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| Woensdag 18 juni 
Algemene Ledevergadering. 
Aanvang 19.30 uur. 
Vanaf 20.30 uur repetitie.
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| Vind je een instrument bespelen ook leuk? Neem dan contact op met het secretariaat van De Bazuin. Je ontvangt dan uitge-
breide informatie over onze harmonie, opleidingsorkesten, en de vele mogelijkheden én keuze instrument. Als lid van de vereniging 
krijg je een instrument in bruikleen. Voor les van een vakdocent ga je naar muziekpunt gorinchem. We hebben veel jeugd bij de club 
en echt een instrument bespelen is geweldig om te doen. Kijk ook op de website: www.debazuin-gorinchem.nl.

Zaterdag 14 juni Concert
Mastreechter Staar
Grote Kerk Gorinchem | Aanvang 20.00 uur

| Feestelijk concert van de  jubilerende Koninklijke Harmonie De Bazuin Gorinchem sa-
men met het bekende mannenkoor Mastreechter Staar. Kaartverkoop: Aan de kassa 
De Nieuwe Doelen à € 17.50 per persoon (incl. koffie) of via www.denieuwedoelen.nl.
Vrije zitplaatsen. De kerk is om 19.30 uur open. Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij Primera 
Groot, Hoogstraat Gorinchem.



Geweldig jubileumconcert

Ondanks de spanning van de avond en de pittige voorbereiding van zowel 
dirigent, leden als bestuur kijken we terug op een geweldig jubileumconcert. 
Bazuin waardig. Prima organisatie en iedereen was stuk voor stuk enthou-
siast en heeft genoten. Leuk idee om de jeugd vooraf er bij te betrekken. 
Petra Berger heeft het ook naar haar zin gehad. Op naar 14 juni.



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!

Da’s mooi mannen!

www.vanrijswijkmode.nl

Mar. Spronklaan 69 Gorinchem 
T (0183) 624464

JanSterk

WINKELCENTRUM NIEUW-DALEM”
GORINCHEM- OOST

 

 

 

 

 

 

 

      



 
 
 
 





 
 
 
OPENINGSTIJDEN RECREATIEBAD 
Maandag  gesloten 
Dinsdag  12.00 - 17.00 uur / 19.00 - 22.00 uur 
Woensdag  12.00 - 22.00 uur 
Donderdag  12.00 - 17.00 uur 
Vrijdag   11.00 - 22.00 uur         WWW.CARIBABAD.NL 
Zaterdag  10.00 - 17.00 uur 
Zondag  10.00 - 17.00 uur 

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.

| Vrijwilligers gevraagd Er is veel te 
doen bij De Bazuin. Wil je meehelpen? 
Loop even naar een van de bestuursle-
den. Vele handen maken licht werk.

| 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

| De Bazuin is altijd op zoek naar mu-
zikanten. Interesse om te komen spelen? 
Leerlingenorkest? Jeugdorkest? Harmo-
nie? Geef een signaal. We hebben altijd 
wel een mooi instrument op de plank lig-
gen.



Videoclip jeugd Bazuin
Via Helga Buitelaar wordt een talentenlied opgenomen met 
allemaal jeugd uit Gorinchem en omstreken.
De jeugd van De Bazuin mocht hier aan meewerken door 
een klein stukje te spelen (geluid hiervoor is al opgenomen) 
en er zijn video opnamen gemaakt.

Deze videoclip komt uiteindelijk op youtube te staan en 
tijdens de zomerfeesten zal dit stuk ook uitgevoerd worden 
in de stad misschien mag de jeugd hier ook aan mee wer-
ken.

Succesvolle 
Bazuin Boekenmarkt
In twee uur verkooptijd een opbrengst van € 530.- euro 
gerealiseerd!  ”Gevonden geld” noemen wij dat. 
Dank dat u er bij was. Dank voor het beschikbaar stellen 
van uw boeken.  

Dank aan alle medewerkers. 
Het is toch altijd een hele (sjouw) klus om een dergelijke 
boekenmarkt te organiseren. Het is resultaat is geweldig.

Van de Fansite 
Petra Berger
Petra wordt regelmatig gevraagd om als gast solist op te 
treden bij koren en orkesten. Dit doet ze dan ook met veel 
plezier. Zaterdag 3 Mei  was ze gast solist bij het 125 jarig 
jubileum van de Koninklijke Harmonie De Bazuin. 

125 jaar, dat is volgens Petra heel wat vergeleken met de 27 
jaar dat Petra op de bühne staat, maar ook dat is wel een 
pluimpje waard.

