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Het nieuwe geluid
van De Bazuin

de gemakkelijke winkel voor wenskaarten,
kansspelen, tabak en tijdschriften

De Bazuin zomervakantie
met een knipoog naar het najaar!

Voorjaarsconcert: een nieuwe
lente een nieuw geluid.
Op zaterdag 23 maart 2013 was het dan zover: het eerste concert
voor de twaalf nieuwe beginners in het jeugdorkest. En dat al na
pas zes repetities!

Beste Bazuin-leden,
De zomervakantie staat voor de deur, maar toch nog een Signaal zo vlak voor deze
zomerstop. We kijken terug op een periode met hoogte- en dieptepunten, maar
gelukkig zijn de hoogtepunten in de meerderheid. Zo begin ik met het welkom
heten van een tweetal nieuwe bestuursleden. Rianne van der Laan en Gina Spronk
zijn tijdens de algemene ledenvergadering toegetreden tot het bestuur, waardoor
het bestuur nu weer bestaat uit 5 personen. Als bestuur zijn we erg blij dat we nu
weer volledig bezet zijn zodat de taken iets meer verspreid kunnen worden. Ik
wens Rianne en Gina veel succes bij het uitoefenen van deze taak. Verderop in het
Signaal zullen zij zich verder voorstellen aan jullie.
Nieuwe akoestiek
Naast het toetreden van deze twee nieuwe bestuursleden heeft ook het gebouw van
de Bazuin een vernieuwing gekregen. Dankzij sponsoring vanuit de Van Andel
Spruijt-stichting is er naast een aantal nieuwe instrumenten ook een lange wens
om iets aan de akoestiek van de Harmonie te doen verwezenlijkt. De eerste repetities zijn inmiddels geweest waaruit direct blijkt dat het een groot effect heeft op
de akoestiek. Wilt u ook eens horen hoe het nu is met deze nieuwe akoestiek? Dan
nodigen wij u van harte uit om op 26 oktober te komen luisteren naar het Concert
met gehandicapten. Uiteraard in ons eigen gebouw de Harmonie.
Muziekcentrum 10 jaar
Als we het dan toch hebben over de Harmonie, wisten jullie dat het gebouw dit
jaar 10 jaar bestaat? Als vereniging mogen we trots zijn op zo’n gebouw. Hoeveel
verenigingen kunnen het nu zeggen dat ze zo’n mooi gebouw hebben om in te
mogen repeteren en concerten in te geven?
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H e r e n k a p s a l o n

Optreden voor een heus publiek was voor sommigen erg spannend. Een beetje zenuwachtig en met rode wangen zaten ze te
wachten tot ze mochten beginnen. Gelukkig werden ze bijgestaan
door de andere jeugdleden, die al langer meespelen bij het jeugdorkest en konden ze rekenen op de deskundige begeleiding van
Adrie. Met z’n allen (30 jeugdleden) speelden ze Regent Square,
Celebration Prelude en Dark Towers. En wat ging het goed!
De zeven leden van het leerlingenorkest speelden daarna ook
nog Cantigas Espania en Toccata in D minor. Prachtig gespeelde
stukken, waar ook duidelijk uit blijkt dat zij al een stap verder zijn
dan de (voormalig) beginners. Het spelen van leuke, uitdagende
stukken is voor deze heel kleine groep echter op dit moment
zonder goede ondersteuning erg moeilijk. Laten we hopen dat het
leerlingenorkest snel versterking krijgt vanuit de Harmonie, zodat
zij muzikaal ook verder kunnen groeien.
Voor wat het jeugdorkest van De Bazuin betreft kunnen we zeker
terugkijken op een zeer geslaagde avond. We kijken al uit naar het
volgende optreden! Constance van Berkel

op afspraak
achter de Johanneskerk
tegenover het Piazza Center
Vlietlaan 19
Gorinchem
Tel. 0183 - 620154

ook ’s avonds

De Bazuin concerten
Mocht u overigens niet willen wachten tot 26 oktober om de Bazuin weer te horen
spelen, dan kunt u ook op 14 september terecht in de Lingehaven. Traditiegetrouw
Op zoek naar een gebruikte
zal ook dit jaar de Bazuin weer spelen op dit mooie podium op deze bijzondere
Op zoek naar een gebruikte of nieuwe fiets?
of nieuwe fiets?
locatie. Voor de vereniging weer een uitgelezen kans zich te presenteren aan Ruim
bezoeassortiment in fietsen en accessoires:
Ruim assortiment fietsen
kers die doorgaans niet bij een concert van de Bazuin komen kijken.
- elektrische fietsen

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

- stadsfietsen

en accessoires:

De Bazuin jeugd
- lifestyle fietsen
- elektrische fietsen
Voor de jeugd staat er nog een uitwisseling op het programma. De datum-iskinderfietsen
nog
- stadsfietsen
- racefietsen
- lifestyle fietsen
onder voorbehoud, maar vooralsnog zal er 5 oktober een uitwisseling zijn met
de
- ATB
- kinderfietsen
jeugd van Crescendo Sliedrecht. Rest mij niets meer dan u allen een prettige vakanKijk op www.biketotaalgorinchem.nl voor een
- racefietsen
onze fietsen, nieuw én gebruikt!
tie toe te wensen. Wij hopen u allemaal na de vakantie weer te begroeten tijdensactueel
de aanbod van
- ATB
repetities of op een van de concerten.
Batavus - Cortina - Gazelle - Giant - Raleigh - Sparta
Kijk op www.biketotaalgorinchem.nl
voor een actueel aanbod van onze fietsen,
nieuw én gebruikt!
__________________________________________________

Met vriendelijke groet,
Richard Haeser / Voorzitter

Batavus - Cortina - Gazelle - Giant - Raleigh - Sparta

Noteer in je age
nda!

