
| NIEUWE TOER  
De Gorcumse muziekvereniging is volop in bewe-
ging. Naast eeen nieuwe dirigent die ruim een half 
jaar de scepter zwaait zijn er ook wat bestuurswis-
selingen. Bestuurders die vanwege werk weinig 
tijd hebben om dit volledig te kunnen doen nemen 
een andere taak in de vereniging. Na een jubelend 
feestjaar van 125 jaar De Bazuin is er weer een 
frisse start gemaakt om te groeien als vereniging en 
plezier te hebben in muziek maken. Dat is hoofd-
zaak. Voor nu: veel leesplezier.

| DODENHERDENKING Vanwege de mei 
vakantie wordt het steeds lastiger om een orkest  
compleet te hebben. Enfijn. We waren er weer bij en 
kunnen terug kijken op een mooie Bazuin presentatie.
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Fris Koninklijk Concert
Het was weer even wennen. Op Koningsdag vroeg op de dag een concert 
te geven op de Grote Markt. Voorheen was dit ’s avonds in het gemeente-
huis onder toeziend oog van de gedecoreerden. Nu zaten we in een redelijk 
zonnetje onder een ”muziektent”. Was toch wel weer leuk.
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Bestuur in stemming
Woensdag 8 juli 2015 was het zover. Algemene Leden Vergadering. 
Bestuursleden stoppen en nieuwe bestuursleden stappen in. Alexander Wil-
lemse, Joost Wijnands, Anne Besems en Gina Spronk stopten om diverse 
redenen met hun bestuurstaken. Nieuw zijn Joke van Oord, Marian Aaftink, 
Anja Harderwijk, Jeroen Gelderblom en Theo Bos. Vanwege de voorberei-
ding voor het a.s. Lingehavenconcert geen tijd meer om verder te verga-
deren. Dat doen we op 16 september met een BBQ en daarna starten we 
fris en monter. De Bazuin is een hele mooie vereniging voor jong en oud en 
heeft plannen genoeg. Zet ’m op met z’n allen.

 Nieuw
bestuur
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| Facebookpagina. De Bazuin heeft nu 
ook een facebookpagina. Al gezien? Rea-
geer en deel. https://www.facebook.com/
pages/Koninklijke-Harmonie-De-Bazuin-
Gorinchem/220007061496868

| RABOBANK CLUBKAS ACTIE De 
Koninklijke Harmonie De Bazuin heeft met 
47 stemmen een bedrag van € 218,88 
ontvangen. Een mooi resultaat waar de 
vereniging enorm blij mee is. Volgend jaar  
doet u toch ook mee!

Geanimeerd concert
Op de zeer zonnige en warme zaterdag -6 juni 2015- hield 
de Koninklijke Harmonie haar Voorjaarsconcert ”Hollandse 
Hits”. Ondanks de vele activiteiten en evenementen die de 
stad biedt was het fraaie muziekcentrum zeer goed gevuld. 
De basis voor een mooie muziekavond! En dat werd het 
ook. De jeugd presenteerde en presteerde geweldig. Zeer 
geslaagd en leuk was dat jeugdleden de te spelen stukken 
zelf aankondigden. Met enige flair werd dat gedaan. Ook 
dit orkest heeft al enige solisten in haar gelederen. Top! De 
jeugd doet het goed onder leiding van Adrie van Werd en je 
merkt dat de leden het naar hun zin hebben. Leuk en onge-
dwongen muziek maken.

De harmonie met Arno Schipdam bracht een populair en 
sfeervol programma ten gehore. ”Op de repetities klonk het 
een stuk minder. Vanavond hebben we zeer goed gespeeld. 
Typisch Bazuin!” was een van de reacties van senior lid 
Joop de Swart. De redactie kan dit niet verder beoordelen 
dan alleen maar deze concertavond. We hebben er van 
genoten. Dirigent Schipdam gaf een mooie heldere inleiding 
van de te spelen stukken. Er zat vaart in en ondanks het 
gemis van een groot aantal muzikanten leverde het orkest 
een mooie muzikale prestatie. Enig minpuntje is dat het 
muzikaal volume stijgt in het gebouw. Door enthousiasme 
van muzikanten en slagwerk wordt de dynamiek wel eens 
vergeten.

APOTHEOSE

Als slot spetterden alle orkesten bij elkaar als een groot 
orkest en bracht het publiek op de banken. Mooi om te zien 
dat dat kan en er werd enthousiast op gereageerd. Je merkt 
dat er in de club hard gewerkt wordt om een dergelijke con-
certavond in de steigers te zetten en soepel te laten verlopen. 
We kijken al uit naar het volgende muzikale evenement in 
september dan is het orkest present bij het Lingehavencon-
cert.

| Henk Bonenkamp Wekelijks -zo aan 
het einde van de repetitie- komt onze Henk 
nog even aan voor een glaasje rood. Verder 
gaat het weer prima met zijn gezondheid. 
Zo bent u weer op de hoogte. 

retetetet.....Nieuwe koers
Hier en daar proberen we bij De Bazuin een frisse noot in te 
brengen. Het clubbblad in een fris jasje. Een nieuwe slogan ”De 
Bazuin: daar wil je bij horen!”. We hadden al een nieuwe diri-
gent. Maar er is meer...

Ook bestuurlijk zijn er weer oude jasjes verwisseld voor nieuwe. 
Leuk is het om ook jongeren aan de bestuurstafel te hebben. 
Met een verfrissende insteek en mogelijk pikken ze ook weer 
wat op van de historie en aanpak van de ”oude garde”. Dat 
is eigenlijk ook zo de bedoeling. ”Learning by doing”. Bij het 
voorjaarsconcert mochten wat jongeren bij het leerlingenorkest 
het programma presenteren en solo spelen. Dat was een goed 
idee. Moeten we meer doen. Goed voor je ontwikkeling.

Als ere-voorzitter voel je je verplicht om ”mee te kijken”. Dat is 
niet altijd leuk. Soms een verplichting omdat je het niet kan los-
laten. Dat is ook een kunst. Op dit moment is er behoefte aan 
mankracht om de vereniging bestuurlijk en financieel er weer 
bovenop te helpen. En dat gaan we dan ook doen.

De Bazuin is een mooie vereniging. 
Meer dan dat!  Na het 125 jarig jubileum de balans te hebben 
opgemaakt staan we er financieel niet echt rooskleurig voor. 
Reden? Grote concerten georganiseerd met veel te weinig pu-
blieke belangstelling. Dus veel te weinig kaarten verkocht voor 
de prachtige concerten met Petra Berger, Mastreechter Staar 
en Marinierskapel. Maar ook was huur van De Nieuwe Doelen, 
Buma Stemra en artiesten hoog. Ook ons jaarlijks kerstcon-
cert levert al jaren geen geld meer op. Meestal met verlies. En 
subsidie is ver te zoeken. Tja, ook de Harmonie De Bazuin staat 
financieel onder druk. Dus daar gaan we hard aan werken. Doet 
u mee?

Theo Bos / voorzitter

Muziekcentrum “De Harmonie” 
Dalemwal 15d 
Postbus 563 4200 AN Gorinchem
Telefoon (0183) 63 46 22
Mailadres bestuur: 
bestuur@debazuin-gorinchem.nl

Ere dirigent  Henk Bonenkamp
Ere-voorzitter Theo A.M. Bos
Dirigent Arno Schipdam en Adrie van Werd

Voorzitter Theo A.M. Bos | theo_bos@xs4all.nl
Secretaris Marian Aaftink | T 06 54264489
maaftink@yahoo.com
1e Penningmeester Joke van Oord  06-18171002
2e Penningmeester Anja Harderwijk
Jeugd / Oud Papier Robert Stout 06-11700414
Concerten Rianne van der Laan-Venderbos
PR-Nieuwe media Jeroen Gelderblom
samen met instromend (bestuurs)lid Tim van Werd

Jeugdcommissie Robert Stout
r.stout@fruitmasters.nl
Beheer instrumenten Gerda Schram 
instrumenten@debazuin-gorinchem.nl
Redactie Signaal Theo Bos, Constance van Berkel e.a.

In bezit van het Bazuin beeld
1999 - Ere voorzitter Henk van Engelen (=)
2002 - Piet Koedam
2003 - Henk Ekelmans (=)
2004 - Frans Swaters
2005 - Piet Hootsen
2007 - Henk Bonenkamp
2007 - Frits Stout (=)
2009 - Theo Bos
2014 - Nanda van Stam & Joke van Oord

Ere-lid • Piet Hootsen • Frans Swaters • Nanda van Stam 
• Joke van Oord • Huub Nietshoven
Lid van verdienste  • Paul van Opstal • Joke Koedam 
• Joop Gelderblom • Joke van Oord  • Marco de Groot 
• Anne Besems

Bazuin paneel voor verdienstelijk werk 
Piet Koedam (03) Theo Bos (03) Joop Gelderblom (03) 
Rein Jens (04) Jan Romijn (04) Huub Niesthoven, 
Bets Verduin (05) Herman de Ronde (09)

Secretariaat: Postbus 563, 4200 AN Gorinchem 
ING bank: NL90 INGB 0001 5344 92

www.debazuin-gorinchem.nl

2014. De Koninklijke Harmonie De Bazuin mag de komende 
25 jaar het predicaat “Koninklijk” blijven voeren. Hare Majes-
teit de Koning heeft bestendiging van het recht tot het voeren 
van dit predicaat verleend tot 30 juni 2039.
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Maand-contributie
Op de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2014 is er 
besloten om de contributie per 1 oktober te verhogen.
• Leden jonger dan 18 jaar: €   9,50
• Leden 18 jaar of ouder:   € 12,50
Ben je als gezin lid van onze vereniging en betreft dit drie per-
sonen? Dan is het derde lid voor de helft van de prijs.

