
HetSignaal

Vrijdag 23 juni 19.00 tot 21.00 uur
en Zaterdag 24 Juni 10.00 tot 12.00 uur

Er is weer een nieuwe voorraad van hon-
derden boeken te kust en te keur. Komt dat 
zien!! Grote Bazuin-Boekenmarkt met dunne 
en dikke boeken. Let op de verkoop is op 
vrijdagavond én zaterdagmorgen! Alle dagen 
gratis koffie! Voor die dagen kunnen we nog 
wel wat hulp gebuiken.

Heeft u nog boeken?
Graag even brengen aan de Dalemwal. Elke 
woensdagavond vanaf 19.30 uur is er altijd 
iemand aanwezig.
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Plezier in muziek
Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. En De Bazuin heeft jeugd die 
elke week komen repeteren onder deskundige leiding. Een instru-
ment bespelen is niet makkelijk. Daar moet je wat voor doen. Thuis 
en samen op de repetitie. En als het dan allemaal lukt op het concert, 
dan geeft dat een enorme voldoening. Doorzetten maar met veel ple-
zier bij De Bazuin.

Vrijdag 23 juni + Zaterdag 24 Juni 2017

DIKKE & DUNNE
BOEKENMARKT

Kòm
boeken

snuffelen!



Bazuin-jeugd schittert op nieuwjaarsconcert
Met een redelijke publieke belangstelling hebben zowel de jeugd als de muzikanten van het groot 
orkest een fraai visitekaartje afgeleverd tijdens het nieuwjaarsconcert dat zaterdag 14 januari bij De 
Bazuin werd gehouden. Voorzitter Bos schetste in zijn openingsspeech kort en bondig dat er volop 
nieuwe plannen staan genoteerd. “Meer beweging, zowel in als buiten de vereniging. We gaan weer in 
april een concert geven in het gemeentehuis en de jeugd gaat een aantal ”open dag” concerten orga-
niseren in het voorjaar. Een aantal doen we in samenwerking met “De Merwedonk”.  Ook een concert 
voor en met mensen met een beperking staat op de agenda”.

Nieuwjaarsconcert
Het nieuwjaarsconcert werd geopend door de totale jeugd o.l.v. Adrie van Werd. Het grote orkest met 
dirigent Hans Verheij lijkt steeds beter de nieuwe maestro aan te voelen. Er werd strak en gedegen ge-
musiceerd. Zo kennen we De Bazuin. De slotapotheose was wel dat jeugd en groot orkest gezamenlijk 
concerteerden. Voor sommige jeugdige muzikanten was dit een spannend gebeuren om zo tussen die 
“oudjes” te zitten. De avond werd afgesloten door veilingmeester Bos die op zijn eigen humoristische 
wijze de 23 kavels -aangeboden door de leden- er doorheen sleepte. Met een opbrengst van € 600.- 
was dit voor de clubkas een leuke start van het nieuw jaar.

Fotografie: Theo Bos



Veranderingen
Let op dames en heren! Het komende voorjaarscon-
cert is op VRIJDAGAVOND 7 April. Het belooft weer 
een mooie avond te worden. Onze gasten op dit voor-
jaarsconcert zijn de leden van de Koninklijke Fanfare 
Apollo. 

Je hebt pieken en dalen bij elke vereniging. Zeker bij 
een muziekvereniging. Jeugdleden die stoppen of die 
een andere activiteit als prioriteit. Gaan studeren of 
vinden het gewoon niet leuk meer. Daar worden we niet 
vrolijk van. Het kan wel even duren voordat de lege 
plaatsen weer zijn opgevuld. Dus altijd jammer als er 
mensen vertrekken, maar we moeten het respecteren. 
Wellicht komt er weer een tijd dat ze de weg terug vin-
den. In elk geval wensen wij een ieder veel succes en we 
zien je graag op onze concerten.

Ook bij de jeugd heeft Constance aangegeven om te 
stoppen. Persoonlijke omstandigheden laten het niet 
toe om verder actief te zijn. Ook Frieda heeft aangege-
ven om te stoppen. We bedanken Constance en Frieda 
nu al vanaf deze plaats voor hun grote inzet.
We streven er naar om nog een manier bedenken om ze 
op een of andere manier bij de jeugd te blijven betrek-
ken. Dirigent van de jeugd Adrie van Werd heeft ook 
aangegeven vanwege zijn drukke werkzaamheden te 
stoppen. Na het voorjaarsconcert starten de proefdirec-
ties van diverse nieuwe dirigenten voor de jeugd.

In mei staat er de Algemene Ledenvergadering op de 
agenda. De laatste jaren is dit in een uurtje gebeurd. 
Als vereniging zijn we verplicht om zo’n vergadering 
jaarlijks te houden. Het is ook een mooi moment om het 
bestuur een spiegel voor te houden of alles naar wens 
gaat. Laat je horen en verrassen.

Leuk als alle leden er ook die avond bij zijn. Geeft een 
beetje waardering naar het bestuur dat zich vrijwillig 
inzet voor uw vereniging. Voel je dus ook verantwoorde-
lijk! Kleine moeite, groot gebaar.

Theo Bos /(ere) 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 Hans Verheij en Adrie van Werd

Voorzitter Theo A.M. Bos | theo_bos@xs4all.nl
Secretaris Marian Aaftink | T 06 54264489
secretariaat@debazuin-gorinchem.nl
1e Penningmeester Joke van Oord  06-18171002
2e Penningmeester Anja Harderwijk
Jeugd / Oud Papier Robert Stout 06-30096522
Concerten Rianne van der Laan-Venderbos
PR + Nieuwe media Tim van Werd

Jeugdcommissie Robert Stout, Constance van Berkel, 
Frieda van Middelkoop, jeugdzaken@debazuin-gorinchem.nl
Beheer instrumenten Gerda Schram 
instrumenten@debazuin-gorinchem.nl
Redactie Signaal Theo Bos, Constance van Berkel e.a. 
Foto’s Theo Bos
Website beheer Ria Kuiper, djk.rkh@casema.nl

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 • Piet Koedam (2016)
Lid van verdienste  • Paul van Opstal • Joke Koedam 
• Joop Gelderblom • Joke van Oord  • Marco de Groot 
• Anne Besems • Truus en Govert de Wagenaar (2016)

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).

Bazuin-Waarderings-Verenigings-Oorkonde
• Jeroen Gelderblom

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 Majesteit de Koning heeft bestendiging van het recht tot 
het voeren van dit predicaat verleend tot 30 juni 2039.

DONDERDAG 4 MEI 2017

DODEN
HERDENKING
Donderdag 4 Mei is De Bazuin er weer bij tijdens de 
jaarlijkse Dodenherdenking. Dirigent Verheij is ook

 aanwezig en Bos jr. zal de Last Post ten gehore brengen. 
Eervol om dit te mogen doen. Nieuw voor het orkest is nu 

direct opstellen Buiten de Waterpoort!

