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In dit Kerstnummer:
• Alles over het 29ste Kerstconcert
• Jos Jansen nieuwe dirigent A-orkest
• Fotoreportage concert Cowboys
• Afscheid dirigent Hans Verheij 
• Yavin Groenewegen nieuwe dirigent jeugd

Wij wensen u gezellige feestdagen 
en een voorspoedig,

gezond en muzikaal Nieuwjaar!

Cowboys en indianen Concert
Alle orkestleden waren bij dit concert als cowboy of indiaan verkleed. 
Een feestelijk en kleurrijk geheel. Lena Noordermeer en Naomi van Ber-
kel zagen er ook top uit. het was een bijzonder themaconcert wat zowel 
door publiek als muzikanten enorm werd gewaardeerd. De presentatie 
bij de jeugd was van ons nieuwe lid Ilse Veen. Dat doet ze toch zo maar 
even. Kortom een goed en leuk initiatief. We hebben er van genoten.

LENA NOORDERMEER                                               NAOMI VAN BERKEL

ILSE VEEN



Tiende concert voor en met mensen met een beperking was bijzonder geslaagd.

Feest bij Harmonie De Bazuin
De mensen met een beperking waren tijdig aanwezig voor het grote concert op zaterdag in het 
fraaie gebouw van De Bazuin. Deelnemers voor een solistisch optreden of het orkest dirigeren waren 
gespannen. De publieke opkomst was op deze warme zomeravond redelijk te noemen. Het mocht de 
pret niet drukken. Wie er was, heeft genoten. Meer dan dat. Het geeft aan dat De Bazuin maatschap-
pelijk betrokken is en deze mensen met een beperking en publiek een geweldige avond te hebben 
bezorgd. Chapeau voor dit sympathiek concert. Het orkest stond dit keer o.l.v. Henk Bonenkamp die 
gedreven de avond in goede banen leidde. In plaats van eens in de twee jaar zo’n dergelijk concert te 
organiseren mag het voor het aanwezige publiek wel elk jaar gebeuren.

Foto: Theo Bos



Dirigent Jos Jansen
Tijdens het concert is er afscheid genomen van 
Hans Verheij die uit eigen beweging is gestopt 
bij De Bazuin. Verheij heeft ruim 1 1/2 jaar het 
orkest mogen leiden en was daarvoor diverse 
keren ingevallen als muzikant en gastdirigent. 
“We hebben je leren kennen als een vakman, 
een verenigingsman die gaat voor kwaliteit. 
Vanavond neem je afscheid en zoals het hoort 
in goede harmonie” aldus voorzitter Theo Bos. 
Verheij werd naast een fraai boeket bloemen een 
actiefoto aangeboden.
Jos Jansen is gestart als nieuwe dirigent op pro-
jectbasis om het kerstconcert in de Grote Kerk 
op 23 december a.s. te verzorgen. Met Jos Jansen 
haalt De Bazuin muzikale top-kwaliteit in huis.

Jos Jansen is een fenomeen op de bastrombone 
en was lange tijd verbonden aan de Mariniers-
kapel der Koninklijke Marine. Voor de leden van 
de Bazuin geen onbekend en vorig jaar hier nog 
als solist. Met zijn virtuoze spel, een eigen sound 
en vooral zijn veelzijdigheid weet hij een groot 
publiek aan te spreken. Als solist verzorgt hij 
optredens in o.a. de Verenigde Staten, Frankrijk, 
Duitsland, Tsjechië, Italië, Oostenrijk en Zwitser-
land. Jos voelt zich thuis in lichte en klassieke 
stijlen en is met zijn toegankelijke benadering 
van muziek inspirerend voor het hele orkest. 
Ook soleert hij regelmatig. 

Zoals bij vele professionele blazers het geval is, 
begon zijn muzikale ontwikkeling bij het plaatse-
lijke harmonie orkest. In dit geval St. Gregorius, 
waar ook zijn vader en broer speelden. Met 21 jaar 
begon hij zijn conservatoriumopleiding in Twente. 
Later in Zwolle, waar hij afstudeerde als muziek-
docent. Daarna studeerde hij in Hilversum en 
werd zo in 1991 uitvoerend musicus. 

       Nieuwe ontwikkelingen
In november hebben we afscheid genomen van Hans 
Verheij. Deze heeft zelf zijn ontslag aangevraagd. We 
zijn in goede harmonie uitelkaar gegaan. Het is niet 
goed voor een orkest om zo snel al te moeten wis-
selen. Net gewend en we staan weer voor een nieuwe 
uitdaging. 

