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| Mastreechter Staar concert
| Bazuin Jubileumloterij
| Vio-Leerlingen
| Jubileum verloting
| Nieuwe dirigent harmonie
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 (2014).
(Dus voor 30 juni 2039 tijdig aanvragen!!)
| Feestelijk concert door de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Georganiseerd door
de jubilerende 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.

| BAZUIN SCHOONMAAKDAG! Er komt weer een schoonmaakdag aan. We willen voor het afscheidsconcert van Henk
het gebouw pico bello hebben. Iedere hulp is welkom!!! Dus ook als je niet de hele morgen aanwezig kan zijn, maar wel een gedeelte
van de ochtend, kunnen we je hulp toch goed gebruiken. Hapje en drankje worden geregeld. Hoe meer mensen hoe gezelliger en
hoe we meer kunnen doen. Iedereen is welkom. Dus noteer deze datum. Zaterdag 13 september van 9.00 uur tot 13.00. Doe
je mee? Geef dit dan even door aan Gina. Alvast bedankt allemaal. Het bestuur.

Mastreechter Staar magnifiek
Het concert -in juni- was echt geweldig. We hebben veel enthousiaste
reacties mogen ontvangen en ondanks het toch wel tegenvallende aantal
bezoekers was het een prachtige maar dan ook prachtige avond. Natuurlijk
zouden we zo’n concert nu weer anders doen. We misten nu toch wel
de sfeer van een officiële opening en hier en daar een leuk praatje van die
erevoorzitter (hoe was de naam ook alweer? Theo Bazuin?). Om vaart te
houden in het programma hebben we daar niet voor gekozen. 22.15 uur
waren we klaar. Zo heeft men nog wat aan de avond. En die kerkbanken
zitten ook niet zacht...
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Gorinchem: Piazza-Center 41
Telefoon (0183) 63 39 23
Altijd actueel in mannenmode!
www.vanrijswijkmode.nl

Wie er niet bij was, heeft iets gemist. Bam!! We vallen gelijk maar met de deur in huis. Zaterdag 14 juni beleefde een goed
gevulde kerk van een fantastisch concert van de Mastreechter Staar. Dit concert was georganiseerd in het kader van het
125-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie De Bazuin. Het uit ruim 125 man bestaande mannenkoor -dat nationale en
internationale bekendheid geniet- bracht een zeer gevarieerd programma. Opvallend is dat de Staar met Bèr Schellings een
eigen bas/barriton solist in huis heeft waarmee men goed voor de dag kan komen. Je merkt de eenheid en de routine van
de solist en het koor. Gevarieerde composities kwamen aan bod van Verdi, Wagner tot Rossini. Na de pauze was het een
wat luchtiger programmering. Opvallend was ook de bijdrage van de Sleeuwijkse Nicole Holthuis, die zeer fraai met koor en
orkest Gabriella’s song vertolkte en solo met piano het bekende ”Stay with me ’till the morning” ten gehore bracht. ”Die gaan
we nog wel eens meer vragen om deel te nemen aan onze concerten” vertelde Anne Besems - voorzitter van De Bazuin.
De bijdrage van De Bazuin was zowel met koor als solistisch. Het bekende Slavenkoor en het Soldatenkoor van Faust doen
het altijd goed bij het publiek. Samen met het mannenkoor en harmonie werden alle hoeken van de kerk volumineus gevuld.
De eigen bijdrage van de harmonie was harmonisch breed van klank en vullend van volume met ”Pictures at an Exhibition”
en ”Adagio for Strings”. Zwaar om te spelen en zeker een muzikaal hoogstandje. Van het publiek hoorden we wisselende
reacties, maar een tintje luchtiger had het wel mogen zijn. In de serie toegiften gingen we met de Fliegermarch toch wel weer
fluitend naar huis. Mooi concert. Prachtige avond. Hulde aan de organisatie die dit toch wel bijzonder concert heeft kunnen
organiseren. Dankzij bijdrage van de Rabobank, het FOWW en de Rotary Gorinchem is dit mede mogelijk gemaakt.

| Afscheidsconcert Henk Bonenkamp
op 11 oktober. U bent van harte welkom
om dit concert te bezoeken.

Mar. Spronklaan 69 Gorinchem
T (0183) 624464

Da’s mooi mannen!

