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Dirigent Henk Bonenkamp op de schouders

De Bazuin haalt op het concours
in Goes een eerste prijs. Da’s feest!

de gemakkelijke winkel voor wenskaarten,
kansspelen, tabak en tijdschriften

Concours...en trots dat we zijn!
Beste Bazuin-leden,
Op het moment dat ik dit voorwoord zit te schrijven, ben ik net als velen van ons
nog aan het nagenieten van gisteren. Het concours waar we met zijn allen zo lang
aan hebben gewerkt zit er op en met een resultaat waar iedereen trots op is.
Als bestuur was de knoop al ruim een jaar geleden doorgehakt dat we als vereniging gewoon op concours moesten gaan omdat we dit gewoon verplicht waren aan
de vereniging. We zijn blij dat zoveel mensen hun schouders er onder hebben gezet
en dit heeft geresulteerd in een hele mooie 1e plaats met 80.92 punten gemiddeld.
Vanaf deze plaats wil ik naast alle leden die zich hard hebben ingezet voor het
instuderen van de werken ook nog een aantal andere mensen bedanken, want zonder hen was dit concours niet in deze vorm mogelijk geweest. Als eerste gaat onze
grote dank uit naar de Vrienden van de Bazuin. Door hun sponsoring konden onze
leden en invallers gratis gebruik maken de bus en hebben we achteraf lekker met
zijn allen kunnen eten zonder dat hier voor de leden kosten aan verbonden zaten.
Kortom: zonder hen hadden we dit niet op deze manier kunnen doen!
Naast de vrienden van de Bazuin, ook dank aan Haars Tours. Zij hebben net als bij
het reisje naar Paleis Soestdijk, ook nu weer een deel van de kosten voor het vervoer voor hun rekening genomen. In deze tijden is het niet meer vanzelfsprekend
dat er zulke giften komen en wij zijn hier als vereniging dan ook erg dankbaar voor.
Al met al een zeer geslaagde dag en stond ik als voorzitter met heel veel trots op
het podium om de uitslag in ontvangst te nemen, zeker toen er een groot gejuich
op ging bij het opnoemen van de punten! We hebben het toch maar mooi gedaan!
De komende tijd komen er echter ook weer wat mooie gelegenheden aan. Zo
wordt er traditie getrouw weer een kerstconcert. Dit zal op 22 december gaan plaats
vinden in de Grote Kerk te Gorinchem. Daarna zal er op 5 januari onze nieuwjaarsconcert zijn waar wij naast een aantal stukken die we ten gehore zullen brengen,
vooral zullen proosten op het komende muzikale jaar.
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Op zoek naar een gebruikte
of nieuwe fiets?

Op zoek naar een gebruikte of nieuwe fiets?
Ruim assortiment in fietsen en accessoires:
Waar we als vereniging ook erg blij met zijn is de jeugd binnen onze vereniging!
Ruim assortiment fietsen
elektrische fietsen
We zijn dan ook blij dat we mogen melden dat ook dit jaar weer, ons jeugdorkest
en accessoires:
- stadsfietsen
zal deelnemen aan het jeugdfestival in Schoonhoven. Deze zal dit jaar op 2 februari
- lifestyle fietsen
- elektrische fietsen
plaats vinden.
- kinderfietsen
- stadsfietsen

Al met al weer een heel verhaal. We gaan nu
weer hard werken aan de volgende concerten
en hopen jullie daar allemaal weer te zien!

- racefietsen
- ATB

- lifestyle fietsen
- kinderfietsen
Kijk op www.biketotaalgorinchem.nl voor een
- racefietsen
actueel aanbod van onze fietsen, nieuw én gebruikt!
- ATB

Batavus - Cortina - Gazelle - Giant - Raleigh - Sparta

Groeten van een trotse voorzitter,
Richard Haeser

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

Uw specialist voor de betere snack.
Tevens leverancier van de Kwekkeboom kroket,
satékroket, goulashkroket, bitterballen, etc.