Mooi dat we Jos Jansen bereid hebben gevonden om 
voorlopig tot de kerst het orkest te leiden. Het is 
voor alle leden van De Bazuin een uitdaging om hier 
aan te gaan werken. Dat wil zeggen wekelijks repe-
titiebezoek, thuis repeteren en dan komt de sfeer 
vanzelf. Zet ’m op zou ik zeggen. Dit is een kans.

Kerstconcert
Voor het 29ste kerstconcert hebben we er een 
nieuwe ”slinger” aan gegeven. En voor het eerst 
weer sinds jaren met een subsidie van de gemeente 
Gorinchem. Daar zijn we erg blij mee en...we hebben 
het ook nodig. Een dergelijk kerstconcert organi-
seren loopt best in de ”papieren”. We hopen u allen 
te ontmoeten op dit bijzondere kerstconcert. Veel 
samenzang en het wordt een prachtige avond. Neem 
de zakdoeken maar mee.

Fijne feestdagen!
Theo Bos /(ere) voorzitter

Muziekcentrum “De Harmonie” 
Dalemwal 15d 
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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 • Nanda van Stam • Constance van 
Berkel • Frieda van Middelkoop • Adrie van Werd • Ries 
Schoot Uiterkamp • Nanda van stam • Richard van Hoven

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.

ZATERDAG 19 JANUARI 2018

WINTER 
CONCERT

Een traditie om aan het begin van het jaar als Bazuin in 
eigen gebouw een concert te geven. Alle orkesten zullen 

zich presenteren en de oliebollen zullen u ook weer smaken 
met een knipoog naar het nieuwe jaar. Vrij entree. 

Aanvang 20.00 uur.

Daar 
wil je bij 

zijn!

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.

Daar 
wil je bij 

zijn!



Bazuin BBQ
Het is een vaste gewoonte om 
aan het begin van het seizoen 
in september een BBQ te orga-
niseren. 
Ondanks de vele afmeldingen 
of beter gezegd ”niet aange-
meld” was het een zeer ge-
zellige avond. Met dank aan 
Slagerij Bouter uit Hoornaar.

Volgende keer de niet aanwezi-
gen aansporen om er ook bij te 
zijn. We doen het ergens voor: 
saamhoorigheid en er is een 
ander moment om even met 
elkaar te praten. Volgende keer 
staat er voor de jeugd een dartspel. Bij deze BBQ hadden 
we het spel ”petje op en Petje af”. Op verzoek werd er zelfs 
een tweede ronde gespeeld. Winnaar van beide edities was 
Paul van der Laan. Quizmaster was Theo Bos met assis-
tente Thérese Bos. En dat ging goed.

Oorkonde
Van harte gefeliciteerd. 

Je hebt de eerste prijs gewonnen met 
het spel “Petje op-Petje af”.

Dit geeft aan dat je een hoge kennis hebt van de 
Koninklijke Harmonie De Bazuin en haar muzikale wetenswaardigeden.

Daar mag je trots op zijn!
Uitgereikt op zaterdag 16 september 2017

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 

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 
rekening te houden met het op dat moment spelend orkest. 

KERSTCONCERT 2017
De organisatie van het komend kerstconcert staat als een 
huis. Dit jaar in een nieuw jasje. We hebben het ”Young 
Christmas” genoemd. Met inbreng van onze jeugdige 
muzikanten die in het groot orkest mogen zitten en mee-
spelen wat haalbaar is. Een concert met jeugdige deel-
nemrs zoals Sterre van Boxtel. Zij is 13 jaar en zingt met 
alle kerstengelen van de hemel mee. De Oosterhoutse 
Nachtegalen zullen de kerk mystiek vol galmen.

U moet erbij zijn. We rekenen op een volle kerk. Kaarten 
zijn in onze stad en aan de kerk verkijgbaar. Zie adverten-
tie op de achterpagina.

HUUR GEBOUW ”De Harmonie” is mogelijk!
De Bazuin beschikt over een eigen gebouw. Met alles 
erop en eraan. Zaalruimte is goed voor 250 zitplaatsen. U 
kunt het gebouw huren. (Geen bruiloft en partijen) Om dit 
moment wordt er regelmatig muziekles gegeven. Op de 
vrijdagavond zit orkest Merwe sinfonietta. De woensdag-
avond is voor de 

eigen vereniging en dit seizoen tot mei ook voor 13 za-
terdagen verhuurd aan een projectorkest. Door de week 
overdag behoort ook tot de mogelijkheden. De dinsdag-
avond houden we vrij voor de buren (schietvereniging). 
Kom kijken op een prachtige locatie met ruime parkeerge-
legenheid. 