ZATERDAG 10 JUNI 2017

10e CONCERT
voor mensen met een beperking

Het is weer zo ver. Het feest kan beginnen. 
Dit sympathieke concert dat we om de twee jaar 

organiseren is altijd een feest. Zowel voor de deelnemers, 
orkest en publiek. Entree ter dekking van de kosten 

is € 5.- p.p.. Locatie ”De Harmonie” aan de Dalemwal.
Aanvang 19.30 uur in De Harmonie.

WOENSDAG 26 APRIL 2017

KONINKLIJK 
CONCERT

Onder het oog van de gedecoreerden geeft De Bazuin weer 
een Koninklijk concert in het gemeentehuis. 

Iedereen is van harte welkom bij dit Oranjeconcert. 
Aanvang 20.00 uur.

Concert is om 21.00 afgelopen.

ZATERDAG 23 DECEMBER 2017

KERST 
CONCERT

Dit jaar het 29ste Kerstconcert in de Grote Kerk. 
Extra aandacht voor Kerst-samenzang om twee dagen voor 

kerst in de sfeer te komen. Aanvang is zoals altijd 19.30 uur.
De programmering is nog in ontwikkeling.

VRIJDAG 7 APRIL 2017

VOORJAARS 
CONCERT

Een traditie om als Bazuin in gebouw De Harmonie een 
voorjaarsconcert te geven. Alle orkesten zullen zich 

presenteren. Gastorkest is de Koninklijke Fanfare Apollo uit 
Nieuw Lekkerland. Leuk als u er bij bent. Entree € 5.- p.p.

Aanvang 20.00 uur.

Daar 
wil je bij 

zijn!

Daar 
wil je bij 

zijn!

Daar 
wil je bij 

zijn!

Daar 
wil je bij 

zijn!

Samen
herdenken

Vrijdag 23 juni 2017 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 24 Juni 2017 10.00 tot 12.00 uur

DIKKE & DUNNE
BOEKENMARKT

Grote Bazuin-Boekenmarkt met dunne en dikke boeken. 
Er is weer een nieuwe voorraad van duizenden boeken te 
kust en te keur. Let op: boekenmarkt is op vrijdagavond 

én zaterdagmorgen! Alle dagen gratis koffie!
Locatie ”De Harmonie” aan de Dalemwal.

Kòm
boeken

snuffelen!



Maand-contributie
De contributie is per 1 januari 2016 vehoogd. Wij verzoeken 
u bij automatische betaling dit aan te passen. Hartelijk dank!.
• Leden jonger dan 18 jaar: € 11,-
• Leden 18 jaar of ouder:  € 15,-
Ben je als gezin lid van onze vereniging en betreft dit drie 
personen? Dan is het derde lid voor de helft van de prijs.

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

Repetitietijden
Repetities zijn op de woensdagavond met voorlopig de vol-
gende vastgestelde tijden:

Beginners 18.30 uur tot 19.00 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 re-
kening 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-jeugd speelt op nieuwe instrumenten
Onlangs heeft De Bazuin een aantal nieuwe instrumenten 
kunnen aanschaffen ten behoeven van de jeugdopleidingen.
Dit is gerealiseerd dankzij een financiële bijdrage van het 
Rivierenland Fonds. 
In samenwerking met 
De Merwedonk, docenten 
Henk den Uyl, Irma Neute-
boom en De Bazuin kunnen de 
kinderen van De Merwedonk 
een blaasinstrument leren 
bespelen. Men verwacht dat 
er een aantal kinderen door-
stromen naar De Bazuin om 
zich verder op het instrument 
te ontwikkelen. De aanschaf 
van de nieuwe instrumenten 
is een mooie bijdrage om 
hierin te voorzien. Er wordt 
hard gewerkt om de komende 
maanden een “Open-Huis-
Concert” te geven waar alle 
jeugd aan kan deelnemen. 
Philip Kemeling is bij De Ba-
zuin pas begonnen op trompet en heeft als eerste de nieuwe 
trompet ontvangen.

Jeugdcommissie
Vanwege het vertrek van Constance en straks ook Frieda 
zoeken we aanvulling voor de jeugd-commissie. Vele handen 
maken licht werk, dus zet je in voor de club. De huidige com-
missie bestaat nu uit: Robert Stout (vanuit bestuur), Frieda 
van Middelkoop (tot zomervakantie), Ria Kuijpers, Femke 
Tuinenburg en Angela van Tuijl.

  

Subsidies & Donaties & Sponsoring
Ondanks dat we voor de kerstconcerten geen subsidie ont-
vangen heeft de gemeente ons wel onlangs subsidie gege-
ven voor aanschaf nieuwe muziek. Een mooi gebaar en voor 
ons zeer welkom. De Bazuin verkeert op dit moment niet in 
een geweldige financiële situatie. Dus alles is meegenomen. 
Ook mochten wij van het Rivierenland Fond een financiële 
bijdrage ontvangen voor aanschaf nieuwe instrumenten. 
De toezegging was nog door en voor het overlijden van oud 
notaris A.Z. Snoek gedaan. Snoek was voorzitter van het 
Rivierenland Fonds en is op 13 oktober 2016 overleden. Wij 
zijn als Bazuin notaris Snoek veel dank verschuldigd. Hij 
stond ons altijd gratis bij met het herzien van statuten en 
uitslag van onze loterijen. 
Jaarlijks mogen we ook rekenen op een financiële bijdrage 
van het Rivierenland Fonds voor het organiseren van ons 
kerstconcert. Onmisbaar om een dergelijke activiteit te kun-
nen organiseren.

Stem ”Bazuin” in de 
Rabo Clubkascampagne
Klanten die lid zijn van de Rabobank ontvangen een stem-
biljet en mogen maximaal 2 van de 5 stemmen uitbrengen 
op 1 club. Een makkelijke manier op extra geld op te halen 
ten behoeve van De Bazuin voor jeugd en instrumentarium. 
Rabobank stelt € 100.000 ter beschik-
king. Dit bedrag wordt naar rato verdeeld 
onder de verenigingen. Het enige wat u 
moet doen, is stemmen op De Bazuin. 
Doet u ook mee? Onze hartelijke dank! 
Je kunt vanaf dinsdag 28 maart t/m dins-
dag 11 april stemmen.

TROTS OP RA DIANA
Eindelijk gehaald. Het laatste zwaarste examen voor Register 
accountant. Daar mag je trots op zijn Diana. Op de foto is dat 
ook te zien. Pa en ma de Swart stralen ook. Van harte gefe-
liciteerd allemaal. Wij zijn er als Bazuin ook trots op jullie!

DEPENDANCE CARIBABAD
Onze solo klarinettiste Marleen vertoeft zo’n 6 weken in 
Australië. Ze is daar met familie en de Caribabad top. Rob 
is ook mee. Zijn zeker een dependance van het Caribabad 
aan het testen. Ziet er wel mooi zonnig en gezellig uit in dat 
Australische buitenbad. Hier is het grijs en regen tijdens het 
carnaval.

