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Nieuw! Jubileumboek
Nu verkrijgbaar!

|KERSTCONCERT Feestelijk kerstconcert door de Koninklijke Harmonie De
Bazuin Gorinchem. Kaartverkoop: Aan de kassa van De Nieuwe Doelen à € 15.per pers. (incl. koffie) of via www.denieuwedoelen.nl. Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij
Primera, Hoogstraat Gorinchem of aan de kerk.

Wij wensen u gezellige Kerstdagen en een
Muzikaal & Voorspoedig Nieuwjaar

Bazuin jeugd
Muziek speelt een belangrijke rol in ieders leven. Muziek betekent sfeer.
Muziek verbroedert, inspireert en laat je swingen. Zelf muziek maken
is een hobby waarvan bijna tachtig leden van onze vereniging volop
genieten. Met onze muziekopleidingen, het samen muziek maken en
het geven van concerten levert onze vereniging een belangrijke bijdrage
aan het culturele en maatschappelijke leven in Gorinchem en omgeving.
Graag willen wij iedereen, en vooral ook de jeugd, die muziek wil maken
de gelegenheid geven om zich bij ons aan te sluiten. Hierdoor is de
continuïteit verzekerd om ook in de toekomst voor u muziek te kunnen
maken. Maar tegelijkertijd willen wij de kosten voor iedereen beperkt
houden, zodat er voor niemand een drempel hoeft te zijn om
muziek maken als hobby te beoefenen.

Op de foto staan:
Max Liet, Frank van Middelkoop, Evie van de Beek, Lars van der Lee, Jasper de Boer, Anja van Middelkoop, Adrie van Werd, (dirigent)
Rebecca Kuijpers, Daco Groeneveld, Freek-Jan Vernhout, Christian Roth, Kiki van Beekom, Imme Schoot Uiterkamp, Cynthia van Berkel,
Ria Kuiper-Hodes, Jari Alkema, Koen van Asch, Luca Hellings, Raimo van Berkel, Jesse-Jelle Kuiper, Naomi van Berkel, Marit Vermaat,
Lotte Kuijpers, Denise Zegwaart, Maudie van Schelt. Verder spelen nog mee: Lena Noordermeer, Huug Noordermeer, Jeroen Bikker,
Yaël Jumnoodoo, Jenske Versluis, Lisa van de Linde.
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26e KERSTCONCERT GROTE KERK
Pearl Jozefzoon + Gospel Boulevard Small
Zaterdag 20 december 2014 | Aanvang 19.30 uur
Entree € 15,- | Kerk is om 19.00 uur open

Piazza Center 79
Telefoon 0183-63 18 22
Fax 0183-63 71 20

In het jubileumjaar van de Koninklijke Harmonie het 26e Kerstconcert. Gastsolist is Pearl Jozefzoon die nu een hoofdrol speelt in de musical Dreamgirls. Pearl
zal solistisch optreden en samen met het bekende Gospel Boulevard Small o.l.v.
André Bijleveld. Ook met de harmonie zal zij een drietal nummers zingen. Pearl
Jozefzoons muzikale roots liggen in het zingen in een band van de kerk en een
gospelkoor. Haar grote voorbeelden op zanggebied waren Whitney Houston
en Mariah Carey: ”Die twee waren mijn focus, zo wilde ik ook zingen.” Dat
Pearl inderdaad over een prachtige stem beschikt heeft het grote publiek kunnen ontdekken tijdens haar deelname aan het eerste seizoen van The Voice Of
Holland. Haar muzikale bijdrage aan deze avond maakt het tot een maximale
concertervaring waar je als toeschouwer niet omheen kunt! U kunt samen met
de Koninklijke Harmonie rekenen op een echt spetterend kerstconcert.

Administratie
en Technische Dienst:
Boezem 11 Gorinchem

www.bosreclame.nl

Cortina - Gazelle - Giant - Raleigh - Sparta

Kijk op www.biketotaalgorinchem.nl
voor een actueel aanbod van onze fietsen,
nieuw én gebruikt!
__________________________________________________

Uw adres
voor verse en gebakken vis..!

Batavus - Cortina - Gazelle - Giant - Raleigh - Sparta
Marinus Spronklaan 45 b 4205 CG Gorinchem

Persfoto Pearl Jozefzoon - by Laura Oldenbroek

Telefoon (0183) 69 94 91
info@biketotaalgorinchem.nl - www.biketotaalgorinchem.nl

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

JanSterk

HET KLANKBORD
VOOR DE
DOE HET ZELVER.

| Concert Henk Bonenkamp. Hoorden
we in de wandelgangen dat het een ouderwerts Bazuinfeest is geweest. En dat
was ook zo. Gewoon een mooie Bazuinmiddag. Hulde aan de organisatie.

Mar. Spronklaan 69 Gorinchem
T (0183) 624464

Mooi mannen!
WINKELCENTRUM NIEUW-DALEM”
GORINCHEM- OOST

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

TiP!

Fransen

de gemakkelijke winkel voor wenskaarten,
kansspelen, tabak en tijdschriften

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

|

Facebookpagina. De Bazuin heeft nu
ook een facebookpagina. Al gezien? Reageer en deel. https://www.facebook.com/
pages/Koninklijke-Harmonie-De-BazuinGorinchem/220007061496868

|

Paul van Opstal. Onlangs 81 jaar geworden. Paul behoort tot de oudste generatie en zeer betrokken Bazuinleden.
Onze hartelijke felicitaties en nog vele jaren in goede gezondheid.

Maand-contributie

Mooie inkopper!
Geknipt uit De Telegraaf:

NS-orkest te laat door vertraging op spoor.
Het voltallige NS-harmonieorkest stond woensdagmiddag in de startblokken voor een feestelijk optreden
in de hal van het Centraal Station Amsterdam. Of nu
ja, bíjna het voltallige orkest. Dirigent Arno Schipdam
was namelijk in geen velden of wegen te bekennen.
Zijn trein kampte met vertraging.
Ja, ja, het zal wel Telegraaf. Volgens onze dirigent -en
dat is Arno Schipdam- kwam hij gewoon per auto. En
ja wel iets te laat. Mooie inkopper NS harmonie en trein
te laat. Al met al leuk verzonnen.

Weer een George Baker feest
Geknipt uit De Telegraaf:

met nieuw album
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Op de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2014 is er
besloten om de contributie per 1 oktober te verhogen.
• Leden jonger dan 18 jaar:
€ 9,50 (voorheen € 8,00)
• Leden 18 jaar of ouder: 		
€ 12,50 (voorheen € 11,00)

Uiteraard zijn we hen veel dank verschuldigd. Het schoonhouden van ons verenigingsgebouw is noodzakelijk om het
in perfecte staat te houden. We zijn met z’n allen trots dat we
eigenaar zijn van zo’n mooi verenigingsgebouw. We moeten er
dus samen de schouders onder zetten.

Ben je als gezin lid van onze vereniging en betreffen dit drie
personen? Dan is het derde lid voor de helft van de prijs.

Boekenmarkt

Repetitietijden

Repetitiies zijn na de vakantie allemaal op de woensdagavond
met voorlopig de volgende vastgestelde tijden:
Beginners 18.30 uur tot 19.10 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 op dat moment spelend orkest. Praten en
gerommel werkt storend. Dank voor de medewerking. Het is
ook mogelijk om van de bestuurskamer gebruik te maken.