Najaarsconcer
Met en voor t:
gehandicapten:
26 Oktober a.s
.
in De Harmonie
.
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29 november 2012

Sinterklaas bij De Bazuin

Ik vond Sun Calypso het leukst om te spelen met het nieuwjaarsconcert, omdat het klappen nooit gelijk ging. Maar gelukkig met
het concert wel! Easy Pop Suite vind ik moeilijk, maar daar oefen
ik nog wel voor.
Ik vond het leuk om met het grote orkest te spelen, ook het
oefenen op woensdagavond. Ik zat naast 2 leuke vrouwen, die ook
hoorn spelen. Ik speel hoorn, omdat mijn moeder het ook speelt,
maar zeker ook omdat het leuk is. Bij het orkest zit ik naast twee
gezellige jongens, Max en Freek-Jan.
Ik vond het concert wel spannend, maar uiteindelijk is het toch
gelukt.Er was best veel publiek, ook mijn opa & oma, vader &
moeder en broertje waren er. Die vonden het ook erg mooi.
Nu gaan we hard oefenen voor het festival in Schoonhoven!!!
Groetjes, Kiki van Beekom

Nadat iedereen lootjes had getrokken via internet was het donderdag 29 november dan eindelijk zo ver. Sinterklaasfeest bij
het beginners- en leerlingenorkest van De Bazuin. De vraag alleen was zou hij echt wel komen? De spanning was voelbaar bij
veel orkestleden. Ik zelf wist ook niet of de Goedheilig Man wel
of niet zou komen en daarom begon ik maar gewoon met de
repetitie. Voor de zekerheid had ik wat Sinterklaas muziek uitgedeeld en nadat we dit een aantal keer hadden doorgespeeld
ontstaat er lichte paniek in het orkest, er stopt namelijk een
vreemde auto met daarin......jawel hoor....Sint met zijn Pieten.
Spontaan spelen we, Sinterklaasje kom maar binnen met je
knecht.
De Sint heeft over iedereen wel een leuk verhaaltje te vertellen
en laat iedereen dan ook naar voren komen. Hij krijgt het orkest zelfs zo ver om te dansen op het bekende nummer Gangnam Style; zelfs de jongens. Nog even wat Sinterklaas liedjes
spelen voordat Sint en de Pieten weer moeten vertrekken. Dan
is het tijd om de kadootjes uit te delen, maar eerst krijgt iedereen wat lekkers te drinken en te eten. Om 20.00 zijn alle
kadootjes uitgepakt en gaan we met een goed gevoel naar huis.
Adrie van Werd

W IS T JE DA T?
Najaarsconcert:
Met en voor
gehandicapten!
Met veel plezier kunnen wij aankondigen dat er
op zaterdag 26 oktober 2013 een najaarsconcert
is. Met en voor de gehandicapte medemens.
Naast de Bazuin zullen er mensen met een
beperking zijn die een bijdrage leveren aan het
concert.
Het is altijd een groot plezier voor deze mensen
maar ook zeker voor het orkest. En misschien
zoals andere jaren zal er weer een grootse
dirigenten wedstrijd zijn.
Dus dit mogen we niet missen. Komen jullie ook
allen? Niet alleen de gehandicapte medemens
verheugd zich erop maar wij als orkest ook.
Graag zien wij jullie op zaterdag 26 oktober
2013. Tot dan!!
Plaats: Koninklijke Harmonie ’De Bazuin’,
Dalemwal 15d
Aanvangstijd: 19.30 uur

De Bazuin muziekcommissie

In februari zijn 11 nieuwe muzikanten
gestart in het beginnersorkest!
De boekenmarkt heeft in maart
€350,- opgebracht. Daarmee zijn
direct de kosten voor de boekjes met
de hymnes die de harmonie tijdens
dodenherdenking speelde terugverdiend.
Guillaume Niesthoven heeft op 6 april
zijn A-diploma op saxofoon behaald
bij KNFM in Tilburg. Gefeliciteerd!
Twee moeders regelen heel veel zaken voor
de jeugd, zoals het Sinterklaasfeest, nieu
w
gekopieerde muziek, maar ook aardig wat
stukjes in dit signaal. Dank daarvoor!
Ons 10-jarige gebouw heeft nu een
fantastische akoestiek. Fraaie panelen
zijn geplaatst waardoor het geluid niet
meer zo hard klinkt. Op deze panelen
staan foto’s van onze jeugdleden. Dit
alles dankzij een financiele bijdrage
van de Van Andel-Spruijt stichting.
De moeder van Kiki op hoorn heet
Lisette en speelt ook hoorn. Zij heeft
aangeboden de hoornleerlingen in het
Beginnersorkest te ondersteunen door mee
te spelen bij het Beginnersorkest. Fijn!
Dirigent Henk mag van Marian niet de hele
vakantie beschikbaar zijn voor repetities
en voorbereiding Lingehavenconcert.
Marjolein Pronker heeft op 6 januari
een dochter Janne gekregen. Vlak
daarvoor is ze ook nog getrouwd
met haar Arjan. Gefeliciteerd!
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en Technische Dienst:
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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
12.00 - 17.00 uur / 19.00 - 22.00 uur
12.00 - 22.00 uur
12.00 - 17.00 uur
11.00 - 22.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
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Uw adres
voor verse en gebakken vis..!