CROSSFIT
Angela. Ook op klarinet CrossFit. Doet door de week 
regelmatig een Fitnessbootcamp. ’s Morgens om 07.00 
uur.  Krachttraining, hardlopen. Nou die heeft lucht ge-
noeg om haar partij mee te kunnen blazen.  Klasse. hoor. 
Doorzetten maar met alles waar je mee bezig bent.

NANDA VAN STAM 
50 JAAR BAZUIN LID

De repetitie werd er even voor stil gezet. Het is niet alle-
dag aan de orde dat een lid 50 jaar actief is bij de vereni-
ging. Vandaag de dag is dat wel een uitzondering. 

De bloemen waren voor ons trouwe ere lid Nanda van 
Stam, 50 Jaar lid van de Koninklijke Harmonie De Ba-
zuin in Gorinchem. Nanda speelt klarinet en komt elke 
week uit Barendrecht naar de repetitie. Ze is een beetje 
de nestor van de vereniging en houdt alles in de gaten. 
Zeker als het om lief en leed gaat. Naast tientallen jaren 
bestuursfuncties te hebben gedaan is Nanda op dit mo-
ment actief in de muziekcommissie en verricht daarbij 
nog veel geruisloos werk. ”Een op en top Bazuin-lid” 
schetste de voorzitter Bos. Van harte gefeliciteerd!Online collecte: helft voor De Bazuin clubkas

https://zuid-holland.anjeractie.nl/club/koninklijke-harmonie-de-bazuin-gorinchem

SPON repetities in ons gebouw
Voor het tweede seizoen stellen wij ”De Harmonie” beschi-
baar voor het projectorkest SPON. Ongeveer 12 zaterdagen 
komt het orkest repeteren. Dus drukte van parkeren is van 
tijdelijke aard. Wat is SPON? Stichting Project Orkest Neder-
land (SPON) organiseert jaarlijks een prachtige en leuke pro-
jectreis voor amateur-muzikanten. Als welkome aanvulling 
naast de activiteiten van je eigen vereniging. Hierdoor kan 
je extra werken aan je muzikale ontwikkeling door deelname 
aan bijzondere concerten met zeer enthousiaste medemu-
zikanten. Daarom verzorgt SPON voor de projectorkesten, 
samengesteld uit amateur-muzikanten uit het hele land, jaar-
lijks mooie concerten op podia in afwisselende landen.

De laatste serie repetities die in ons gebouw worden ge-
houden zijn op 8 april, 22 april, 6 mei, 20 mei en 3 juni 
2017. Best leuk en interessant om eens te komen luiste-
ren. Aanvang is 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.

 



Nieuwe naam, 
vertrouwd adres!

Piazza Center 79

Gorinchem

0183-631 822

Ook voor witgoed reparaties.

Uw adres 
voor verse en gebakken vis..!

Piazza Center 27  Gorinchem
Tel./Fax (0183) 63 47 09Bij Colors@Home Van der Lingen 

vindt u alles voor uw interieur 

op het gebied van verf, 

behang, vloeren, gordijnen en 

raamdecoratie. Wij geven advies 

op maat voor uw nieuwe interieur!

DÉ INTERIEURSPECIALIST

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?

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!

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

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

www.vanrijswijkmode.nl

Mooi mannen!

Bij Colors@Home Van der Lingen 

vindt u alles voor uw interieur 

op het gebied van verf, 

behang, vloeren, gordijnen en 

raamdecoratie. Wij geven advies 

op maat voor uw nieuwe interieur!

DÉ INTERIEURSPECIALIST

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

de gemakkelijke winkel voor wenskaarten, 
kansspelen, tabak en tijdschriften

Fransen

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!

Caribabad in Gorinchem is meer dan 
een tropisch zwembad. Jong en oud 
zullen zich optimaal vermaken in ons 
bruisende recreatiebad met diverse 

spetterende attracties. 

Bataafsekade 8
4204 AX Gorinchem

T. 0183 -623911

www. caribabad.nl

Componist Jan de Haan
Bij De Bazuin hebben we een groot aantal composities 
in de bibliotheek liggen van Jan de Haan. Een gewaar-
deerd componist die de leden en publiek aansprkeen. 
Jan de Haan maakt composities van redelijk eenvoudig 
tot behoorlijk niveau. Al met al door de jaren heen zeer 
gewaardeerd. Hier een kort interview.

Stel uzelf voor
Ik ben als Fries geboren in 1951. Mijn muziekstudies 
deed ik aan de Muziekpedagogische Academie te Leeu-
warden en aan het Conservatorium van Utrecht. Ik ben 
al meer dan 50 jaar werkzaam in de muziekwereld, 
ondermeer als dirigent en componist. Verder was ik 
oprichter van De Haske Publications.
Wat heeft u aangezet tot componeren?
Al op 10 jarige leeftijd besloot ik om te kiezen voor een 
carrière in de muziek. Ik begon met het bespelen van 
een blaasinstrument waarna ik vrij snel probeerde, in 
eerste instantie eenstemmige melodieën te compone-
ren. Nadat ik als voorbereiding voor mijn studie aan het 
conservatorium met harmonieleer in aanraking kwam 
en piano leerde spelen heeft het zelf creëren van muziek 
me niet meer losgelaten.
Wat is uw grootste inspiratiebron?
Je kunt je op verschillende manieren laten inspireren. 
Bijvoorbeeld door een concert dat je hebt bezocht, door 
een interessante bestaande melodie of motief, door de 
natuur, door een bepaalde gebeurtenis of door een on-
derwerp dat wordt aangereikt door een opdrachtgever.
Uw top 5 symfonische werken:
Deze vraag kan ik onmogelijk beantwoorden. De mu-
ziekgeschiedenis heeft in elke stijlperiode prachtige 
composities opgeleverd.
Wat is uw eerstvolgend project?
Een compositieopdracht van een 3e divisie fanfare-
orkest. Dit moet een concertwerk worden van ca. 11 
minuten.

Componist Johan de Meij
Ook van componist Johan de Meij liggen er fraaie composi-
ties in onze grote muziek bibliotheek. 
BUMA Classical Award voor Johan de Meij
Johan de Meij is de ontvanger van de BUMA Classical 
Award 2016. Hij ontving de prijs op de BUMA AWARDS 
2017 Gala-avond in Studio 21 in Hilversum, Nederland. 
Het is de derde keer binnen een jaar dat De Meij een presti-
gieuze prijs heeft ontvangen.

