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JAARVERSLAG JEUGDORKEST en SLAGWERKGROEPEN OVER 2017 

 
ACTIVITEITEN  
Zoals ieder jaar begint ook 2017 traditiegetrouw met het Nieuwjaarsconcert op 1 januari. Dus ook de leden van 
Jeugdorkest en Slagwerkgroepen moeten er in de nieuwjaarsnacht rekening mee houden dat ze daags erna fris 
en monter op het podium moeten verschijnen. De agenda voor de jeugd laat vervolgens de carnavalsconcerten 
met het thema 'Royal&U' zien op 18 en 25 februari, voorafgegaan door de generale op 17/2. Tijdens de 
repetitieavond van de Slagwerkgroep op 7 maart werd aan leden en ouders een presentatie gegeven over de 
plannen en de organisatie van De Slag om Het Anker XL in november. Op 11 maart trad het Jeugdorkest weer 
op tijdens Popcon, samen met het Harmonieorkest. Daarna kon het orkest aan de slag voor het 
uitwisselingsconcert met het Jeugdorkest van Philharmonie Leende. Deze groep o.l.v. Patrick van Zutven was 
op 22 april te gast in Het Anker. Dan volgt de meivakantie, wat voor de muzikanten bepaald geen vakantie was; 
4 straatoptredens in 11 dagen tijd. Ze gaven acte de présence vanwege Koningsdag op 27 april, het jubileum 
van Het Oude Raadhuis op 29 april, de Dodenherdenking op 4 mei en tot slot was er het Dauwtrappen op 6 
mei. Na de praktijkexamens op 20 mei, volgde op 1 juni de diploma-uitreiking, waar het Jeugdorkest zich heeft 
laten horen en vervolgens werd het seizoen afgesloten op 7 juli tijdens het tuinconcert.  
Na de zomervakantie zou het JO mee doen aan het Blaasfestijn in Helmond, maar het jeugdgedeelte van dit 
festival werd afgelast vanwege te weinig aanmeldingen. Helaas. Daarmee was het kampweekend van 29 
september tot en met 1 oktober de eerste activiteit van het nieuwe seizoen. Op 2 november waren alle ouders 
van jeugdorkestleden uitgenodigd voor de ouder-info- Op 24 november werd gerepeteerd onder leiding van 
Fried en daarna stonden er nog twee niet-muzikale activiteiten op het programma: het film-matinée op 10 
december waarbij alle jeugdleden konden kijken naar de film Grease op groot scherm, en tot slot de 
verenigingsdag op de 16de.  
 
Voor de slagwerkgroepen stond 2017 in het teken van Slag om het Anker XL. Direct na het carnavalsconcert is 
samen met de slagwerkgroep uit Boekel begonnen met de voorbereidingen. Vooral de 
schilderijententoonstelling was een grote uitdaging. Om alles goed bij elkaar te krijgen en de samenwerking 
meer inhoud te geven dan alleen muziek zijn er repetitieweekenden gehouden met een kennismakingsavond. 
Mede door inzet van Boekel is dit een zeer gezellige avond geworden waar de orkest elkaar goed hebben leren 
kennen. Naast het oefenen van de muziek hebben de muzikanten zich ook ingespannen om reclame voor het 
concert te maken en kaarten te verkopen. Dit alles heeft op 4 november tot een zeer succesvolle avond geleid, 
waar een volle zaal vol aandacht naar de muziek en acts gekeken en geluisterd heeft. Hierbij natuurlijk ook 
dank aan alle vrijwilligers van buiten de slagwerkgroep die aan dit succes meegeholpen hebben. 
Na dit concert mochten wij ook weer drie nieuwe leden bij de slagwerkgroep begroten, waardoor we verder 
kunnen werken aan een muzikale toekomst 
 
SAMENSTELLING EN VERLOOP VAN HET JEUGDORKEST 
In 2017 hebben helaas vier muzikanten van het Jeugdorkest hun lidmaatschap opgezegd. Drie anderen zijn ook 
gestopt met het Jeugdorkest, maar blijven nog wel actief binnen de vereniging. De aanwas van nieuwe 
muzikanten die hun A-diploma hebben gehaald, was in 2017 erg laag; er waren maar twee instromers. Ondanks 
de terugloop mogen we toch enorm trots zijn op een omvangrijk jeugdorkest van maar liefst 27 leden. Als dit 
wordt vergeleken met andere verenigingen in de regio, dan kunnen we binnen O&U echt wel spreken van een 
luxe-positie.  
 
JEUGDCOMMISSIE 
In 2017 is er nogal wat veranderd binnen de Jeugdcommissie. We hebben afscheid genomen van commissie-
leden Gijs van Bokhoven, Geert-Jan van Rixtel en Dianne Maas. Wat nieuw is, is dat de werkzaamheden die 
betrekking hebben op de slagwerkgroepen in een aparte (sub)commissie worden aangepakt. Deze 
slagwerkcommissie bestaat uit Angelique Jochems, Jan Goossens, Bart Brugmans, Stan van Rixtel en Freek van 
der Heijden. De (sub)commissie Jeugdorkest wordt gevormd door Marianne van Dijk, Tom Verhoeven, Jeroen 
Leenders en Mandy Prinsen. Voor beide commissies geldt dat Marc Roozen voorzitter is en schakel naar het 
hoofdbestuur. 
Mooi om te vermelden is ook nog dat het kampweekend in 2017 werd georganiseerd door een nieuw 
samengestelde kampcommissie, die voornamelijk bestond uit jonge leden uit het harmonie-orkest: Diederik 
van Loon, Lieke van Oorsouw, Hannah de Ruyter en Peter Happé, bijgestaan door de oudgedienden Marianne 
en Mandy vanuit de Jeugdcommissie. 