Schoonmaakdag terugblik

Op zaterdag 13 september is er weer een schoonmaakdag
in de harmonie geweest . We hebben met z’n allen een leuke
dag gehad veel schoongemaakt maar zeer zeker ook met veel
lol en goede zin. Bij de koffie kregen we een lekkere appelflap
en ook de lunch was uitstekend verzorgd door Dinny Bezems
met heerlijke zelfgemaakte soep! Er kwamen spontaan een
paar ouders van onze jeugdleden aanlopen die de handjes
flink hebben laten gaan! De ouders van de jeugd waren hierdoor goed vertegenwoordigd . Ook was ik blij verast met de
hulp van drie echte mannen die zeer zeker niet onder deden
voor de vrouwen tijdens de schoonmaak.
Frieda Dinny, Arjan Hans, Yvonne, Gina. En ik wil toch even
apart vermelden: Frank v Middelkoop! Heel erg bedankt voor
jullie inzet, jullie goede zin, en natuurlijk het harde werken!!!
In het voorjaar is er weer een schoonmaakdag en we hopen
datwe weer op zulke goede hulp kunnen rekenen!
Gina Spronk

Bestuursleden gezocht

Zoals de meeste van u zullen weten, zijn in 2013 een aantal oudbestuurders in het bestuur gestapt om het toenmalige bestuur te
ondersteunen en ervoor te zorgen dat we een mooi jubileumjaar
zouden krijgen. Tevens stelden zij het doel nieuwe bestuurders
te vinden en deze in te werken en mee te trekken, om zo in de
toekomst een ervaren en daadkrachtig bestuur achter te laten.
Tot op heden zijn we daar zeer beperkt in geslaagd door twee
jeugdleden mee te laten lopen als een soort van snuffelstage. Dit
is echter niet voldoende. Hierbij doen wij dan ook een dringende
oproep aan u allen om tussentijds in te stappen als bestuurder
van uw Bazuin. Tevens ook een vriendelijk verzoek aan de ouders
van onze jeugdleden. Het bestuur bepaalt het beleid voor de toekomst van de vereniging, dus ook voor de toekomst van uw kind.
Door mee te besturen kunt u zich hiervoor sterk maken.

Schoonmaak gebouw De Harmonie

Ook zijn we op zoek naar mensen die samen een schoonmaakploeg(je) willen vormen om De Harmonie schoon en fris
te houden. Na het jaren gedaan te hebben, geven Govert en
Truus de Wagenaar te kennen dat ze ermee gaan stoppen.

Hoofdprijs De Bazuin
Jubileum loterij

Plus Jan Sterk
ballonvaart!

We halen jaarlijks per keer zo’n € 400,- tot € 500,- op met de
boekenmarkt. De drijfveer achter dit evenement waren Leen
Besems, Govert de Wagenaar en Nanda van Stam. Nu de
heer Leen Besems is overleden heeft ook Govert aangegeven
ermee te stoppen.
De vraag is nu of we er wel mee door moeten gaan. ’Gevonden geld’ zeggen we dan. Daar kunnen we bijvoorbeeld een
nieuwe klarinet voor aanschaffen. Mochten onder u mensen
zijn die de kar willen trekken om de boekenmarkt te laten
voortbestaan dan horen we dat graag. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Anne Besems.

Op een mooie
zomerse dag hebben
de hoofdprijswinnaars
de familie van Wijk uit
Hoog Blokland hoog
genoten van een fantastische ballonvaart. Hier
een impressie. Met dank
aan Albert Sterk van de
Plus.

Contributie verhoging zoals besproken tijdens de ALV is
ingegaan per 1 september 2014 j.l. Diegene die reeds betaald
hebben zonder de verhoging, deze alsnog graag storten.
Liefst uw contributie betalen via automatisch incasso. Contributie van leden vanaf 18 jaar € 12,50 per maand en voor
leden onder de 18 jaar € 9,50 per maand.
De rekeningnummers van De Bazuin zijn:
- SNS Bank: NL92 SNSB 0827 6944 58
- ING Bank: NL90 INGB 0001 5344 92

Bazuin zoekt muzikanten

Wil een ieder in zijn/haar omgeving actief zijn met ledenwerving voor de Harmonie, er zijn div. instrumentengroepen niet
of onderbezet. Mogelijk kunt u oud-leden enthousiasmeren of
mensen uit uw familie of omgeving.

Jubileumboek

U kunt nog steeds het jubileumboek bestellen, maar wees er
wel snel bij want op=op. Het boek is gedrukt en telt maar liefst
192 pagina’s. Een uniek monumentaal product. Een fantastische impressie van 125 jaar Bazuin. Dat is nog niet eerder
zo vertoond. Oplage: 250 exemplaren. Helaas. We hadden er
graag meer laten drukken maar de voorintekening was zeer
gering. Iets meer dan de helft is nog beschikbaar voor wie
interesse heeft. Zou wel mooi zijn als we die kwijt kunnen.
Per boek: € 35 ,- Schrijf je in via de website of vraag aan bij
Joke van Oord. Boeken zijn ook verkrijgbaar bij Primera aan
de Hoogstraat.

Noodzakelijk puntensysteem

Zoals we al eerder hebben aangegeven tijdens de algemene
ledenvergadering, is er besloten om het puntensysteem weer
in te gaan voeren. Om onze mooie muziekvereniging draaiende te houden moet er veel gebeuren. Wij als bestuur kunnen
dat niet alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig. Als we het
vrijblijvend vragen blijkt het animo minimaal en beperkt zich
tot steeds weer dezelfde mensen. Bij de hockeyclub, tennisverenigingen en botenclubs hebben ze een verplicht roulatiesysteem. Ons puntensysteem komt ongeveer op hetzelfde
neer. Ook u MOET uw steentje bijdragen. Alleen dan kan de
vereniging overeind blijven. We rekenen opuw medewerking.

Uit het
archief. Wij

Arno Schipdam nieuwe dirigent Harmonieorkest

”Een repetitieavond moet
mij ook voldoening geven”

De ontgroeningsweken zijn voorbij. Harmonie en zijn
nieuwe dirigent leren elkaar steeds beter kennen. Arno
Schipdam, de geboren Twent die als muzikant al jaren
stad en land doorreist, heeft in Gorinchem zijn laatste
uitdaging gevonden: het de toekomst binnen dirigeren
van De Bazuin.
Een nieuwe uitdaging, waarvoor hij had de afgelopen jaren
simpelweg geen tijd zou hebben gehad. Door een druk muzikantenbestaan, als trombonist bij het Residentie Orkest en
dirigent van het NS Harmonieorkest. Maar ook Arno Schipdam werd geraakt door de bezuinigingen in de cultuursector. ‘Musiceren in het Residentie Orkest is een deeltijdbaan
geworden’, vertelt hij. ‘Van 100 procent naar 65 procent.
Ook mijn vrouw is flink gekort in haar uren: zij heeft zelfs 50
procent ingeleverd.’

hebt sterke marketing nodig.’ Wees open, straal uit dat je
plezier hebt in wat je doet. De oproep strookt precies met
Arno’s visie als dirigent. ‘Muziek moet ook voor het oog leuk
zijn. Daarmee pak je het publiek. Je uitstraling is net zo belangrijk als de muziek zelf, maar ook die moet je interessant
maken. Speel niet alleen het ene nootje na het andere: vertel
je verhaal. Maak écht muziek. Op alle niveaus kun je op zo’n
manier spelen dat je de mensen aanspreekt.’
En? Voelt hij dat het aanslaat? Lachend: ‘Dat is wel erg vroeg
nog. Een dirigent en een orkest hebben altijd een poosje
nodig om aan elkaar te wennen.’ Maar, zo blikt hij terug op
een novemberrepetitie: ‘Ik heb vanavond wel echt het gevoel
dat we lekker gewerkt hebben.’