Levensloop
De Meij studeerde pedagogiek en voltooide deze stu-
die met het diploma. Zijn muzikale carrière begon als 
trombonist toen hij vijftien jaar oud was bij de Harmo-
nie Forum Hadriani te Voorburg. Aansluitend was hij 
jarenlang lid van Hofstads Jeugdorkest. In deze tijd was 
hij een leerling van Anne Bijlsma sr. en Piet van Dijk 
voor trombone en eufonium. In 1976 ging hij in mili-
taire dienst en maakte hij deel uit van het fanfareorkest 
Trompetterkorps der Cavalerie in Amersfoort. Na de 
militaire dienst in mei 1977 werd hij eufoniumspeler bij 
de Amsterdamse Politiekapel, toen onder leiding van 
Karel Kokelaar.
Vanaf 1978 studeerde De Meij aan het Koninklijk Con-
servatorium in Den Haag trombone bij Arthur Moore 
(solo-trombonist van het Residentie Orkest) en directie 
van harmonie- en 
fanfareorkesten bij 
Rocus van Yperen 
en vanaf 1979 bij 
Jan van Ossen-
bruggen.

De Meij’s betrok-
kenheid bij het 
professioneel 
Haags Koper 
Ensemble, met bla-
zers uit het Radio 
Filharmonisch Or-
kest, het Utrechts 
Symfonie Orkest 
en het Residentie 
Orkest, speelde 
een belangrijke 
rol. Dit ensemble gaf landelijke concerten en was regel-
matig op de radio te beluisteren. Voor dit ensemble ver-
richtte hij niet alleen administratief werk, maar schreef 
hij ook speciale arrangementen en een compositie.

De arrangementen die De Meij maakte voor harmonie- 
en fanfareorkesten werden reeds spoedig niet alleen bij 
de Amsterdamse Politiekapel uitgevoerd, maar ook bij 
vele orkesten in binnen- en buitenland. Hij kreeg con-
tact met een bekende muziek-uitgeverij en kreeg diverse 
opdrachten om voor harmonie- en fanfareorkesten te 
arrangeren. Zijn eerste symfonie The Lord of the Rings 
voor symfonisch blaasorkest ging in première bij het 
Groot Harmonieorkest van de Belgische Gidsen onder 
leiding van Norbert Nozy. Het werd daarna populair 
dankzij de cd waarop het werk door de Koninklijke 
Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuijpers ge-
speeld wordt. De symfonie, gebaseerd op motieven uit de 
gelijknamige roman van J.R.R. Tolkien, werd 1989 met 
de gerenommeerde Amerikaanse Sudler Composition 
Award onderscheiden. Op 25 november 2007 ontving De 
Meij de tweejaarlijkse Prijs Nederlandse Blaasmuziek.

Voor de uitgave van zijn eigen composities richtte 
De Meij een eigen uitgeverij op.

www.attema.nl



Zomervakantie orkesten
Woensdag 5 juli is voor iedereen de laatste repetitie voor de Zomervakantie. 
Woensdag 22 augustus is de start na de vakantie voor het A orkest.
De jeugd (B+C) start met een muziekweekend op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus.

Agenda orkesten De Bazuin 2017
za. 11-3-2017,18-3-2017, 25-3-2017, 1-4-2017 

Zaterdag  11 maart 

Woensdag 22 maart

Vrijdag   07 april

vr. 14-4-2017 t/m ma. 17-4-2017

Zaterdag  22 april

Woensdag 26 april

Donderdag 27 april

Zaterdag  29 april

ma. 24-4-2017 t/m vr. 5-5-2017 

Donderdag  04 mei

Woensdag  10 mei 2017

Zaterdag   13 mei 2017

Zaterdag   20 mei (12.00 - 16.00 uur) 

Zaterdag   20 mei

do. 25-5-2017 t/m vr. 26-5-2017 

zo. 4-6-2017 t/m ma. 5-6-2017 

Zaterdag  10 Juni

13-6-2017 t/m 16-6-2017

Vrijdag / zaterdag 23+24 juni

Zaterdag   24 juni

ma. 10-7-2017 t/m vr. 18-8-2017

Vrijdag 25 en zaterdag  26 augustus

Vr. / za. 9 + 10 september 2017

ma. 16-10-2017 t/m 20-10-2017 

Zaterdag 07 oktober 2017

Woensdag  30 november

Woensdag   20 december

Zaterdag  23 december

23-12-2017 t/m 7-1-2018 

Zaterdag   11 januari 2018

24-2-2018 t/m 4-3-2018 

1-4-2018 en 2-4-2018 

Voorjaar 2018

Theorielessen Hafabra

Optreden bij De Muziekfabriek

Concert WZC De Bannehof

Voorjaarsconcert

Paasvakantie

Theorieles Hafabra 

Oranjeconcert in stadhuis

Koningsdagconcert (?) 

Concert bij Euphonia

Meivakantie

Dodenherdenking

Algemene ledenvergadering

Proefexamen theorie Hafabra 

Open Dag Muziekpunt Gorinchem 

Theorie-examen HaFaBra ZHBM 

Hemelvaart

Pinksteren

Gehandicapten concert

Avondvierdaagse

Boekenmarkt

Praktijkexamen HaFaBra ZHBM 
(evt. Slagwerkexamens in De Harmonie)

Zomervakantie

Start weekend met concert

Lingehavenconcert

Herfstvakantie

Najaarsconcert

Sinterklaasfeest

Kerstviering CBS De Regenboog 

29ste Kerstconcert Grote Kerk

Kerstvakantie 

Nieuwjaarsconcert 

Voorjaarsvakantie

Pasen

Voorjaarsevent Periscoop

Examenkandidaten

B- en C-orkest

B- en C-orkest

Allen

B- en C-orkest

Examenkandidaten

A-orkest

B- en C-orkest

A-orkest

B- en C orkest

A orkest

Alle leden

Examenkandidaten

Examenkandidaten

A-orkest

19/21 uur en 10/12 uur  Allen

Examenkandidaten

B- en C-orkest

Geen deelname / wel verhuur gebouw

Allen

B- en C-orkest

B- en C-orkest

A-orkest

Allen

B- en C-orkest met inbreng culturele 
instanties en scholen



Tekst: Melvin van der Waal
Beeld: Herman Brood Academie

Woensdag, 22 juli 2015
De Herman Brood Academie on Tour zit er alweer een 
tijdje op, maar tijdens deze muzikale reis zijn er zeker 
een aantal talenten opgevallen waar DJ Mag NL graag 
wat meer over wilde weten! Wij spraken met de drie top 
talenten van de HBA: Tim van Werd (19), Justin Levai 
(19) en Tom Ven (21).

Bij aankomst valt direct op dat het muzikale talent van 
de Herman Brood Academie af spat. Van vrouwelijke 
vocalisten met lichte zomerhoeden tot mannelijke EDM 
artiesten gekleed in blanco zwarte t-shirtjes. Als mu-
zikaal masterbrein voel je je direct thuis wanneer je de 
eerste voetstappen zet op het zonnige schoolplein! Tim 
van Werd,Justin Levaien Tom Vengingen me enkele 
jaren geleden al voor toen zij besloten om een muzikale 
opleiding te volgen bij de Herman Brood Academie. Dat 
bleek een juiste keuze, want het harde werken pays off!