Van de redactie! Elke editie van het Signaal zit weer veel werk in. Na ieder optreden of
ander soortige activiteit moet er een bericht geschreven worden. Naast alle verslagen, foto’s
en aankondigingen is het leuk ook eens iets anders in ons clubblad te kunnen plaatsen.
Daarom hebben we nu een nieuwe rubriek ”het muzikale paspoort van”. Vind je dit een
leuke rubriek, geef je dan op voor het volgende signaal. Heb je andere ideeën voor een het
signaal, een rubriek of een eenmalig item, mail dan naar ons mailadres (zie colofon) of
spreek ons aan, Phyllis en Willemijn.
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Afsluiting seizoen: pimp je
hangmap en voorspeelavond
Op de laatste vrijdag voor de zomervakantie, 6 juli 2012, hebben
de muzikanten van het beginners- en leerlingenorkest op een
leuke manier afscheid genomen van een muzikaal jaar. Samen
hebben zij zich niet alleen muzikaal, maar ook creatief kunnen
uitleven in een gezellige sfeer.
Na een wat serieuze start met de repetitie van de gezamenlijk te
spelen stukken was het tijd voor een creatief intermezzo, pimp
je hangmap. De jeugdleden mochten de map, waarin zij de post
van De Bazuin ontvangen, een persoonlijk tintje geven. Na een
gezamenlijke maaltijd (broodjes knakworst en ijs) werd er nog
even buiten gespeeld en werd de boel aan kant gemaakt, zodat de
gasten ontvangen konden worden.
Na de ontvangst door Marian Aaftink, die deze avond voor het
laatst actief was als lid van de jeugdcommissie, mocht het hele
jeugdorkest beginnen. Tussen de gezamenlijke stukken door
mochten de muzikanten de zelf gekozen muziekstukken ten gehore brengen. Een aantal had gekozen voor een duet of zelfs een
trio met een ander jeugdlid of een ander lid van De Harmonie.
Maar er waren ook heel dappere muzikanten bij, die een solooptreden durfden te geven. Voor een aantal jeugdleden was dit
de eerste keer dat zij deelnamen aan een voorspeelavond, dat was
dus best spannend.
Er was een heel gevarieerd programma waaraan iedereen, zelfs
het jongste lid Kiki van Beekom, een steentje heeft bijgedragen.
Alle jeugdleden hadden familie en/of vrienden uitgenodigd
om te komen kijken en luisteren. De zaal was goed gevuld. Het
was een zeer geslaagde middag en avond! Door: Constance van
Berkel
Raimo, trompettist: Op 6 juli 2012 was de voorspeelavond bij
De Bazuin. Samen met Huug en Jeroen heb ik die avond de zeevaardersmedley gespeeld. Het was best wel spannend, want wij
hadden nog niet eerder op een voorspeelavond gespeeld. Toen de
mensen binnen kwamen, zagen wij dat onze muzieklerares Aria
Stoops ook in de zaal zat. Dat hadden wij niet verwacht en dus
waren wij toen extra zenuwachtig. Wij waren pas als laatste aan
de beurt. Het spelen ging goed, al konden sommige stukjes nog
wel wat beter. Na afloop kregen we een groot applaus :-)
Yaël, klarinettist: Ik heb iemand van het grote orkest gevraagd
mee te spelen, Angela van Tuijl wilde dat wel. We hebben ook
een keer bij mij thuis geoefend. Ik speelde met Angela de Blues in
bes. Met het liedje Africa speelde Richard ook mee. Dat hadden
we diezelfde avond voor het eerst met zijn drieën ingestudeerd.
Het was best spannend. Het ging best wel goed. Mijn opa en
oma waren er ook, dat was wel leuk. Ook het applaus na afloop is
altijd leuk.