Relativeren
Hij kan het relativeren: ‘Het is veel, maar aan de andere kant
mogen we blij zijn dat we nog behoorlijke parttime banen
hebben. En ik ben van mening dat je als professioneel muzikant vanzelf aan je trekken komt als je goed genoeg bent.
Dat blijkt ook wel.’

NS Harmonieorkest
Arno Schipdam is aan zijn elfde jaar bezig als dirigent van het
NS Harmonieorkest en is daarnaast solotrombonist bij het
Residentie Orkest, waarvoor wekelijks op dinsdag de repetities beginnen voor de concerten van vrijdag en zaterdag of
zondag. Iedere week weer een nieuw programma, hoewel
hij wat vaker een week vrij is, sinds hij er niet meer fulltime
musiceert. Zijn vrouw is eveneens beroepsmuzikant: fluitiste
in het Radio Philharmonisch Orkest.

De vrijgevallen uren boden de dirigent in ieder geval de
ruimte om op zoek te gaan naar een nieuw orkest. De advertentie die hij van De Bazuin onder ogen kreeg, sprong er
direct uit tussen het andere aanbod, zo vertelt Arno over zijn
eerste kennismaking met de Gorcumse harmonie. ‘Ik was
wel op zoek naar een beetje niveau. Nee, ik kende De Bazuin
niet, maar de concerten die gegeven werden en de stukken
die werden gespeeld spraken me aan.’

Ze wonen in Eemnes en hebben drie kinderen, van 11, 9 en
7 jaar. De middelste van de drie is zeer zwaar, lichamelijk en
geestelijk, gehandicapt. De andere twee maken voorzichtig
kennis met muziek, maar zonder ouderlijke dwang. ‘De oudste heeft pianoles gehad, maar is er weer mee gestopt. Die
is gaan voetballen’, lacht Arno. ‘Ook prima hoor. Ze moeten
vooral doen waar ze zin in hebben. De jongste heeft de plek
achter de piano nu overgenomen.’

Magere bezetting
Hij is eerlijk tegelijk: ‘Het enige nadeel van De Bazuin is de
magere bezetting. Ik ben nooit eerder een orkest zonder
baritons tegengekomen. Die disbalans is wel een behoorlijke
handicap in de keuze voor muziek. En voor het niveau van
het orkest.’
De nieuwe dirigent en het bestuur hebben daarover al
uitgebreid gesproken en geconcludeerd dat De Bazuin de
komende tijd veel aandacht moet besteden aan het vergroten van zijn naamsbekendheid in de stad. ‘Zorg dat je een
fris programma brengt, dat je je oubollige karakter afschudt’,
spoort Arno aan. ‘Laten we vooral niet kijken naar wat we
zelf willen spelen, maar naar wat het publiek wil horen. Zodat
het blijft staan luisteren als we tijdens Koningsdag buiten in
de stad optreden. Frisse, herkenbare nummers, popliedjes
erbij. ’‘Flyeren na het Kerstconcert, in contact komen met de
muziekscholen, zet social media in’, vervolgt Arno. ‘Mensen
komen tegenwoordig niet meer vanzelf je zaal binnen. Je

Plezier
Hij mag de A27 zien over te komen, van Hilversum tot Gorcum, voor de repetities met De Bazuin. Een hele opgave, zo
heeft hij ervaren. ‘Die brainstorm met het bestuur was op een
dinsdag. Dan begint de file echt al bij Hilversum. Toen heb
ik alleen maar parallel gereden. Heb ik meteen alle dorpjes
langs de route leren kennen. Maar ik ben het wel gewend
hoor. Voor het Residentie Orkest moet ik naar Den Haag.
Daar staan evengoed files.’
Het mag de pret niet drukken, zo lang hij maar met plezier
De Harmonie binnenkomt en weer verlaat. Want dat is bovenal wat hij zoekt als dirigent. ‘Een repetitieavond moet mij
ook voldoening geven. Als ik samen werk met mensen die
graag muziek willen maken en bereid zijn het onderste uit de
kan te halen, dan heb ik ook een leuke avond. Hopelijk kunnen we elkaar aansteken.’

”Was je er vanavond ook?
Is een veelgeplaatste grap in de muziek.
Of ”Kijk je het nog even na?” of ” Ik heb de hele avond buiknoten gehoord”
En ook bij Joop: ”Sta je weer te plukken?”.

De avonden
worden donker.
De wekelijkse
repetitie bij
De Bazuin is met
instrument een
tocht door weer
en wind.
Even het gezicht
op Joop de Swart
(61). Speelt op
een Contrabas
ofwel strijkbas.
Service technicus
bij Toyota intern
transport. Is 40
jaar getrouwd en
heeft twee dochters. Bij Joop gaat
om zeven uur de
wekker. en speelt
reeds 8 jaar op de
bas. Heeft drie jaar
les gehad op de
muziekschool een
strijkt thuis de hele
buurt bijelkaar. ”De
visite is thuis wat
teruggelopen en
de kinderen waren
snel het huis uit”
De humor rolt bij
Joop over tafel.
”Ik ben muzikant.
Speel klarinet,
saxofoon, trombone en strijkbas.
Heb 20 jaar dansmuziek gemaakt
en heb overal
gezeten. Bij De Bazuin ben ik al vanaf
mijn 9e jaar lid en
ben wel even met
een tussenpose
weggeweest. Heb
bijna alle dirigenten
meegemaakt. Vanaf Il Silensio Willy
Schobben tot nu
en heb het prima
naar mijn zin.”

”Ben er altijd
op de repetitie.”

Concert met een
bijzonder karakter!
Zondag 9 november een klein
concert in ons Muziekcentrum “De
Harmonie” aan de Dalemwal. Het
concert stond in het kader van een
tiental jubilarissen en de vereniging
staat stil bij 25 jaar dirigent Henk
Bonenkamp. Het harmonie-orkest
staat onder leiding van de nieuwe
dirigent Arno Schipdam.
Deze keer werden tijdens het concert niet alleen een tiental jubilarissen
beloond met een speld, maar werd ook
stil gestaan bij het vertrek van dirigent
Henk Bonenkamp, die 25 jaar het
stoker hanteerde, maar werd de nieuwe
dirigent Arno Schipdam aan een volle
zaal voorgesteld. Afwisselend kon het
publiek genieten van een kort concert,
waarbij tussen de uitvoeringen door de
officiële handelingen werden verricht.
Deze gebeurden in een samenwerking
tussen de voorzitter Anne Besems en
erevoorzitter Theo Bos. Theo praatte
de delen aan elkaar, terwijl Anne druk
was met het uitdelen van de spelden en
geschenken.
Afscheid dirigent Henk Bonenkamp
Allereerst werd afscheid genomen van
de dirigent, Henk Bonenkamp. Theo
Bos, die hem als langst als voorzitter
had meegemaakt, bedankte hem voor
de mooiste klanken, die onder leiding
van Henk te horen waren. Daarna kreeg
hij een enorme “pasfoto” van zichzelf,
met daarop de handtekeningen van
alle leden. Daarna ontving hij ook een
horloge, een dinerbon, bloemetje en
een bos ballonnen waarin geld van de
dankbare leden zat,zodat hij het zelf kon
besteden. Henk werd ook benoemd
tot eredirigent van de Bazuin. Voorzitter
Anne nam toen het woord over, want
de eerste jubilaris was Theo zelf, met
40-jaar lidmaatschap. Verder werd tijdens het concert nog tijd gemaakt voor
jubilarissen die ook 40, 25 of 12 ½ jaar
lid waren.
Jubileumboek
Ook kwam Piet Hootsen aan de beurt.