Mastreechter Staar: staande ovatie

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

|

De Bazuin is altijd op zoek naar muzikanten. Interesse om te komen spelen?
Leerlingenorkest? Jeugdorkest? Harmonie? Geef een signaal. We hebben altijd
wel een mooi instrument op de plank liggen.

Orkestles VIO-leerlingen
bij De Bazuin
Op 12 juni 2014 zette het jeugdorkest de deuren open voor
de VIO-leerlingen van Muziekpunt Gorinchem. Het afgelopen
schooljaar hebben circa 20 kinderen Voorbereidend Instrumenteel Onderwijs gevolgd bij Lex Gorter en Anniecke van
Delft. Deze leerlingen hebben daarbij kennis gemaakt met
heel veel verschillende instrumenten.
In de voorliggende weken hebben Imme, Cynthia, Naomi,
Lena, Anja, Raimo en Frank een korte instrumentdemonstratie gegeven tijdens de VIO-lessen.
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Nu was het de beurt aan het hele jeugdorkest om de VIOleerlingen te laten zien en ervaren wat het samenspelen in
een orkest betekent. De VIO-leerlingen luisterden aandachtig
en speelden mee op kleine slagwerkinstrumenten. Daarna
was het tijd om vragen te stellen en kennis te maken met
onze jeugdleden.
Ondanks dat het aantal VIO-leerlingen dit jaar door de opheffing van TOON historisch laag te noemen was, hopen wij volgend jaar toch enkele van deze VIO-leerlingen in ons orkest
te mogen begroeten.
Constance
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Uit het archief. Wijlen voorzitter Henk van Engelen had de
legendarische woorden “Unitas en De Bazuin zijn een”. We
weten dat die slogan bij Unitas nog wel eens in de vereniging
wordt gesproken. Tijden het 100-jarig bestaan van Unitas gaf
De Bazuin deze fraaie cartoon -getekend door Piet Hootsencadeau met 100 gulden. Laten wij nu 125-jaar bestaan...dus?

De uitreiking van de
LED TV door EP
Gorinchem en een
van de gewonnen
PLUS boodschappentassen door
mevrouw Wesselink.

Repetitietijden

Vanaf 3 september starten alle repetitiies
op de woensdagavond met voorlopig de
volgende vastgestelde tijden:

125 Jaar
1 8 8 9

|
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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 binnenkosmt 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 dan
van de bestuurskamer gebruik te maken.

Tradities
Henk Bonenkamp bedankt
Het Signaal is een mooi medium om veel mensen tegelijk te
kunnen bedanken. Het is hartverwarmend geweest om te
ervaren hoeveel Bazuin-mensen er met ons hebben meegeleefd
in de periode dat ik werd opgenomen in het ziekenhuis en in de
tijd daarna. We hebben enorm veel kaarten en berichtjes mogen
ontvangen. Allemaal mensen die de moeite namen om even te
laten weten dat ze aan ons dachten! Daarnaast kregen we een
paar dagen na mijn ontslag uit het ziekenhuis een prachtige bos
bloemen van bestuur en leden en zijn er veel mensen eventjes
op bezoek geweest. Het heeft ons heel erg veel goed gedaan te
weten dat er zoveel mensen met ons meeleefden!
Inmiddels ben ik, na een operatie en een ziekenhuisopname van
in totaal 3 weken, nu bijna 4 weken thuis. Het herstel gaat langzaam, maar het gaat vooruit! Ik hoop iedereen binnenkort weer
eens te zien en dan mensen persoonlijker te kunnen bedanken
voor alle belangstelling. Hopelijk tot gauw!
Henk Bonenkamp
| OVERLEDEN
Op 21 juni 2014 is Jolanda van Tuijl-Struik (53) overleden. Jolanda is lid geweest van De Bazuin en heeft ook
diverse bestuurlijke functies vervuld. Was nog steeds betrokken. Muziek, haar dwarsfluit was haar passie en we mochten
door de jaren heen altijd wel een beroep op haar doen om te
assisteren bij een concert of concours.
Wij wensen ons lid Angela en verdere familie veel sterkte toe.
Een citaat van de kaart:
Voorgoed uit ons midden voor altijd in ons hart.