Contributie verhoging zoals besproken tijdens de ALV is 
ingegaan per 1 september 2014 j.l. Diegene die reeds betaald 
hebben zonder de verhoging, deze alsnog graag storten. 
Liefst uw contributie betalen via automatisch incasso.  
Contributie van leden vanaf 18 jaar € 12,50 per maand en voor 
leden onder de 18 jaar € 9,50 per maand.

De rekeningnummers van De Bazuin zijn:
- SNS Bank: NL92 SNSB 0827 6944 58
- ING Bank: NL90 INGB 0001 5344 92

Repetitietijden
Repetities zijn na de vakantie allemaal  op de woensdagavond 
met voorlopig de volgende vastgestelde tijden:
Beginners 18.30 uur tot 19.10 uur (C-orkest)
Leerlingen 19.10 uur tot 19.50 uur (B-orkest)
Harmonie  20.00 uur tot 22.00 uur (A-orkest)

Groot orkest (Harmonie A) / Midden orkest (Leerlingen B) / 
Opstap orkest (Beginners C). Bij binnenkomst dient men reke-
ning te houden met op dat moment spelend orkest. Praten en 
gerommel werkt storend. Dank voor de medewerking. Het is 
ook mogelijk om van de bestuurskamer gebruik te maken. 

Bazuin zoekt muzikanten
Wil een ieder in zijn/haar omgeving actief zijn met ledenwer-
ving voor de Harmonie, er zijn div. instrumentengroepen niet 
of onderbezet. Mogelijk kunt u oud-leden enthousiasmeren of 
mensen uit uw familie of omgeving.

Jubileumboek
U kunt nog steeds het jubileumboek bestellen, maar wees er 
wel snel bij want op=op. Het boek is gedrukt en telt maar liefst 
192 pagina’s. Een uniek monumentaal product. Een fantasti-
sche impressie van 125 jaar Bazuin. Dat is nog niet eerder zo 
vertoond. Er liggen nog zo’n 80 boeken op de plank. Zou wel 
mooi zijn als we die kwijt kunnen. Per boek: € 35 ,- Donateurs 
betalen nu €  30.- Schrijf je in via de website of vraag aan bij 
Joke van Oord. Boeken zijn ook verkrijgbaar bij Primera aan 
de Arkelstraat of tijdens de repetities/concerten.

Nieuwe bestuursleden
In het bestuur zijn een aantal leden ingestapt om een bijdrage 
te leveren aan de vereniging. Het bestuur bestaat uit Theo 
Bos-voorzitter, Marian Aaftink-secretaris, Joke van Oord en 
Anja Harderwijk-penningmeester, Robert Stout-jeugd/oud 
papier, Rianne Venderbos-concerten, Jeroen Gelderblom-PR 
en inlopend bestuurder Tim van Werd-PR-nieuwe media.

Piet Koedam gaat stoppen als beheerder van het gebouw. 
Tijdens de ALV zullen we hier natuurlijk aandacht aan beste-
den. Ook stoppen als bestuurders Anne Besems, Alexander 
Willemse, Joost Wijnands en Gina Spronk. Deze hebben
aangeven zich wel te willen blijven inzetten voor de vereniging. 
Een nadere “taakverdeling” wordt nog besproken.

Uit het archief. Wij

TV FOTO
En dan zie je onze dirigent van De Bazuin in beeld bij 
het Hofvijferconcert: Arno Schipdam bij het Residentie 
orkest op trombone. Mooi klassiek concert!.

Heb je wel ’ns bedacht hoe zo’n foto tot stand komt? 
een uur lang met je toestel breed voor het tv scherm 
om deze flits van 2 sec. vast te leggen. Vakwerk dus.

BAZUIN ACTIEF OP GESLAAGDE 

GORCUMSE HAVENDAG!

Ook leden van de Koninklijke Harmonie De Bazuin-125 jaar, waren 

actief met een kraam op de Open Havendag 2015. Succesvolle pro-

motie en verkoop van de stroopwafels, fotokaarten en het raden van 

het aantal (wal)noten in een grote vaas, spekte al met al de clubkas 

voor ruim vijfhonderd euro. Gevonden geld noemen we dat. Dank 

aan iedereen die hebben meegeholpen. Zowel voor als achter de 

kraam en dank aan iedereen die gekocht heeft. We hebben de cen-

ten op dit moment erg erg hard nodig. Nogmaals hartelijk dank!

Stichting Vrienden van De Bazuin
Ook handig om te weten. Deze stichting staat voor organisatie 
van onze kerstconcerten. Theo Bos-voorzitter, 
Joke van Oord-secretaris, Monique van Werd-lid en Irene 
Dekker-lid.

Bazuin Jeugdcommissie
De jeugd (leerlingen + beginners) staan o.l.v. dirigent Adrie van 
Werd heeft een eigen jeugdcommissie
Constance van Berkel familie.van.berkel@casema.nl
Frieda van Middelkoop friedavmid@ziggo.nl
Sharon Besems  sharonbesems@hotmail.com
Michelle de Boer  michelledb@live.nl
Lisette van Beekom maurice.lisette@casema.nl
Robert Stout  r.stout@fruitmasters.nl

Geslaagd?
Ben je geslaagd? Ga je over? Ga je naar een andere school, 
Universiteit? Wat dan ook. Van harte gefeliciteerd. 
Fijne vakantie en geniet ervan.

Actie ”oud muzikanten”
De Bazuin is altijd op zoek naar muzikanten. Het orkest heeft 
diverse vacatures. Zeker voor het groot orkest is er grote 
behoefte aan invulling bij diverse secties. Ken je mensen of 
oud leden die een instrument bespelen of gespeeld hebben?  
Vraag of ze een keer komen luisteren of zelfs om mee te spe-
len. Vraag haar of zijn adres. Dan sturen we een clubblad en 
een uitnodiging. Even sfeer proeven. Altijd welkom! 

Muziek diploma’s
De jeugd van de Koninklijke Harmonie de Bazuin, 
Gorinchem hebben ook hun praktijk en theorie examen 
gedaan. Grote klasse en van harte gefeliciteerd.

Jari Alkema   Hoorn A 

Koen van Asch  Hoorn A

Kiki van Beekom  Hoorn A

Naomi van Berkel  Klarinet A

Luca Hellings   Bariton A 

Lotte Kuijpers   Dwarsfluit A

Ria Kuiper-Hodes  Trompet B

Frank van Middelkoop Saxofoon C

Huug Noordermeer  Trompet A

Lena Noordermeer  Klarinet A

Denise Zegwaart  Dwarsfluit A

Milou Keuken   Slagwerk A

Jesse Jelle Kuiper  Slagwerk A

Slagwerk geslaagden zijn via Adrie Van Werd. Door een onge-
lukkige samenloop van omstandigheden moesten de examens 
van Max (bariton B) en Freek-Jan (trombone B) uitgesteld 
worden. Een echte teleurstelling voor deze beide mannen, die 
zich nu voor niets zo goed hadden voorbereid op deze dag. 
Wij hopen dat jullie snel alsnog examen mogen doen en zullen 
voor jullie duimen.

HET PAARD VAN MARIAN
Onze secretaris rijdt paard. Daar kun je zo van afvallen bij het 
opstijgen. Grapje van het paard die dan een paar passen vooruit 
deed en hup daar lag Marian. Bont en blauw. Het zal nu wel geel 
zijn. Het is een aantal weken geleden. De foto? Nee die is in goede 
tijden eerder gemaakt. Kun je zo zien. Allebei zo vrolijk.



Activiteiten najaar 2015
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VAKANTIES
Groot orkest (A)  Laatste repetitie voor vakantie 8 Juli 2015 en 
    eerste repetitie na vakantie 19 augustus 2015

Jeugd orkesten  (B+C)  Laatste repetitie voor vakantie 8 Juli 2015 en 
    eerste repetitie na vakantie 26 augustus 2015

CONCERTEN / ACTIVITEITEN
Vrijdag 31 juli   Nationale ZonZomerOrkest (Grote Markt)
    20.00 uur
Vrijdag 11 september  Generale repetitie
Zaterdag 12 september  Deelname 4e Lingenhavenconcert
    Harmonie olv Arno Schipdam. 
    11.30 uur aanwezig. 11.45 uur zitten.
Deelnemende orkesten:
11:00-11:45 MERWE SINFONIETTA • 12:00-12:45 DE BAZUIN GORINCHEM
13:00-14:00 EMS HARDINXVELD • 14:00-15:00 O&U WIJK EN AALBURG
We vragen je medewerking: het is belangrijk dat iedereen aanwezig is bij dit concert. Mocht je onverhoop echt niet kunnen 
dan verzoeken wij je dit per omgaande te melden bij het bestuur. Zo kunnen we tijdig een vervanger voor je zoeken.