The Mansions of the Lord
Dirigent Jos Jansen heeft dit jaar de keuze gemaakt 
voor ons programma tijdens het kerstconcert. Dit 
betekent bijna automatisch dat de harmonie een uniek 
repertoire ten gehore zal brengen. Een zeer bijzondere 
titel in het programma is The Mansions of the Lord, een 
hymne van de hand van Randall Wallace, die op muziek 
gezet werd door Nick Glennie-Smith. Het stuk werd 
oorspronkelijk geschreven voor de film We were sol-
diers, die in 2002 uitkwam. Daarnaast diende werd het 
ten gehore gebracht tijdens de uitvaart van president 
Ronald Reagan.

De tekst van de hymne luidt als volgt:
To fallen soldiers let us sing
Where no rockets fly nor bullets wing
Our broken brothers let us bring
To the Mansions of the Lord
No more bleeding, no more fight
No prayers pleading through the night
Just divine embrace, Eternal light
In the Mansions of the Lord
Where no mothers cry and no children weep
We will stand and guard though the angels sleep
All through the ages safely keep
The Mansions of the Lord
Juist de roep om vrede die doorklinkt in dit stuk, maakt 
het zo uitermate geschikt voor een kerstconcert!

Geboren: Liam Stout
Nu ongeveer 7 maanden geleden is Liam geboren. 
Zoon van Raymonda Stout en Robert Stout.
Mooi mannetje om trots op te zijn. 
Geniet ervan. Heeft hij al trombone les??



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

www.attema.nl

Fotoflits met Jasper Rensink 
op trompet
Op de foto Jasper Rensink in actie bij het concert 
”Cowboys en Indianen. Jasper speelt sinds kort in het 
grote orkest op trompet. Bij de  trompetsectie is elke 
trompet nodig. Je merkt het gelijk als er iemand niet 
is. Ook als je tweede of dere partij speelt heeft dat 
invloed op de klankleur. Dit geldt eigenlijk voor alle 
secties. 

De trompet is een zwaar instrument om te bespelen. 
Je hebt nogal wat lucht nodig. Techniek is ook zeer 
belangrijk. De trompet is een blaasinstrument van de 
familie der koperblazers, waarbij het geluid ontstaat 
doordat de lippen die tegen het mondstuk geplaatst 
worden, met de adem in trilling worden gebracht.

Door het indrukken of loslaten van ventielen, kun je 
op dit instrument verschillende tonen maken.
Deze ventielen zorgen ervoor dat de de buis van het 
instrument verkort (hogere tonen) of verlengd (lagere 
tonen) kan worden. 
Voordat de trompet ventielen kreeg (19e eeuw) kon je 
maar een beperkt aantal tonen spelen op dit instru-
ment. De tonen waren alleen hoog en werden bereikt 
door het veranderen van de lipspanning en de pers-
kracht waarmee de lucht door de buis werd geblazen.
Meer weten over een trompet: http://www.trompet.nl

Voor een trompet of ander instrument ga je naar Dal 
Segno in Sliedrecht. Ook het adres voor reparaties 
en onderhoud. Dal Segno zit in het pand van Joh.de 
Heer. https://dal-segno.nl. Tel. 0184 412 093



Gesproken woord door de voorzitter op vrijdag 3 november 2017

Dirigent Hans Verheij heeft te kennen gegeven dat ook hij stopt als dirigent van 
De Bazuin. Het bestuur heeft gemeend om vanavond dan ook afscheid te nemen. 

Hans, ruim 1 ½ jaar heb je het orkest mogen leiden, maar we kenden je al wat langer. In de tijd 
van Arno Schipdam ben je diverse keren ingevallen als gast-dirigent én als muzikant. We heb-
ben je leren kennen als een vakman, een verenigingsman die gaat voor kwaliteit. Vanavond 
neem je afscheid en zoals het hoort in goede harmonie. 
Oorzaak is een beetje tweeledig. Als orkest moeten we ook “hand in eigen boezem” steken wat 
betreft repetitie opkomst en thuis studeren. Dus het schort aan inzet. En eigenlijk is dat al 
meer dan honderd jaar een probleem alleen vandaag de dag nog wel wat erger. Iedereen heeft 
het immers druk.

Ondanks je inspanningen is het je niet gelukt om er meer beweging in te krijgen en dan kan ik 
mij voorstellen dat je er niet meer energie  in wil steken. We willen je hartelijk danken voor je 
inzet en spreken deze waardering uit middels een fraai boeket bloemen en een mooie foto voor 
in de huiskamer. Hartelijk dank en we wensen je het allerbeste.

Afscheid dirigent Hans Verhei



Afscheid Adrie van Werd
Gesproken woord door de voorzitter tijdens voorjaarsconcert op vrijdag 7 april 2017.