Bij een jubileum is het altijd de gewoonte om een krans- of
bloemenlegging te doen bij een van de overleden voorzitters
of dirigenten. Gewoon uit respect en nagedachtenis.
Bij het 100-jarig bestaan hebben we dat gedaan bij Gerritse.
Deze was dirigent en voorzitter van De Bazuin. Dit jaar -bij
ons 125 jarig bestaan- is er een delegatie naar het graf van
wijlen ere-voorzitter Henk van Engelen geweest. De jongeren zijn niet zo van tradities maar het is toch wel een mooi
en respectvol om dit ook in de toekomst voort te zetten.

Met Plus de lucht in!
In juni is er door Albert Sterk de hoofdprijs-cheque uitgereikt van de recent gehouden Jubileumloterij De Bazuin in
Gorinchem. De Plus heeft als hoofdprijs een ballonvaart
voor vier personen beschikbaar gesteld. De gelukkige
prijswinnaars waren de heer en mevrouw Van Wijk uit
Hoog Blokland. Deze waren zeer ingenomen en blij met
deze prijs en kijken nu al uit om deze ballonvaart te mogen
maken. Onder het genot van een kopje koffie en een aangename versnapering werden de prijswinnaars van harte
gefeliciteerd.

Koninklijke trots

Onder toezicht van burgemeester Anton Barske werd
door Theo Bos en Joke van Oord de ’akte’ getekend
voor het verleende predicaat Koninklijk.
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 (2014). De toekenning van het predicaat symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover de begunstigde. Het predicaat
wordt doorgaans toegekend voor een periode van 25 jaar,
waarna verlenging (bestendiging) kan worden aangevraagd.

Uitslag verloting.
Grote prijzen kunnen nog opgehaald worden!!
Op dit moment zijn er van de Jubileumloterij een groot deel
van de prijzen nog niet opgehaald. Hier nogmaals de prijsnummers die nog opgehaald kunnen worden: 8509 Senseo kofiieapparaat 0553 fiets 8075 bike totaal prijs 5526
bike totaal prijs 4531 boodschappentas 5615 boodschappentas 1135 boodschappentas 1811 taartbon 1186 taartbon 8655 taartbon 7140 taartbon 5848 taartbon. Heeft u
het lot? Neem dan contact op met Anne Besems telefoon
(01830 629 291) om even te overleggen hoe u in het bezit
kan komen van uw prijs.
| KONINKLIJKE BAZUIN
Onder toezicht van burgemeester Anton Barske werd door
Theo Bos en Joke van Oord officieel de ’akte’ getekend voor
het verleende predicaat Koninklijk.
| RABOBANK SPONSOR JUBILERENDE BAZUIN
Onder toezicht van directeur Rob Hoestra werd er door de
duo voorzitters Anne Besems en Theo Bos de overeenkomst
getekend voor de bijdrage die de vereniging ontvangt uit
Cooperatiefonds voor 125-jarig jubileum. Bos gaf aan het
cooperatiebestuur aansluitend een korte impressie over de
vereniging en de haar toekomstplannen.

Een onderneming of vereniging die minimaal 100 jaar bestaat, kan aan de Koning verzoeken om toekenning van het
predicaat ”Koninklijk”. De organisatie moet van onbesproken
gedrag en financieel solide te zijn. De organisatie mag het
predicaat ”Koninklijk” toevoegen aan de naam en de Koninklijke Kroon in het logo opnemen. Bij een aanvraag tot verlenging wordt de organisatie opnieuw getoetst aan de criteria.

Bijzonder digitaal archief

Via onze historische vereniging Oud Gorcum kwamen we op
de website van: www.regionaalarchiefgorinchem.nl.
Klikken op een oude serie Gorcumse Couranten (Digitale
krantenarchief) met het trefwoord BAZUIN vindt je op maar
liefst 480 berichten en advertenties. Dit vanaf 1876 tot 2006.
Leuk om ook ’ns te kijken.