Bazuin BBQ

Rianne & Fred

Als vereniging hebben we op 1 september het nieuwe seizoen geopend met een barbecue voor alle leden met partner en kinderen. Het weer werkte mee, we konden heerlijk
buiten op de bbq het vlees laten garen. Naast vlees was er brood en salades in overvloed. De opkomst was niet zo heel hoog, maar gezellig was het zeker!
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12.00 - 22.00 uur
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Robert & Raymonda

AN LOPIK

ZON 2012

Afgelopen zomer, op woensdag 1 augustus, was het Zomer Orkest Nederland oftwel
ZON weer in Gorinchem. Het was erg mooi weer. Bijna te warm om op het terras te
zitten, maar door het mooie weer was er heel veel publiek. Leuk was ook dat onze voormalige trompettist Marlies Augustijn meespeelde in het ZON.
Van de bazuin waren er ook redelijk wat mensen aanwezig, waaronder onze voorzitter
Richard. Hij was daar ook namens de bazuin voor de instrumentenwedstrijd. Kinderen
konden een instrument maken, maakte niet uit hoe groot en waarmee of waarvan en
dan inleveren bij Richard. Helaas waren er geen kinderen die iets in kwamen leveren.
Het orkest speelde erg mooi, wat eigenlijk ieder jaar wel zo is. Wat ik erg leuk vond
is dat de soliste dit jaar een klarinettiste was aangezien ik zelf ook klarinet speel zoals
de meeste wel zullen weten. Jammer was wel dat het orkest zo ver van het publiek af
zat waardoor het soms niet helemaal goed te horen was. Maar ikzelf en volgens mij
het hele publiek hebben wel weer genoten van de mooie muziek. Hopelijk komen ze
volgend jaar ook weer naar Gorinchem, dan ben ik zeker weer van de partij.
Angela van Tuijl

V

ISSPECIALIST

Afgelopen zomer zijn 2
bestuursleden en een bazuinlid in het huwelijksbootje
gestapt. Het begon met de
voorzitter Richard die op
25 mei trouwde met Japke.
Vervolgens stapte Rianne in
het huwelijksbootje met haar
man Fred. Onze secretaris
Robert mag Raymonda sinds
22 juni zijn vrouw noemen.
Namens De Bazuin wensen
we alle 3 de stellen veel geluk
met elkaar!

RANTIE

KWALITEITSGA

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

BAZUIN AGENDA
22-dec		

Kerstconcert Grote Kerk. 19.30 uur

Richard & Japke

05-jan			Nieuwjaarsconcert
Zaterdag 5 januari 2013 zal het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert
plaatsvinden. Het nieuwe jaar zal om 20.00 uur feestelijk worden ingeluid in de ”Harmonie”. Zowel de Harmonie als het
jeugdorkest zullen de avond opluisteren met een aantal stukken. We hopen met elkaar te kunnen proosten op een mooi
en muzikaal 2013. Komt u mee proosten op het nieuwe jaar?!
02-feb			Jeugdfestival schoonhoven
23-mrt		 Voorjaarsconcert
30-apr			Koninginnedagconcert
04-mei		 Dodenherdenking
26-okt			Najaarsconcert

Mar. Spronklaan 69 Gorinchem
T (0183) 624464

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

Bruidsparen

Op concours met De Bazuin en een eerste prijs!
We gaan dit jaar op concours!

Het try out concert

Liberty

De avond begon met het leerlingen orkest wat vooruit was gegaan
sinds het laatste concert dat ik ze gehoord heb. Hierna mochten
wij spelen. We begonnen met Rushmore het inspeelwerk. Hierna
speelden we liberty wat op enkele puntjes na helemaal niet slecht
ging. En als laatste speelden we Trois Dances. Alle drie erg mooie
stukken wat volgens mij ook bij het publiek in de smaak viel aan
de reacties in de pauze en na afloop te horen. Na de pauze speelde
nog KNS uit Woudrichem die ook erg goed speelden en mooie
stukken ten gehore brachten. Na het concert hadden we nog een
woensdagavond gerepeteerd in de Johannes Kerk. Het was fijn om
eens in een andere ruimte te spelen.