Hij ontving het eerste boek waar hijzelf
zoveel werk voor had verricht. Het boek
is een unieke vogelvlucht van 125 jaar
Bazuin. Er is lang aan gewerkt en het
werk had zelfs even stil gestaan door
het overlijden van Frits Stout, die aan
de wieg van het boek had gestaan. Het
was ook Piet zelf die vond, dat hem
teveel er werd toebedeeld en noemde
namen van anderen op, waarbij Frans
Swaters ook een grote rol kreeg toebedeeld. Liefhebbers kunnen nog altijd
inschrijven bij de Bazuin. Het boek kost
€.35,- (maar is wel €.100,- waard vulde
Theo nog even aan). Het ziet er dan ook
prachtig uit.

Nieuwe dirigent
Na het concert met nummers als,
Florentiner March, Oregon, Dances with
wolves, A Klezmer Karnivalen Pavane
in Blue werd de nieuwe dirigent Anne
Schipdam aan het publiek voorgesteld.
Theo Bos gaf aan dat zowel bestuur als
leden vonden dat de start met hem als
zeer positief waren geweest en dat gaf
moed voor de toekomst, waarbij nieuwe
leden/muzikanten ook zeer welkom
waren.
Tekst en foto’s met dank aan © Foto:
GP-foto

En artiesten die we uitgenodigd hadden
voor onze concerten zoals: Louis van
Dijk, Ernst Daniel Smid, Henk Poort,
Mannenkoor van Gerrit Fokkema of het
Mastreechter Staar. Maar ook de Poolse
tenor Jazek Pazola of de koren Tutti en Intermezzo. Weet je nog? George Baker en
recent Petra Berger? Je was niet altijd in
je hum voor deze artiesten. “Het zijn professionals en ze moeten het maar doen”
. zei je dan. Ja soms een beetje “kort aan
de broek” , dat was je ook wel ‘ns.
Maar geen nood. Dat zeggen ze van mij
ook…
Je hebt afgelopen maanden een zware
operatie achter de rug. Een heen en weer
periode naar het ziekenhuis. Het gaat
gelukkig weer goed, maar het heeft nog
wel even tijd nodig, voordat je je tomeloze
enthousiaste energie weer terug hebt.
Want zo was je altijd. “Tomeloos enthousiast” 25 jaar lang! We willen je daar voor
bedanken en hebben een aantal leuke
cadeaus voor je.
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Joke van Oord
loopt. We willen je bedanken en rekenen
nog jaren op je aanwezigheid.
Joke
Joke komt uit Werkendam Komt ook elke
week in weer en wind over de Merwedebrug . “En dat doet ge al jaren. “Moet je
hum toch ‘ns heuren” “Zeg, Luster es”.
Ja we verstaan je heus wel. Dat kan ook
niet anders want Joke is een “klever”. Wat
ze moet regelen doet ze dan ook optimaal
en met volledige inzet. Je hebt in het bestuur gezeten. Jarenlang het secretariaat
gedaan. Recent de loterij op je genomen.
Je bent bestuurder Kerstconcert. Je
verstuurt alle concert uitnodigingen . Organisatie gehandicapten- concert en noem
maar op. Joke bedankt voor je inzet én we
hebben je nog steeds nodig.
“Heurt ge da?”
Dames Van Stam en Van Oord we hebben
een bloemetje en ik geef jullie een dikke
zoen. En als waardering ontvangen jullie
allebei het fraaie Bazuin-beeld.
Van harte gefeliciteerd!
Sharon Besems 12 1/2
We hebben je een tijdje gemist bij de trompetten.Verkering, verhuizen, huis kopen en
werken. Toch pak je de draad weer op en
bent begonnen op een bariton. Da’s mooi
voor de vereniging. We hopen dat je dat
nu jaren aaneengesloten blijft doen en natuurlijk met veel plezier. Ik mag je feliciteren
en bedanken voor je inzet. 12 1/2 jaar lid
van De Bazuin. Ook voor jou bloemen en
een fraaie Bazuin-speld.

Henk Bonenkamp | Ere dirigent

I
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Henk
De Marinierskapel was de mooiste tijd
van je leven zo vertelde je wel eens. Elke
dag met plezier gewerkt en de liefde voor
muziek is altijd gebleven. Ik denk dat je
bij De Bazuin ook een mooie periode hebt
beleefd. Weet je nog? Met het hele orkest
naar Zuid Frankrijk.
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Jacqueline 40 jaar
De naam Hootsen gaat als een rode
draad door de vereniging. Jacque je hebt
twee broers die hun muziekcarriere zijn
begonnen bij De Bazuin. Je vader is oud
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O,ja Henk blijf nog even…..
Dames en heren
Namens leden en bestuur van de Koninklijke Harmonie De Bazuin mag ik Henk
Bonenkamp –voor zijn vele verdienste in
25 jaar- benoemen tot ere-dirigent van
De Bazuin.Henk van harte gefeliciteerd en
zeer bedankt voor alles!

IN BEE
L

BED

Eigenlijk niks nieuws onder de zon. Vandaag de dag kunnen we hetzelfde zeggen
tegen de huidige orkestleden. En….we
zijn 25 jaar verder. Maar wel: andere tijd.
andere aanpak en gezien vandaag de dag
de vele wisselingen, dus een ander orkest.

Henk
Je speelt ook nog in een saxofoonkwartet
en bij de Rotary hebben jullie namens De
Bazuin een concert gegeven. Alstublieft
een dinerbon voor vier bij De Hoofdwacht.
Bloemetje erbij. Wat wil je nog meer.