Woensdag 16 september  Algemene Leden Vergadering met BBQ. er zijn dan geen repetities!
Vrijdag 9 oktober   Concert “De Donuts” in De Harmonie / kaartverkoop / leden ontvangen een  
    reductie. Aanvang 20.00 uur. (www.dedonuts.nl) verdere info volgt.
De Donuts is een uit negen musici bestaande (semi-)professionele stageband. Klassiekers uit de muziekgeschiedenis en recente hits 
worden in verrassende arrangementen uitgevoerd en overgoten met veel energie en entertainment. Ontstaan in 2011 zijn De Donuts 
uitgegroeid tot een band op hoog muzikaal niveau met goede solisten -o.a. vanuit de Marinierskapel- in iedere sectie en een groovende 
ritmesectie. Een veel gehoorde kreet tijdens hun optredens is: “de toppers in blaasmuziek”. Uiteraard halen De Donuts alles uit de kast 
om dit ook tijdens het evenement te laten horen en zien want het gaat niet alleen om de muziek, “d’r moet ook wat te zien zijn”. 
www.dedonuts.nl

Zaterdag 17 oktober   Groot Bazuin jeugdweekend
Zaterdag 24 oktober   Concert voor en met gehandicapten in De Harmonie. Aanvang 19.30 uur

Woensdag 16 december  repetitie met koor Intermezzo
Woensdag 16 december  Kerstviering jeugdorkesten CBS De Regenboog
Vrijdag 18 december   Generale repetitie tbv Kerstconcert

Zaterdag 19 december Kerstconcert m.m.v. Petra Berger en koor Intermezzo.
Aanvang 19.30 uur. grote Kerk Gorinchem. Aanwezig om 18.00 uur in verband met repetitie                        
koor & solist. Entree € 12,50. Kaartverkoop bij Joke van Oord & Primera Arkelstraat (Ben Groot).

16 Januari 2016  Nieuwjaarsconcert
2016    Voorjaarsconcert

HET KLANKBORD
VOOR DE

DOE HET ZELVER.

HET KLANKBORD
VOOR DE

DOE HET ZELVER.

• TV 
• Video
• HiFi
• Huishoudelijk apparatuur

Piazza Center 79
Telefoon 0183-63 18 22
Fax 0183-63 71 20

Administratie
en Technische Dienst:
Boezem 11 Gorinchem

Gorkum
TV-Video-Hifi-Huishoudelijke apparatuur

Piazza Center 79 - 4204 BT Gorinchem
Telefoon: (0183) 63 18 22, Fax: (0183) 63 71 20

Electronic Partner Gorkum

Uw adres 
voor verse en gebakken vis..!

Piazza Center 27  Gorcum  Tel./Fax (0183) 63 47 09

Piazza Center 35  • Gorinchem
Telefoon (0183) 63 22 07

de gemakkelijke winkel voor wenskaarten, 
kansspelen, tabak en tijdschriften

Fransen
Gorinchem: Piazza-Center 41  
Telefoon (0183) 63 39 23
Altijd actueel in mannenmode!

Mooi mannen!

www.vanrijswijkmode.nl

Mar. Spronklaan 69 Gorinchem 
T (0183) 624464

JanSterk

WINKELCENTRUM NIEUW-DALEM”
GORINCHEM- OOST

V L I E T L A A N  1 9
H e r e n k a p s a l o n

op afspraak
achter de Johanneskerk
tegenover het Piazza Center

Vlietlaan 19
Gorinchem
Tel. 0183 - 620154

ook ’s avonds

Op zoek naar een gebruikte 
of nieuwe fiets?

Ruim assortiment fietsen 
en accessoires:
- elektrische fietsen
- stadsfietsen
- lifestyle fietsen
- kinderfietsen
- racefietsen
- ATB

Kijk op www.biketotaalgorinchem.nl 
voor een actueel aanbod van onze fietsen, 

nieuw én gebruikt!
__________________________________________________
Batavus - Cortina - Gazelle - Giant - Raleigh - Sparta

Marinus Spronklaan 45 b  4205 CG Gorinchem   

Telefoon (0183) 69 94 91

info@biketotaalgorinchem.nl - www.biketotaalgorinchem.nl

Op zoek naar een gebruikte of nieuwe fiets?

Marinus Spronklaan 45 b - 4205 CG Gorinchem - Tel. 0183 - 69 94 91 - info@biketotaalgorinchem.nl - www.biketotaalgorinchem.nl

Ruim assortiment in fietsen en accessoires: 

- elektrische fietsen

- stadsfietsen

- lifestyle fietsen

- kinderfietsen

- racefietsen

- ATB

Batavus - Cortina - Gazelle - Giant - Raleigh - Sparta

Kijk op www.biketotaalgorinchem.nl voor een 

actueel aanbod van onze fietsen, nieuw én gebruikt!

www.bosreclame.nl

ONTWERP | CONCEPT | DRUKWERK | 
ADVERTISING | WEBDESIGN

Creatieve 
communicatie 
concepten.



DODENHERDENKING 2015 Ook voor De 
Bazuin is het "om erbij te zijn" een hele eer 
en zeker indrukwekkend. De jonge -inval- di-
rigent zwaaide met ruime dirigeer gebaren 
de gedragen muziekklanken van de harmo-
nie over de grote menigte uit. Chapeau voor 
de solist Hans Bos op trompet die de tap-
toe blies. Geen kleinigheid om dit zo maar 
even te doen. Voor vele jeugdleden van de 
harmonie was het de eerste keer om hieraan 
te mogen deelnemen. Ook best spannend. 
Strak en respectvol waren we als Gorcumse 
muziekvereniging er weer bij. En zo hoort het 
ook.

GROTE KERK De bijeenkomst in de Grote 
Kerk was ook bijzonder en indrukwekkend. 
Jammer. Echt jammer dat er te weinig be-
langstelling is in de Grote Kerk. Dat is eigen-
lijk al jaren zo. Als alle mensen die Buiten de 
Waterpoort een half uur eerder in de kerk 
aanwezig zijn, zou Gorcum dat erg sieren. 
Een gemiste kans want het was dààr ook 
kippevel!

ZonZomerOrkest in Gorinchem
op uitnodiging van De Bazuin

De hoofddoelstelling van het ZON is het promoten van de 
blaasmuziek in de ruimste zin van het woord. Het ZON is geen 
concurrent van reguliere orkesten; het ZON wil haar deelnemers 
en toehoorders juist stimuleren blaasmuziek in de plaatselijke 
orkesten te beoefenen. Daarom bestaat het orkest alleen tijdens 
het project en heeft het geen vaste samenstelling en mede-
werkers. Het project geniet hierdoor dan ook veel respect en 
medewerking van onder andere orkesten, dirigenten en muziek-
scholen. Een ander belangrijk streven van ZomerOrkest Neder-
land is de ontwikkeling van talent. Met uitstekende begeleiding 
en “ZON-waardige” concertlocaties geven wij jong talent een 
podium.

Verder biedt het ZON aan jonge getalenteerde dirigenten de 
mogelijkheid een goed en enthousiast orkest te leiden. Voor alle 
deelnemers is het ZON dan ook een unieke kans om in korte 
tijd veel ervaring op te doen. Hiernaast is het natuurlijk ook een 
prachtige vakantiebesteding. De meeste deelnemers kennen 
elkaar vooraf niet, maar binnen de kortste keren ontstaat een 
hechte band.

Het ZomerOrkest Nederland wordt georganiseerd door de 
Stichting ZomerOrkest Nederland. Deze stichting wil blaasmu-
ziek onder de aandacht brengen, zowel bij muzikanten als bij 
het publiek. De Stichting ZomerOrkest Nederland krijgt steun en 
medewerking van onder andere conservatoria, muziekscholen 
en blaasmuziekorganisaties.

Martijn Appelo solist ZON2015 

Martijn is geboren in 1991 te Dordrecht. Hij speelt vanaf zijn 
8e levensjaar hoorn. Zijn eerste lessen ontving hij van Jos den 
Boer. In 2008 startte hij de vooropleiding aan ‘Codarts Rot-
terdam’. In 2014 studeerde hij Cum Laude af. Bij het ‘Eurocon-
cours 2014’ won hij de 2e prijs en de publieksprijs, ook ontving 
hij in 2014 de VSB-Fonds studie beurs om zijn masterstudie te 
vervolgen aan de Hochschule Fur Musik und Tanz in Keulen, 
Duitsland. Daar studeert hij bij Professor Paul van Zelm 

ZomerOrkest Nederland kiest ieder jaar een nieuwe dirigent. De 
dirigenten van het ZON wisselen jaarlijks; dat wil zeggen, elke di-
rigent wordt voor twee jaar aangesteld, met elk jaar één nieuw-
komer. Dit jaar is tijdens de auditie bij de Koninklijke Harmonie 
van Pieter Aafjes, Joxe Migel Etxebarria gekozen als nieuwe 
dirigent van ZON2015! Samen met Arjan Gaasbeek zal hij het 
orkest gaan dirigeren! 