Begin dit jaar werd gemeld door het bestuur dat we dit jaar op
concours zouden gaan. Ik zelf vind dat altijd leuk, omdat je dan
net wat meer uitdaging hebt in de stukken die we gaan spelen. In
de loop van het jaar kregen we de partijen van de stukken die we
zouden gaan spelen op het concours, namelijk Liberty van Jan de
Haan, Trois Dances van Aram Khatchaturian en als inspeelwerk
Rushmore. We zijn direct begonnen iedere keer een stukje ervan
te repeteren.
Liberty van Jan de Haan, is gecomponeerd voor de officiële inwijding van het beeldhouwwerk “Le Lion de Belfort” van Bartholdi.
Het eerste deel beschrijft het bekendste standbeeld wat Bartholdi
heeft gemaakt: het 93 meter hoge Vrijheidsbeeld in New York.
De thematiek is gebaseerd op het begin van zowel het Franse (la
Marseillaise) als het Amerikaanse volkslied (The Star-Spangled
Banner).
Het tweede deel gaat over de 4 trompetterende engelen die in
1876 door Bartholdi werden gemaakt voor de vier hoeken van de
toren van de Brattle Square Church, Massachusetss.
Deel 3 staat in het teken van het kolossale beeldhouwwerk “Le
Lion de Belfort”. De 22 meter lange en 11 meter hoge leeuw
symboliseert het heldhaftige Franse verzet tijdens het beleg van
Belfort door de Pruisen in 1870-1871.

Wat houdt een concours in!

Een concours is eigenlijk een soort wedstrijd. Als orkest studeer
je een aantal stukken in. Deze ga je ten gehore brengen voor een
publiek, net als bij een concert. Het verschil is dat er een jury in
de zaal zit die de stukken gaat beoordelen. Deze jury heeft ook
de partituur van de dirigent en kan exact zien wat er goed of fout
gespeeld wordt. Deze jury beoordeeld bijvoorbeeld op punten als
zuiverheid en samenspel. Aan het einde van de dag als alle orkesten gespeeld hebben komt de uitslag.

De weg er naar toe

Het repeteren van de stukken was nog niet zo makkelijk, maar het
waren hele mooie stukken. We hebben ook in groepen gerepeteerd zodat je met je groep kunt kijken waar de knelpunten zitten
en wat er al goed gaat. Dit heeft veel effect, waardoor je de stukken in het orkest ook wat makkelijker speelt en daar niet zoveel
tijd aan de moeilijke stukjes besteed hoeft te worden. Als je dan
binnen kwam tegen half 9 dan hoorde je iedere week verschil. Dat
was mooi om te horen. Je hoorde het met de week beter worden.
In de zomervakantie zijn we door gegaan met repeteren. De
muzikanten die wilden, konden komen en als je vakantie wilde
houden, was dit ook geen probleem. We zaten wekelijks nog met
zeker 12 tot 15 man te repeteren, wat best prettig was. Je kon dan
echt op bepaalde delen extra repeteren.

Op zaterdag 20 oktober was het zover. De eerste krachtmeting
voor het orkest. Op dit try out concert gingen we alle werken
spelen net als of we op concours zouden gaan.

De dag van het Concours!

We verzamelden allemaal bij het gebouw om te vertrekken met
de bus richting Goes. De reis liep heel voorspoedig waardoor we
ruim op tijd in Goes arriveerden. In Goes duurde het even voor
we het juiste adres gevonden hadden met de grote bus. Het waren
nogal smalle straatjes.
In het theater konden we onze instrumenten in een ruimte zetten
waar nog een orkest zat. In dit orkest speelden bekenden die ons
tips gaven over hoe het is in de zaal te spelen. Om ongeveer 16.00
uur konden we inspelen in een speciale inspeelruimte. Na het
inspelen en afstemmen moesten we lang wachten tot we om 17.15
het podium op konden. We begonnen met Rushmore, hierna
Liberty en tot slot Trois Dances. Na ons kwam nog één orkest en
om 19.00 uur zou de uitslag zijn.
Nu kwam de spanning hoeveel punten zouden we hebben. En ja
hoor een 1e prijs met 80.92 punten gemiddeld. Het was in de zaal
duidelijk te horen dat we blij waren met dit resultaat. Het orkest
wat na ons kwam speelde in de 1e divisie en had ruim boven de
90 punten gemiddeld. Ze konden niet meer promoveren en kregen een Vaandel van de KNFM. Na de uitslag gingen we lopend
naar het restaurant waar een heerlijk buffet voor ons klaar stond.
Tijdens het diner ging ineens het licht uit en werd Henk verrast
met vuurwerk en een presentje van het restaurant. Het was een
hele gezellige boel. Rond 23.45 waren we weer terug in Gorinchem.
Het waren maanden waarin we veel gerepeteerd hebben, maar het
was het allemaal waard. Het was een super geslaagde dag met zijn
allen. Door Angela van Tuijl