Joke & Nanda
Nanda
Je bent het oudste actieve lid hebben we
onlangs vastgesteld. Maar je wil het niet
weten. In 1966 op een verjaardagsfeest
ontmoette je daar de Bazuinmuzikant T.
Bos. Sorry T. Bossser. En die haalde je
over om bij De Bazuin te komen spelen.
Nog even en je bent 50 jaar lid!
Nanda je hebt heel veel gedaan voor de
vereniging. Elke week van Barendrecht
naar Gorcum. En natuurlijk combineer je
dat met een familiebezoek aan je zus.
Naast klarinet spelen was je actief als
bestuurder, bij de majorettes, ledenadministratie, muziekcommissie maar ook
-zo staat het in het jubileumboek- bij de
drumband en boekenmarkten betrokken.
Je verzorgt de verjaardagskaarten en wat
nog al niet meer. Je hoort tot het zeldzame
ras “vrijwilligers” waar een vereniging op
kan bouwen. En waar het kan ben je
inzetbaar. Mits je maar niet letterlijk tussen
wal en schip valt of een af andere uitglijer
maakt waardoor je weer maanden kreupel

NK
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Ik weet nog wel dat we 25 jaar geleden in
Papendrecht bij je thuis op bezoek waren.
Samen met Henk van Engelen, Frits Stout
en Frans Swaters moesten we je overhalen
om bij De Bazuin te komen als dirigent. Je
zat toen al bij Soli Deo Gloria in Alblasserdam en speelde ook nog bij de Marinierskapel. Bij De Bazuin dirigeren ging niet
zonder slag of stoot. Eerst aarzelend en
op ons aandringen ben je toch ingestapt
op naar het 100-jarig bestaan. Ik citeer uit
het jubileumboek “De beginperiode was
moeilijk, zowel voor de veeleisende dirigent
als voor de muzikanten. Men moest weer
hard studeren en graag op elke repetitie
aanwezig zijn”

Horloge
Je horloge was al een tijdje stuk en het
idée was dat je van de vereniging een
nieuwe zou krijgen.Tussentijds is er een
kermishorloge aangeschaft, maar nu heb
je weer een fraai exemplaar. Ik weet het
zeker, want het is door Marian ingekocht.

BAZU

BED

Henk Bonenkamp
Henk 25 jaar dirigent van de Koninklijke. 4x
op conours geweest. 7 Promsconcerten
en 25 Kerstconcerten. Daarnaast natuurlijk
de traditionele voorjaars- en nieuwjaarsconcerten. Kortom je hebt veel beleefd en
meegedaan met de club. En ik zeg bewust
meegedaan want je was nooit te beroerd
om meer te doen dan alleen dirigeren. Dat
siert je.

HA

voorzitter en ere lid en gangmaker van
het jubileumboek. En daar heb je ook een
groot aandeel gehad in opmaak en lay-out
Verder blaas je al een tijdje een belangrijke
klarinet partij. Was door de jaren heen
actief voor de zeer fraaie decoraties in de
nieuwe doelen en voor de Kerstconcerten
en daarbij ben je op diverse fronten breed
inzetbaar. Jacque bedankt voor je inzet en
van harte gefeliciteerd met 40 jaar Bazuin.

TE

Gesproken woord door ere-voorzitter Theo Bos

Fotoprent
Laat maar binnenkomen. Henk achter
deze pasfoto kun je je thuis goed verstoppen en lezen wat de orkestleden er op
hebben geschreven. Een leuke prominente
herinnering voor op het toilet.

Nanda van Stam
Jeroen Gelderblom 12 1/2
Ha Jeroen. We zitten alweer een aantal
jaren naast elkaar. Tot genoegen van de
afdeling hoorns blaas je er altijd lekker in.
Je hoort ook tot de mobiel-generatie. Even
rust tijdens de repetitie en gelijk kijken of
de wereld is vergaan.
Jeroen je bent een gewaardeerde muzikant voor De Bazuin dus het is belangrijk
dat je er altijd bij bent. Sinds kort loop je
ook mee met het bestuur en ik zie je straks
nog wel een keer staan als voorzitter. In
elk geval zeer bedankt voor je inzet en van
harte gefeliciteerd. 12 1/2 jaar Bazuin!
Richard van Hoven 12 1/2
Je speelt op het mooiste instrument van
de vereniging. Bas klarinet. Een mooie
grondklank voor het orkest. Tenminste als
je er bent. Je bent op klarinet begonnen
en toen deze bas klarinet vrij kwam direct
overgestapt. Je hebt recent een fraaie CD
opgenomen met Celtische muziek dus
ook buiten De Bazuin ben je muzikaal
actief. Je jaren schrijden voort zeggen we
dan. Je bent 12 ½ jaar lid van
De Bazuin. Zeer bedankt en van harte
gefeliciteerd
Anja Harderwijk 25
Anja weet ook al jaren de weg te vinden
vanuit Werkendam naar Gorcum. Je blaast
al een tijdje je partij mee. Hebt al wat jaren
bestuur achter de rug en je weet ook wel
hoe het reilt en zeilt in de club. Je bent er
altijd en zeer betrokken bij de vereniging.
En met zoveel jaren lid zijn heb je het nog

Jacqueline Hootsen
steeds naar je zin. We mogen je feliciteren
en bedanken voor je inzet. 25 Jaar lid van
De Bazuin.
Angela van Tuyl 25
Je bent ook een vaste kracht bij de
vereniging. Muziek maken is een groot
onderdeel van je weekinvulling. Naast De
Bazuin speel je ook bij Sinfonnieta die gisteren een fraai concert hebben gegeven.
Je bent voor de vereniging altijd inzetbaar.
Een partij overzetten is geen punt. Ook de
jeugd draag je op handen en doet daarin
als bestuurder volop mee.
Mooi dat je dit allemaal doet. De vereniging
kan niet zonder vrijwilligers. Vooral doorgaan zou ik zeggen. Je bent 25 jaar lid.
Zeer bedankt voor je inzet en ik mag je van
harte feliciteren.
Christiaan van Middelkoop 25
Ouwe reus! Christiaan. Je staat hier een
beetje dubbel. Je wilde het ook niet. Maar
toch kunnen we je jouw jubileumspeld niet
onthouden. Zie het ook als een gebaar van
waardering voor wat je gedaan hebt voor
de vereniging. Muzikaal. Maar ook jarenlang actief in de muziekcommissie. Allemaal zeer gewaardeerd. Het ging allemaal
niet zonder slag of stoot. Maar…zeggen
we dan altijd “Zonder wrijving geen glans”
Christiaan je hebt aangegeven om te
stoppen. Dat vinden we erg jammer maar
we moeten dat respecteren. Ik wens je
alle goeds en succes en bedank je voor je
inzet. En…je bent altijd van harte welkom.
Gefeliciteerd met je 25 jaar lidmaatschap.
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Kon. Wilhelminalaan 42
4205 EX Gorinchem
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Richard van Hoven

Willemijn Poortvliet

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

Renate Hooijer

Tom Versluis

Arie Koedam 25 (niet aanwezig)
Arie. Je bent een bijzonder geval. Zoveel
jaar lid en geen instrument bespelen. Ja,
we kennen je nog wel van de boerenkapel.
Ik dacht grote trom. Toch? Er bestaat nog
een fraai foto dat je staat te plassen met
de grote trom op je buik. Een hillarisch
gezicht. Nee deze staat niet in het jubileumboek. Arie leuk dat je erbij bent. Ik mag
je van harte feliciteren en bedanken voor
25 jaar Bazuin. Er zijn muzikanten die op
uiteenlopenende redenen stoppen. Renate
en Willemijn en Tom
Renate Hooijer
Renate je hebt aangeven om te stoppen,
maar we willen je niet zomaar laten. Eigenlijk willen we helemaal niet dat je gaat want
je bent een gewaardeerd muzikant. Ik wil
je bedanken voor je inzet en vermeldt erbij
dat je altijd weer welkom ben. Graag zelfs.
We wensen je veel success en plezier en
ook voor jou bloemen en een leuke foto.
Willemijn Poortvliet
Willemijn, dames en heren is verhuisd naar
Gouda. Na een lange speurtocht heeft
ze daar eindelijk haar stekkie gevonden.
We hebben alle huurcontracten lange tijd
tegen kunnen houden zodat ze bij De
Bazuin kon blijven. Nu is dat ons helaas
verder niet meer gelukt en je gaat ons dus
verlaten. Als bestuurder en muzikant een
groot gemis. Maar het is niet anders. We
willen je graag bedanken voor je inzet en
betrokkenheid en hebben ook bloemen en
een fraaie foto voor je. Zeer bedankt!
Tom Versluis
Tom. Eigenlijk ben je helemaal geen lid.
Maar toch zien wij dat anders.
Het was altijd een gewoonte dat je ons
hielp bij concerten en dat heb je al een
behoorlijk aantal jaren voor ons gedaan.
En zo behoor je eigenlijk vanzelfspre-