Als een vreemde eend in de bijt begon Tim aan een 
avontuur waar hij tegenwoordig nog amper aan weet 
de ontstappen. Niet dat hij dat erg vindt, want het loopt 
volledig volgens plan. Dat plan stippelde hij enkele jaren 
geleden uit toen hij voor het eerst in aanraking kwam 
met het maken van electronische muziek: “Ik kreeg van 
een vriend een programmaatje en die vertelde mij dat 
ik daar maar eens mee moest gaan rommelen. Dat vond 
ik zo leuk dat ik dacht waarom meld ik me niet aan bij 
de Herman Brood Academie. Tot mijn verbazing werd ik 
aangenomen!”

Groovy progressive house
Tim ontwikkelde zich tot een artiest die de focus legt 
op het groovy aspect van progressive house. Tim geeft 
daar zelf een belangrijke verklaring voor: “Mijn sets zijn 
vrouwvriendelijk en dansbaar. Het heeft een beetje latin 
house, maar geen springmuziek zoals EDM.”

Commerciëler
Uiteindelijk konden we Tim met zijn vrouwvriendelijke 
muziek aanschouwen in de Factory010 van Rotter-
dam tijdens de Herman Brood Academie on Tour. Een 
nieuwe wereld ging voor hem open: “Het was een hele 
gave locatie en ik wist niet wat ik zag. Overal lopen van 
die slangen en kranen. Het is echt een hele bijzondere 
plek.” Gelukkig was Tim niet al te lang in de wolken van 
het wonderschone Factory010, want er moest natuur-
lijk nog wel gewoon gedraaid worden. Uiteindelijk ging 
het zoals verwacht en met zijn verbluffende set kan hij 
terugkijken op een geslaagde avond.

Fedde Le Grand
In zijn vrije tijd zou het goed kunnen dat je hem aan-
treft met muziek in zijn oren van Fedde Le Grand. De 
droom is dan ook om net zo groot te worden als Fedde, 
maar een toekomst bij labels als Size of Axtone gaat Tim 
ook zeker niet uit de weg. “Zij leveren gewoon een hoge 
kwaliteit muziek en bereiken daarmee veel mensen.” Het 
bereiken van die mensen zal voor Tim geen probleem 
worden, want met zijn artiestennaam zit het helemaal 
goed. Tim blijft namelijk graag bij zichzelf en het woord 
“van” verwijst direct naar de Nederlandse nationaliteit, 
dat, zoals we weten, heeft geleid tot grote successen in 
de danceindustrie.

De muzikale wonders van het schoolplein: 
Tim van Werd

Neuropsycholoog Erik Scherder: 
Muziek geeft een beter leven
Hoogleraar klinische neuropsycho-
logie aan de VU Erik Scherder heeft 
zich verdiept in het effect van mu-
ziek op de hersenen. ’Door muziek 
te maken worden taken opgelost 
die je als man van zestig minder 
goed zou doen, omdat er een leef-
tijdsgerelateerde achteruitgang is.’

DOOR: ERIK VOERMANS 
8 JANUARI 2016, - 
BRON: HET PAROOL

Van de vorig jaar overleden dirigent 
Kurt Masur stamt de uitspraak: 
’voor iedere muziekdocent die je 
ontslaat, moet je honderd politie-
agenten aannemen’. Erik Scherder 
- hoogleraar in de neuropsycho-
logie, die sinds zijn ontroerende 
tv-lezingen onder de paraplu van 
De Wereld Draait Door geliefd is bij 
de Nederlandse televisiekijker - is te 
veel wetenschapper om Masurs aan-
sprekende oneliner zonder reserves 
te onderschrijven. Maar in feite im-
pliceert hij iets vergelijkbaars als hij 
erop wijst dat muziek beluisteren, 
en vooral zelf muziek máken, enorm 
bijdraagt aan de ontwikkeling van 
het empathische vermogen. 

Daar is namelijk wél onderzoek naar 
gedaan. Scherder: ’Gottfried Schlaug 
heeft aangetoond dat bij kinderen 
die musiceren de verbindingsbalk 
tussen de beide hersenhelften, het 
corpus callosum, groter wordt. Die 
hersenhelften gaan daardoor beter 
met elkaar communiceren. En dat is 
ongelooflijk belangrijk.’
Hij pakt het plastic hersenmodelletje 
dat voor hem op tafel ligt, trekt de 
twee helften van elkaar, en wijst met 
de vingers naar de doorsnede.

’Kijk, hier. Vooral de overbrugging 
van de voorkant, orbitofrontaal, 
naar achteren is enorm belangrijk 
voor de sociale cognitie. Empathie 
dus. Bij musici zie je het volume 
van dit soort baansystemenen sterk 
toenemen.’

Maakt het nog uit wat voor mu-
ziek er dan beluisterd of gespeeld 
wordt?
’Over dat luisteren, daar is litera-
tuur over. Ze hebben non-experts 
naar allerlei soorten muziek laten 
luisteren, klassiek, tonaal en ato-
naal, maar ook heavy metal. In die 
studies kwam heavy metal eruit 
als angst- en stressverhogend. De 

hartfrequentie gaat omlaag en de 
bloeddruk gaat omhoog. Dat is een 
klinisch symptoom van mensen die 
heel lang chronische stress ervaren. 
Die muziek heeft dus een negatieve 
impact op je systeem - als je er niet 
van houdt tenminste.’

Scherder pakt zijn laptop erbij en 
scrollt door de resultaten. Fasci-
nerende aanblik. Hoe langer de 
rode lijn, hoe sterker het gevoel 
van agitation bij de luisteraar. Bij 
een lange groene lijn is sprake van 
veel joy. Scherder laat zien hoe de 
lijnen bij klassieke muziek eruitzien. 
Een prachtlied van Schumann: erg 
groen, dus veel joy. Arnold Schön-
bergs Erwartung: heel erg rood. 
Overigens slaat ook de Hammerkla-
viersonate van Beethoven behoorlijk 
rood uit. Daar houden de non-ex-
perts dus ook niet van.

’Maar als je luistert naar muziek 
waarvan je houdt, en dat kan dus 
ook Beethoven of Schönberg of hea-
vy metal zijn, dan zie je heel andere 
waarden en dat is ook best logisch. 
Als je er niet van houdt, doet alleen 
de pariëtaallob het een beetje aan de 
achterkant; de precuneus wordt ac-
tief. Hou je er wel van, dan zie je in 
de hersenen allerlei samenwerkin-
gen in het netwerk ontstaan, waarbij 
niet alleen de pariëtaallob, maar ook 
de dorsolaterale prefrontale cortex 
een rol speelt. En dat is eigenlijk wat 
je wil.’

Scherder, eeuwig de bevlogen do-
cent, neemt even het heft in handen. 
’Bij onderzoek naar het werkge-
heugen bij musici en niet-musici 
is gekeken waar ze het meest door 
worden afgeleid: door tonale of door 
atonale muziek op de achtergrond, 
terwijl ze met iets anders bezig zijn. 
Wat denk je?’