Joxe Migel Etxebarria Txemi (hij noemt zichzelf liever Txemi) 
begon zijn muzikale loopbaan in Spanje. Daar werd hij in 1980, 
in het plaatsje Arrasate, geboren. In 2003 begon hij aan zijn 
Bacheloropleiding hoorn aan het conservatorium van Bilbao. In 
2005 kwam hij naar Nederland, hier studeerde hij aan het con-
servatorium van Maastricht bij Will Sanders en Willy Bessems. 
Hier behaalde hij in 2009 zijn Masteropleiding.

In 2011 behaalde hij, tevens aan het conservatorium van Maas-
tricht, zijn Bacheloropleiding Orkestdirectie bij Enrico Delamboye 
en Jan Stulen. Joxe Migel is een echte wereldreiziger, want zijn 
Masteropleiding behaalde hij aan het Koninklijk Conservatorium 
van Antwerpen, bij Ivo Venkov. Joxe Migel is een veelzijdig muzi-
kant, naast hoorn en directie heeft hij compositie gestudeerd bij 
Jef Penders. Als hoornist speelt hij onder andere bij het Zuider-

wind Blazerensemble en Les Chats Noirs cabaret gezelschap. 
Daarnaast heeft bij het Guido’s Orchestra en het Limburgs 
Symfonie Orkest gespeeld. Als dirigent is Joxe Migel onder an-
dere actief bij Harmonie Kunst Door Oefening (KDO) Maastricht, 
“Coma (Contemporanean Music for All)”  en het Opera Comi-
que Maastricht. Daarnaast is hij assistent dirigent bij Harmonie 
Petrus en Paulus (o.l.v. Matty Cilissen).

Arjan Gaasbeek begon op vierjarige leeftijd op klarinet en 
kreeg les van zijn opa. Vanaf zijn tiende vervolgde hij zijn klarinet 
opleiding bij de Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes in Culem-
borg en kreeg daar les van Johan Boonekamp. Verder deed hij 
op jonge leeftijd mee aan verschillende concoursen, o.a. het 
Prinses Christina Concours, het Purmerade concours en ook 
het Jonge Talenten Concours van het Brabants Conservatorium, 
waar hij een prijs ter waarde van vier jaar college geld behaalde.
Zijn klarinetstudie volgde hij bij Frans de Jong op het Fontys 
Conservatorium in Tilburg en bij Céleste Zewald aan de Hoge-
school voor de Kunsten in Utrecht, Thans studeert hij HaFaBra 
directie bij Tijmen Botma aan het Prins Claus Conservatorium in 
Groningen.

De liefde voor het dirigeren ontstond toen hij werd gevraagd om 
bij Harmonie OZOD te Tricht het leerlingen orkest te gaan dirige-
ren. Sinds augustus 2006 is hij dirigent van Harmonievereniging 
Kunst Na Arbeid  te Ingen, waarmee al verschillende succes-
sen werden behaald, o.a. het winnen van de Betuwe Cup in 
2007  en een eerste prijs met promotie op het KNFM concours 
te Zaandam in 2012. Ook met Harmonie Kunst en Vriendschap 
Maurik, waar hij sinds 2009 dirigent is, werden verschillende 
successen geboekt, waaronder het winnen van de Betuwe 
Cup in 2010 en 2013 en een promotie op het KNFM concours 
te Zaandam in 2011. Bij de Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes 
uit Culemborg, waar hij al 20 jaar actief lid is, is hij inmiddels 
ook dirigent van het Midden Orkest en tweede dirigent van het 
Grote Orkest. In januari 2014 werd hij benoemd tot dirigent van 
Harmonie Orkest Vleuten.

K O N I N K L I J K E  H A R M O N I E

Daar 
wil je bij 
horen!

MET DANK AAN



VRIJDAG 31 juli 2015 GORINCHEM

ZonZOmer
orkest

Het nationale ZON orkest -op uitnodiging van De Bazuin- nu ook 
weer in Gorinchem voor een bijzonder concert op de 
Grote Markt. Aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur. 
Mis het niet! Gratis te bezoeken. Daar 

wil je bij 
zijn!

zaterdag 12 september 2015 GORINCHEM

concert
lingehaven

Voor de 4e keer het grote Lingehavenconcert. De Bazuin staat op 
het podium op zaterdag 12 september met een
leuke programmering op de lessenaar.
Aanvang 12.00 uur tot 12.45 uur. Welkom.
Gratis te bezoeken.

Daar 
wil je bij 

zijn!

zaterdag 24 oktober 2015 GORINCHEM

gehandicapten
concert

Het tweejaarlijks concert voor en met gehandicapten is 
dit jaar weer. Aanvang 19.30 uur in ”De Harmonie” 
aan de Dalemwal. Dat gaat weer een feest worden. 
Ter dekking van de kosten € 5.- per persoon.

Daar 
wil je bij 

zijn!

OPTREDEN SCHUTSE
Op 10 december 2014 hebben een aantal jeugdleden, waar-
onder Denise, Lotte, Naomi en Lena meegespeeld tijdens 
een kerstconcert verzorgd door MuziekPunt Gorinchem in De 
Schutse. De klarinetmeisjes speelden samen met Lex Gorter een 
aantal kerstliedjes. De dwarsfluitdames speelden samen met 
enkele harpisten onder leiding van Rosie Tonnaer ook een aantal 
stukken.

DIRIGENT

Dit is Tom Versluis. Speelt Bariton in Meerkerk. De Bazuin kan 

altijd een beroep op hem doen om ons te helpen bij concerten. 

Er is dus een vacature voor barriton-spelers. Tom Staat hier op 

Koningsdag te dirigeren. Tenminste hij heeft last van de wind. 

Daar hebben wij dan knijpers voor. Maar al met al is het mooi dat 

Tom dat doet. Altijd behulpzaam op allerlei fronten. Mooi toch?

KUNST BEELD
Wie de Dalemwal op loopt 
komt dit beeld tegen. 
Het staat een beetje klein 
onzichtbaar op een paal 
naast het pad. Het is een 
muzikant dus dat past wel 
bij de locaties die daar in de 
buurt zitten. Mooi beeld dat 
niet zomaar opvalt tussen 
het fraaie groen van de 
Dalemwal. 

Het verhaal achter dit 
beeld? Er zijn zeven kleine 
beeldjes voor baas en 
hond op ronde koperen 
palen. De voorstellingen 
zijn gebaseerd op anekdo-
tes van hondenbezitters, 
-liefhebbers en -uitlaters. TOON HOUDT VAN HONDEN - man 
blaast op een trompet terwijl zijn hond in de trompet kijkt. Erik 
Buijs (Rhenen 1970), beeldhouwer. Andere themabeelden zijn: 
ZOEK - zittend figuurtje dat op het punt staat een bot te gooien. 
DE ONTMOETING - twee figuurtjes die met touwen aan elkaar 
gebonden zijn. DE ASTRONAUT - mannetje in ruimtepak met 
helm in zijn hand. HET GROTE VERLANGEN - staand figuurtje 
dat met een stok een hond tekent. DE JACHTHOND - jager met 
verrekijker, achter hem zitten twee hazen. DE BRONZEN DROL - 
man schraapt hondenpoep van zijn schoenen.

DIRIGENT

Dit is Arno Schipdam. Speelt solo trombone bij het Residentie 

orkest en komt uit Twente. Zijn vrouw is eveneens beroepsmuzi-

kant: fluitiste in het Radio Philharmonisch Orkest. Arno staat nu 

meer dan een half jaar voor het orkest van De Bazuin. De leden 

zijn blij met hem, geen gemakkelijke taak om het orkest te leiden 

met een onderbezetting. Het is wel een beetje schipperen.

zaterdag 19 december 2015 GORINCHEM

KERSTCONCERT
GROTE KERK

Het jaarlijkse kerstconcert met orkest De Bazuin en m.m.v. Petra 
Berger en koor Intermezzo.
Aanvang 19.30 uur. grote Kerk Gorinchem.          
Entree € 12,50. Kaartverkoop bij Joke van Oord & 
Primera Arkelstraat (Ben Groot).

Daar 
wil je bij 

zijn!



Heintjedavidseffect 
De Bazuin heeft nu een voorzitter én ere-voorzitter in één!. Dat is wel 
uniek te noemen. Ze hebben die Bos weer van stal gehaald. Wij noemen 
dat thuis het ”heintjedavidseffect”. De meeste onder u weten niet waar-
over we het hebben. We gaan het u vertellen...
Heintje Davids was ver in de vorige eeuw een artiest. Ze nam afscheid 
van haar carriere en in een korte tijd daarna stond ze weer op de plan-
ken. Dat deed ze dan wel een paar keer. Je kwam er niet vanaf. Met 
voorzitter Bos is dat een beetje hetzelfde en ook de enige vergelijking 
die je kunt maken met Davids. Van Theo Bazuin verwachten we niet 
veel cabaret wél grappen en veel werkzame inzet zoals hij in zijn eerdere 
bestuursjaren heeft getoond. We zullen het zien. 

O, ja. Haar kunstgebit klapperde ook altijd. Tja dat zul je van Bos ook 
niet zien. Hoogstens klapperen met z’n handen...