Het was een avond met een gevarieerd programma. Petra 
deed een aantal solo stukken samen met pianist Henk Ruiter, 
zoals het nummer van haar eerste album Terra Promessa, het 
mooie nummer van haar album Touched by Streisand “The 
way we were” en “You raise me up” van haar album Here and 
Now. De topper van de avond was ..Don’t cry for me Argen-
tina…Sowieso al een fantastisch nummer, en dit samen met 
het orkest. Klein/zacht beginnend en groots eindigend….
Super gewoon. En wat de Koninklijke Harmonie betreft, wat 
een orkest, vooral de vele nummers van de West Side Story  
die zij speelden. Ook de andere nummers natuurlijk waren een 
genot om naar te luisteren.. Van mij mag Petra vaker gast zijn 
bij dit soort orkesten. Het is en blijft genieten. Zie ook: www.
fansitepetraberger.nl•

| Betalingen? U wilt uw contributie of donatie voldoen? Of wil u 
ons gewoon financieel steunen? Dit is het banknummer van De 
Bazuin: NL90 INGB 0001 5344 92 

| Vrijwilligers gevraagd Er is veel te doen bij De Bazuin. Wil 
je meehelpen? Loop even naar een van de bestuursleden. Vele 
handen maken licht werk.

JanSterk

Strago Electro
installatietechniek b.v.         

Company
Hotel Cleaning

LINDERS
ASSURANTIE
CENTRUM

Sponsors zeer bedankt
iIn het kader van ons jubileum hebben we in de afgelopen 
periode een (financiële) bijdrage mogen ontvangen van een 
groot aantal sponsors. Wij zijn ze hiervoor zeer erkentelijk 
en dankbaar.

BROOD BANKET



Staande ovatie 
Op 3 mei 2014 was het eindelijk zo ver: het jubileumconcert.
We hebben met zijn allen heel hard gewerkt om het concer 
succesvol te maken. Om 17.00 uur startte de generale met 
Petra Berger en alles verliep eigenlijk heel soepel. Wat een leuke 
mensen zijn Petra Berger en haar pianist Henk. Na de generale 
met Petra hebben we zelf nog wat kleine stukjes doorgespeeld 
voor onze solisten en daarna was er een broodmaaltijd. Het was 
erg goed verzorgd, lekkere soep en goed belegde broodjes. Er 
was voor iedereen wel wat te vinden tussen de broodjes. Hierna 
ging de Jeugd vast inspelen in de foyer voordat de deuren open 
gingen en het publiek binnen zou stromen. Tijdens het inspelen 
ontstond er al een rij voor de Nieuwe Doelen. Om half 8 gingen 
de deuren open en begon de jeugd te spelen. Dit deden ze erg 
goed. Echt complimenten voor Adrie en de jeugd. Het publiek 
vond dit ook erg leuk. Wij zelf moesten om kwart voor 8 gaan 
zitten op het podium om even goed af te stemmen. Na het stem-
men en de toespraken van Theo/Anne en de wethouder begon 
het concert. Meteen bij het eerste nummer zat de sfeer er goed 
in in de zaal en op het podium. Alles verliep erg goed de hele 
avond en we hebben ook erg goed gespeeld vond ik zelf.  En 
wat kan die Petra Berger zingen zeg. Ik had haar nog nooit ge-
hoord, maar ze zingt erg goed. Ook de pianist was erg goed.

Aan het einde van de avond was er een staande ovatie voor 
Petra Berger en voor het orkest. Het publiek en orkest hebben er 
volgens mij van genoten van dit concert. Ook wilde ik nog even 
een compliment geven aan het bestuur die dit alles toch heel 
goed heeft geregeld. Alles was goed verzorgd aankleding van 
podium tot broodmaaltijd etc. Mijn complimenten. 
 

RANO en Bazuin
Dat Ries een van onze jongste slagwerkers is is bekend. 
Kwamen we hem toch ook als cameraman tegen bij de 
Rano. Elke zondagavond is daar in het Nieuwe Gasthuis 
wel een koor dat een optreden verzorgt voor de oudjes en 
Ries is daar ook bij. De beelden zijn dan in het Gasthuis te 
zien en bij mensen die daar ook op aangesloten zijn. Goed 
vrijwilligers werk is dat. Maar ook leuk om te doen. Ja hoor 
die Ries zien we nog wel ’ns bij de NOS. Chapeau.

Dodenherdenking 
Joke van Oord en Anne Besems hebben De Bazuin zondag 
4 mei vertegenwoordigd tijdens dodenherdenking. Rouwstuk 
gemaakt van de prachtige vaas bloemen van het jubileum-
concert dat de zaterdag daarvoor is gehouden.

Concert
Mastreechter Staar
Zaterdag 14 juni a.s. organiseert De Bazuin in het kader van 
het jubileum een concert met het overbekende mannenkoor 
Mastreechter Staar. Concert wordt gehouden in de Grote 
Kerk te Gorinchem. De Koninklijke Harmonie zal samen met 
het koor een aantal populaire composities ten gehore bren-
gen. Verder brengt het koor een avondvullend programma.
Het koor was ook in 2012 op uitnodiging van De Bazuin in 
Gorinchem tijdens het Kerstconcert.

