBQ zal de rest van het weekeind ook
niet meer uit gaan. Hongerig als we zijn, kunnen we bij aankomst direct aanvallen met het eten
van stokbroden met vette spekken erop.
Er is ooit een bouwploeg geweest waarover Raymond zei:
“Als ik bij aankomst de tafel vol met lege flessen bier zie staan draai ik direct om”
Nou misschien dat hij een keertje om z’n eigen as is gedraaid maar de tafel stond toch vol en
het weekendje ging gewoon door !

Benieuwd naar nog meer rituelen? U leest ze op de volgende pagina's!

De JO-weekenden
wil niemand missen!

Ritueel 3 Veldje achteraf
Voorafgaand bij het selecteren van een camping met veldje achteraf,
vinden er enkele ‘verkenningsweekenden’ plaats. Tijdens deze
weekenden met een 6-tal leden (meer personen passen er niet
in een bestelwagen + personenauto) wordt de beoogde camping
bezocht, de omgeving verkend en bij de lokale muziekvereniging een
repetitieruimte besproken. Slechts één keer hebben we het tijdens zo’n
verkenningsweekendje het iets te bond gemaakt en kregen we te horen:
“Lodders du kan dass vergessen mit deine orchester”
Tja het blijven oosterburen zullen we maar zeggen.
Het liefste gaat Raymond, gekleed in afritsbroek met daaronder
geitenwollen sokken, tijdens een JO-weekendje lekker ‘back to
basic’. Of dat nou is om de dagelijkse sleur te doorbreken of omdat
de gebroeders Bartholomeus nogal fanatiek daarin waren dat is nog
altijd een raadsel, maar de camping in Monchau bij de Jugendzeltplatz
spande toch wel echt de kroon. Daar hadden we één buitendouche met
douchegordijn en twee wc’s zonder verlichting en brandhout in de vorm
van vlonderhout.
Ritueel 4 Beekje
De camping moet ook altijd liggen aan een beekje, want waar moet je
anders het bier in koud zetten? Het is ook wel eens voorgekomen in
Monschau dat er een tent tijdens het opbouwen al in het beekje was
gewaaid en weg was gespoeld.

eten
feestEN
zingen
bij bbq
en
kampvuur

Ritueel 5 kampvuur
Fikkie stoken doen de leden van het JO ook graag. Een kampvuur het liefst zo hoog
mogelijk en tja daar moet je overdag hout voor sprokkelen. Of het gewoon bij
de buren ‘lenen’. Of als je toch een aanhanger hebt “onderweg zijn we toch ook
ergens boomstammen tegen gekomen? Die kunnen ze vast wel een paar missen”!
Daarnaast wordt er ook altijd vrolijk bij gezongen en gaan sommigen pas slapen
zodra het weer licht begint te worden.

Sportieve uitdagingen

Ritueel 6 kanotocht of zwembad
In de beginjaren werden de JO-leden vermaakt
met spelletjes als touwtrekken, spijkerpoepen een
dropping en het komkommerspel. Later werd dit
vervangen door een kanotocht of dagje naar het
zwembad. Zo hebben we ooit met het hele orkest
in het bubbelbad gezeten tot we eruit werden
gestuurd. En gingen Raymond en Frank zo voor
het raam staan dat de badmeester ons niet kon
zien zodat wij alsnog van de duikplank konden
springen. Tot hij ook dat door kreeg en toen
hadden we de badmeester toch echt in het water
moeten gooien, maar braaf als we waren gingen
we toch maar douchen en omkleden. Ook zijn we
tijdens een verkenningsweekendje een tocht van
tien km gaan kanoën om te kijken of het misschien
beter zou zijn om de korte route te nemen. De
conclusie daarop was unaniem ja. Een activiteit in
de beginjaren was de beruchte dropping. Waarbij
één groep aanbelde bij bewoners en door hen werd
teruggebracht naar de camping. En de andere
groep inclusief Raymond, is teruggelopen en pas
bij daglicht weer bij de camping aankwamen.