JAN STERK

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

HET KLANKBORD
VOOR DE
DOE HET ZELVER.

WINKELCENTRUM NIEUW-DALEM”
GORINCHEM- OOST

Tijdens de Algemene Ledenvergadering kwam naar voren dat het niet voor iedereen duidelijk is wie er allemaal in de muziekcommissie zitten en wat deze commissie allemaal voor verantwoordelijkheden heeft. Een bericht in ons clubblad
leek ons de eenvoudigste manier om alle leden te bereiken en even te vertellen wie
wij zijn en wat we doen.
De muziekcommissie bestaat momenteel uit een viertal leden. Dit zijn:
• Nanda van Stam (klarinet)
• Marian Aaftink (hobo)
• Christiaan van Middelkoop (trompet)
• Paul van der Laan (klarinet)
Binnen de muziekcommissie is geen verdeling van taken en pakken we in principe
alles met z’n allen op. Uiteraard heeft iedereen zijn of haar specialiteiten, maar
het is over het algemeen een goede wisselwerking. De belangrijkste taken van de
muziekcommissie zijn:
l Samen met de dirigent bepalen welke muziek gespeeld wordt. We proberen
altijd vroeg hiermee te beginnen. Op het moment van schrijven van dit stuk
(eind mei, de zon heeft nog nauwelijks geschenen), is bijvoorbeeld het Kerstconcert al ter sprake gekomen. Bij het bepalen wordt gekeken of er nog met
bepaalde thema’s rekening gehouden moet worden. Ook wordt er altijd geprobeerd rekening te houden met het niveau van de muziek. We controleren of de
muziek aanwezig is in het archief en zo niet wordt de muziek bij de uitgever
besteld en opgenomen in het archief.
l Zodra duidelijk is welke muziek er in de map van de muzikanten terecht moet
komen, wordt de muziek gekopieerd en verspreid in de bekende hangmappen.
l Een aantal weken voor een concert wordt er met de dirigent afgestemd wat het
definitieve programma gaat worden. Over het algemeen moeten we een bepaalde tijd vullen en moeten dus ook ongeveer zoveel muziek op het programma
hebben. Stukken die het orkest eventueel nog onvoldoende onder de knie heeft
worden nog niet gespeeld en bewaard voor een later concert.
l Eens in de zoveel tijd ontvangen de leden een formulier waar op staat welke
muziek in de map bewaard moet blijven, en welke muziek ingeleverd moet
worden. De ingeleverde muziek wordt door de muziekcommissie verzameld,
gesorteerd en opgeruimd in het archief.
Om bovenstaande allemaal te bewerkstelligen hebben we zo goed als wekelijks
contact met elkaar. We hebben niet echt vaste momenten waarop we vergaderen,
maar er wordt veel ge-e-maild en ideeën uitgewisseld. Daarnaast is er wel vrijwel
iedere woensdag tussen 19.30u en 20.00u voordat de repetitie begint iemand van
ons aanwezig in het archief.
Natuurlijk staan wij altijd open voor ideeën en suggesties. Je kunt ons altijd even
aanschieten tijdens de woensdagavond of mailen naar het adres wat achterin het
signaal staat. Daarnaast zullen we binnenkort voor de tweede keer een kleine enquête houden waarin we duidelijk proberen te krijgen of jullie nog bepaalde wensen hebben voor te spelen muziek. Meer informatie hierover zien jullie vanzelf
terug in jullie hangmap.
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Fransen

de gemakkelijke winkel voor wenskaarten,
kansspelen, tabak en tijdschriften

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

Da’s mooi mannen!
Gorinchem: Piazza-Center 41
Telefoon (0183) 63 39 23
Altijd actueel in mannenmode!
www.vanrijswijkmode.nl

Agenda De Bazuin
25 juli t/m 29 aug.
14 september		
			
05 oktober (??)		
26 oktober		
			
21 december		

Zomervakantie
Lingehavenconcert
(aanvang 11.30 uur/1e deelnemer)
Jeugd-uitwisseling
Najaarsconcert
met en voor gehandicapten. Aanvang 19.30 uur
25e Kerstconcert

04 januari 2014		
15 maart 2014		

Nieuwjaarsconcert
Voorjaarsconcert

Naam: 				
Dubbele Waldhoorn
Afgiftedatum: 			
1991, daarvoor Es Hoorn
Muzikale geboortedatum:
1964
Nationaliteit(en): 		
EMS (Hardinxveld_Giessendam)
Merwe Sinfonietta en De Bazuin
Muzikale geboorteplaats: Oprichting van
Leerlingenorkest EMS en een muzikale
familie.
Unieke aan uw instrument/muzikale
leven: (Instrument) De mooie warme
klank van de Hoorn. (Muzikale leven) Ik
had een aantal jaren niet meer gespeeld
op een instrument en op ”aandringen” van
Frans Swaters tijdens een basis schoolevenement van m’n kinderen weer lid geworden van een vereniging ”De Bazuin”.