De entreeprijs is € 17.50 inclusief koffie oid. Kaartverkoop via 
www.denieuwedoelen.nl of bij Primera Groot aan de Hoogs-
traat Gorinchem. (Kaarten via de Nieuwe Doelen zijn € 1,50 
duurder ivm administratiekosten)

Mastreechter Staar
In 1883 werd de ‘Koninklijke Zangvereniging Mastreech-
ter Staar’ opgericht. Zowel in het binnen- en buitenland is 
het bestaan bekend. Er zijn maar liefst acht gouden platen 
uitgereikt en in 1971 ontvingen zij de Gouden Tulp, welke 
wordt uitgereikt voor 250.000 verkochte LP’s. Het predikaat 
‘Koninklijk’ stamt uit 1899. Hiermee werd een hoge waarde-
ring voor de muzikale kwaliteit uitgesproken. De dirigent van 
het koor is Paul Voncken en pianist Michiel Ballhaus begeleidt 
het koor. Het koor brengt een gevarieerd repertoire ten ge-
hore. Zowel klassieke als religieuze werken, volksmelodieën, 
opera’s, operettes en musicals kunnen langskomen. Ook de  
eigen Staar-solist bas-bariton Bér Schellings zal meewerken 
aan het concert. 

Even terugblikken
Als mede-voorzitter en niet spelend lid ben 
ik betrokken geweest bij de organisatie van 
het jubileumconcert. Op de dag zelf had 
ik de regie in handen om alles geregeld te 
krijgen. Het was een heel strak draaiboek 
maar met hulp van een aantal mensen is het gelukt om bin-
nen de gezette tijden alles voor elkaar te krijgen. Het podium 
zag er schitterend uit, al zeg ik het zelf. Zeker als ik de diverse 
foto’s bekijk. Op enkele irritaties na, die ik onder de noemer 
gezonde spanning gooi, is alles goed verlopen. De samen-
werking met Petra Berger was een voorbeeld voor vele ar-
tiesten. We hebben nu een keer meegemaakt hoe het ook 
kan. Bij de generale repetitie was Petra zeer ontspannen en 
zelfverzekerd, dat straalde ze schijnbaar af op de muzikanten 
want ook daar voelde ik een bepaalde vorm van rust. Het 
idee om met z’n allen in De Nieuwe Doelen te blijven en met 
elkaar een broodmaaltijd te nuttigen heb ik als zeer positief 
ervaren. Er was een soort van saamhorigheid die ik lang heb 
gemist bij De Bazuin. Wat publiek betreft had ik er meer van 
verwacht, ik had stilletjes de hoop dat we de Doelen vol zou-
den krijgen, maar dat is helaas niet gelukt. Ik kan alleen maar 
zeggen dat degene die niet zijn gekomen een mooi concert 
hebben gemist. Ik wil van deze gelegenheid nog wel even 
gebruik maken om de gemeente Gorinchem te bedanken 
voor de cheque die we hebben gekregen t.g.v. het 125 jarig 
bestaan van De Bazuin. Ook onze hoofdsponsor Rabobank 
en vele kleine sponsoren niet te vergeten.Laten we met z’n 
allen met dezelfde spirit de rest van de gepande concerten 
een mooi succes maken zodat we met z’n allen terug kun-
nen kijken op een geslaagd jubileumjaar!
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Anne Besems

| Overleden. 10 Mei 2014 is mevrouw van den Boezem-
van Zanten  in haar huis in Leerdam in de leefttijd van 94 jaar 
overleden. Sinds augustus 2010 weduwe van ons lid van ver-
dienste Gerrit van den Boezem. Wij wensen de familie veel 
strekte toe.

| Overleden. 26 Mei 2014 is na een kort ziekbed overleden de 
heer Besems sr. De heer Besems heeft zich jarenlang ingezet 
voor onze boekenmarkt. Had ook veel kennis en oog voor de 
duurzame aangeleverde boeken. De traditionele boekenmark-
ten waren ook een beetje zijn feestje. Wij zullen zijn aanwe-
zigheid missen en wensen zijn familie alle sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies.



Er zijn tijden geweest dat muzikanten na een 
succesvolle concoursdeelname bij thuiskomst 
als helden werden ingehaald. Het overkwam 
harmonie De Bazuin (destijds nog in de fanfare-
bezetting) bij het debuut op een nationaal con-
cours in Doesburg in 1900. Van de zes deelne-
mende orkesten in de eerste afdeling haalde De 
Bazuin de gouden medaille. Bij thuiskomst per 
trein ’s avonds laat op het station van Gorinchem 
stonden collega-verenigingen het succesvolle 
korps op te wachten. Daarna trokken de kam-
pioenen onder toejuichingen van een ‘dichte 
menigte’ rond middernacht met muziek naar het 
centrum van de stad waar een nieuwe huldiging 
wachtte. Dat waren nog eens tijden!