Kerstconcert met Mastreechter Staar

Op zaterdag 22 december is het weer tijd voor het jaarlijkse kerstconcert in de Grote
Kerk in Gorinchem. Samen met het koor ‘Mastreechter Staar’ zal de Koninklijke Harmonie de Bazuin weer een mooi beginnen. De entreeprijs is €15.00 en tickets zijn te
koop via www.DeNieuweDoelen.nl of aan de kassa van de schouwburg.
Mastreechter Staar
In 1883 werd de ‘Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar’ opgericht. Zowel
in het binnen- en buitenland is het bestaan bekend. Er zijn maar liefst acht gouden
platen uitgereikt en in 1971 ontvingen zij de Gouden Tulp, welke wordt uitgereikt voor
250.000 verkochte LP’s. Het predikaat ‘Koninklijk’ stamt uit 1899. Hiermee werd een
hoge waardering voor de muzikale kwaliteit uitgesproken. De dirigent van het koor is
Paul Voncken en pianist Michiel Ballhaus begeleidt het koor.
Het koor brengt een gevarieerd repertoire ten gehore. Zowel klassieke als religieuze
werken, volksmelodieën, opera’s, operettes en musicals kunnen langskomen. Het koor
zal zowel samen met de Harmonie werken ten gehore brengen, maar ook solistische
werken. Onder andere de eigen Staar-solist bas-bariton Bér Schellings zal meewerken
aan het concert.
De naam ‘Mastreechter Staar’ komt uit het dialict van Maastricht en betekent ‘Ster van
Maastricht’. Hiermee wordt verwezen naar de ster in het wapen van de stad Maastricht.

Afscheid van Marian
Marian Aaftink is na jarenlange inzet gestopt met
haar activiteiten voor het beginners- en leerlingenorkest. Zij heeft samen met Ilse veel energie
gestopt in het reilen en zeilen van onze jonge
muzikanten. Nu heeft zij besloten haar tijd en
energie aan andere zaken te besteden. We zoeken
nog mensen die Ilse, naast de betrokken ouders,
kunnen ondersteunen in de activiteiten voor het
beginners- en leerlingenorkest.
Tijdens de afsluiting van het seizoen voor de
jeugd is er afscheid genomen van Marian, via
deze weg wensen we haar veel plezier met haar
andere hobby. Marian, bedankt voor je jarenlange
inzet!

Het muzikale paspoort van Phyllis Besems

Naam: Contrabas
Afgiftedatum: +/- 1998 (met onderbrekingen)
Muzikale geboortedatum: Lang geleden
Nationaliteit(en): Bazuin
Muzikale geboorteplaats: Muziekschool
Unieke aan jouw instrument/muzikale leven: dat ik na
jaren lang smeken van Henk eindelijk weer contrabas ben
gaan spelen

Bazuin jeugd groeit succesvol
Het afgelopen jaar is er weer van alles georganiseerd voor het 19
leden tellende beginners- en leerlingenorkest. Neem de geslaagde
afsluiting van het seizoen waarbij de jeugd zowel creatief als muzikaal aan de slag ging. De komende tijd staat er weer van alles
op het programma.

Jeugd heeft de toekomst

EENVOUD IN WEBDESIGN
int ernet
Westwagenstraat 77 • 4201 HE Gorinchem • T 0183 665 297