De Bazuin was dit jaar
weer present bij de
Dodenherdenking.
Het mogen begeleiden van
de jaarlijkse Dodenherdenking gaat al enige tijd per
toerbeurt. Wisselend met
het Showkorps en Volharding. Dit jaar ondersteunde
we de bloemlegging met
fraaie muziekstukken.
Ondanks de kleine bezetting
(vanwege de vakantie) hebben we het toch weer mooi
gedaan. Theo Bos speelde
strak de Last Post.

Jarigen... Van Harte

Het muzikale paspoort van Hanneke Venderbos

Even voorstellen: onze nieuwe dames bestuursleden
JUNI
01 juni
03 juni
06 juni
08 juni
13 juni
18 juni
19 juni
24 juni

Max Liet
Theo ter Waarbeek
Cynthia van Berkel
Willemijn van Poortvliet
Joke Koedam- van Rooij
Ria Kuiper-Hodes
Gerda Schram
Raëla Kooiman

JULI
01 juli
02 juli
09 juli
13 juli
15 juli
16 juli
28 juli
29 juli

Lars v.d. Lee
Nanda van Stam
Jari Alkema
Frank van Middelkoop
Lotte Kuijpers
Marit Vermaat
Paul v.d. Laan
Truus de Wagenaar- Eilerts

AUGUSTUS
02 aug. Dinny Besems-van Engelen
04 aug. Ingena IJssels
08 aug. Jeroen Bikker
09 aug. Raimo v. Berkel
12 aug. Yaél Jumnoodoo
SEPTEMBER
05 sept. Jesse Jelle Kuiper
06 sept. Joke van Oord
09 sept. Jolanda van Middelkoop
12 sept. Jacqueline Hootsen
16 sept. Henk Bonenkamp
17 sept. Huub van Niesthoven
18 sept. Ilse den Boer
21 sept. Ries Schoot Uiterkamp
23 sept. Angela van Tuijl
24 sept. Christiaan van Middelkoop
Lena Noordermeer
25 sept. Hans Bos

Ik ben lid van De Bazuin sinds 1994 en ik speel hoorn. Ik ben
begonnen bij het beginners orkest en daarna doorgestroomd
naar het leerlingen orkest. Terwijl ik nog bij het leerlingen orkest
speelde zat ik als klein meisje al vaak naast mijn moeder (Hanneke Venderbos) bij de harmonie mee te luisteren. En zo ben ik
op een gegeven moment ook mee gaan spelen bij de Harmonie.
Ik ben ook nog lid geweest van de jeugdcommissie, dit was erg
leuk om te doen en we hebben in die tijd een hoop leuke dingen
georganiseerd.
Ik vind het erg leuk om bij De
Bazuin te spelen, vind het een
gezellige vereniging en ga dan
ook met plezier iedere woensdagavond naar de repetitie. Ik speel
een tweede partij en dat vind ik
helemaal prima, laat die solo’s
maar aan iemand anders over.
Ik vind het een leuke uitdaging
om nu bij het bestuur te mogen
aansluiten, ik heb op de achtergrond al een tijdje meegedraaid
en dan zie je goed hoeveel werk
het eigenlijk is. Het is goed dat
het bestuur nu weer meer leden
heeft zodat de taken meer verdeeld kunnen worden en niet alles
op 3 personen aankomt. Ik zal mij dan ook volledig gaan inzetten
voor het bestuur.

Mijn naam is Gina. Ik ben 54 jaar moeder van een zoon, Sonny,
van 33 jaar. Hij gaat op 2 augustus van dit jaar trouwen. En
ik ben 35 jaar getrouwd met Fred, mijn maatje en natuurlijk
baasje van Coco mijn chihuahua. Ik werk bij Friesland Campina
als inpakster aan de Edammer verpakkingslijn, waar ik samen
met twee collega’s het verpakkingsproces goed, snel en foutloos
laat verlopen. Daar ben ik sinds kort gekozen voor de OR. Ik
wandel graag en maak dagelijks een lange wandeling met Coco.
Ook sport ik twee keer per week bij curves kracht en conditie
training.
Een jaar of acht geleden ben ik begonnen met altsax spelen omdat
ik in die periode erg ziek was en eigenlijk altijd saxofoon wilde
leren spelen. Nu ben ik verslaafd aan de altsax en zou ik het liefst
heel de dag muziek willen maken. Ik krijg nog steeds les van
Arjan de Swart, ook bekend als peperoni. Hij is een kei van een
leraar waar ik veel van heb geleerd en nog veel van kan leren.
Vooral om te spelen, want ik ben met spelen zeer onzeker en klap
dicht.
Ik speel nu ongeveer een jaartje
of drie bij De Bazuin en heb het
erg naar mijn zin. Ook ben ik best
trots om bij dit clubje te spelen
met veel goede muzikanten en
een toppie dirigent.
Dat was het wel zo’n beetje ik
hoop nog lang bij De Bazuin te
spelen

a.
Koken met Nand
jes
toet
op

Het is belangrijk dat we
deze bijdrage als concertvereniging in stand blijven
houden. Het is een idee
om van tevoren eens de
bijeenkomst in de Grote
Kerk te bezoeken. Altijd zeer
indrukwekkend en dan sta
je vooraf niet in de kou te
wachten...
En zo liepen we jaren gelden. Met pet en pluim en rode jasjes.
Lees er straks alles over in het Jubileum Bazuinboek 125 jaar...