Jeroen Gelderblom
kend bij De Bazuin. Je speelt ook nog in
Meerkerk en door allerlei omstandigheden
heb je aangegeven dat we voorlopig geen
beroep op je kunnen doen. We willen je
niet zomaar laten gaan en zeer bedanken
voor je inzet en betrokkenheid. Wensen
je met vrouw en kinderen alle succes en
goeds. En nogmaals zeer bedankt.
Richard Heaser (niet aanwezig)
Richard blij dat je er weer bent. Wellicht
zonder instrument maar dat komt misschien wel weer. Je hebt al een tijdje terug
als voorzitter aangegeven om te stoppen
-vanwege werk en gezinsuitbreiding- maar
we hebben nooit de kans gekregen om
dat op een Bazuin-waardige manier te
doen. Vandaag is dat en mooie gelegenheid en het is goed dat je er bij bent. Ook
voor jou hebben we bloemen en een fraaie
foto. Zeer bedankt voor al je inspanningen
voor de vereniging en we zien je bij gelegenheid graag weer terug.
Piet Hootsen en Frans Swaters
In 2005 was het idee geopperd om een
boek te maken. We hebben frequent
vergaderd, maar door het overlijden van
onze Frits Stout en andere omstandigheden heeft het een tijdje stil gelegen. Een
behoorlijk tijdje.
Frans (niet aanwezig vanwege omstandigheden) Onlangs vroeg je mij hoe de stand
van zaken was met het jubileumboek “Ik
wil het nog wel meemaken”. zei je toen. Ik
kan je geruststellen en nu met trots zeggen: “het jubileumboek is gedrukt”.
Al je verhalen die je hebt gemaakt van de
prominente Bazuinmensen staan erin.
En dat is een belangrijke bijdrage.
Piet Hootsen
Piet je levenswerk heeft een gezicht gekregen. Het is een unieke vogelvlucht van

Sharon Besems
125 jaar Bazuin. Nog nooit eerder zo mooi
omschreven en voorzien van historisch en
eigentijds beeldmateriaal. Ik ben er trots
op en Piet je mag ook zeer trots zijn op
dit bijzonder fraaie boek. Veel waardering
voor je doorzettingsvermogen, geduld,
accuraatheid en meedenken.
Gorcum. De Bazuin kan er geweldig trots
zijn! Ik reikt je dan ook met alle plezier het
eerste boek uit en wil je daarmee van harte
feliciteren. Natuurlijk ook voor Frans een
uniek exemplaar.

Piet Hootsen
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Christiaan van Middelkoop

Signaal, dan is het wel een poster voor een
of ander concert, of is hij weer bezig met
een brief om sponsors te werven bij bedrijven, wat hem overigens goed afgaat want
wat deze man aan sponsors binnen heeft
gebracht voor De Bazuin, ik durf het niet
eens te gokken. Theo, blijf alsjeblieft de
Theo die je altijd geweest bent en ik hoop
dat we tot in lengte van jaren een beroep
op je mogen blijven doen.

Theo Bos 40
Wat moet je nog zeggen over een man
als Theo zonder in herhaling te vallen. Je
hebt hier al gestaan met 12,5 jaar, 25 jaar,
bij het uitreiken van het Bazuinbeeld, en
bij het toekennen van je erevoorzitterschap tenslotte. En
nu sta je hier voor het feit dat
je 40 jaar lid bent van De Koninklijke Harmonie De Bazuin.
Theo is Theo……Soms een
beetje eigenaardig, soms een
beetje Noord-Hollands, soms
ook een beetje dwars maar
altijd recht door zee, en altijd
met de beste bedoelingen
voor de club. Maar zonder
deze eigenschappen zou
Theo Theo niet zijn.
HA
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Ik bewonder zijn inzet enorm.
Als ik op de zaak aan de
Westwagenstraat kom, zie ik
altijd wel dingen liggen van
De Bazuin waar hij dan weer
mee bezig is. Is het niet het

De insigne voor je 40 jarig lidmaatschap is
je dan ook van harte gegund.

TE

We hadden in de planning staan dat we
in oktober een afscheidsconcert zouden
houden voor Henk Bonekamp en in
november een jubileumavond voor onze
leden met aanhang. Maar zoals u wellicht
weet heeft Henk een vervelende periode
achter de rug met de nodige gezondheidsproblemen. Ik ben dan ook oprecht
gelukkig Henk hier weer onder ons te hebben en dat hij aan de beterende hand is.
Henk, welkom! Met de vervroegde komst
van onze nieuwe dirigent Arno Schipdam
hebben we het programma aan moeten

passen en hebben we eigenlijk van twee
evenementen 1 gemaakt. Ik hoop, en ga
er van uit dat we er vandaag een mooie
en gezellige dag van gaan maken met u
samen. Dames en heren, we hebben een
kort concert, afgewisseld met een reeks
jubilarissen en andere hoogtepunten. Mag
ik aan u voorstellen, onze nieuwe dirigent
Arno Schipdam!!!!

N

Dames en heren, mag ik allen welkom
heten op deze feestelijke jubileummiddag
van De Koninklijke Harmonie De Bazuin.
We zijn nog steeds in feeststemming als
gevolg van onze 125e verjaardag. Begin
januari zijn we met die viering begonnen
tijdens het nieuwjaarsconcert. Daarna hadden we het jubileumconcert in De Nieuwe
Doelen op 3 mei met medewerking van
Petra Berger, in mei het concert met het
Maatreechter Staar in de Grote kerk en
2 maanden terug het concert van de
Mariniers in de Nieuwe Doelen. Met nog
1 concert te gaan, wat naar mijn mening
een prachtig concert lijkt te gaan worden,
in de grote kerk op 18 december met
medewerking van Pearl Jozefzoon en een
gospelkoor, zijn we bijna aan het einde van
het jubileumjaar.

Angela van Tuyl

VA

Gesproken woord door
voorzitter Anne Besems.

Anja Harderwijk

BED

We zijn eruit. Dachten we dat Piet nooit thuis studeerde?
Hij neemt zijn instrument dinsdagavond al mee naar het gebouw,
dan heeft Piet bardienst bij het koor.
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”Ik ga elke week
met plezier naar de
repetitie.”