De christelijke zangvereniging Zingt den Heere 
kreeg in 1889 bij een uitvoering in Neerbosch 
spontaan begeleiding van een groepje blaasmuz-
ikanten. “Dat zouden we ook moeten hebben”, 
reageerden dirigent Philip van Wijk en enkele 
leden. Al op de terugweg werden plannen 
gesmeed voor de oprichting van een muziek-
korps. Even later zag De Bazuin het levenslicht. 
Aanvankelijk in een fanfarebezetting en later als 
harmonie. In 1910 ging de vereniging samen 

met de Gorinchemsche Harmonie. 

De huidige harmonie bestaat uit ruim veertig 
leden voornamelijk tussen de dertig en veertig 
jaar. Daarnaast beschikt de vereniging over een 
jeugd- en leerlingenorkest met samen dertig 
leden. “De bezetting is op dit moment redelijk 
stabiel”, constateert  voorzitter Theo Bos die 
samen met Anne Besems  de voorzittershamer 
hanteert. “De vergrijzing is achter de rug. We 
zitten in de nieuwe generatie.” Sinds een jaar of 
vijftien opereert het orkest voornamelijk als con-
certvereniging. Tot de vaste activiteiten behoren 
een concert voor gedecoreerden, het omlijsten 
van de Dodenherdenking, een concert voor en 
met gehandicapten, een kerstconcert en een 
voorjaarsconcert. 

De Bazuin heeft in de loop van de geschiedenis 
onder leiding gestaan van dirigenten die hun 
stempel hebben gedrukt op ontwikkeling van 
de blaasmuziek in Nederland. Zo leidde een 
piepjonge Heinz Friesen het orkest tussen 
1958 en 1963 naar de vaandelafdeling, de 
huidige eerste divisie. Onder aanvoering van 
Gerrit Fokkema veroverde het orkest in 1979 

het federatievaandel in de toenmalige hoogste 
divisie. Inmiddels staat de harmonie al 25 jaar 
onder leiding van Henk Bonenkamp. Onder zijn 
leiding behaalde het orkest twee jaar geleden een 
eerste prijs in de tweede divisie. De oud-solo-
fluitist van de Marinierskapel neemt in de loop 
van het huidige jubileumjaar afscheid. “Over 
deelname aan concoursen zijn de meningen 
verdeeld”, zegt Bos. “Over het algemeen willen 
we eens per zoveel jaar wel een ijkpunt hebben. 
Maar je moet er wel het orkest en de instru-
menten voor hebben.” Andere hoogtepunten uit 
de geschiedenis waren een concertreis naar de 
Franse Riviera in 1999 en de toekenning van het 
predicaat ‘Koninklijk’ in 1914. 

De Bazuin heeft het 125-jarig jubileumfeest in-
gezet met een jubileumconcert met als gastsolist 
zangeres Petra Berger. Zaterdag 14 juni staat een 
concertavond met de Mastreechter Staar op het 
programma. Zondag 14 september treedt de 
Marinierskapel der Koninklijke Marine ter ere 
van de jubilerende vereniging op in de schouw-
burg van Gorinchem. Met dit gratis toegankeli-
jke concert wil De Bazuin de harmoniemuziek 
promoten bij een breed publiek. 

Coryfeeën als Heinz Friesen en Gerrit Fokkema stonden er als groentjes op de 

bok. De Koninklijke harmonie De Bazuin uit Gorinchem viert haar 125-jarig be-

staan en doet dat met een relatief jonge bezetting.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: THEO BOS

De Bazuin: springplank 
voor topdirigenten

BLAASMUZIEK JUBILEUM

12
Bron: Met toestemming overgenomen uit muziekmagazine Klankwijzer.

Vrijdag 12

| Fotostudio Ziezo heeft door de jaren 
heen altijd wel voor ons zeer fraaie foto’s 
gemaakt. Wij zijn Johannes van Camp 
hiervoor zeer dankbaar. Gezien de vele 
leuke reacties is iedereen er erg blij mee.
Op naar de volgende sessie.

| Staar. in 2012 ook in Gorinchem. Tijdens 
het Kerstconcert waren bijna alle stoelen 
en banken bezet. Het advies is: koopt 
tijdig een kaartje. Vol=vol. Mastreechter 
Staar zingt een vol populair programma. 

| Nieuwe Doelen. Als buitenstaander kijk 
je wel eens of een horeca in de doelen be-
ter kan. Ja dat kan beter. Enorme wachtij-
den om een drankje te bemachtigen. Een 
bar meer open genereert meer omzet. 
Niet leuk voor de mensen om te wachten.

STUDIO ZIEZO
Johannes van Camp
Jesse van Camp
Kraansteeg 11
4201 CD Gorinchem
T 0183-631944
M 06-10457240
E hello@fotostudioziezo.nl
W www.fotostudioziezo.nl

Dirigent Henk Bonenkamp 
-25 jaar actief bij De Bazuin- neemt 
in oktober afscheid van zijn orkest. 
Zijn Bazuin. Dat mag je wel zeggen 
na zo’n lange periode. Bonenkamp 
sluit aan in de rij van de grote diri-

genten die de vereniging heeft 
gehad. Een op en top verenigings-

man en muzikant, die de lat voor de 
leden soms wel te hoog legde maar 

dat ook altijd wist te bereiken met 
zijn tomeloze inzet en enthousias-

me. We kijken terug op een fantas-
tische periode Henk Bonenkamp. 