Hallo allemaal. Ik ben Rianne van der Laan-Venderbos, ik
ben 28 jaar en woon in Arkel. Ik werk als allround haarstyliste
bij kapsalon De Jongh in Gorinchem. Vorig jaar juni ben ik
getrouwd met Fred van der Laan. Wij zijn in februari 2012
ouders geworden van een zoontje genaamd Fynn. Het was even
een spannende tijd omdat hij 7 weken te vroeg geboren is, maar
na een verblijf van 3 weken in het ziekenhuis mocht hij naar huis.
Inmiddels is hij al weer 1 jaar geweest en hij doet het super goed.
Ik geniet volop van hem!

ben ben ik gek
Zoals je wel gemerkt zult heb
maar kan ook als taart
ige,
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recept is voor 14 personen.
Dit
gebruikt worden. LET OP!
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Tot de volgende keer. Nanda.

Jeugdfestival Schoonhoven

Op zaterdag 2 februari 2012 gingen we met het beginners- en
leerlingenorkest naar het jeugdfestival in Schoonhoven. We speelden vier stukken Eerst gingen we oefenen in een gymzaal vlakbij.
Nadat we hadden geoefend gingen we voor de jury spellen. De
jury vond dat we leuk speelden, we hadden 86 punten. Ik vond
het een leuke dag. Max Liet / Bariton

Gunfactor door vrolijke en
enthousiaste uitstraling
Op zaterdag 2 februari 2013 nam het jeugdorkest van De Bazuin
deel aan de 20e editie van het Jeugdfestival in Schoonhoven. Voor
een aantal jeugdleden was dit de eerste keer dat zij deelnamen aan
een concours, voor enkele anderen was dit al de tweede of zelfs
derde keer.
Nadat iedereen de overtocht naar Schoonhoven had gemaakt,
vond er eerst een inspeelsessie in de nabij gelegen sporthal plaats.
Rond 12.00 uur was het dan echt zover. Toen iedereen z’n plekje
op het podium gevonden had, was het tijd om te starten met de
muziekstukken. Iedereen zette zijn beste beentje voor. Na het
vrolijke Farmhouse Rock speelde het jeugdorkest het te beoorde-

len Easy Pop Suite deel 1. Daarna was het tijd voor Irish Dream
gevolgd door het te beoordelen Sun Calypso. Na het optreden
volgende er een welverdiend applaus en was het tijd voor het
jurycommentaar.
De jury was erg enthousiast. Ze vonden het orkest bijzonder vanwege de opvallend jonge leeftijd van onze muzikanten. De jury
gaf aan dat dit orkest de “gunfactor” heeft vanwege de vrolijke en
enthousiaste uitstraling. Maar niet alleen de uitstraling was goed.

Terugblik 25 mei 2013 TOON Open Dag. Heel de week regen en slecht weer ging eraan vooraf. Warm was het niet, maar
de jeugd van De Bazuin heeft de vereniging goed vertegenwoordigd en mooie promotie gemaakt voor de club. Ook zijn er
flyers uitgedeeld. Nu hopen dat dit alles ook weer nieuwe jeugdleden zal opleveren voor komend seizoen.

Ook werden de muzikale kwaliteiten
van de muzikanten en de dirigent
geprezen. Enkele opmerkingen
van de jury voor dit veelbelovende
jeugdorkest waren “Ondanks jullie jeugdige orkest toch een heel
volwassen en vrolijke opzet. Er wordt goed en verzorgd gespeeld
met aandacht voor de dynamiek. Jullie luisteren prima naar elkaar
en anticiperen uitstekend. Ritmisch knap gedaan. Uitstekende
instructie en muzikale leiding!”
Met 86 punten (van de maximaal 100 te behalen punten) is een
gedeelde 4e plaats behaald. Meer punten dan vorig jaar, toen waren het er 84. Kortom een zeer geslaagd festival van het jeugdorkest waar we trots op mogen zijn!
Constance van Berkel (moeder Raimo, Cynthia en Naomi)
De Bazuin beschikt op dit moment over veel jeugdig muziektalent.
Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Ook bij De Bazuin 125 jaar!

Impressie open repetitie voor de jeugd

Terugblik 16 mei 2013 VIO / Open Repetitie bij De
Bazuin. Het was helaas niet druk maar de sfeer was
er niet minder om. Verder is er inmiddels
informatie opgevraagd over mogelijkheden om
lid te worden. Iedereen weer bedankt voor zijn inzet.