Ik denk dat atonale muziek het 
meeste afleidt, maar ik zit fout. ’Bij 
musici leidt tonale muziek het mees-
te af! Dat komt omdat die muziek 
verwachtingspatronen in werking 
zet. Hoe gaat dit stukje verder? Wat 
gebeurt er? Dat bezet de cognitie 
stukken meer dan bij atonale mu-
ziek. Leuk hè?’

Scherder is inmiddels ook zelf aan 
het musiceren geslagen. Hij speelt 
nu twee jaar viool. ’In het program-
ma dat ik met de Finse violist Pekka 

Kuusisto donderdagavond in het 
Concertgebouw mocht doen, kom 
ik in het donker spelend op. Sim-
pel melodietje. Het lijkt natuurlijk 
nergens op en dat zeg ik ook tegen 
het publiek. ’U vond het niks, en 
ik ook niet. Maar laten we even in 
mijn brein kijken. Wat zien we: de 
prefrontale cortex doet echt super-
goed mee!’ Er worden daardoor 
taken opgelost die je als man van 
zestig anders minder goed zou doen, 
omdat er een leeftijdsgerelateerde 
achteruitgang is.’

Muziekmaken is dus op alle denk-
bare fronten levensbevorderend. 
Hoe rijmen we dit met de teloorgang 
van het muziekonderwijs?
’Dat is niet te rijmen. Het is idioot. 
Ik laat geen gelegenheid onbenut 
om dit te benadrukken.’ Hij wijst op 
projecten, ook in Amsterdam, waar 
kansarme kinderen met muziek in 
aanraking worden gebracht, wat op 
den duur allerlei economisch meet-
bare voordelen voor de maatschap-
pij oplevert, om nog maar te zwijgen 
over de persoonlijke ontwikkeling 
van de kinderen zelf. Waarom stelt 
Den Haag daar dan niet veel meer 
geld voor beschikbaar, zou een vraag 
kunnen zijn.

Scherder: ’Met de politiek aan tafel 
komen is lastiger dan je denkt. We 
hadden ooit vijf afspraken met de 
Tweede Kamercommissie van de 
PvdA en die zijn alle vijf afgezegd. 
En niet door mij. Ik zou zeggen: laat 
me net zoals die Franse econoom Pi-
ketty in de Tweede Kamer even een 
powerpointpresentatie houden om te 
tonen waar de centen heen moeten. 
Kost ze een half uurtje.’

Scherder: ’Bezuinigen op muziek-
onderwijs is idioot’ 

Laatste nieuws: nieuwe plaat van Tim 
staat op Spotify! 
ist!



Kerstconcert 2016 
Sfeervol en ingetogen 
 
Het jaarlijkse kerstconcert van zaterdag 19 
december 2016 in de Grote Kerk was weer 
van een gedurfde programmering. De Ko-
ninklijke Harmonie De Bazuin opende fris 
en feestelijk met Christmas Prelude -een 
aaneenschakeling van diverse kerstliede-
ren. De Bazuin had een brede program-
mering en niet altijd werden de bekende 
kerstliederen ten gehore gebracht. Gedurfd 
om composities te spelen zoals October 
en The second Dawning waar het gehele 
orkest magistraal tot uiting kwam en de 
kerk muzikaal goed vulde. Dirigent Hans 
Verheij dirigeerde strak en met overtuiging 
het grote orkest. Gastsolist van de avond 
Jos Jansen op bastrombone schitterde 
met Capriccio van Steve Verhelst. Jansen 
beschikt over een warme klankkleur en 
zijn muzikaliteit maakt veel emoties los. 
Het Wiegenlied als toegift werd door het 
aanwezige publiek zeer gewaardeerd.

Koren 
De Gorcumse koren Voce Anglica en Gor-
cum Boys Choir onder leiding van Jeroen 
Bal zijn een aanwinst voor onze stad en 
voor dit kerstconcert. Sfeervol en ingeto-
gen kerstzang bleef in de kerk ademloos 
hangen. Mooi en een fraai geheel waar je 
van kunt genieten. Het orgelwerk van Nico 
Blom is altijd correct en strak. Bijzonder 
dat deze de koren worden begeleid vanaf 
het grote monumentale Batz Witte orgel. 
Een en ander verreist goede samenwerking 
met de dirigent van de koren die ver bene-
den staat. Daar moet zeker een spiegeltje 
aan te pas komen.

Ondanks dat er in stad en regio veel te 
doen is geweest waren er toch zo’n 350 
bezoekers die de sfeer hebben geproefd van 
dit toch wel weer fraaie kerstconcert. Elk 
jaar weer een uitdaging om daar een ver-
nieuwde vorm aan te geven. Voor de 29ste 
editie in 2017 is dat weer een behoorlijke 
uitdaging.

Fotografie: Theo Bos. 
Foto is genomen tijdens de repetitie vooraf het Kerstconcert.



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

VROON
MEUBELSTOFFERING

Bullekeslaan 8

4203 NH Gorinchem

Telefoon (0183)  63 65 37

De gemakkelijke winkel voor 
wenskaarten, kansspelen, 

tabak en tijdschriften

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

Grote Markt 6 - Gorinchem - tel: (0183) 63 88 80 - www.hoofdwacht.nl

Aan het mooiste plein van Gorinchem is het puur genieten in een sfeervolle
ambiance. Een ideale lokatie voor een heerlijke cappuccino, een gezellige
borrel, een zakendiner of een familie-etentje.

Restaurant-Café De Hoofdwacht is net even anders. Dat moet je ervaren.

De Hoofdwacht. Sfeervolle ambiance aan de Grote Markt

Grote Markt Gorinchem
www.hoofdwacht.nl

Accountants die meetellen!
www.geno.nl

 www.klimaatservice.nl  post@klimaatservice.nl  +31 (0)184 61 39 11
Postbus 118, 3370 AC Nijverheidsstraat 31, 3371 XE Hardinxveld-Giessendam

Elektroservice Holland B.V. Intersafety
Klimaatservice Brabant B.V. CV Sliedrecht B.V.

V E R S T E G E N

www.besemsuitvaart.nl
HGreclame.nl

Linders verzekert
u(w) goed!

Linders Assurantie Centrum
Annemarie@lindersassurantie.nl
Corinne@lindersassurantie.nl

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

Nieuw Dalem Gorinchem-Oost 
T(0183) 622 361

NIEUW!
Nú online 

bestellen via 
www.plus.nl

Software voor 

deurwaarders-en 

incassokantoren.    Molenstraat 34  
  4201 CX Gorinchem  
Telefoon: 088 - 205 33 00

Adreswijziging
We hebben een verhuisbericht ontvangen van Denise 
Jens en haar Nick. Het nieuwe adres is: De Geer 20, 
4214 EX Vuren. Tel (0183) 513844. We wensen Denise 
en Niels veel geluk en plezier in hun nieuwe huis.