Arno Schipdam nieuwe dirigent
Eind juli 2014 hebben de leden in samenspraak met een speciale commissie
Arno Schipdam als nieuwe dirigent voor het groot orkest gekozen. Uit een
selectie van meer dan 40 sollicitanten zijn er drie proefdirecties geweest van
drie geselecteerde dirigenten. Eigenlijk stuk voor stuk toppers waardoor de
keuze voor leden als commissie niet erg gemakkelijk is geweest. Er is voor
Schipdam gekozen op basis van zijn kwaliteiten, ervaring, kennis betreft van
het huidige repertoire en gezien zijn jonge leeftijd en uitstraling die hij heeft
naar de jeugd. De Bazuin hoopt met Schipdam een frisse nieuwe koers en
groei in muzikanten te realiseren.
Arno Schipdam werd geboren op 2 maart 1970 woont in Eemnes. Schipdam is
sinds eind 2004 de vaste dirigent van NS Harmonieorkest. Hij studeerde tenortrombone aan het Koninklijk Conservatorium bij Peter Saunders, en in Amsterdam aan
het Sweelinck Conservatorium bij Michel Tilkin. In 1997 kreeg hij een aanstelling als
tweede trombonist bij het Radio Filharmonisch Orkest.
In 2001 maakte hij de overstap naar het Residentie Orkest te Den Haag. Daarnaast
volgde hij aan het Rotterdams Conservatorium de opleiding Ha(rmonie)-Fa(nfare)directie bij Jaap Koops en Jos van der Sijde. Naast zijn dirigentschap bij het
NS Harmonieorkest en zijn aanstelling als eerste trombonist bij het Residentie
Orkest is hij werkzaam als freelance musicus bij verschillende orkesten en ensembles.
1996 - 1998 Dirigent bij harmonievereniging Fusica te Naaldwijk
1999 - 2003 Dirigent bij harmonievereniging ‘De Vecht te Vreeland
2002 - 2006 Fanfarekorps Oud Over Loenen aan de Vecht: 1ste prijs behaald op
het bondsconcours in 2004.
2005 - heden NS Harmonieorkest: cd opname voor het boekenweekgeschenk
in 2006, buitenlandse reizen naar: Zuid Korea, Duitsland en Oostenrijk. Muzikale
begeleiding bij de binnenkomst van de Olympische ploeg in Den Bosch (+tv). Jaarlijks twee najaarsconcerten voor 2 keer 850 man.
Residentieorkest: 2 keer per jaar een symfonisch programma voor amateurs aangevuld met beroepskrachten uit het Residentieorkest. Dit jaar ga ik een ensemble
uit het Residentieorkest dirigeren voor een familieconcert met acteurs en tevens
twee familieconcerten met de Overture Wilhelm Tell en gamemuziek!
Was gastdirigent bij:
Harmonievereniging Excelsior te De Lier |Maaslandse Harmonie
Maassluise Harmonie PTT
Harmonie
Harmonieorkest Baarn
Aalsmeers Harmonie Kon.
Biltse Harmonie.
De planning was dat Arno
Schipdam woensdag 15
oktober 2014 zijn eerste
repetitie zou hebben.
In verband met de
gezondheidsredenen en
operatie van de huidige
dirigent Henk Bonenkamp
zal dit nu woensdag 3
september zijn.