Huub Niesthoven:
nog steeds een
prominent Bazuin lid
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Hij stapte op 21 juli 1953 het repetitielokaal van De Bazuin
aan de Kapelsteeg binnen. Vader Huib was daar al een
gewaardeerd pistonnist. Huub begon op de klarinet en dat
instrument heeft hij tot het laatst bespeeld. Van zijn buurman en toendertijd solo-klarinettist Huub Mastenbroek
(weer een Huub) had hij les gekregen en zo kon hij al snel zijn partijtje meeblazen. Onze Huub bewaart een schat aan
herinneringen, positieve en negatieve. Zoals de stenen vloer in de Kapel en de grote, stank en rook producerende potkachel. In 1959 kwam hij in ’t bestuur met o.a. Toon van den Berg, Jan Kuipers, Bas van Veen, Fre Kool, Adam de
Joode en penningmeester Cor Derendorp. Hij krijgt de functie van bibliothecaris; een ondankbare baan. Kopieëren van
muziek was toen niet mogelijk en bij het innemen van muziek ontbrak er altijd wat. Dat moest dan weer bijbesteld worden! Na zijn bestuursperiode doet hij jarenlang mee bij allerlei acties voor uniformen en instrumenten. Verkoop van
bierglazen, oud papier ophalen, enz. Er was altijd een chronische behoefte aan financiële middelen.
Dirigent Gerritse moest in 1955 om gezondheidsredenen stoppen. Korte tijd neemt Huub Mastenbroek de dirigeerstok
over. Na hem heeft Huub alle opvolgende dirigenten meegemaakt tot en met de huidige dirigent Henk Bonenkamp.
Hoogtepunten heeft hij beleefd met de toen 23-jarige hoboïst van het Brabants Orkest Heinz Friesen. Onder zijn leiding
wordt op een concours in de Efteling met 104 punten een eerste prijs behaald met promotie naar de ere-afdeling. Ruim
een jaar later scoort De Bazuin met Heinz Friesen 114 punten; goed voor een eerste prijs met lof en promotie naar de
Vaandel-afdeling. Een gouden tijd vindt Huub ook de periode Gerrit Fokkema . In Middelburg behaalde De Bazuin een
klinkende eerste prijs met terugkeer naar de Vaandel-afdeling en het winnen van het daarbij behorende vaandel. “Met
Friesen en Fokkema is Henk Bonenkamp ook een van de betere dirigenten“ zegt hij, “Onder zijn leiding en met zoveel
jeugd is er al veel bereikt.”
Huub Niesthoven, met De Bazuin deelnemer aan vele marsen, concerten en andere presentaties in en buiten Gorcum
was een repetitie-bezoeker met een niet aflatende getrouwheid. Nooit ontbrekend, anders dan door ziekte. Kwam met
Pinksteren van vakantie uit Den Helder om een mars mee te lopen. Hij heeft zijn hele Bazuinperiode als een hoogtepunt
ervaren. Het werken onder topdirigenten, de talrijke concourssuccessen, mooie concerten. Ook de verhuizing van de
krakkemikkige Kapel naar De Harmonie aan de Krabsteeg beschouwt hij als een hoogtepunt. Zoals nu (2003) weer de
verhuizing naar de nieuwbouw aan de Dalemwal. Hij is nu rustend lid maar voor De Bazuin was en is hij een verenigingsmens bij uitstek.
Lees er straks meer over in het Jubileum Bazuinboek 125 jaar...

Zaterdag 21 december 2013
Kerstconcert met
Don KosakenChor Russland
25 Jaar Kerstconcerten in Gorinchem. Een traditie die in onze stad niet mag
ontbreken. Door het uitblijven van de gemeentelijke subsidie voor dit Kerstconcert en het economisch tij wordt het steeds moeilijker om een dergelijk concert
van een beetje niveau te organiseren. Dankzij Stichting en FOWW, Rivierenland, Van
Andel Spruijt, IKG en adverteerders staat dit concert weer financieel in de steigers. Wel
verwachten we 700 bezoekers om rond te komen.
Vorig jaar hadden we het befaamde Mastrichter Staar en voor dit jaar hebben toch het
Don KosakenChor uit Russland. Een topper om niet te missen. Het koor dat wordt begeleid door de Nederlandse chef-dirigent Marcel Verhoeff. De liederen van Don KosakenChor Russland gaan over het dagelijkse leven, liefde, strijd en het verleden en natuurlijk
wordt het kerstrepertoire niet vergeten. Naast traditionele gezang worden er ook populaire liederen uit 1960 en 1970 gezongen. Met een muziekmix van liederen en instrumentale werken zijn ze een begrip in Europa. Kortom: indrukwekkend om er bij te zijn!

Kaartverkoop via De Nieuwe Doelen. Prijs € 17,50 per persoon.
www.denieuwedoelen.nl

TER A F SL U ITING VA N 2 5 JA A R L ING EH AVEN F E S T I V I T E I T E N
V RIJD A G EN Z A TERD A G G RA TIS TO EG A NG !

LINGEHAVENCONCERT
GORINCHEM

De derde editie van het Lingehavenconcert op 13 en 14
september staan in het teken
van het 25-jarig jubileum van
de Gorcumse Lingehaven.
Zaterdagmiddag mag ook de
Koninklijke Harmonie De
Bazuin zich als eerste deelnemende orkest weer op dit
evenement presenteren. De
n
muziek die De Bazuin zal late
t
me
horen zal te maken hebben
het thema WATER.