Hendrika Davids (Rotterdam, 13 februari 1888 – Naarden, 14 februari 
1975) was een Nederlandse variétéartieste die vanaf 1907 tot aan haar 
dood onder de naam Henriëtte Davids carrière maakte als zangeres 
en bijdehante grappenmaakster. Ze was het bekendst onder de naam 
Heintje Davids.

Tot haar bekendste liedjes behoren: Zandvoort 
aan de Zee, Draaien en Omdat ik zoveel van je 
hou (een duet met Sylvain Poons).
Na haar officiële afscheid in 1954 maakte 
Heintje Davids al snel haar comeback. Tot ver 
in de jaren zestig bleef ze optreden, waarbij ze 
regelmatig aankondigde dat dit echt de laatste 
keer was. Op den duur werd het verschijnsel 
van telkens afscheid nemen en weer terugko-
men het heintjedavidseffect genoemd.

Krabsteeg 21 Anno nú...
Wat klinkt dat bekend? Krabsteeg 21. Dit was ons vorige 
repetitielokaal. Parkeren in de wijk en hup via een lange 
smalle gang de zaal in. Het pand is verbouwd en staat 
nu te koop. Een plaatje. We hopen er nog eens te mogen 
kijken. Dit natuurlijk voor de oude garde even leuk om te 
zien. Interesse”? De prijs: € 1.150.000 k.k. Gevonden op 
Funda met deze tekst:

Een bouwval werd omgebouwd tot een oogstrelend heren-
huis in de binnenstad van Gorinchem. Het samenspel van 
architectuur, persoonlijke creativiteit en techniek heeft geleid 
tot een hoogwaardig luxe design huis. Een huis waar je ook 
nog comfortabel in kunt leven, met een tuin en een garage.
De huidige eigenaar kocht in 2006 een vervallen herenhuis 
met in de tuin een feestzaal. De zaal was niet meer dan een 
hal van vier muren met een versleten dak en een slechte 
vloer. Nagenoeg alles is uit het huis en de hal gesloopt, tot 
aan de vloeren en het dak van de hal toe. De architect Ivo 
de Groot heeft een plan gemaakt met als doel het huis en 
de achterliggende hal samen te smeden tot een groot en 
comfortabel woonhuis. Een woonkamer van ca. 225 m² 

met onder andere een luxe Italiaanse Strato keuken en een 
wandkast van Brazilaans Palissander van 8 meter lang. Het 
eindresultaat is verbluffend, er is te veel om over te vertellen. 
Bekijk de foto’s, het filmpje op www.funda.nl, kom kijken en 
oordeel zelf. 

In 2006 is een nagenoeg bouwvallig object gekocht. Een 
herenhuis uit 1871 
gebouwd op een 
gemetselde fundering, 
met daar achter de zaal 
vermoedelijk op een 
betonnen strokenfun-
dering. Samen met een 
architect is een reno-
vatieplan gemaakt, met 
als doel het creëren 
van een hoogwaardig 
woonhuis dat voldoet 
aan alle eisen van deze 
tijd.

K O N I N K L I J K E  H A R M O N I E

Daar 
wil je bij 
horen!

Krabsteeg 21 
Anno toen...

De oude foto’s geven een beetje een inkijk hoe 
het toen was. Geen vergelijk met hoe het nu is. 
Er liggen wat ”lijntjes” naar de eigenaar. Niet om 
te kopen maar gewoon om te kijken naar al dat 
moois en om wat herinneringen op te halen. Dat 
zou wel een keer leuk zijn. Bij velen van ons ligt 
hier een behoorlijke muzikale Bazuin historie en 
grote werkzaamheid voor de vereniging. 

Krabsteeg 21 is dé basis geweest voor het kun-
nen realiseren van onze huidige nieuwe locatie 
aan de Dalemwal. We zijn onze bestuurlijke 
voorgangers veel dank verschuldigd. Laten we 
dat niet vergeten.

• voor al uw reportagewerk 
• overzetten van media zoals smalfilm, foto en 

dia naar video en dvd  
• normvertalen (o.a. PAL van en naar NTSC en SECAM)  

•speciale effecten als reclame voor uw bedrijf; 
uw logo op CD gebrand (disc-tattoo)  

• data herstel van beschadigde analoge en digitale media

Postbus 862, 3200 AV Spijkenisse. 
Tel + Fax (0181) 64 05 91

info@perfectvideo.nl  www@perfectvideo.nl

Onze naam is uw garantie!

Kon. Wilhelminalaan 42
4205 EX Gorinchem 
tel. (0183) 623 753
fax (0183) 623 927

Tom Versluis



WIL JIJ OOK

muzikant 

worden?..

We hebben een muziekinstrument 
voor je klaar liggen. Dus wat let je 
om te komen kijken en te luisteren. 
Onze repetitieavond voor de jeugd 
vanaf 8 jaar is elke week op woens-
dagavond van 18.15 tot 20.00 uur. 
Er is altijd wel iemand aanwezig 
om je  te helpen en verder te infor-
meren. Als je wilt kun je gelijk een 
instrument proberen: Trompet, 
klarinet, dwarsfluit, saxofoon of ga 
je achter het drumstel? Er is keuze 
genoeg. Het is waar. Zelf op een in-
strument spelen is erg leuk! 

WE ZIJN BENIEUWD WELK 
INSTRUMENT JE STRAKS 

ZULT KIEZEN.

K O N I N K L I J K E  H A R M O N I E

Daar 
wil je bij 
horen!

     ”De Bazuin speelt 
bijna mijn hele leven 
      al een rol”

Jeroen had het voorrecht om bij zijn D-muziek examen als solist met het orkest te mogen 
meespelen. Het D-niveau is het hoogste examen die je als amateur muzikant kunt halen 
en -als je dit zou willen- een prima opstap voor een conservatorium opleiding. Er zijn niet 
echt veel muzikanten die dit niveau halen.

De wekelijkse repeti-
tie bij De Bazuin is met 
instrument meestal een 
tocht door weer en wind.
Behalve deze zomer. 
Even het gezicht op Jeroen 
Gelderblom (23). Speelt 
al wat jaren op trombone. 
Net afgestudeerd voor de 
bachelor Bedrijfskunde aan 
de Erasmus Universiteit. 
Volgend jaar de master 
Business Information Ma-
nagement. Op dit moment 
werkzaam als toezichthou-
der bij het Caribabad. Is 
13 jaar lid van de Bazuin. 
Jeroen speelt trombone 
sinds dat hij bij De Bazuin 
zit. Heeft 10 jaar les ge-
had op de muziekschool. 
‘’Zeker de tijd dat ik aan het 
oefenen was voor mijn D-
examen herinner ik me nog 
heel goed. Mijn ouders en 
buren werden helemaal gek 
van steeds dezelfde loopjes 
en toonladders. Maar uitein-
delijk was het, het allemaal 
waard, want het concert 
wat ik voor mijn D-examen 
heb gegeven samen met De 
Bazuin was erg bijzonder. 

De Bazuin speelt bijna mijn 
hele leven al een rol. Ik ga 
altijd met plezier naar de re-
petities toe, waar ik enthou-
siast (en soms misschien 
iets té hard) toeter. 

Al met al heb ik nu een jaar 
met het bestuur meege-
lopen en dit beviel mij erg 
goed. Om nu de PR-zaken 
samen met Tim te gaan 
regelen lijkt mij een erg 
leuke uitdaging!’’ Aldus ons 
jeugdlid Jeroen. De Bazuin 
rekent op je!



        ”Ik ben 
 er altijd.”

Frank is best tevreden over onze nieuwe dirigent Arno Schipdam. 
”Ik heb hem zelf aangenomen, ik zat in de dirigenten-commissie”.
Goede keuze dus!

De wekelijkse repeti-
tie bij De Bazuin is met 
instrument meestal een 
tocht door weer en wind.
Behalve deze zomer. 
Frank van Middelkoop 
(14)  speelt al een aantal 
jaren bij De Bazuin. Een 
trouwe muzikant en typisch 
voorbeeld van een ”men-
neke van 7 jaar” die begon-
nen is om een instrument te 
leren spelen. Frank speelt 
alweer een tijdje in het grote 
orkest. Na vakantie doet 
hij 4 VWO en is ook lid van 
TTC Gorcum. En dat is onze 
tafeltennisclub. Muziek ma-
ken zit wel in de familie. De 
”Middelkoopjes” kom je hier 
en daar  nog wel ’ns tegen. 
Bijvoorbeeld zijn vader -op 
gitaar- gaf recent met een 
groep een lunchconcert in 
de Grote Kerk. Verder speelt 
zus Anja ook bij De Bazuin 
op klarinet. Mooi dat De 
Bazuin op deze generatie 
kan rekenen. 

Frank is onlangs geslaagd 
voor zijn C-muziekexamen 
met alt saxofoon. Na de 
vakantie gaat hij ook tenor-
saxofoon spelen bij de 
jeugd. Kijk dat vinden wij 
dan ook weer grote klasse.
Gefeliciteerd met je C en zet 
’m op, op naar D.