Ritueel 7 Afscheid nemen van 21-jarige
Wanneer de leden van het JO de leeftijd van
21 jaar bereiken, nemen ze afscheid van het
orkest.
Dit wordt gedaan tijdens de repetitie in het
weekendje. Zodra het toepasselijke nummer
May Way wordt ingezet scheiden ook daar de
wegen. Gelukkig is er daarna wel gewoon weer
een feestavond met veel plezier en de nog
altijd brandende BBQ.

repeteren
afscheid
Bijzonder T-shirt

Het concert
enthousiast publiek

Ritueel 8 Kiosk op een nostalgisch plein
Er bestaat geen betere concertlocatie dan op een kiosk op een mooi plein omringd met
terrassen lekker in de zon en daar zit dan een mooi ‘Jugend orchester aus die Niederlande’ !
Zij zullen vandaag voor u spelen: J’Aime La Vie gezongen door Sandra Kim tijdens het Eurovisie
songfestival in 1986. En daarna Ne partez pas sans moi door Celine Dion uit het Eurovisie
songfestival in 1988.
Na het concert bergen we de instrumenten weer op, drinken nog iets op het terras en maken
ons op voor de terugreis.

en fans
uit nederland

Ritueel 9 op de terugweg langs de Mc Maastricht
Een van de vaste rituelen is een hapje eten bij de Mac in Maastricht. Tenminste als ieder busje
het weet te vinden althans. Geen idee wie er nu zo’n grote fan van de Mc Donalds is maar ik
denk dat Raymond en Evert er achter zitten. Bij dit Amerikaans hamburgerrestaurant kunnen
de leden zelf kiezen wat ze willen en lijkt het toch op het gebraden vlees wat ze het hele
weekend al gewend waren.
Ritueel 10 biertje bij de Kempen op het terras
Dit is voor diegene die tijdens het weekend nog niet genoeg hebben gehad en nog even tot rust
willen komen...

raymond
lodders
Raymond Gideon François Jacques Lodders,
een prachtige naam voor een prachtige vent.
- Berend de Bruijn -

Dé man achter alle successen en feestjes van
het jeugdorkest mag uiteraard niet ontbreken
in dit 25-jarig jubileumboek.
Het jeugdorkest kan niet zonder Raymond,
maar Raymond, in de volksmond beter
bekend als Lodders, kan ook niet zonder het
jeugdorkest. Hij besteed namelijk al 25 jaar
lang vele uren aan zijn hobby en heeft hier
door de jaren heen al veel vriendschappen
aan overgehouden. Wat onze dirigent dan
ook zo bijzonder maakt, is zijn goede band
met ieder lid van het jeugdorkest.
Het jeugdorkest is een hechte vriendengroep
met Raymond als BIG PAPA. Met zijn ongekende
enthousiasme en fanatisme weet hij steeds
opnieuw generatie op generatie aan zich
te binden en heeft hij het jeugdorkest al 25
jaar lang voort laten bestaan. Zo’n zooitje
jeugdige Knegselse muzikanten bij elkaar
houden is al een hele prestatie op zich,
om nog maar te zwijgen over de bomvolle
prijzenkast. Natuurlijk is het muzikale aspect
prioriteit nummer één voor Raymond, maar

gezelligheid en feestjes staan ook hoog
in het vaandel bij hem. Zo organiseert hij
regelmatig jeugdorkestfeestjes en is de
deur op Grandislaan 2 altijd open voor
jeugdorkestleden om een gezellig avondje te
babbelen onder het genot van een al dan niet
alcoholische versnapering.
Het leven van een dirigent gaat echter niet
altijd over rozen. Soms moet hij er hard aan
trekken om het jeugdorkest bij bepaalde
optredens goed voor de dag te laten
komen. Stress en leeftijd gaan dan een rol
spelen, waardoor al vele dirigentstokjes
zijn gesneuveld. Uiteindelijk komt het dan
toch altijd weer goed en mag hij aan het
eind van elk optreden weer buigen voor
een laaiend enthousiaste menigte, terwijl
de zweetdruppels van zijn bolle kale koppie
druipen.
Wat een figuur is het toch, die Lodders.
Bovendien, wat een figuur heeft hij toch! Altijd
(iets te) strak in ‘t pak, staat hij symbool voor
ons jeugdorkest, en dat zal altijd zo blijven!
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