De avonden
worden donker.
De wekelijkse
repetitie bij
De Bazuin is met
instrument een
tocht door weer
en wind.
Even het gezicht
op Piet Koedam
(63). Speelt op een
Bes bas. Coordinator buitendienst bij
Poort 6. Is 32 jaar
lid van De Bazuin.
41 Jaar getrouwd
en heeft 2 kinderen. Piet heeft eerst
8 jaar bij de drumband gezeten en
is daarna saxofoon
gaan spelen. Dat
heeft hij 12 1/2 jaar
gedaan. Dat weet
hij nog precies.
Waarom? Dat
moeten we hem
nog vragen. Na de
sax, overgestapt
op de grote bas.
Heeft les gehad
van Henk den Uijl.
Piet heeft het best
naar zijn zin bij
De Bazuin. Beheert
al 10 jaar het gebouw en heeft 19
jaar in het bestuur
gezeten. ”De nieuwe dirigent bevalt
mij buitengewoon.
Ik denk dat ik niet
de enige ben.” En
die nieuwe bas
Piet? ”Ja dat is
behoorlijk sjouwen.
Maar ben erg blij
met dit instrument.
Thuis naar boven
brengen doe ik in
twee keer. Eerst
het instrument
en dan de koffer.
Bijelkaar weegt dat
zomaar 20 kilo.”
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Met dank voor de foto’s aan Peter Thijssen

De avonden
worden donker.
De wekelijkse
repetitie bij
De Bazuin is met
instrument een
tocht door weer
en wind.
Even het gezicht op
de vrolijke Victor
van Hofwegen
(23.) Speelt op
een bariton/tuba.
Studeert geneeskunde en zit in het
3e jaar met nog
drie voor de boeg
en dan nog de
specialisatie gynaecologie. Waarom
die richting? Dat
moeten we hem
nog vragen.
Victor zit op kamers
in Amsterdam en
komt speciaal naar
de repetities vooraf
een concert. Hoe
begonnen? ”Door
de Proms concerten ben ik enthousiast geworden.
Wilde eerst een
saxofoon maar die
was niet beschikbaar.” Victor speelt
al vanaf zijn 10e
jaar en heeft de
muziekdiploma’s A
+ B. Met of zonder instrument is
Victor altijd bezig
met muziek. Om te
luisteren, om zelf te
spelen of gewoon
een leuk deuntje in
het hoofd.

”Superleuk.
Ik blijf altijd met
muziek bezig.”

Op de foto gaat er wat olie in de buizen van de ventielen.
Deze zitten meestal ”vast” als er een tijdje niet op gespeeld is.
Wij zeggen dan op de muziek: ”Niet gestudeerd zeker deze week?”

Concert met een speciaal karakter
25 Jaar dirigent Henk Bonenkamp. Introductie nieuwe dirigent Arno Schipdam. Diverse jubilarissen 12 1/2, 25 en 40 jaar. Nieuw ontwerp ”Bazuin
speld”. Afscheid van diverse leden die stoppen bij De Bazuin. Kortom. Het
was een bijzondere zondagmiddag met bijzondere activiteiten. De publieke
opkomst was buitengewoon en tal van oud leden hadden ook de moeite
genomen om te komen. Een waardig slot van 125--jaar Feestelijke concerten. Klap op de vuurpijl was de presentatie van het Jubileumboek. Iets voor
Gorcum en De Bazuin om trots op te zijn.

Op de foto g

Met dank voor de foto’s aan Peter Thijssen

Henk,
Als leden wilden we je aan het eind van je carrière bij de Bazuin graag bedanken
Want mede onder jouw leiding klonken hier de mooiste klanken
Je tomeloze inzet en humor zullen wij niet makkelijk vergeten
Maar met Arno gaan we verder zoals je wel zult weten
Moeilijk was het om voor jou een cadeau te bedenken
Toch wilden we je bij je afscheid graag wat schenken
Ook Marian kwam er niet uit
Vandaar deze ballonnen met erin de buit
Heel hartelijk bedankt en weet dat je altijd welkom bent.
Namens de leden van de Koninklijke Harmonie de Bazuin en
enkele leden van KNS Woudrichem
Met dank aan Joke van Oord voor het gedicht en organisatie.

De gemakkelijke winkel voor
wenskaarten, kansspelen,
tabak en tijdschriften

Hoogstraat 8 Gorinchem
Telefoon (0183) 63 12 84

VROON

MEUBELSTOFFERING
Bullekeslaan 8
4203 NH Gorinchem
Telefoon (0183) 63 65 37

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

bar
Snack um

tru
't Cen

Grote Markt 10 - Gorinchem
telefoon 0183-636 689

Feest voor de jeugdige muzikanten

Maatschappelijke stage bij De Bazuin

Op zaterdag 20-09-2014 hebben ik (Angela) en Michelle een
feest/spel middag en avond georganiseerd voor het jeugd
orkest. Er hadden zich 16 leden aangemeld voor dit feest.
Iedereen verzamelde zich bij het gebouw rond 15 uur. Op de
tafels lagen al formulieren met een groepsindeling. Na wat
verschuif zat iedereen bij een team wat hij/zij leuk vond. Toen
mochten de teams zelf een naam kiezen.

Alle leerlingen, die vanaf schooljaar 2011-2012 zijn gestart
in het voortgezet onderwijs moesten een maatschappelijke
stage doen van 20 tot 30 uur. Vanaf schooljaar 2014-2015
is dit niet langer meer verplicht, maar een aantal scholen in
Gorinchem heeft besloten dit initiatief toch voort te zetten.
Maatschappelijke stage gaat om het doen van vrijwilligerswerk. Dit vindt vooral plaats in de non-profitsector: bij een
vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling
of maatschappelijke organisatie, zoals De
Bazuin.

die we gingen spelen met de Play in. Verder heb ik ook mails
naar de verschillende docenten gestuurd. Omdat ik fotograferen ook leuk vind, heb ik tijdens de Play in foto’s genomen.
Ik vond het erg leuk om bij De Bazuin mijn stage te lopen en
verschillende dingen te doen. En nu ik klaar ben met mijn
stage neemt Raimo het van mij over.”
Ook heeft Frank, om het kopiëren van bladmuziek voor het
jeugdorkest makkelijker te maken, een lijst gemaakt
waarop staat welke partijen voor welke jeugdleden
bedoeld zijn. Daar zijn wij erg blij mee!

Frank van Middelkoop en Raimo van
Berkel. De eerste, die zich bij de jeugdcommissie gemeld heeft, met de vraag
of hij zijn maatschappelijke stage bij De
Bazuin kon vervullen was Frank. En aangezien er bij een muziekvereniging altijd wel
wat te doen valt, hebben wij zijn aanbod
met beide handen aangegrepen.
Frank heeft ons goed geholpen bij het organiseren van de
Play In for Teens. Zelf vertelt hij hierover het volgende:
“Omdat ik van school een maatschappelijke stage moest
lopen heb ik geholpen met het voorbereiden van de Play
in for teens. De dingen die ik moest doen waren
het kopiëren van muziek, het inscannen van de stukken

Raimo heeft ons inmiddels al geholpen bij het
organiseren van het Uitwisselingsconcert met EMS
Avanti. Hij heeft een programmaboekje, consumptiebonnen en bedankkaartjes gemaakt. Ook zal
hij hiervan een verslag voor Het Signaal schrijven.
Daarnaast zal Raimo ook helpen bij de voorbereiding van het Sinterklaasfeest en een nieuwe lijst
van de voor de jeugd beschikbare bladmuziek samenstellen.
Zo komen wij steeds weer een stapje verder.
Raimo zal naar verwachting eind december klaar zijn met zijn
maatschappelijke stage. Ben je nog op zoek naar een leuke
plek voor het vervullen van jouw maatschappelijke stage,
meld je dan aan bij Constance van Berkel of Frieda van Middelkoop. Alle hulp is van harte welkom!