Oliebollenverkoop weer geslaagd
Tijdens het Nieuwjaarsconcert werd een aantal leden 
door de voorzitter toegesproken en feestelijk in het 
zonnetje gezet. Onlangs hebben we weer een oliebol-
lenactie gehouden. Dat leverde ruim 600 euro op! En 
de inzet van onze jeugd stak er met kop en schouders 
bovenuit. En voor de tweede keer werd Evie “De Beste 
Bazuin oliebollen verkoopster van 2016” .

Om het niet te al te eentonig te laten worden hebben 
we nummer twee ook voorzien van een kado en een 
oorkonde. Gefeliciteerd Marja en hartelijk dank voor je 
inzet! Zeer gewaardeerd.

De Bazuin zoekt 
vrijwilligers/bestuursleden
Als je zin hebt om je in te zetten voor je Bazuin dan is 
iedereen van harte welkom. Iedereen dus. Je hoeft niet 
per se lid te zijn van De Bazuin om vrijwilligerswerk te 
doen. Er is veel werk aan de winkel. Ramen zemen, de 
vloer, Toiletten. Stofzuigen, keuken, bardienst, noem 
maar op. Een paar uur in de week of twee weken zou 
mooi zijn. Bij een groot aantal werkzaamheden kun je 
het allemaal zelf indelen.

Ook voor dit clubblad vragen we leden die stukjes wil-
len schrijven. Kortom er is altijd wel wat te doen in de 
club. Doe mee. Vele handen maken licht werk. Ook aan 
ouders, opa’s en oma’s van leden het verzoek om zich 
in te zetten voor de vereniging. Elke hulp is welkom.
Informeer bij de bestuursleden. 
De algemene ledenvergadering is op woensdag 10 mei. 
We zoeken ook nieuwe bestuursleden. 
 
Bazuin Brainstormen
Heb je ideeen, suggesties om een evenement mee te 
organiseren? Solistenavond voor jeugd en gevorderden 
muzikanten. Open huis concert voor jeugd en scholen. 
Koffieconcerten in de winter op de zondagmiddag? 
Proms concert of Music Factory in de evenementenhal 
of gaan we samen ook de wallen schoonmaken? Deel-
name aan de SantaRun? Een avond-concert organiseren 
in het Piazza Center, desnoods op het parkeerdek. Een 
concert op de Groenmarkt zijn zomaar ideeen. Kortom, 
we willen “meer beweging”, zowel in als buiten de ver-
eniging”. Doe je mee? 

Online collecte: helft voor De Bazuin clubkas
De Bazuin gaat online collecteren voor eigen vereniging en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De helft van 
het opgehaalde geld is voor onze eigen clubkas, de andere helft gaat naar cultuur en natuur in de buurt. 
Via deze online collectebus van de Anjeractie kan iedereen heel eenvoudig mee doen. Familie, vrienden en 
fans vragen we om een kleine bijdrage te doneren. De online collecte loopt tot eind 
mei 2017. Door een donatie ondersteunt u niet alleen ons maar ook het Prins Bern-
hard Cultuurfonds en ontvangen ook andere mooie culturele initiatieven in de buurt 
een steun in de rug. Doneren kan op 
https://zuid-holland.anjeractie.nl/club/koninklijke-harmonie-de-bazuin-
gorinchem

Gorinchem, zaterdag 14 januari  2017

Voorzitter: Theo A.M. Bos

Secretaris: Marian Aaftink

De Bazuin
Oliebollen 

verkoopster 
Nr. 1

Bestuur van Koninklijke Harmonie De Bazuin te Gorinchem wil je van 

harte feliciteren. Dankzij jouw inzet was de oliebollen-actie 2016 

weer een enorm succes. Veel waardering voor je inzet. 

Onze hartelijke dank! 441 Bollen verkocht.

Evie van de Beek Gorinchem, zaterdag 14 januari  2017
Voorzitter: Theo A.M. Bos

Secretaris: Marian Aaftink

De Bazuin
Oliebollen 

verkoopster 
Nr. 2

Bestuur van Koninklijke Harmonie De Bazuin te Gorinchem wil je van 
harte feliciteren. Dankzij jouw inzet was de oliebollen-actie 2016 
weer een enorm succes. Veel waardering voor je inzet. 
Onze hartelijke dank. 210 Bollen verkocht.

Marja Overduin

LINGEHAVEN
LUSTRUM 
CONCERT
8 + 9 SEPTEMBER
S E P T E M B E R



Bazuin jeugd speelt bij kerstviering 
CBS De Regenboog
De Grote Kerk was bomvol met kinderen van CBS De Regenboog en hun fami-
lie. Met het thema "De Koning komt!" begeleidde het jeugdorkest van de Ko-
ninklijke Harmonie De Bazuin deze Kerstviering met alle sfeervolle kerstlie-
deren.  Het orkest staat o.l.v. Adrie van Werd. Solozang was er van Evalynne 
Braamsskamp. Na afloop was er een collectie voor Create a Chance.
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Aanpassen repetitietijden
Vanwege de kleine groep C-muzi-
kanten worden de repetitietijden 
gewijzigd naar:

Van 18.30 uur tot 19.00 uur C-orkest 
Van 19.00 uur tot 19.10 uur pauze
(instroom B-muzikanten)
Van 19.10 uur tot 19.50 uur B-orkest

Versterking van de Jeugd-
commissie
In de jeugdcommissie zitten nu 
naast Robert, Constance, Frieda en 
Femke ook Ria (trompet) en Angela 
(klarinet). Wij zijn enorm blij met 
deze uitbreiding en de hulp van deze 
beide dames. Vele handen maken 
licht werk!

Nieuwe bladmuziek
Inmiddels is Adrie begonnen met 
de nieuwe stukken: All About That 
Bass, Uptown Funk! en Game of 
Thrones. We hopen dat jullie het 
leuk vinden!

Welkom!
Sinds kort is Philip (trompet) lid 
geworden van de Bazuin. Hij is nu 
druk met zijn trompetlessen en wij 
hopen natuurlijk dat dat goed gaat. 
Zodra hij er klaar voor is, komt hij 
ons beginnersorkest versterken.
Zet hem op Philip!

Kerstviering CBS De Regenboog
Na een zeer geslaagd optreden van 
het opleidingsorkest tijdens de 
kerstviering van CBS De Regenboog 
in een tot de nok toe gevulde Grote 
Kerk ontvingen we direct van veel 
docenten, leerlingen en hun ouders 
complimenten over dit mooie optre-
den. Het klonk fantastisch en jullie 
zagen er allemaal ook weer prachtig 
uit!

In de media lazen wij:
“Op woensdagavond 21 december 
vond in de Grote Kerk traditiege-
trouw de kerstviering met ouders, 
kinderen en andere relaties plaats. 
Het orkest, met daarin oud-leerlin-
gen, zorgde voor een prachtige om-

lijsting. Veel kinderen verzorg-
den een bijdrage. 