Adrie. Je hebt aangegeven om te stoppen met dirigeren vanwege 
te drukke werkzaamheden.  Vanaf 2009  ben je dirigent van 
ons jeugdorkest. Maar dat was niet je eerste kennismaking met 
De Bazuin. We kennen je al veel langer. Je bent gestart bij de 
drumband en later heb jij ook als jong broekie in het jeugdor-
kest gespeeld. Al met al was dat een mooi begin om beroepsmu-
zikant te worden. Mooie momenten en concerten heb je gedaan 
met onze jeugd en een goede basis gelegd voor hun verdere 
muzikale carriere. En wie niet heeft doorgezet heeft er toch wat 
van meegekregen. 

Adrie als dirigent stop je hier rond de meivakantie maar je 
hebt aangegeven dat we altijd een beroep op je kunnen doen 
en dat waarderen we bijzonder. We hebben een “Waarderings-
Oorkonde” voor je, een dinerbon en een fraai boeket. Hartelijk 
dank voor je inzet. 

Ries Schoot Uiterkamp
Afscheid tijdens voorjaarsconcert.
Je gaat ons verlaten vanwege je stu-
die. In 2011 ben je op 11-jarige leef-
tijd ingestroomd in het grote orkest 
en toen was je al 3,5 jaar lid bij de 
jeugd. Het juryrapport van deelname 
aan het nationale jeugdfestival in 
Schoonhoven vermeldt in 2010 dat 
je drumsolo zeer goed was. Ries. We 
zullen je gaan missen.  Slagwerkers 
liggen niet voor het oprapen. Graag 
wil ik je de “waarderings oorkonde” 
overhandigen met de bekende Bazuin 
pen. Veel succes met je studie, be-
dankt voor je inzet en graag tot ziens.

Richard van Hoven
Afscheid tijden Cowboys concert. 
Je hebt aangegeven om na ruim 15 
jaar Bazuin te stoppen. Je zag het 
niet zitten om regelmatiger op de 
repetitie te komen. Jammer, dat we 
als Bazuin weer een goede muzikant 
moeten missen. Toch respecteren 
we je besluit dat we in goed overleg 
hebben gedaan. Als aandenken een 
fraaie Bazuin pen en een oorkonde en 
we wensen je veel succes en danken 
je voor je inzet. Zeer bedankt en altijd 
welkom.

Constance van Berkel en 
Frieda van Middelkoop
November 2013 hebben jullie samen de draad opgepakt en de organisatie 
op je genomen wat betreft de Bazuin-jeugd. Jarenlang gedaan met grote 
betrokkenheid en inzet.  De jeugd groeide -door de jaren heen- tot meer 
dan 20 jeugdleden. Met concerten in o.a. De Bannehof, Koningsdag en 
kerst hebben jullie de Bazuin-jeugd op de kaart gezet. En voor dat alles 
hebben we veel waardering. Samen  hebben jullie aangegeven om diverse 
redenen een stapje terug te doen. Maar er is ook aangegeven om bij nog 
wat taken betrokken te blijven. Dat zou mooi zijn.

We hebben een fraaie “Waarderings-Oorkonde”,  een boeket bloemen en 
een dinerbon. Hartelijk dank voor de inzet , u beiden zijn een voorbeeld 
voor de vereniging.                       Gesproken woord tijdens voorjaarsconcert 7 april 2017

Samenwerking muzieklessen op De Merwedonk
In samenwerking met De Merwedonk, docenten Henk den Uyl, Irma 
Neuteboom en De Bazuin kunnen de kinderen van De Merwedonk een 
blaasinstrument leren bespelen. Men verwacht dat er een aantal kinderen 
doorstromen naar De Bazuin om zich verder op het instrument te ontwik-
kelen. 

Hulp 
Inmiddels heeft de eerste groep leerlingen van de Merwedonk muziekles 
gehad en dat was wederom een groot succes. Woensdag 22 november heb-
ben zij voor ouders/verzorgers, opa’s en oma’s een afsluitend concertje 
gegeven en lieten ze zien waar ze al die weken voor hebben geoefend. 

Onlangs is de volgende groep leerlingen weer enthousiast begonnen met 
een instrument naar keuze. Daarom de vraag of er vrijwilligers zijn die 
op een woensdag van ongeveer 11:15 uur tot 12:30 uur Henk en Irma 
kunnen helpen. Het gaat om klaar zetten stoelen en lessenaar en vast 
gelopen ventielen te ”smeren”. 

Opgeven kan bij Femke Tuinenburg (femketuinenburg@gmail.com)

Nieuwe dirigent Bazuin-jeugd
Medio mei 2017 is Yavin Groenewegen de nieuwe dirigent voor 
de jeugd van de Koninklijke Harmonie De Bazuin in Gorinchem. 
Yavin volgt hiermee Adrie van Werd op die meer dan zeven jaar 
de jeugd heeft begeleid en nu is gestopt vanwege zijn drukke 
werkzaamheden en eigen drumschool. Yavin is in 2014 afgestu-
deerd als ”Uitvoerend Musicus” met als hoofdvak Trombone bij 
het Conservatorium. Daarnaast heeft hij verschillende cursus-
sen gevolgd, waar hij onder andere les kreeg van de gerenom-
meerde trombonist Ilja Reijngoud.