Ook kijken we uit naar een nieuwe 
fase in de historie van de vereniging. 

De proefdirecties gaan beginnen. 
Spannend en hopelijk maken we er 
een goede keuze in weer een op en 
top verenigingsman. Zorg dat je er 

bij bent. De proefdirecties! Dan kun 
je mooi meepraten over deze 

historische  beslissing.



• 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

| Fantastisch jubileumconcert Na maanden lange voorbereiding 
was het 3 mei 2014 eindelijk zover. Het jubileumconcert. Wij moes-
ten om 17u aanwezig zijn voor de generale repetitie. We kwamen op 
het podium toen Petra Berger aan het inzingen was. WAUW wat een 
mooie stem. De generale en de muziekstukken met Petra Berger gin-
gen super. Om 18u kregen we een heerlijke broodmaaltijd geserveerd. 
De broodjes waren echt super lekker en fantastisch verzorgd. Com-
pliment! Toen begon het wachten tot het concert en de zenuwen be-
gonnen wel te kriebelen. Ben in de hal wezen luisteren naar de jeugd. 
Die ook fantastisch gespeeld heeft!! De zaal begon vol te lopen. Om 
20.15 begon het concert. Het was een fantastische avond met veel 
afwisselende muziek. Van mooie solostukken tot begeleidingstukken 
met Petra Berger. Van mooie stukken van het orkest tot solostukken 
van Petra Berger zelf. Na afloop van het concert speelde een leuke 
band in de foyer. Al met al was het een super geslaagde avond om op 
terug te kijken.

Koninklijke

Jubileum 

    Concert



CONCERT 
MASTREECHTER STAAR 
GROTE KERK GORINCHEM
Zaterdag 14 juni 2014 | Aanvang 20.00 uur / kerk open 19.30 uur
Entree € 17,50 Kaartverkoop via De Nieuwe Doelen
De Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar werd opgericht in 1883 en verwierf in de loop van 
haar bestaan grote bekendheid in  binnen- en buitenland. In 2012 was het koor ook te gast bij het 
traditionele kerstconcert.

CONCERT MARINIERSKAPEL | DE NIEUWE DOELEN 
Vrijdag 12 september | Aanvang 20.15 uur
Entree € 15,- Kaartverkoop via De Nieuwe Doelen
Op uitnodiging van Koninklijke Harmonie De Bazuin Gorinchem geeft de Marinierskapel een feestelijk 
concert in het kader van het 125-jarig bestaan van De Bazuin. De Marinierskapel is ook bij het grote 
publiek bekend. Dit komt onder andere door concerten en optredens op radio en tv. Maar ook, door cd-
opnames en taptoes. Regelmatig werken nationale en internationale solisten hier aan mee.
De Marinierskapel heeft een speciale klank, uitstraling en muzikale variatie. Zowel tijdens de ceremo-
niële buitendiensten als de zittende binnenconcerten. Daardoor wordt ook in het buitenland regelmatig 
om de Marinierskapel gevraagd. De Marinierskapel heeft in bijna alle Europese landen opgetreden. 
Maar ook in de Verenigde Staten, Rusland, Japan, Curaçao, Aruba en Dubai. De Marinierskapel is het 
veelzijdige muzikale visitekaartje van de Koninklijke Marine. Dit harmonieorkest wordt gevormd door 
53 geselecteerde beroepsmusici. Chef dirigent Peter Kleine Schaars (1962) heeft 4 conservatori moplei-
dingen afgerond. Trombone klassiek, trombone jazz, compositie/arrangeren en directie.

Afscheidsconcert + receptie dirigent Henk Bonenkamp
Zaterdag 11 oktober 2014 in eigen gebouw

26e KERSTCONCERT GROTE KERK 
Zaterdag 20 december 2014  | Aanvang 19.30 uur Entree € 15,-
m.m.v. Zangeres Pearl Jozefzoon + Gospelkoor Boulevard 
In het jubileumjaar van de Koninklijke Harmonie het 26e Kerstconcert. Gastsolist is Pearl Jozefzoon 
die na de zomer in de theaters een hoofdrol gaat spelen in de musical Dreamgirls. Pearl zal solistisch 
optreden en samen met het bekende Gospelkoor Boulevard (bekend van The Voice of Holland) o.l.v. 
André Bijleveld. Pearl Jozefzoons muzikale roots liggen in het zingen in een band van de kerk en een 
gospelkoor. Haar grote voorbeelden op zanggebied waren Whitney Houston en Mariah Carey: ”Die 
twee waren mijn focus, zo wilde ik ook zingen.” Dat Pearl inderdaad over een prachtige stem beschikt 
heeft het grote publiek kunnen ontdekken tijdens haar deelname aan het eerste seizoen van The Voice 
Of Holland. Haar muzikale bijdrage aan deze avond maakt het tot een maximale concertervaring waar 
je als toeschouwer niet omheen kunt! U kunt samen met de Koninklijke Harmonie rekenen op een echt 
spetterend kerstconcert.