Het werd ook dit jaar weer een zeer 
gevarieerde, inspirerende maar 
zeker ook ontroerende beleving. Het 
was weer een mooi feest waarbij 
de komst van de Koning centraal 
stond.”

En wat zijn we trots op “onze” Lisa, 
die naast meespelen in ons orkest 
ook nog een tekst mocht voordra-
gen. Dat was wel heel bijzonder!
We zijn nog dezelfde avond gevraagd 
om ook de volgende kerstviering 
weer muzikaal op te luisteren. 
Op 20 december 2017 zijn we dus 
weer van de partij!
Graag willen wij de ouders en 
muzikanten bedanken, die ons op 
deze dag hebben geholpen met het 
vervoeren van het slagwerk en het 
opbouwen van onze plek in de Grote 
Kerk. Zonder jullie kunnen wij dit 
allemaal niet doen!

Sleep-over en solistenavond 
25 en 26 augustus 2017
Ria en Angela hebben een Solis-
tenavond en een Slaapfeestje voor-
gesteld als aftrap voor een nieuw 
muzikaal (school-)jaar. Wij denken 
dat het eerste weekend na de zomer-
vakantie het best past. Jullie hebben 
dan nog weinig huiswerk en er is 
niemand meer op vakantie. Wel zijn 
de instrumenten dan ook ten minste 
zes weken met vakantie geweest, 
dus over de muzikale invulling moet 
nog wel verder gesproken worden. 
Misschien dat het wel een afsluiting 
op zaterdagavond met een minicon-
cert met z’n allen wordt. Wie zal het 
zeggen?

Zo kunnen jullie dan ook meteen 
even goed en op een andere ma-
nier, kennis maken met de nieuwe 
dirigent. Als jullie ook nog ideeën 
hebben, dan horen Ria en Angela 
deze graag!

Najaarsconcert 
Zoals al eerder genoemd komt er 
een themaconcert aan. Thema van 
het Najaarsconcert wordt: Cowboys 
& Indianen!
Tijdens dit concert is het de bedoe-
ling dat alle muzikanten ook in 
thema verkleed komen. Frieda en 
Constance zullen ook op zoek gaan 
naar muziekstukken, die bij dit 
thema passen.

Najaarsevent 2017 voor de jeugd -> 
wordt Voorjaarsevent 2018
Het eerder aangekondigde Najaarse-
vent wordt vanwege de dirigentwis-
sel een Voorjaarsevent. Op die ma-
nier heeft de nieuwe dirigent straks 
voldoende tijd om samen met jullie 
een wervelende show neer te zetten 
in de Peeriscoop!

Om dit een heel bijzonder optreden 
te laten zijn, zijn wij op zoek naar 
leden (en ouders) met ideeën. Zit jij 
op een dansschool en denk jij dat zij 
het leuk zouden vinden om met een 
aantal dansers op de muziek van 
een stuk van het orkest te dansen? 
Of ben je enorm handig met beeld-
materiaal en kun je een animatie 
maken, die past bij een van onze 
stukken? Ken je de tekst bij een van 
onze stukken en kun je goed zingen 
(of ken je een goede zangeres)? We 
nodigen je van harte uit om jouw 
ideeën te delen, zodat wij een mooi 
programma kunnen samenstellen 
voor dit event.

Helaas hebben wij tot op heden 
nog niet veel respons gekregen. We 
hopen dat jullie met ons mee wil-
len denken en horen jullie reacties 
graag! Reacties graag naar de jeugd-
commissie.

Foto’s en video’s
Alle opnamen van alle evenementen, 
die Jilles voor ons heeft gemaakt, 
zijn terug te vinden op internet. 

Heb je vragen, suggesties, 
opmerkingen? 
Stuur een e-mail naar jeugdzaken@
debazuin-gorinchem.nl

Afscheid...met een traan
Helaas hebben we de afgelopen pe-
riode ook (tijdelijk) afscheid moeten 
nemen van een paar muzikanten.
Steven (trompet) last even een pauze 
in. We hopen hem weer terug te 
zien, als hij niet meer trompet-moe 
is!
Noortje (dwarsfluit) is in de kerstva-
kantie naar Nunspeet verhuisd. Wij 
wensen haar daar natuurlijk heel 
veel (ook muzikaal) plezier, maar 
zullen haar zeker wel missen!
Lisa (trompet) stopt er (even) mee. 
Het afscheid viel haar zwaar, maar 
we hebben haar laten weten dat de 
deur altijd voor haar blijft open-
staan!

Vertrek van onze 
dirigent Adrie van Werd

Zoals jullie in het bericht vanuit het be-
stuur hebben kunnen lezen heeft Adrie 
te kennen gegeven te willen stoppen als 
dirigent van ons opleidingsorkest. Hij 
heeft momenteel zo veel werk dat hij 
keuzes moet maken. Helaas heeft dit er 
voor gezorgd dat Adrie met het oplei-
dingsorkest van de Bazuin gaat stoppen. 
Adrie blijft nog wel enige tijd aan, zodat 
het bestuur de tijd en gelegenheid heeft 
om een vervangende dirigent te zoeken 
en te vinden. Inmiddels is het bestuur 
al met verschillende kandidaten in ge-
sprek. Zodra hierover meer bekend is, 
zullen wij jullie uiteraard informeren.

Nog even vooraf 
repeteren en dan 
het jaarlijkse 
nieuwjaarsconcert.



Bazuin-jeugd repetitie
Dan komt er zomaar -aan het einde van de repetitie van de jeugd- 
een fotograaf op bezoek. Of ze even op de foto willen voor het 
clubblad. We krijgen het niet vol. Het duurde even, maar de ”boel” 
kwam in beweging. Eerst een statiefoto en later de instrumenten 
in de lucht, zoals nu afgebeeld. ”Kijk niet tegen achterhoofden of 
instrumenten aan” riep de fotograaf nog. 
Het orkest is hier niet compleet. We missen zo’n zeven blazers die 
waren verhinderd door school of andere activiteiten. Volgende keer 
maar weer ”met z’n allen”. Het orkest is in volle voorbereiding voor 
het komende voorjaarsconcert. Dat wordt best leuk. Succes!

Fotografie: Theo Bos



VOORJAARS 
CONCERT

KLEURRIJK
VRIJDAG 7 APRIL

|Koninklijke Harmonie De Bazuin 
Dirigent Hans Verheij
|Leerlingen + Jeugdorkest   
Dirigent Adrie van Werd
Gastorkest: Koninklijke Fanfare Apollo
Nieuw Lekkerland o.l.v. Henk Bonenkamp

|Locatie     
De Harmonie, Dalemwal Gorinchem
Gratis parkeergelegenheid
|Aanvang     
20.00 uur. Zaal open 19.00 uur

|Entree € 5,- per persoon   

3 orkesten 
op het podium: 

Jeugd
Harmonie 

Fanfare