3e Lingehavenconcert wordt wel heel bijzonder
Deze zomer bestaat de gerestaureerde Lingehaven 25 jaar en dat zal met vele
activiteiten worden omlijst. Na de twee succesvolle afleveringen in 2010 en 2011
zal er een bijzonder Lingehavenconcert worden gegeven in de jubilerende haven.
Twee grote avondconcerten door de Marinierskapel der Koninklijke Marine met
de solisten Tania Kross en Paolo Giacometti.
Op zaterdagmiddag zijn er concerten met amateurorkesten en koren uit de regio.
En vrijdagmiddag verwachten we 1500 kinderen bij het ’Concert for Kids’.
De vorige keer een geweldig spektakel. Cultuur van de hoogste plank. Omroep Max
is aanwezig en zal de concerten in een aantal afleveringen uitzenden.
Vrijdag 13 september
Middag: Speciaal educatief programma voor scholen uit Gorinchem e.o. met
Jandino Asporaat Avond: Marinierskapel der Koninklijke Marine o.l.v. Arjan Tien.
Zaterdag 14 september
Middag: Podium voor Amateurorkesten en koren en de finale van het Gorinchems
Korenfestival Avond Gala Concert: Een feestelijk en meeslepend concert met
muziek uit het Fin de Siècle. Special guests: Tania Kross, en Paola Giacometti.
Marinierskapel der Koninklijke Marine o.l.v. Arjan Tien.
www.lingehavenconcert.nl

In Muziekcentrum De Harmonie van De Bazuin
vertoeven we nu al weer tien jaar
Kon. Wilhelminalaan 42
4205 EX Gorinchem
tel. (0183) 623 753
fax (0183) 623 927

In verband met het 10 jarig bestaan van de nieuwe Harmonie
is mij gevraagd of ik wat op papier kon zetten over ons muziekcentrum ‘De Harmonie’, eerst een stukje geschiedenis.
Het begon ongeveer in 1997. Het toenmalige gebouw aan de
Krabsteeg 21 begon erg aan slijtage onderhevig te raken.
Wij als huidig bestuur waren niet te benauwd om naar de
gemeente te stappen om subsidie aan te vragen voor een nieuw
dak en het vervangen van de riolering, dat was zo lek als een
mandje. Het stamde nog uit de tijd dat men een gemetseld
riool had wat na ongeveer 100 jaar wel zo’n beetje op instorten
stond. Ook werd door de gemeente opdracht gegeven om het
geluidsniveau dat buiten goed te horen was eens te meten met
als resultaat dat het gebouw qua geluid naar buiten behoorlijk te
wensen overliet. De gemeente had uit laten rekenen dat alles bij
elkaar 200.000 gulden zou gaan kosten en dat was veel te veel.
De gemeente had geen zin om zoveel geld in onze Harmonie te
steken en stelde voor of wij bereid waren om te verhuizen. Na
een jarenlange zoektocht naar een geschikte locatie stuurde de
gemeente ons naar de Dalemwal de nu huidige locatie, waar toen
nog een paar garageboxen stonden die nog stamden uit de tijd
dat hier militairen gelegerd lagen.

Onze naam is uw garantie!
• 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

0183 - 567 585
dag en nacht bereikbaar

Anne Besems uitvaartleider

Verhuizen
De gebouwen werden op dat moment gebruikt door de plantsoenendienst van de gemeente, die gingen verhuizen naar een locatie op de Kleine Haarsekade dus het kwam toch leeg te staan. Zo
kwam er na wat heen en weer gepraat een einde aan de zoektocht
en werden we naar architect De Bie gestuurd om ons wensenpakket neer te leggen voor een nieuw te bouwen gebouw. Nadat tot 2
keer toe een fraai getekend gebouw door de welstandscommissie
werd afgekeurd kwam de 3e tekening door de welstandscommissie. Het gebouw moest zodanig gebouwd worden dat er geen
geluidsoverlast voor de omwonenden was. Het dak is ongeveer
40 cm dik, de muren hebben dikkere isolatie in de spouw en er
zit speciaal glas in de ramen om geluidsoverlast tot een minimum te beperken.
Sloop
Op 6 april 2002 werd begonnen met de sloop van de garageboxen, waarna vrij snel de bouw werd opgestart door aannemer
P. van Leeuwen uit Meerkerk, Zillig deed het loodgieterwerk en
HVL was er voor de elektrische installatie. Na wat kleine foutjes
zoals 2 deuren in de keuken die naar de verkeerde kant draaiden
ging de bouw voortvarend en was het gebouw 2 juni 2003 gereed.