Trombone
Yavin (27) is een trombonist in hart en nieren met een duidelijk 
eigen smaak. Verschillende muziekstijlen weet hij ten gehore te 
brengen op zijn trombone. Als musicus, trombonist, dirigent en muziekdocent is hij van alle markten thuis op mu-
ziekgebied. Bands waar hij regelmatig mee speelt zijn ‘Sonny’s Inc.’, ‘Hornadize’, ‘Mensenkinderen’, ‘Winnetoe’ etc. 
Ook met deze muzikanten weet hij elke keer weer een programma neer te zetten vol verrassingen. Met Yavin heeft 
De Bazuin weer een jonge en enthousiaste dirigent voor het groeiende jeugdorkest 

Nanda vijftig jaar lid
We vieren feest.  Je bent al ere-lid. Je hebt al het Bazuin-
beeld. Dus alle onderscheidingen die we voor een  lid heb-
ben zijn je al toebedeeld. Je hebt ook vele  bestuursfuncties 
doorlopen en nog steeds ben je goed betrokken bij de vereni-
ging. Door de week, overdag, geruisloos muziek sorteren en 
opruimen. Wie ziek of jarig is krijgt een kaartje. Je zit ook 
nog in de muziekcommissie en wekelijks zien we je vanuit 
Barendrecht op de repetitie. 
Nanda. We heben veel waardering voor je inzet. Je bent 
vijftig jaar lid van De Bazuin. Ook voor jou de waarderings-
oorkonde, een boeket bloemen en een dinerbon. Van harte 
gefeliciteerd

Gesproken woord tijdens voorjaarsconcert 7 april 2017

Oorkonde-50
Koninklijke Harmonie De Bazuin

Waardering voor
Nanda van Stam | ere lid

Bestuur van Koninklijke Harmonie De Bazuin te Gorinchem
dankt je hartelijk voor je inzet en bijdrage aan de vereniging.

Daar hebben we veel waardering voor.
Van harte gefeliciteerd met je vijftigjarig-lidmaatschap!

Gorinchem, vrijdag 7 april 2017

Voorzitter: Theo A.M. Bos  / Secretaris: Marian Aaftink

Gorinchem, vrijdag 7 april 2017

Voorzitter: Theo A.M. Bos

Secretaris: Marian Aaftink

Bestuur van Koninklijke Harmonie De Bazuin te Gorinchem

dankt je hartelijk voor je inzet en grote bijdrage aan de vereniging 

-in het bijzonder de jeugd. Daar hebben we veel waardering voor. 

Koninklijke Harmonie De Bazuin

Waardering voor
Adrie van Werd

Oorkonde



Pief Paf Poef concert schot in de roos
Het concert voor jong en oud met het thema cowboys & indianen was vrijdag 3 november een groot 
succes. Alle muzikanten hadden zich omgetoverd tot een cowboy of indiaan wat een extra dimensie gaf 
aan de aangepast concertmuziek. De bomvolle zaal genoot van Morricone maar ook speciaal van de 
jeugd die een leuk en verrassend optreden verzorgde. Ook de presentatie was van de jongeren zelf. Bij 
het grote orkest -o.l.v. Hans Verheij die deze avond ook afscheid nam als dirigent van De Bazuin- werd 
de algehele presentatie verzorgd door Marian Aaftink. De avond werd thematisch ondersteund door de 
Country Line Dance groep die een fraaie demonstratie gaf. Al met al een zeer geslaagde avond!

Foto: Theo Bos



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

Nú online 
bestellen via 
www.plus.nl

Software voor 

deurwaarders-en 

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

Koninklijk 
concert
26 April 2017 onder toe-
zicht van de gedecoreerden 
waren we -na jaren afwe-
zigheid vanwege nieuwe 
opzet- present in het stad-
huis.

Het Koninklijk Concert van 
de Bazuin werd zoals vroe-
ger weer druk bezocht, een 
vrolijk en swingend concert 
met o.a. de burgemeester 
en gedecoreerden als pu-
bliek! Prachtige akoestiek 
en mooi om er weer bij te 
zijn. Op naar 2018!?

Projectorkest (SPON)
Ook voor dit jaar 2017/2018 hebben we onze accommo-
datie verhuurd aan het projectorkest. Deze komen 13 
keer repeteren in ons gebouw. Er komen dan muzikan-
ten uit het gehele land. Van Groningen tot Limburg. Zo’n 
orkest bestaat uit 70 muzikanten. Elk jaar repeteren 
ze in Gorinchem en gaan dan op toernee. Dit jaar staat 
Oostenijk op het lijstje om daar concerten te geven. 