www.web-x.nl
spartagids_v2.indd 1

27-07-10 15:20

Jeugd heeft de toekomst. Het is een cliché, toch geloven we er
bij De Bazuin in. Sinds september is De Bazuin weer een flink
aantal nieuwe jeugdleden rijker: Lotte Kuijper op dwarsfluit,
Kathelijne van Bennekom op saxofoon, Luca Helling op bariton,
Koen van Asch en Jari Alkema op hoorn, Marit Vermaat, Naomi
van Berkel en Lena Noordermeer op klarinet, Midas Waakop
Reijers op slagwerk en Jenske Versluis op trompet. We zullen
deze nieuwe muzikanten rond februari 2013 op de donderdag
verwelkomen bij het beginnersorkest. Dan zal ook Jesse Jelle
Kuiper op slagwerk instromen. We zijn heel erg trots en blij dat
de jeugd nog steeds groeit!
Ook onze huidige jonge muzikanten zijn goed bezig. Van de zomer zijn 6 muzikanten, waarvan 4 jeugdleden, geslaagd voor het
(HaFaBra) muziekexamen. Het A-diploma is succesvol afgelegd
door Imme Schoot Uiterkamp en Cynthia van Berkel, beide op
dwarsfluit. Saxofonisten Kars Kooiman en Frank van Middelkoop hebben het B-examen gehaald.

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

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

Programma

Zoals gebruikelijk zal het beginners- en leerlingenorkest bij het
nieuwjaarsconcert weer een deel van het programma verzorgen.
Maar niet lang daarna zal het orkest moeten presteren op het
jeugdfestival in Schoonhoven. Op 2 februari 2013 wordt het
jeugdfestival voor de 20ste keer georganiseerd. Het is inmiddels
zelfs zo populair dat de inschrijving na één week alweer gesloten
moest worden, omdat het maximum aantal deelnemende orkesten bereikt was. In 20 minuten zal het orkest 2 stukken moeten
spelen die beoordeeld worden door een strenge jury. Fans zijn
van harte welkom om het orkest aan te moedigen, dus kom
zaterdag 2 februari naar “Het Bastion” in Schoonhoven!
Afgelopen jaar is het jeugdorkest uitgenodigd door Crescendo
uit Sliedrecht om bij hen te komen spelen, daar hebben ze zowel
samen als apart een concert gegeven. Maar bij een uitwisseling
hoort een bezoekje aan beide verenigingen. Dus we hopen komend jaar het jeugdorkest van Crescendo in “De Harmonie” uit
te kunnen nodigen. Als het zo ver is komt dit in de nieuwsbrief
te staan.

Op donderdag 10 mei 2012 was het dan zover. Samen met docenten Lex Gorter
en Aria Stoops kwam er een groep VIO-leerlingen van muziekschool TOON op
bezoek bij het jeugdorkest van De Bazuin. VIO staat voor voorbereidend instrumentaal onderwijs. Tijdens de VIO-lessen maken kinderen, die in groep 4 van de
basisschool zitten, kennis met muziek en verschillende muziekinstrumenten.
Tijdens deze open repetitie konden zij niet alleen horen, maar ook ervaren hoe
leuk het is om mee te spelen in een orkest.
De VIO-leerlingen mochten eerst luisteren naar het jeugdorkest, waarbij dirigent
Adrie de verschillende instrumenten bij de leerlingen introduceerde. Daarna
volgde er een luistertest voor een VIO-leerling en mocht een aanwezige moeder
de rol van de dirigent proberen over te nemen. Toen was het tijd voor alle VIOleerlingen om hun bijdrage te leveren aan het liedje ”Waanzinnig gedroomd”
van Kinderen voor Kinderen. De eerste keer toonden zij hun zangkunsten onder
begeleiding van het orkest. Daarna werden de kleine slagwerkinstrumenten uitgedeeld en werd het lied opnieuw gespeeld. Ditmaal moesten de leerlingen meespelen en samen met de aanwezige ouders meezingen.
De groep VIO-leerlingen was erg enthousiast en een aantal leerlingen zullen het
beginnersorkest binnenkort komen versterken. Het was dus wederom een hele
leuke en geslaagde avond.
Door: Constance van Berkel
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Open repetitie met VIO-leerlingen van TOON
bij De Bazuin.

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 (=)
• H. 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).
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Postbank 15.34.492
SNS bank: 82.76.94.458
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ZATERDAG 22 DECEMBER GROTE KERK GORINCHEM
AANVANG 19.30 UUR / KERK OPEN 19.00 UUR ENTREE € 15.- / VRIJE ZITPLAATSEN
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Koninklijke Harmonie De Bazuin
HENK BONENKAMP | DIRIGENT
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