Dit werden:
Team Naamloos bestaande uit Jesse-Jelle, Lotte, Marit
en Christian. Team De Vlammen bestaande uit Freek-Jan,
Naomi, Lena en Huug. Team Naamlozen bestaande uit
Raimo, Jari, Rebecca en Evie. Team The A-team bestaand
uit Jasper, Cynthia, Anja en Kiki
Hierna begonnen we ’s middags met oud-Hollandse spelletjes. Deze waren Koekhappen, Snoephappen, Spijkerpoepen
en een parcours waarbij van alle teamleden de benen aan elkaar vast werden gemaakt. Al deze spellen werden de tijden
genoteerd per team en omgezet naar punten.
Spellen
Na deze spellen was er wat tijd over tot het eten en hebben ze met meegebrachte flessen alvast wat geoefend met
flessenvoetbal. Om 17 uur zijn Frieda en Constance bij Chez
Louis de bestelde friet en snacks op gaan halen. Deze gingen er goed in bij de jeugd en ook bij de volwassenen.
Na het eten begonnen we met het laatste spel flessenvoetbal. Per team had iedereen een eigen fles met water gevuld.
Deze moesten ze zo vol mogelijk zien te houden want op het
einde werd per team gemeten hoeveel ml water er over was.
Toen alle punten bij elkaar opgeteld waren was er de prijsuitreiking rond 18.45.

De uitslag was:
1e plaats Naamlozen / 2e plaats De Vlammen /
3e plaats Naamloos / 4e plaats The A-team
Bedankt Lisette, Ingeborg en Petra voor het helpen bij de
spellen. Al met al was het een zeer geslaagde middag/avond
en zeker voor herhaling vatbaar.
Angela van Tuijl (lid jeugdcommissie)

Op zaterdag 20 september hebben de jeugdleden een leuke spelletjesmiddag gehad. Er waren 16 kinderen aanwezig, vervolgens werden er vier groepjes gemaakt. De volgende spelletjes hebben wij gedaan; koekhappen, snoephappen, schroefpoepen (beter bekend als
spijkerpoepen, alleen dan met een schroef) en met het groepje, de
benen aan elkaar gebonden, een stukje lopen over de wal. We hebben lekker patat met een frikandel of kroket gegeten. Als afsluitend
spel hebben we flessenvoetbal gespeeld. Hierna werd door Angela
de uitslag bekend gemaakt. Voor iedereen was er een prijsje. Om
19.00 was het afgelopen, het was gezellig en heel leuk. Iedereen
bedankt voor het regelen. En iedereen bedankt die meegeholpen
heeft.
Anja

Krantenknipsels
En zo stond onze jeugd een paar keer prominent in de
krant Goede zaak. Goed geregeld door het actieve jeugdbestuur. Trouwens een leuke foto. Dat doet ook wel wat!

Nieuw! Jubileumboek
Nu verkrijgbaar!

Signaal is het verenigingsblad van
de Koninklijke Harmonie De Bazuin

Rabobank
wenst u

een mooie
voorstelling

Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost sponsort de Bazuin

Muziekcentrum “De Harmonie”
Dalemwal 15d
Postbus 563 4200 AN Gorinchem
Telefoon (0183) 63 46 22
Mailadres bestuur:
bestuur@debazuin-gorinchem.nl
Ere dirigent Henk Bonenkamp
Ere-voorzitter Theo A.M. Bos

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

Hét Bazuin Jubileumboek is uit!
125 Jaar Bazuin in beeld gebracht. Een vogelvlucht door de vereniging heen en al haar activiteiten met het oog en accent op de
laatste jaren. Maar ook met een stuk historie waar we zicht op
hadden. Het roept wellicht herinneringen op.

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

www.rabobank.nl/alblasserwaard
Samen sterker

Het is een luchtig historisch boek geworden en telt maar liefst
192 pagina’s. Vol met historisch en eigentijds beeldmateriaal.
Leuk om te hebben. Leuk om te lezen. Voor e 35,- kunt ook u in
het bezit komen van dit mooie boek.

Jeugdcommissie Angela van Tuijl
jeugdzaken@debazuin-gorinchem.nl
Beheer instrumenten Gerda Schram
instrumenten@debazuin-gorinchem.nl
Website beheer Richard Heaser
Redactie Signaal Theo Bos
Beheercommissie gebouw “De Harmonie”
• Piet Koedam T(0183) 62 51 86
• Govert de Wagenaar | T (0183) 63 51 91

Verkrijgbaar bij Primera aan de Hoogstraat Gorinchem
of via website: www.debazuin-gorinchem.nl

Deze uitgave kwam tot stand dankzij medewerking van

www.netzodruk.nl

Uw notariskantoor:
Helder en persoonlijk!

Fruitspies: www.trendy-cocktails.nl

Met een klein concert en
andere feestelijkheden is de
jubileumperiode afgesloten.
Met dank aan alleen die hun
medewerking hebben verleend in een fraaie accommo-

Voorzitter
Anne Besems | T (0183) 62 92 91
Secretaris Robert Stout | T 06-300 96 522
secretariaat@debazuin-gorinchem.nl
Penningmeester Gina Spronk | T (0183) 636 208
Rianne van der Laan-Venderbos (lid)
Joost Wijnands (lid)
Alexander Willemse (lid)

mr A.Z. Snoek
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den Broek Notariss
e, Kleine Landtong
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mr C.T.T. (Caroline) va
Gorinchem is mevrouw

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
Lid van verdienste • Paul van Opstal • Joke Koedam
• Joop Gelderblom • Joke van Oord • Marco de Groot
• Anne Besems
Bazuin paneel voor verdienstelijk werk
Piet Koedam (03) Theo Bos (03) Joop Gelderblom (03)
Rein Jens (04) Jan Romijn (04) Huub Niesthoven,
Bets Verduin (05) Herman de Ronde (09)

Secretariaat: Postbus 563, 4200 AN Gorinchem
ING bank: NL90 INGB 0001 5344 92

www.debazuin-gorinchem.nl
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Heldere dienstver

datie waar je best een feestje
kan geven. Goh, wat hebben
we een mooi gebouw!
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Gevestigd in: GORINCHEM | ARKEL | MOLENAARSGRAAF

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
20 DECEMBER
GROTE KERK
GORINCHEM

PEARL
JOZEFZOON
Gospel Boulevard Small
AndrÉ BIJLEVELD | DIRIGENT

Koninklijke Harmonie De Bazuin
ARNO SCHIPDAM | DIRIGENT
KAARTVERKOOP: www.denieuwedoelen.nl. Primera Hoogstraat Gorinchem of aan de kassa van de kerk. Entree € 15,00
VRIJE ZITPLAATSEN | AANVANG 19.30 UUR | KERK IS OM 19.00 UUR OPEN.