Koninklijke

Jubileum 

Concerten

| Rabobank Het zal u niet zijn ontgaan 
dat de Rabobank hoofdsponsor is van 
onze jubileumconcerten. Een geweldig 
gebaar en we mogen wel zeggen: echte 
maatschappelijke betrokkenheid. Dank 
daarvoor! We zijn er blij mee.

| Nieuwe dirigent vanaf 25 juni starten 
de proefdirecties van de geselecteerde 
nieuwe dirigenten. Er zijn er totaal drie 
kandidaten geslecteeerd uit een reeks van 
meer dan 40 sollicitaties. 

| Jubileumoncerten We wisten niet 
dat Petra Berger een fanclub had. Er za-
ten nogal wat echte fans in de zaal. Leuk 
hoor. Die contacten houden we warm. We 
willen Petra nog wel een keer hier in Gor-
cum hebben. Lingehavenconcert 2015?

TiP!

| Jubileumoncerten Tijdens ons con-
cert in de Nieuwe Doelen mochten we 
van wethouder Doodkorte -namens de 
gemeente- een gift van € 625.- euro ont-
vangen. Mooi gebaar van de gemeente. 
Zijn erg blij mee.

| Jubileumboek. Er zijn nog maar weinig 
inschrijvingen binnen. De teller staat nu 
op 25 stuks die we gaan maken. En dat 
is inclusief 10 stuks voor ”extra”. Maar ja 
mensen bestellen ”last minute”. Doe het 
voor eind juni. Het streven is in de vakan-
tie te drukken en najaar uitgeven.

| Nieuwe dirigent  Ontwikkelingen met 
nieuwe kandidaat dirigenten zijn in volle 
gang. De gesprekken zijn geweest, nu de 
proefdirectie.  Witte rook zeker voor de 
vakantie.

Schitterend jubileumconcert
Zaterdag hebben ruim 400 bezoekers bijzonder genoten van 
een fraai jubileumconcert van de 125-jarige Koninklijke Har-
monie De Bazuin. Mede bijdrage van zangsolist Petra Berger 
is het totaal een geweldige avond geworden.
De verwachtingen waren volgens de voorzitters van de 
harmonie gespannen. Op zaterdagmiddag einde dag nog 
even vijf stukken repeteren met de zangsolist. Als dat maar 
goed gaat. En het ging uitstekend. Een ”Don’t cry for me 
Argentina” knalde door de zaal. Het is duidelijk te merken dat 
Petra Berger grote ervaring heeft om met dergelijke orkesten 
samen te zingen. Wat tijdens de repetitie in een keer goed 
ging kwam in de avond in een ontspannen sfeer bijzonder 
goed tot uiting. Het publiek genoot ervan. De Bazuin heeft 
voor een leuke verfrissende podium-opstelling gekozen. Alle 
muzikanten waren redelijk zichtbaar voor het publiek. Zo 
bleef er ook nog wat te kijken. Zeker ook als Petra Berger in 
beeld kwam. 

Dat Henk Bonenkamp het orkest weer behoorlijk in de hand 
had was goed zichtbaar. Voor deze dirigent is het een van 
zijn laatste optredens. Het zal niet meevallen om een nieuwe 
dirigent zien te vinden met dezelfde kwaliteiten. Henk Bo-
nenkamp neemt begin oktober afscheid van de vereniging. 
De kans is groot dat hij als actief muzikant aan de vereniging 
verbonden blijft. 

Programma 
Ondanks een vol programma verliep de avond verrassend 
snel en zat deze vol afwisseling. Komt ook door een drietal 
solistische optredens: Renate Hooijer-Poortvliet op dwarsfluit, 
Marjolein de Swart-Pronker met saxofoon en Ton Versluis op 
bariton. De dirigent zal blij zijn om dergelijke kwaliteiten in zijn 
orkest te hebben. Een mooie prestatie van de solisten. Ba-
zuinjeugd Dat er groei zit in De Bazuin was aan de vooravond 
van het concert duidelijk te merken. Publiek werd ontvangen 
door het 30-tal muzikanten van het jeugdorkest die vooraf in 
de foyer een concert gaven o.l.v.  Adrie van Werd. 

Concerten 2014 
Dit concert is de eerste van de serie jubileumconcerten. 
Op zaterdag 14 juni is er in de Grote Kerk een concert van 
de Mastreechter Staar en op 12 september in de Nieuwe 
Doelen een concert met de Marinierskapel. Op 20 decem-
ber is de uitvoering van het 26e Kerstconcert in de Grote 
Kerk met medewerking van de zangeres Pearl Jozefzoon en 
Gospelkoor Boulevard. 