Ziekenboeg
Onverwachte ziekenhuisopname
Op 16 april 2015 kregen wij het onver-
wachte bericht dat Frank van Middelkoop 
was opgenomen in het ziekenhuis. Dat 
was wel even schrikken. Inmiddels is Frank 
al weer aardig hersteld en was hij tijdens 
het Koningsdag Concert al weer van de 
partij. Fijn dat hij zo snel opgeknapt is!

Koningsdag Concert
Op maandag 27 april 2015 vond het 
Koningsdag Concert plaats. Daar 
waar het jeugdorkest vorig jaar nog 
alleen op de Grote Markt van zich liet 
horen, was dit jaar ook het A-orkest 
van de partij. Het Koningsdag Con-
cert was het eerste concert van Frank 
Willemse (saxofoon), die daarover het 
volgende vertelt: “Hallo, ik ben Frank 
Willemse en ik zit pas sinds 4 repetities bij 
het jeugdorkest van de Bazuin. Ik speel nu 
anderhalf jaar altsaxofoon. Op koningsdag 
mocht ik ondanks dat ik er nog maar kort 
bij ben toch meedoen met het optreden 
op de grote markt. We moesten er al om 
half tien zijn en begonnen om tien uur met 
spelen. Het zou eigenlijk gaan regenen 
maar gelukkig was het droog en scheen 
zelfs de zon. In een grote tent stonden 
onze stoelen al klaar. Iedereen had zijn 
T-shirt van de Bazuin aan met leuke oranje 
andere dingen erbij. Ik had een glim hoed 
op. Veel mensen kwamen kijken en het 
was heel gezellig. 

Ik had een app-je naar mijn klas gestuurd 
en een aantal kinderen kwamen ook echt 
luisteren. We speelden veel gezellige en 
herkenbare liedjes. De leukste vond ik 
House of Dance, want die speelt zo lekker. 
We speelden ook de Cup song en het 
publiek klapte toen mee. Alle kinderen 
hadden er veel zin in. Van het publiek 
kregen we aan het eind een groot applaus. 
Het was leuk om met zo’n optreden buiten 
mee te doen.” Frank Willemse

Kiki was vorig jaar ook van de partij en 
vertelt: “Net als vorig jaar mochten we 
met de jeugd van de Bazuin weer bij het 
oude Stadhuis een
concertje geven. Om 10.00 uur ging dit 
van start. Van te voren waren we nog bang 
voor de regen, maar gelukkig zaten we in 
een tent (en het regende niet eens….). In 
onze mooie Bazuinpolo’s waren we goed 
herkenbaar. Gelukkig had ik nog wel een 
shirt met lange mouwen hieronder gedaan. 
Het was namelijk best wel koud, dat 
kwam meer door de wind. Er zat echt veel 
publiek. Leuk, maar dan is het optreden 
ook wel spannend! We speelden onder 
andere Happy en Cups. Dat zijn leuke 
liedjes om te spelen en volgens mij ook 
leuk om te horen. Ook al was het vakantie, 
bijna iedereen was er wel. Na ons ging het 
grote orkest ook nog spelen. Omdat het 
zo leuk was, hoop ik, dat we volgend jaar 
weer met Koningsdag in de stad mogen 
spelen.” Kiki van Beekom
Ook Daco heeft ons laten weten wat hij 

van het Koningsdag Concert vond en 
zijn reactie willen we jullie niet onthou-
den: “Tijdens Koningsdag rukte de Bazuin 
uit om een waanzinnig concert te geven 
in het centrum van de stad. Om 9.30 uur 
verzamelden alle muzikanten van het jeugd 
orkest zich bij het oude stadhuis. Onze 
spullen konden we in het oude stadhuis 
leggen. Na veel herrie te maken met het in-
spelen kwamen de belangstellenden kijken 

naar het concert. Na het eerste liedje, Cir-
cus in Town, kwam er een groot applaus. 
Hierna volgden de liedjes: Halloween Party, 
House of Dance, Happy, Irish Dream, 
Easy Pop Suite reggae ballad, Cups en 
Rolling in the Deep. Gelukkig werkte het 
weer mee, tijdens het concert brak zelfs 
de zon een beetje door, tot groot genoe-
gen van de toeschouwers en muzikanten. 
Uiteindelijk,toen het jeugd orkest klaar 
was, ging het volwassenen orkest spelen. 
Tijdens dit optreden hebben we flyers van  
de vereniging uitgedeeld aan de mensen 
in de stad. Nu maar hopen dat er nieuwe 
mensen zich gaan aanmelden.”
Daco Groenveld

Voorjaarsconcert 
Ook op 6 juni 2015 vond het Voorjaars-
concert van De Bazuin plaats. Koen 
vertelt jullie hier graag meer over:
“Op 6 juni 2015 was het weer zover: Het 
voorjaarsconcert. Om half 7 zou ieder-
een uit het jeugdorkest er zijn voor een 
repetitie, dat bleek dus iets later te worden 
vanwege het grote orkest. Bij die repetitie 
speelden we de moeilijkste stukjes van de 
liedjes nog een keertje door, zodat die ook 
goed zouden gaan. Er was toen alleen nog 
publiek van ouders en familie.  Om 7 uur 
mocht het publiek ook naar binnen. Ik hielp 
zelf mee om de kaartjes te verkopen. Toen 
na een tijdje het concert begon, werden de 
eerste liedjes gespeeld door het jeugdor-
kest. Luca en Kiki presenteerden het door 
de microfoon. Na een aantal liedjes ging 
het grote orkest iets spelen en daarna was 
het pauze. Bij het toegangskaartje zat al 1 
consumptiemuntje inbegrepen, dus voor 
iedereen was er al één keer gratis drinken. 
Ik hielp ook mee om in de pauze stroop-
wafels te verkopen maar er werd helaas 
niet veel verkocht. Na de pauze speelde 
het grote orkest weer een paar leuke num-
mers. Aan het eind kwam het jeugdorkest 
erbij zitten en speelde met het grote orkest 
de laatste twee nummers, dat waren cup 
song en shrek dance party. dat klonk echt 
heel mooi. Na het concert was er nog 
gelegenheid om stroopwafels te kopen. Dit 
keer werd er wel iets meer verkocht maar 
nog steeds niet heel veel. 
Alles bij elkaar vond ik het een geslaagd 
concert.”
Koen van Asch 

Scholenproject Muziek maakt slim!
Achter de schermen wordt nu al enige tijd 
gewerkt aan een lesaanbod voor de groe-
pen 5, 6 en 7 van de basisscholen in Go-
rinchem. Dit doen wij samen met de mu-
ziekdocenten van Muziekpunt Gorinchem. 
Inmiddels is het financiële plaatje bekend 
en is er een uitgebreide beschrijving van 
de inhoud van de lessen gemaakt.

De komende tijd zal gebruikt worden om 
het plan aan de gemeente Gorinchem en 
eventuele sponsors te presenteren om zo 
de benodigde financiële middelen bij elkaar 
te brengen. Als dat lukt hopen wij direct 
na de zomervakantie het muziekproject bij 
een aantal basisscholen te kunnen aanbie-
den. Tijdens deze lessen wordt aandacht 
besteed aan de instrumenten, zoals die 
binnen een harmonie-orkest bespeeld 
worden (hout- en koperblaasinstrument en 
slagwerk) en natuurlijk wordt er verteld hoe 
leuk het is om in een orkest mee te spelen.

Hoewel de lessen grotendeels verzorgd 
worden door de docenten van Muziekpunt 
Gorinchem zouden wij ook graag zien dat 
er iemand vanuit De Bazuin aanwezig is. 
Als er ouders/verzorgers of muzikanten uit 
het A-orkest zijn, die ons hierbij zouden 
kunnen helpen dan zou dat geweldig zijn! 
Zodra de data bekend zijn, zullen wij dit 
melden, zodat we met elkaar een planning 
kunnen maken.
Met dank aan Alexander Willemse, Joost 
Wijnands die vanuit het bestuur dit project 
vorm hebben gegeven en opstarten.

Bazuin Weekend 2015 
Wij zijn erg blij met het grote aantal jeugd-
leden, dat zich heeft aangemeld voor het  
Bazuin Weekend 2015. Inmiddels gaan 
mee: Marit, Naomi, Lena, Anja, Michelle, 
Cynthia, Denise, Maudie, Frank vM, Daco, 
Huug, Raimo, Jasper dB, Evie, Milou en 
Jesse-Jelle.  Vanuit de jeugdcommis-
sie zullen Robert, Constance, Sharon en 
Michelle natuurlijk ook aanwezig zijn. Er 
wordt nu al druk gewerkt aan het opstellen 
van een programma. Ook zal er een inpak-
lijst gemaakt worden, waarop staat welke 
spullen je in elk geval mee moet nemen 
naast jouw instrument, een goed humeur 
en een flinke dosis gezelligheid!
Zodra er meer nieuws is, zullen we jullie 
verder informeren.

Eierdozenactie
De eierdozenactie is inmiddels afgelopen 
en heeft de vereniging € 27,00 opgeleverd!
Christian, Frieda en jullie allemaal: 
Bedankt voor jullie inzet!

Jeugdnieuws



  ”...bij De Bazuin
     kan ik dan veel 
inspiratie opdoen.”