Wat niet uit de verf is gekomen is het weer kunnen 
beschikken over de parkeergelegenheid op de Dalemwal. 
Wat eerst wel mogelijk was om achterin op de openbare 
speelplaats tijdelijk te kunnen parkeren voor 13 zater-
dagen in januari tot mei is het nu letterlijk proppen en 
dubbel parkeren op onze eigen parkeerplaats. Buren 
niet blij. Wij niet blij en een hoog risico als er calamitei-
ten zijn. We hebben de wethouder daarop aangesproken 
maar hij zag geen probleem. ”brandweer” vindt het 
prima! Wij onze vingers maar kruisen dat er ook niets 
gebeurt. Beetje struisvogel-politiek. Als het allemaal 
maar goed gaat. We hebben ook informatie gewonnen bij 

een aantal raadsleden. Die denken dat het om een permanent parkeerprobleem gaat. Dus voor de gehele vereniging. 
Dat is niet juist. Het gaat om 13 zaterdagen begin 2018 waar een oplossing voor gezocht zou moet en worden. En die 
is er! Was voorheen nooit geen probleem. Wat is er veranderd?

Wat is SPON? Stichting Project Orkest Nederland (SPON) organiseert jaarlijks een prachtige en leuke projectreis 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 medemuzikanten. Daarom verzorgt SPON voor 
de projectorkesten, samengesteld uit amateur-muzikanten uit het hele land, jaarlijks mooie concerten op podia in afwisselende 
landen. De serie repetities die in ons gebouw worden gehouden zijn op 9 december, 13 januari, 27 januari, 17 februari, 10 
maart, 31 maart, 14 april, 28 april, 12 mei en 26 mei 2018 Best leuk en interessant om eens te komen luisteren. Aanvang 
is 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.



Foto: Theo Bos

Tiende concert voor en met mensen met een  
beperking was bijzonder geslaagd.



Sterre van Boxtel
Sterre was 7 jaar toen klassieke muziek zachtjes op de achter-
grond speelde. Er viel ineens een traan over haar wang. Haar 
vriendinnetje keek haar verwonderd aan. Totdat Sterre zei: ”Vindt 
jij deze muziek ook zo mooi?..”
Sopraan Karin ten Cate ontdekte in Sterre een vocaal talent. 
Met respect voor de jonge leeftijd van Sterre, organiseerde Karin 
speelse en vreugdevolle zanglessen. In het begin zong Sterre 

voornamelijk kinderliedjes 
zoals Sakura, Viva la Musica 
en Lullaby my sweet little 
baby. Sterre schreef ook 
eigen kleine liedjes bijvoor-
beeld over haar kat. Het 
duurde niet lang eer Sterre 
om ander repertoire vroeg. 
Ze was 9 jaar toen zij 
uitkeek naar Opera, Mozart 
en Bach. Karin ten Cate 
begeleidt Sterre op haar 
muzikale weg. Het meest 
belangrijk is dat Karin dit 
doet met haar hart.

Toen Sterre 8 jaar was, in 2012, is zij gaan zingen in een Oratori-
um Kinderkoor. Sterre genoot van de sfeer, keek om zich heen en 
hield ervan te luisteren naar de oudere kinderen. De eerste maan-
den zong Sterre nog niet zoveel. Dirigent Paul Waerts staat kin-
deren toe op de eigen wijze te genieten van het koor. Toen Sterre 
besloot zelf mee te zingen, leerde zij Bach en Mozart zingen. Het 
publiek was sprakeloos toen Sterre op haar 9e in een kleine kerk 
solo zong; waar kwam die stem ’opeens’ vandaan? In 2015 nam 
Sterre afscheid van dit koor na haar derde keer deelname aan de 
Matthaeus Passion.

In 2013 deed Sterre auditie voor Vocaal Talent Nederland. Hier 
zou Sterre op nationaal niveau met andere vocaal getalenteerde 
kinderen kunnen zingen. Ze ontving het compliment ”een veel-
zijdig zangeres met een enorme drive” te zijn. Sterre kreeg les in 
ensemblezang, koorzang en solfège. Beroemde en bekende diri-
genten en componisten werken met dit koor. De kinderen hebben 
samen veel plezier! Na 4 jaar kinderkoor besluit Sterre in 2017 
te stoppen. Ze is dan 12 jaar en is erg enthousiast in haar rol als 
soliste, waarvoor zij steeds vaker gevraagd wordt. 
Tijdens het kerstconcert zal Sterre o.a. de volgende composities 
zingen: Pie Jesu, Largo van Handel, Laudate Dominum, Ave 
Maria.