Jeugd speelt op Koningsdag 
Op de allereerste Koningsdag mocht de jeugd van De Bazuin spelen op de Grote Markt. Hier hebben 
we twee blokjes van ongeveer een half uur gespeeld o.l.v. Adrie van Werd. Het waren vooral beginners 
stukken, omdat het midden in de meivakantie viel en een groot deel van de jeugd met vakantie was. 
Gelukkig waren er wat leden uit het C-Orkest bereid om te helpen waardoor er toch nog een redelijke 
bezetting was. Onze blokjes werden afgewisseld met een volksdansgroep. Op een gegeven moment 
hebben zelfs een aantal jeugdleden nog mee gedanst met de volksdansgroep. Het was een erg leuk 
optreden met super mooi weer. We zijn voor volgend jaar ook al weer uitgenodigd om mee te komen 
doen. Tussen de optredens door was er door Denise gezorgd voor een pakje drinken en iets om te 
snoepena afloop had Robert geregeld dat er voor iedereen een ijsje was. Al met al een geslaagd optre-
den en zeker voor herhaling vatbaar. 



LINDERS
ASSURANTIE
CENTRUM

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

Muziekcentrum “De Harmonie” 
Dalemwal 15d 
Postbus 563 
4200 AN Gorinchem

Secretaris  Robert Stout 
T 06-11700414
secretariaat@
debazuin-gorinchem.nl

         Vind je een 

     instrument bespelen 
        ook leuk?

| Als je in een orkest speelt ervaar je dat veel  mensen jaloers op je zijn dat jij 
een instrument bespeelt. Dat hadden zij ook altijd graag willen doen. Het is ook 
geweldig om op een instrument te kunnen spelen, maar dat gaat niet vanzelf. 
Een instrument bespelen is voor doorzetters. En als jij dat bent, moet je gewoon 
contact opnemen met het secretariaat van De Bazuin. We helpen iedereen 
graag op weg. Je ontvangt dan uitgebreide informatie over onze harmonie, 
opleidingsorkesten, de vele mogelijkheden en keuze van instrument. Als lid van 
de vereniging krijg je een instrument in bruikleen. Voor les van een vakdocent 
ga je naar muziekpunt gorinchem. We hebben veel jeugd bij de club. 

Ook enthousiast? Kom eens kijken op een van onze repetities. De jeugd repe-
teert op donderdag vanaf 19.00 uur (dat wordt straks de woensdagavond en 
de harmonie repeteert op woensdag vanaf 20.00 uur). Beginners, gevorderden. 
Iedereen is welkom. Kijk ook op de website: www.debazuin-gorinchem.nl.

Wij zijn altijd op zoek naar muzikanten!

Koninklijke Harmonie De Bazuin

Muziekcentrum “De Harmonie” 

Dalemwal 15d  Gorinchem

Postbus 563 4200 AN Gorinchem

Telefoon (0183) 63 46 22

Robert Stout | T 06-11700414

secretariaat@debazuin-gorinchem.nl

Wij bieden je alle  mogelijkheden. Doen!!

VROON
MEUBELSTOFFERING

Voor vakmanschap en kwaliteit!

Bullekeslaan 8
4203 NH Gorinchem

Telefoon (0183) 63 65 37

Hoogstraat 8 Gorinchem 
Telefoon (0183) 63 12 84

De gemakkelijke winkel voor 
wenskaarten, kansspelen, 

tabak en tijdschriften

Uw specialist voor de betere snack. 
Tevens leverancier van de Kwekkeboom kroket, 

satékroket, goulashkroket, bitterballen, etc.

Snackbar

't CentrumSnackbar

't Centrum

Grote Markt 10 - Gorinchem
tel. 0183-636689

Knip uit. Vul in en stuur in een envelop zonder postzegel naar:  Antwoordnummer 240, 4200 VB Gorinchem

125  Jaar
1 8 8 9  |  2 0 1 4

Donateur worden? Een eenmalige gift? We hebben uw hulp nodig! 
Ja, Wij steunen graag de 125-jarige Bazuin

	Wij worden donateur voor minimaal € 10.- per jaar. Bedrag:

	 Wij doen een enmalige jubileumdonatie van: € 
      

(Bedrijf) :

Naam :

Adres :

Postcode + woonplaats : 

E-mail  : 

Opmerkingen : 

Bazuin moet inkrimpen
Voor dit jubileumjaar hebben we als bestuur toch het besluit genomen om er een 

feest van te maken. Gezien het totale financiële plaatje neeem je wat risico. Als 

vereniging hebben ook wij te maken met behoorlijke inkrimping van subsidie van-

uit de gemeente. Daarbij zit het economisch tij ook behoorlijk tegen. Een finan-

ciele wervingsactie leverde nog geen duizend euro op. Natuurlijk zijn we daar blij 

mee. Verder mochten we wel recent rekenen op een leuke jubileum-bijdrage van 

RABOBANK, FOWW, ROTARY. Geweldig mooi. Maar toch...zit het ons financieel 

tegen. Het jubileumconcert had te weing kaartverkoop. Mogelijk hebben we bij het 

Mastreechter Staar ”volle bak”. Dat Is ook nodig om alle kosten van de concerten 

te kunnen dekken. Kortom een hele zorg voor de organisatie...Elke financiële hulp 

is dan ook zeer welkom. Zou mooi zijn als u meedoet....alvast onze hartelijke dank!!