Na de overdracht van de Gemeente en het in ontvangst nemen
van de sleutels kon de verhuizing beginnen. Met vele handen en
vereende krachten was de oude Harmonie vrij snel leeg gehaald,
maar voordat alles een plekje had waren we een paar dagen verder. Helaas moesten we het oude meubilair nog mee verhuizen,
de stoelen moesten uit Italië komen en op de tafels zat nog wat
levertijd.
Inrichting
De Harmonie was dan wel klaar maar voor de inrichting moesten we uiteraard zelf zorgen, de keuken moest geïnstalleerd
worden en de bar was er ook nog niet. Piet Hootsen had verschillende ontwerpen gemaakt van een bar en degene die er staat
werd met ruime meerderheid door de commissie gekozen.
Nadat we met enkele leden op de ”schooitoer” zijn gegaan om
materiaal bij elkaar te vergaren voor de bouw van de bar werd,
nadat we al het hout binnen hadden, onder auspiciën van de
timmerman Marco de Groot aan de bouw begonnen. Tijdens
het bouwen van de bar werd er gewoon gerepeteerd en na enkele
maanden zwoegen kwam het eindresultaat in zicht. De bouwers
van de bar werden voor hun inzet beloond en geëerd doormiddel van een plaquette die aan de zijkant van de bar op een stalen
kolom is bevestigd. Het gebouw werd 27 september 2003 officieel
geopend door de voorzitter Theo Bos middels het onthullen
van de steen rechts bij de ingang en daarna was het een feestelijk
gebeuren.
Tien jaar
De afgelopen 10 jaar is er al heel wat gebeurd in De Harmonie,
vanaf februari 2004 zit er het koor Da Capo bij ons. We hebben feesten gegeven, concerten zoals het gehandicaptenconcert
nieuwjaarsconcerten en noem maar op, een lange lijst van
activiteiten.
Donderdag 30 mei 2013 zijn er nieuwe panelen opgehangen voor
het verbeteren van de akoestiek, inmiddels weten we dat het
geluid tijdens de repetitie aangenamer is geworden.
We hebben een gebouw om trots op te zijn en zo’n bezit moeten
we koesteren. 21 juni vieren we het tweede lustrum van het
gebouw, ik hoop er nog verschillende mee te maken.
Piet Koedam
v/h penningmeester en lid van de bouwcommissie.
Op dit moment een van de beheerders van het gebouw.

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
Voorzitter
Richard Haeser | T 06-41431731
Secretaris
Robert Stout | T 06-11700414
secretariaat@debazuin-gorinchem.nl
Penningmeester
Gina Spronk | T (0183) 636 208
Willemijn van Poortvliet (lid)
Rianne van der Laan-Venderbos (lid)
Coördinator muziek
Christiaan van Middelkoop
cvanmiddelkoop@gmail.com
Jeugdzaken
Ilse den Boer | (071) 887 60 00
Marian Aaftink | (0183) 617 721
jeugdzaken@debazuin-gorinchem.nl
Beheer instrumenten
Gerda Schram
intrumenten@debazuin-gorinchem.nl

Koninklijk
Kerstconcert
Zaterdag 24 december 2012 was er een geweldig en indrukwekkend kerstconcert in een overvolle Grote Kerk te Gorinchem. De Koninklijke Mastreechter Staar met solist Ber Schellings en de Koninklijke Harmonie De Bazuin
brachten een prachtig muzikaal programma. De bomvolle kerk genoot van
de hoge kwaliteit van koor, solist en harmonie met o.a. de Holy City en Cantique de Noel. Halleluja van Handel maakte een grote indruk. De kerk was
in alle hoeken en gaten bezet en met zoveel publiek ontstaat er een prachtige
sfeer voor koor en harmonie. Beide hadden het vermogen om de kerk muisstil te krijgen met hun muzikale programmering. Het koor was zeer verguld
om in Gorcum een kerstconcert te mogen geven en voldeed boven alle verwachtingen. Die mening werd ook door het publiek gedeeld.

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

Voor de organisatie was het een slimme zet om de koffie en thee in de kosten van het entreekaartje te verrekenen. Zo was er voldoende doorstroming tijdens de pauze. De tijdsduur van het afwisselende concert, een
uur voor en een uur na de pauze was voldoende. Aanwezigheid van Rode
Kruis en begeleiders rond het concert is altijd noodzakelijk. Na 24 kerstconcerten heeft de organisatie stichting Vrienden van De Bazuin het toch
wel aardig in beeld. 2013 het 25ste kerstconcert op zaterdag 21 december
met o.a. het Don Kosakenchor Russland. Het Gorcums kerstconcert heeft
zich door de jaren wel bewezen voor de stad en mag zeker groot op de
culturele agenda. Het koor heeft het clubgebouw ‘de Harmonie’ nog een
uurtje bezocht voor een gezellige nazit en De Bazuin op zijn Limburgs
toegezongen. Wellicht zullen de contacten wederzijds warm worden gehouden en het is niet ondenkbaar dat de harmonie een concert gaat geven in Maastricht.

Redactie Signaal
Phyllis Besems
Willemijn van Poortvliet
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 • L.J. Gerritse (=) • A.G. van den Berg
(=) • Henk van Engelen (= 2011) • Theo Bos
Ere-lid • J.J.Hoogendoorn (=) • J.J. van Brouwershaven
(=) • A. Eikelenboom(=) • L. Weiler(=) • A .de Joode (=)
• F. Kool (=) • Herman v.d. Lee (=) • Wim Walraven (=)
• Lo Smits (=) • Nico Verduin (= postuum) • Jan Keuken
(=) • Frits Stout (=) • Piet Hootsen • Frans Swaters
• Nanda van Stam • Joke van Oord
Lid van verdienste • T.H. Bossers (=) • L.J.Philipse (=)
• H.Schenau (=) • G. van Rooyen (=) • Gerrit v.d. Boezem
(=) • 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 en
Bets Verduin (05), Herman Ronde (09).

Secretariaat: Postbus 563, 4200 AN Gorinchem
Postbank 15.34.492
SNS bank: 82.76.94.458

www.debazuin-gorinchem.nl
Dirigent
Paul Voncken

Solist Ber Schellings
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NAJAARS
CONCERT
Voor en met gehandicapten

Aanvang: 19.30 uur
De Harmonie, Dalemwal 15d Gorinchem