Deborah Paddy
Sterre wordt begeleidt door Deborah Pardy. Zij heeft 3 opleidin-
gen op het conservatorium succesvol afgerond: in piano en zang 
en vocal coaching. 

Carina Bossenbroek op panfluit
Carina Bossenbroek (1993) begon op 9-jarige leeftijd met pan-
fluitlessen nadat zij haar AMV- diploma op de muziekschool had 
behaald. Ze begon haar lessen bij Gerard Rijken van Olst en Ger-
linda van den Berg. Op 13-jarige leeftijd begon ze privé lessen te 
volgen bij de bekende panfluitiste Liselotte Rokyta.
In 2010 heeft Carina meegedaan met het jong Interclassic con-
cours, en won ze dit concours in 
haar categorie. Naar aanleiding 
hiervan is haar debuutalbum 
“Sensation” verschenen.

In de zomer van 2012 heeft zij 
tijdens een panfluitfestival een 
masterclass gevolgd bij de we-
reldberoemde Roemeense pan-
fluitist Gheorghe Zamfir. Ook 
kreeg zij tijdens dit panfluitfesti-
val lessen van Radu Nechifor.
Carina verleent regelmatig haar 
medewerking aan concerten 
in combinatie met koren en 
diverse musici. Ook heeft zij 
aan verschillende cd opnames 
haar medewerking verleend. 
Carina heeft al verschillende concertreizen gemaakt waaronder 
naar Zuid Afrika, Wenen en Praag. Momenteel volgt Carina nog 
regelmatig lessen bij Liselotte Rokyta. Vanavond zal Carina bege-
leidt worden door Laurènce Fierens.
Tijdens het kerstconcert zal Carina de o.a. volgende composities 
spelen For Unto us, O Kindeke klein, God rest you, Glorie in 
excelsis Deo, Joy to the world.

Laurènce Fierens
Laurènce Fierens (1999) en woon in het 
prachtige dorp Hendrik-Ido-Ambacht. Op 
dit moment volg ik de studie Internatio-
nale Betrekkingen en Organisaties aan de 
Universiteit Leiden. Laurènce Fierens (1999) 
is vanaf zijn 7e lessenjaar met het bespelen 
van het prachtige snaarinstrument, de piano. 
Hij studeerde bij verscheidende docenten en 
heeft verschillende masterclasses gevolgd 
waaronder bij concertpianist Peter Bakker 
en Bernard Zwueste en organist/pianist Roe-

land de Reuver. Momenteel wordt hij gedoceerd door Lennart 
Moree. In augustus 2015 heeft Laurènce de eerste prijs behaald 
bij het Nederlands Premiere Concours. Sindsdien begeleidt hij 
verschillende christelijke koren, waaronder Sjalom uit Hendrik-
Ido-Ambacht, gemengd koor Deo Juvante uit Capelle aan den 
IJssel en natuurlijk mag jeugdkoor Hosanna ook niet ontbreken. 

Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden aangegaan met di-
verse musici op het gebied van geestelijke, klassieke en modern-
klassieke muziek en is er meegewerkt aan een CD-opname. 
Momenteel beheert Laurènce een kleine lespraktijk en wordt hij 
regelmatig gevraagd voor (solistische) verlening op concerten. 

Oosterhoutse Nachtegalen
Jeugdkoor de Oosterhoutse Nachtegalen bestaat uit jongens en 
meisjes, in leeftijd variërend van ongeveer 7 tot ongeveer 20 jaar, 
die zingend de hele wereld over trekken. De leden van het koor 
komen niet alleen uit Oosterhout, maar uit de hele regio. Voor-
dat ze toetreden tot de concertgroep van het koor, worden ze 
in de opleidingsgroep door bevoegde docenten klaargestoomd 
voor het nachtegalenleven. Door de gedoseerde maar continue 
instroom van nieuw opgeleide jonge zangers en zangeressen 
is een constante kwaliteit gewaarborgd en geniet het koor een 
goede reputatie, niet alleen binnen de landsgrenzen maar ook ver 
daarbuiten. De bijzondere klankkleur die het koor typeert, wordt 
vooral verkregen door de aanwezigheid van 3e alten (jongens-
stemmen in of kort na de stemwisseling); de vele 4- en 5-stem-
mige stukken krijgen hierdoor een eigen charme en karakter.

Vrijwel elk jaar maakt het koor een tournee. Zo werden er o.a. 
concertreizen gemaakt naar Amerika, Denemarken, Noorwegen, 
Tsjechië, Polen, Canada, Engeland, België, Spanje, Zuid-Afrika, 
Oostenrijk, Duitsland, Rusland/Siberië, Albanië, Ierland en 
Nieuw-Zeeland. Regelmatig vertegenwoordigen de Oosterhoutse 
Nachtegalen in hun rol van ‘zingende ambassadeurs’ regionale 
en (inter)nationale overheden en het bedrijfsleven.