Uit de Staarbode geknipt

Persoonlijke aanbeveling

”Naast mijn functie van solotrombonist bij Het
Residentie Orkest, dirigeer ik zo’n twintig jaar
fanfare- en/of harmonieorkesten. Op dit moment
ben ik vaste dirigent bij het NS Harmonieorkest.
Ik vind het een uitdaging om muzikanten te
motiveren om beter te presteren, waardoor het
orkest als geheel steeds verder kan groeien. Ik
ben een zeer gedreven en veeleisende dirigent
maar wel vanuit een positieve benadering. Er
moet een gezonde balans zijn tussen presteren
en ontspannen. Dat mijn werkwijze veel mensen
aanspreekt blijkt uit het feit dat er bij het NS
Harmonieorkest het laatste anderhalf jaar meer
dan 20 nieuwe muzikanten lid zijn geworden. Ik
heb dit seizoen ook de eer gehad om het Residentieorkest (beroepsorkest) te dirigeren tijdens
een educatieproject met verteller en acteurs.
Wegens succes dirigeer ik dit seizoen nog een
project.
Ik vind het belangrijk gezamenlijk te zoeken
naar een goed evenwicht tussen aansprekende
muziekstukken en uitdagende optredens. De
muziekkeuze is hierbij ondersteunend en moet
worden afgestemd op de kwaliteiten van het
orkest, waarbij ik niet bang ben om risico’s te
nemen. Verder vind ik het belangrijk dat een orkest moet uitstralen dat het leuk is om muziek te
maken zodat ieder concert een beleving is voor
zowel publiek als orkest.
Ik heb bij het NS Harmonieorkest o.a. programma’s gedaan met een musicalkoor (Starlight
Boulevard uit Nieuwegein), een popzangeres
(Annemiek Woolderink uit Hengelo) en een
clownsact met een muzikale clown (Marc
Heijnen Sopacuwa uit Apeldoorn). Voor dit jaar
staat een optreden gepland met het nieuwe
musicaltalent Bastiaan Sparnaay uit de stal
van Joop van den Ende en in 2015 een heel
bijzonder project rondom het thema herdenken: 4 concerten geprogrammeerd rondom het
Requiem voor de Mens van Rob Goorhuis en de
Mauthausen Cantate Trilogy van Mikis Theodorakis voor koor en orkest. Het NS Harmonieorkest werkt in deze productie samen met Het
Toonkunstkoor Utrecht.
Daarnaast heb ik het NS Harmonieorkest gedirigeerd tijdens diverse buitenlandse reizen: naar
Zuid Korea, Duitsland en Oostenrijk.
Voor het einde van dit jaar staat een concertreis
naar China op het programma. Door mijn baan
bij Het Residentie Orkest kom ik in aanraking
met verschillende (buitengewoon) goede dirigenten. Van de manier waarop deze dirigenten
zaken aanpakken, leer ik veel en die ervaring
pas ik toe als HaFa-dirigent.”
> Aldus Arno Schipdam

STUDIO ZIEZO
Johannes van Camp
Jesse van Camp
Kraansteeg 11
4201 CD Gorinchem
T 0183-631944
M 06-10457240
E hello@fotostudioziezo.nl
W www.fotostudioziezo.nl

Kranslegging
19 Augustus is de officiële 125ste verjaardag van de Koninklijke Harmonie De Bazuin
in Gorinchem. Naast de eerder gehouden jubileumconcerten in mei en juni was er nu
een kleine delegatie van bestuur en leden die een krans hebben gelegd op het graf
van wijlen ere-voorzitter Henk van Engelen. 25 Jaar geleden heeft de vereniging dit
gedaan bij het graf van L.J. Gerritse. Dit gebaar is uit respect voor de vele Bazuinpioniers die door de jaren heen veel werk hebben verzet voor de vereniging.
Ondanks 125 jaar is de Koninklijke een jonge en bruisende vereniging. De jeugd
heeft weer zin om een instrument te spelen en groet in ledenaantal. De harmonie
staat straks met een nieuwe dirigent voor een nieuwe uitdaging. Op 11 oktober het
afscheidsconcert van Henk Bonenkamp die maar liefst 25 jaar voor het orkest heeft
gestaan.
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Een muziekvereniging is
lokaal belangrijk
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Afscheidsconcert + receptie dirigent Henk Bonenkamp
Zaterdag 11 oktober 2014 in eigen gebouw

De huidige dirigent Henk Bonenkamp neemt na 25 jaar afscheid van de vereniging. De vraag is nog
of Henk Bonenkamp dit concert kan dirigeren gezien zijn hartoperatie die hij heeft ondergaan in juli.
Mocht dit niet zo zijn dan zal de nieuwe dirigent zijn plaats innemen en Henk kennende stapt deze
avond heus nog wel een keer op de bok. En elk geval wordt het zijn feestelijke afscheids-avond!

26e KERSTCONCERT GROTE KERK
Zaterdag 20 december 2014 | Aanvang 19.30 uur Entree € 15,m.m.v. Zangeres Pearl Jozefzoon + Gospelkoor Boulevard
In het jubileumjaar van de Koninklijke Harmonie het 26e Kerstconcert. Gastsolist is Pearl Jozefzoon
die na de zomer in de theaters een hoofdrol gaat spelen in de musical Dreamgirls. Pearl zal solistisch
optreden en samen met het bekende Gospelkoor Boulevard (bekend van The Voice of Holland) o.l.v.
André Bijleveld. 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.

Rabobank Het zal u niet zijn ontgaan
dat de Rabobank hoofdsponsor is van
onze jubileumconcerten. Een geweldig
gebaar en we mogen wel zeggen: echte
maatschappelijke betrokkenheid. Dank
daarvoor! We zijn er blij mee.