Tim is de zoon van Adrie van Werd -dirigent van ons jeugdorkest- en die ook regematig het grote orkest 
helpt bij het slagwerk. Het valt ons op dat steeds weer meer ”familieverbanden” lid zijn van De Bazuin. 
We noemen o.a. Middelkoop, Bos, Van Werd, Willemse, Weinands. Voorheen ook o.a. de familie Hootsen, 
Schram, Van Engelen en Verduin.

De wekelijkse repeti-
tie bij De Bazuin is met 
instrument meestal een 
tocht door weer en wind.
Behalve deze zomer. 
Even het gezicht op Tim 
van Werd (19). Speelt op 
trompet. Studeert momen-
teel Dance Producer aan de 
Herman Brood Academie, 
waar hij van zijn hobby zijn 
beroep gaat maken als DJ / 
Producer. Is 3 jaar lid bij De 
Bazuin en heeft voorheen 
in Arkel gespeeld bij KNA. 
”Ik maak elke dag muziek in 
mijn studio en op school. 

Op de woensdagavond 
bij De Bazuin kan ik dan 
ook veel inspiratie op doen 
voor mijn eigen producties. 
Een jaar geleden ben ik 
gevraagd door het bestuur 
om samen met Jeroen mee 
te lopen. Nu een jaar later 
vinden we het nog steeds 
leuk om dit te doen en om 
nieuwe frisse ideeën in te 
brengen en samen met 
Jeroen de PR te regelen en 
daarnaast nog wat taken 
overnemen!”. De Bazuin is 
een mooie vereniging en ik 
ga er altijd met plezier naar 
toe. En als laatst merkt Tim 
nog even op ”na afloop van 
de repetitie -aan de bar- is 
het ook altijd gezellig, dat 
zouden er meer moeten 
doen, zet dat er ook nog 
maar even bij”. 

Sponsoractie: Stroopwafelactie!
Heb je pas ook van die lekkere stroop-
wafels geproefd, waarvan er maar een 
beperkt aantal via De Bazuin verkrijgbaar 
waren? In het najaar gaan wij een grote 
actie houden, waarbij alle leden (van jong 
tot oud) een bijdrage moeten gaan leveren. 

Puntensysteem
Veel jeugdleden en ouders/verzorgers zijn 
al druk met het sparen van punten. Wij 
zijn heel erg blij met alle hulp! Om jullie een 
indruk te geven van het aantal punten dat 
door (ouders/verzorgers van) jeugdleden 
met de verschillende activiteiten verdiend 
kan worden, volgt hier een kort overzicht. 
Vergeet niet na een activiteit jouw punten-
kaart (in de hangmap) af te laten tekenen 
door Frieda of Constance! 

Beleidsavond
Op 18 maart 2015 heeft het bestuur haar 
visie voor de komende jaren aan de leden 
en zelfs enkele oud-leden gepresenteerd. 
De belangrijkste boodschap deze avond 
was: Samen zijn wij De Bazuin!

Een vereniging bestaat uit leden en met 
elkaar kunnen we er nu en in de toekomst 
een mooie vereniging van maken. Daar-
voor is het nodig dat een ieder zijn of haar 
steentje bijdraagt. Gelukkig hebben jullie 
en jullie ouders en/of verzorgers ons  laten 
weten dat wij altijd een beroep op jullie 
kunnen doen. Daar zijn wij dan ook erg blij 
mee!

Onderhoud instrumenten
Tijdens de ouderavond kwamen er op-
nieuw vragen over het onderhoud van de 
instrumenten. Inmiddels hebben wij een 
website gevonden, waarop hierover heel 
veel terug te vinden is. Wellicht dat wij 
deze informatie (onder onze eigen layout) 
binnenkort ook gaan opnemen op onze 
eigen website. Nu kun je nog terecht op: 
http://www.geldropsmuziekcorps.nl/index.
php/onderhoud-blaasinstrumenten.html

Open dag Muziekpunt Gorinchem
Op zaterdag 6 juni 2015 hebben Yaël en 
Naomi tijdens de open dag van Muziek-
punt Gorinchem flyers uitgedeeld aan 
de bezoekers. Het was een warme dag, 
waarop toch een heleboel kinderen en 
hun ouders de moeite namen om naar De 
Haarhorst te komen. De kinderen kwamen 
niet alleen uit Gorinchem, maar uit de hele 
regio en een aantal daarvan was van plan 
zich aan te sluiten bij een andere muziek-
vereniging in de regio. Dat is natuurlijk 
jammer, maar we hopen dat tenminste één 
van de bezoekers zich aan zal sluiten bij 
ons jeugdorkest! 

| STROOPWAFELS.We denken na over 
een grote clubactie in het najaar. Velen 
waren even uitgekeken op de heerlijke 
stroopwafels. Was tot nu toe een groot 
succes.  Misschien hebben we er in ok-
tober weer trek in, anders verzinnen we 
iets anders.

| BOEKENMARKT. Het magazijn staat 
vol. Geen vrijwilligers? Niet meer doen? 
En dan duizenden boeken naar oud pa-
pier? Zou jammer zijn. Zo’n boekenmarkt 
levert toch zo 400.- / 500.- euro op. Dat 
kunnen we goed gebruiken. Nog maar 
even over nadenken.

| INSTRUMENTEN. Zijn een kostbaar 
bezit. Er  zijn plannen om Peter Groenewe-
gen van Dal Segno uit Sliedrecht een keer 
uit te nodigen  om  iets te vertellen over het 
onderhoud van instrumenten. Kunnen we 
gaan regelen. Datum beschikbaar?

Linders verzekert
u(w) goed!

L inders Assurantie Centrum
Annemarie@lindersassurantie.nl
Corinne@lindersassurantie.nl

Burgstraat 30 | 4201 AC Gorinchem
T (0183) 635 366 
www.lindersassurantie.nl



Psssst...Paparazzi
Zachtjes praten. Ze nemen foto’s van ons. O, ja, O, ja. Beetje je 
hand voor je mond houden. Ze kunnen liplezen. Doen die trainers 
ook op het veld. 

Ze zijn gesport Truus en Goof de Wagenaar...Daarachter zien we 
Arjan de Swart op zo’n sopraan-sax. Het is goed dat het een foto 
is....(muziekhumor)

GEZELLIG

Laatste repetitie voor de vakantie hangen we na aflopp gezellig 

even aan de bar. Moeten we eigenlijk meer doen. Ploost!

Eind 2014 werd de Stichting Instrumenten-
fonds Gorinchem opgericht. De stichting 
instrumentenfonds Gorinchem heeft als 
doel het verhuren van instrumenten om de 
amateurmuziekkunst en muziekeducatie in 
onze regio te bevorderen.

Nadat de muziekschool Toon ophield te 
bestaan ontstond de vraag op welke wijze 
het door de jaren heen opgebouwde bezit 
aan muziekinstrumenten van Toon het 
beste kon worden ingezet. Het FOWW 
nam de instrumenten over van het liquida-
tiebestuur van Toon en nam het initiatief 
om de instrumenten onder te brengen in 
een aparte stichting.

Bij de stichting kunnen muziekverenigingen en professionele 
muziekdocenten uit onze regio instrumenten huren. Vaak is het 
voor hen niet mogelijk om alle benodigde instrumenten in bezit 
te hebben. De stichting is niet alleen voor Gorinchem, maar voor 

de gemeenten uit het voormalige werkge-
bied van Toon: Gorinchem, Giessenlanden, 
Hardinxveld-Giessendam, Alblasserdam, 
Molenwaard, Zederik, Leerdam, Lingewaal, 
Woudrichem en Werkendam.

Voor de Stichting van start ging is een 
aantal instrumenten verkocht om tot een 
meer evenwichtig aanbod te komen. Van 
sommige instrumenten waren er meer dan 
er vraag naar is. De opbrengst van deze 
verkoop komt ten goede aan de stichting. 
Op termijn kan de stichting dan andere 
instrumenten kopen waar juist weer een 
tekort aan is.

De stichting zal bovendien de instrumenten 
onderhouden en als deze versleten zijn vervangen. Er is inmid-
dels een website waarop ons aanbod is te vinden. Ook vindt u 
daar een aanvraagformulier. Ga naar www.instrumentenfonds-
gorinchem.nl voor meer informatie.

SCHEURKALENDER
Thuis geplukt van de scheurkalender. Maar we hebben er meer:

• Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek. • Het belangrijkste in de muziek staat niet in de noten. • Muziek is de blikopener van je ziel. 
• Klokken zijn de lach van de muziek. 
•  Orkest: groepje mensen dat ontdekt heeft dat je minder last hebt van muziek als je het zelf maakt. •  Als de massa even goed muziek maakt als de popgroep is er geen optreden meer.

VROON
MEUBELSTOFFERING

Bullekeslaan 8
4203 NH Gorinchem

Telefoon (0183)  63 65 37
Arkelstraat 7 
4201 KA Gorinchem 
Telefoon (0183) 63 12 84

De gemakkelijke winkel voor 
wenskaarten, kansspelen, 

tabak en tijdschriften

MuziekPunt laat je groeien! 
Muziekonderwijs voor iedereen!
MuziekPunt is het ontmoetingspunt 
voor kinderen, jongeren én volwassenen 
die willen groeien in, én door muziek. 
Wil je starten met muziek of instromen 
op een bepaald niveau? Bij MuziekPunt 
kan dat! Samen met kwalitatief goede, 
gediplomeerde muziekdocenten werk je 
aan de muzikale groei inclusief een kort 
moment van schittering in de vorm van 
een presentatie.
MuziekPunt is: • Betrokkenheid bij de 
cursist • Tijd en ruimte voor het ontwik-
kelen van vaardigheden
• Tijd en ruimte voor diepgang in het 
musiceren • Schitteren op jouw niveau.