De muzikale leiding is in handen van dirigent/directeur Wim 
Schoones. Hij kwam in 1968 als jong zangertje bij de Nachtega-
len en is daar vervolgens nooit meer weggegaan. Na de Peda-
gogische Academie vervolgde hij zijn studie aan het Rotterdams 
Conservatorium. Aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag 
volgde hij een specialisatiejaar voor dirigent van kinder- en jeugd-
koren. Vele jaren stond hij zijn vader Tiny Schoones, die ruim 
35 jaar het koor leidde, als tweede dirigent en repetitor terzijde 
en was hij ook verantwoordelijk voor de opleiding van de jonge 
nachtegalen. In 2010 droeg Tiny zijn taken officieel over aan zijn 
zoon. Naast zijn werk bij de Nachtegalen is Wim actief als mu-
ziekdocent, begeleidt en dirigeert hij andere koren en vormt hij, 
samen met zijn drie broers, de a capella vocal group “Brunchtime 
85”. Met de Oosterhoutse Nachtegalen maakte hij inmiddels al 
ongeveer 60 tournees.

Jan Damen
Vaste begeleider van het koor is pianist/organist Jan Damen. 
Hij studeerde piano aan het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag bij de bekende pianist Theo van der Pas en behaalde de 
akte Schoolmuziek. Hij was lang als muziekdocent en directielid 
verbonden aan de Pedagogische Academie in Breda. Daarnaast 
is hij al vanaf jonge leeftijd actief als begeleider van vele koren en 
solisten.

|Locatie: Grote Kerk Gorinchem   | Zaterdag 23 december 2017 |Aanvang 19.30 uur. 
Kerk open 19.00 uur | Vrije zitplaatsen |Entree € 15,00 per persoon Inclusief thee/koffie
|Kaartverkoop Gorinchem: 
Primera Arkelstraat | Bruna Piazza Center
Aan de kassa van de kerk

Deelnemers Kerstconcert 2017



Zon, regen en muziek op het mooiste plein van Gorcum
De voorbode was hier en daar een tijdelijke kleine bui regen. Doch de buien waren af en toe pittig maar dat mocht de 
pret niet drukken. Een groot publiek genoot met volle teugen van het zomerorkest op het plein in Gorinchem.
Terrassen
Op de terrassen en ver daarbuiten was het druk. Bij een tijdelijke bui schoof het publiek samen onder de terrasluifels. 
De sfeer was opvallend goed. Het zomer orkest staat onder leiding van twee jonge dirigenten: Ido-Gerard Kempenaar 
en Paul van Gils die elk een eigen stijl hadden van dirigeren en wisselend het stokje ter hand namen. Opvallend was 
de orkest discipline en het plezier wat van het orkest afstraalde. Leuk was dat het orkest direct na de pauze begon met 
marslopen rond de fontein. Een pittige mars met gelijk een pittige regenbui. Het was plezierig vertoeven op de Grote 
Markt. De organisatie en het publiek kunnen terug kijken op een leuke middag die gerealiseerd kon worden dankzij de 
gemeente Gorinchem, FOWW, Plus Jan Sterk en de Koninklijke Harmonie De Bazuin.
Het was mooi om te horen hoe homogeen de klankleur was van het orkest. Een mooie prestatie om in een paar weken 
tijd -een jaarlijks nieuw samengestelde groep van muzikanten- tot een eenheid te brengen. Het is bijna traditie dat dit 
orkest op uitnodiging van De Bazuin naar Gorinchem komt om een concert te geven. Het geniet elk jaar dan ook grote 
belangstelling. Mooie promotie voor de stad! www.zomerorkest.nl

Foto: Theo Bos



ZATERDAG 23 DECEMBER 2017
GROTE KERK GORINCHEM

ORGANISATIE: STICHTING VRIENDEN VAN DE BAZUIN | www.debazuin-gorinchem.nl

|Locatie Grote Kerk Gorinchem
|Aanvang 19.30 uur. Kerk open 19.00 uur
Vrije zitplaatsen
|Entree € 15,00 per persoon  
Inclusief thee/koffie
|Kaartverkoop Gorinchem:
Primera Arkelstraat | Bruna Piazza Center
Aan de kassa van de kerk
 

Young
Christmas

Oosterhoutse Nachtegalen
Sterre van Boxtel - solo / Deborah Paddy - piano

Carina Bossenbroek - panfluit / Laurènce Fierens - piano 
Harmonie De Bazuin met jeugdorkest o.l.v. Jos Jansen 