Signaal is het  verenigingsblad van 
de Koninklijke Harmonie De Bazuin

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

BESTUUR
Voorzitters
Anne Besems | T (0183) 62 92 91
Theo Bos        | T 06-51 28 61 81
Secretaris  
Robert Stout | T 06-11700414
secretariaat@debazuin-gorinchem.nl
Penningmeester
Gina Spronk | T (0183) 636 208
Rianne van der Laan-Venderbos (lid)
Joost Wijnands (lid)
Alexander Willemse (lid)
Richard Heaser (lid) 
Willemijn van Poortvliet (lid)

Coördinator muziek Christiaan van Middelkoop
cvanmiddelkoop@gmail.com
Jeugdcommissie Angela van Tuijl 
jeugdzaken@debazuin-gorinchem.nl
Beheer instrumenten Gerda Schram 
instrumenten@debazuin-gorinchem.nl

Beheercommissie gebouw “De Harmonie”
• Piet Koedam, T(0183) 62 51 86 
• Govert de Wagenaar | T (0183) 63 51 91

Redactie Signaal
Anne Besems | Willemijn van Poortvliet | Theo Bos
| Robert Stout | Angela van Tuijl
redactiesignaal@hotmail.com

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

Ere-voorzitter Theo A.M. Bos 

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

Samen sterker

www.rabobank.nl/alblasserwaard

De Rabobank staat midden in de samenleving en weet wat er speelt. Wij zijn graag

betrokken bij een aantal lokale activiteiten op het gebied van sport, kunst, cultuur en

vrijwilligerswerk.

Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost sponsort de Bazuin

een mooie
voorstelling

Rabobank
wenst u 

Ja, graag het jubileumboek
Medio 2014 verschijnt het unieke kleurrijke historische boek. 
’Koninklijke Harmonie De Bazuin volop in het heden - trots op het verleden’.
formaat 24x30 cm. Minimaal 168 pagina’s

m Ik bestel hiermee ______ boek(en) à € 35,- totaal € ________________________

Naam dhr/mevr. __________________________________________________________

Adres ________________________________________________________________

Postcode+Woonplaats __________________________________________________ 

e.mail __________________________________________________________________

Handtekening ______________________________

Knip uit. Vul in en stuur in een envelop zonder postzegel naar: Antwoordnummer 240, 4200 VB Gorinchem

De Bazuin 125 jaar
jubileumboek!
Najaar 2014 verschijnt het unieke kleurrijke rijke historische boek 

”Koninklijke Harmonie De Bazuin volop in het heden - trots op het 

verleden”.  Formaat 24x30 cm. Minimaal 168 kleurrijke pagina’s. 

Prijs per stuk € 35,-Reserveer / Bestel via de bijgaande coupon of 

via de website: www.debazuin-gorinchem.nl. 

www.netzodruk.nl

Deze uitgave kwam tot stand dankzij medewerking van

125 Jaar Koninklijke Harmonie De Bazuin | Gorinchem
1 8 8 9  |  2 0 1 4

Volop in het heden

trots op het verleden

Daar stonden we weer op de Open Haven-

dag. Met boeken. Met loten. Met een grote 

Bas voor de wedstrijd ”wie er het langst op 

kan blazen”. Het was een prachtige dag en 

goed voor € 245.- Bruto. Dank aan Joke, 

Nanda, Robert, Marie-Therese en Gina.

De Bazuin ook op 
Open Havendag!



Trots
Zo vaak zie je jezelf niet op de foto. Je hebt ook geen idee hoe het eruit ziet vanuit de 
zaal. Alleen maar volle aandacht en concentratie voor je partij en dirigent. Een misser 
hoor je immers in de schouwburg toch wel direct. Ook vreemd is de theater-opstel-
ling. Tijdens de repetities zitten we niet zo. Het klinkt op het podium ook anders. Het 
is er warm en de spot-verlichting vliegt over je partij (muziekblad). De sectie waar je 
steun aan hebt hoor je eigenlijk ook niet. En ja, de zenuwen spelen ook parten. Het 
blijft een bijzondere gebeurtenis om hier te mogen en kunnen spelen. Als muzikanten 
zijn we er we een beetje trots op. Echt theater!



Zaterdag 14 juni. Aanvang 20.00 uur
Grote Kerk Gorinchem

Mastreechter
Staar

Jubileumconcert

Feestelijk concert van de  jubilerende Koninklijke 
Harmonie De Bazuin Gorinchem samen met het 
bekende mannenkoor Mastreechter Staar.

Kaarten zijn verkrijgbaar à €17.50  per persoon 
(incl. consumptie) bij Primera Groot, Hoogstraat 
Gorinchem.