Een groep enthousiasten muziekdocen-
ten staan klaar om jou te laten groeien 
in muziek. We hebben gedegen kennis, 
expertise en ervaring opgebouwd in vele 
jaren samenwerken. Dat dragen wij als 
muziekteam graag en goed uit.

De muziekdocenten zijn gespeciali-
seerd, zowel in het samenwerken met 
het basisonderwijs als in het Voorberei-
dend Instrumentaal Onderwijs. Dit is de 
basis waarop kinderen kennis maken 
met muziek en de vaardigheden kunnen 
ontwikkelen. Ook voor ervaren cursisten 
bieden we een goede basis. Begeleiden 
en coachen op jouw niveau staat daarbij 
centraal. Leerlingen die aangesloten 
zijn bij een HaFaBra-vereniging, kunnen 
binnen MuziekPunt les krijgen op bijna 
alle instrumenten die in de HaFaBra 
orkesten voorkomen. Afhankelijk van de 
docent en het orkest, kan er bij u in het 
verenigingsgebouw worden lesgegeven.

Ga naar 
www.muziekpuntgorinchem.nl 
voor meer informatie.

PROMOTIETEAM

Lazen we toch dat we ook een Bazuin-Promotieteam hebben. 

Yaël en Naomi weten wat flyeren is. Mooi hoor!

You
the one thing that will make you feel unique

mode & accessoires

BeYou
Langendijk 35  4201 CE Gorinchem 

T (0183) 515 780

Concert voor en met gehandicapten
In het kader van het 110-jarig bestaan organiseerde De Bazuin voor het eerst 
dit sympathieke concert in De Kolfbaan. De gastmuzikanten spelen diversen 
instrumenten en een aantal mogen het orkest dirigeren. Dat is altijd voor de 
muzikanten een happening. en denk nu niet ”dat gaat verkeerd”. nee er zijn er 
altijd een aantal bij die goed maatgevoel hebben en het ook ”echt” goed doen. 
Zeker het gebaar staan en zitten is altijd lachen. 

Deze concertreeks is al van 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 
2013, en nu weer in 2015. Van Kolfbaan, een keer in De Nieuwe Doelen en 
daarna in ons eigen gebouw. 2017 staat voor de 10e keer genoteerd. Daar 
moeten we iets extra’s op verzinnen. 

Een dergelijk concert organiseren blijft dankbaar en bijzonder om te doen. 
We kijken er weer naar uit en rekenen op grote deelname.



Even stemmen
We zijn deze uitgave begonnen met het stemmen van nieuwe bestuursle-
den. We sluiten met het stemmen van het orkest. Volle bak was het bij het 
voorjaarsconcert. Vooraf wel even stemmen dus. Dat gaat met een stem-
apparaatje. Slaan de wijzer naar links of naar rechts dan ben je te hoog of 
te laag. Instrument uit of in. Buizen uit of in. Maar wanneer? Hoe langer het 
instrument hoe lager het klinkt. En, hoe korter hoe hoger. Handig om te 
weten want de dirigent zegt alleen maar : ”te hoog” of ”te laag”. en je krijgt 
ook een rood hoofd als je buizen van je instrument vast zitten. Dan moet je 
maar doen alsof. Het gaat meestal om mm’meters. Horen ze verder toch 
niet:) hahaha...

 play
music



LINGEHAVENCONCERT 
GORINCHEm                 

      

GRATIS TOEGANG  | VRIJDAG 11 + ZATERDAG 12 + ZONDAG 13 september 

www.lingehavenconcert.nl

PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND | KAPEL KONINKLIJKE LUCHTMACHT
KARIN STROBOS | Pianoduo Sandra -jeroen van veen | Michiel Bijmans

Concertserie Lingehavenconcerten 2015

Het concept is opgebouwd uit een vijftal elementen
1.  Kinderconcert vrijdag middag
2.  Professionele programmering vrijdagavond
3.  Amateurpodium orkesten
4.  Galaconcert zaterdagavond
5.   Zondagmiddag concert

Vrijdagconcerten op 11 september 2015
Vrijdagmiddag concert 13:30  met een educatief programma Música!
Dirigent: Arjan Tien Acteur: Michiel Bijmans Flamencozangeres: Erminia Fernandez Cordoba

De uitvinder is een man van getallen en berekeningen. Hij wordt echter al tijden geteisterd door onrust in zijn hoofd. Met 
zijn nieuwe uitvinding wil hij ín zijn hoofd kijken om te zien wat daar aan de hand is.
Zo begint het educatieve project Música! dat al door meer dan 20.000 kinderen in Zuid-Nederland bezocht. In het hoofd 
van de uitvinder zit een symfonieorkest dat het temperamentvolle El Amor Brujo van de Spaanse componist Manuel De 
Falla speelt. De muziek gaat over liefde, woede, onrust, angst, vreugde, allemaal gevoelens waar de uitvinder niets mee 
kan. Door de ogen van de uitvinder maken de leerlingen kennis met de rijke klankkleuren van de muziek van De Falla. 
Op het moment dat het concert begint, is de uitvinding echter nog niet gereed. De leerlingen moeten de uitvinder nog 
een aantal muzikale elementen aanreiken. Op deze wijze participeren de leerlingen in het concert. Hun muzikale bijdrage 
is in het lesmateriaal en tijdens de workshops voorafgaand aan het concert voorbereid.

Programma vrijdagavond  11 september 2015 
Avond (gala) concert met philharmonie zuidnederland
Dirigent: Vincent de Kort Mezzosopraan: Karin Strobos  Aanvang concert: 20:30

Het avondprogramma borduurt voort op het Spaanse en temperamentvolle karakter van het kinderconcert. Samen met 
Nederlands beste mezzosopraan Karin Strobos speelt de philharmonie zuidnederland onder leiding van Vincent de Kort 
een populair klassiek programma. o.a. Piet Hein Rhapsody  / Ouverture Egmont / Siete canciones populares Española
De Vuurdans uit El Amor Brujo / Ouverture Willem Tell / aria Una voce poco fa uit Il Barbier di Siviglia / West Side Story / 
aria Somewhere / Finale uit Symfonie nr. 9 / Medley uit West Side Story Bernstein

Zaterdagmiddag amateurorkesten:1
11:00-11:45 MERWE SINFONIETTA • 12:00-12:45 DE BAZUIN GORINCHEM
13:00-14:00 EMS HARDINXVELD • 14:00-15:00 O&U WIJK EN AALBURG

Zaterdagavond 12 september: Cross over
Programma met  het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht
Dirigent: Jasper Staps Solisten: Margriet Sjoerdsma en Jim de Groot  Aanvang concert: 20:30
Dit orkest kan als geen ander cross over producties aan. Nieuwe chefdirigent Jasper Staps ontwikkeld een complete 
show met jonge solisten die het werk van Gerard van Maasakkers uitvoeren.
Solisten: Jim de Groot www.jimdegroot.nl Margriet Sjoerdsma www.margrietsjoerdsma.com

Zondag 13 september 11.00 uurLigconcert Canto Ostinato
Het internationaal vermaarde pianoduo Sandra en Jeroen van Veen speelt een unieke uitvoering van het beroemde, in-
drukwekkende werk Canto Ostinato van componist Simeon ten Holt. De haast meditatieve klanken van Canto Ostinato 
- voortdurend aanhoudende, zangerige melodie - vormen een oase van rust in het hectische bestaan van alledag.
Het concert
Onderga de welkome onderdompeling in dit warme bad van welluidende klanken, gespeeld op twee vleugels. Sandra 
en Jeroen van Veen zorgen voor een onvergetelijke ‘rituele’ belevenis die zijn weerga niet kent!
Het liggend ondergaan van dit avondvullende werk bewoog Carice van Houten om er de column Treinreis op yogamat 
over te schrijven in Nieuwe Revu: ‘Er wordt wel gezegd dat je het ervaart als een treinreis, waarin je meerdere land-
schappen doorkruist… En daar lag ik…Na een paar minuten opende ik mijn ogen en keek om me heen. Het was zo’n 
zoet beeld, al die volwassenen die stil, met een glimlach om de mond en nog net niet met hun duim erin, toch op avon-
tuur waren. Negentig minuten later stapte ik uit de trein. Strontgelukkig.’



zaterdag 24 oktober 2015
GORINCHEM

Het tweejaarlijks sympathieke concert voor en met gehandicapten is dit jaar weer.
Aanvang 19.30 uur in ”De Harmonie” aan de Dalemwal. Vrij parkeren.
Dat gaat weer een geweldig feest worden. Entree ter dekking van de kosten 
slechts € 5.-. Kaartverkoop aan de kassa van ”De Harmonie”. Daar 

wil je bij 
zijn!

       concert 
     voor en met 
      gehandicapten