Volop in het heden
trots op het verleden

CONCERT MARINIERSKAPEL | DE NIEUWE DOELEN
Vrijdag 12 september | Aanvang 20.15 uur. Entree € 15,Kaarten: De Nieuwe Doelen + Promera Hoogstraat Gorinchem

Op uitnodiging van Koninklijke Harmonie De Bazuin Gorinchem geeft de Marinierskapel een feestelijk
concert in het kader van het 125-jarig bestaan van De Bazuin. De Marinierskapel is ook bij het grote
publiek bekend. Dit komt onder andere door concerten en optredens op radio en tv. Maar ook, door cdopnames en taptoes. Regelmatig werken nationale en internationale solisten hier aan mee.
De Marinierskapel heeft een speciale klank, uitstraling en muzikale variatie. Zowel tijdens de ceremoniële buitendiensten als de zittende binnenconcerten. Daardoor wordt ook in het buitenland regelmatig
om de Marinierskapel gevraagd. De Marinierskapel heeft in bijna alle Europese landen opgetreden.
Maar ook in de Verenigde Staten, Rusland, Japan, Curaçao, Aruba en Dubai. De Marinierskapel is het
veelzijdige muzikale visitekaartje van de Koninklijke Marine. Dit harmonieorkest wordt gevormd door
53 geselecteerde beroepsmusici. Chef dirigent Peter Kleine Schaars (1962) heeft 4 conservatori mopleidingen afgerond. Trombone klassiek, trombone jazz, compositie/arrangeren en directie.

|

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 200 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.

| Zon Zomerorkest 2014 In januari
en mei aangeschreven voor een bezoek
in Gorinchem. Geen reactie meer vernomen. Da’s toch een kleine moeite!? Op
de website gezien dat ze alle concerten in
het noorden van het land gaan geven. Zie
ook: www.zomerorkest.nl

| Rabobank Ook De Bazuin heeft meegedaan met de actie ”Steuntje in de Rug”
Reultaat was 62 stemmen voor onze vereniging. Dit betekent dat we een bedrag
van € 218,24 ontvangen. Elke stem had
een waarde van € 3,52. Je ziet hoe belangrijk een stem kan zijn!!! Dank.

De Bazuin 125 jaar
jubileumboek!
Najaar 2014 verschijnt het unieke kleurrijke
rijke historische boek ”Koninklijke Harmonie
De Bazuin volop in het heden - trots op het
verleden”. Formaat 24x30 cm. 184 Kleurrijke
pagina’s. Prijs per stuk € 35,Bestellen kan via de website of secretaris:
www.debazuin-gorinchem.nl.

LINDERS
ASSURANTIE
CENTRUM

De Bazuin wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en voor
de bevolking van Gorinchem belangrijke gebeurtenissen in Gorinchem (zoals de Dodenherdenking) opluisteren met muziek en ook regelmatig gewoon
een mooi concert geven in de stad. Denk bijvoorbeeld aan ons traditionele
Kerst- en Nieuwjaarsconcert. Om deze maatschappelijke rol en het streven naar een geweldige muzikale ervaring voor haar leden en toehoorders,
te kunnen invullen moeten de nodige kosten worden gemaakt.
Denk hierbij aan:
• (Beginnende) muzikanten professionele lessen geven.
• Goede instrumenten aanschaffen voor onze leden.
• Nieuwe bladmuziek aanschaffen.
• Het verenigingsgebouw onderhouden.
• Het organiseren en geven van concerten.
Heet draaiende houden van de vereniging is veel duurder geworden en
daarnaast worden de cultuursubsidies in een snel tempo worden afgebouwd. De Bazuin wil de vereniging echter betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen en wij hebben uw steun daarom hard nodig!

Linders Assurantie Centrum
Annemarie@lindersassurantie.nl
Corinne@lindersassurantie.nl
Burgstraat 30 | 4201 AC Gorinchem
T (0183) 635 366
www.lindersassurantie.nl

| Repetities en vakantie A-B-C
orkesten: De repetities beginnen weer
op woensdag 3 september 2014.
Beginners 18.30 uur tot 19.10 uur
Leerlingen 19.10 uur tot 19.50 uur
Harmonie 20.00 uur tot 22.00 uur

Linders verzekert
u(w) goed!

| Jubileumboek. Het boek ligt bij de
drukker. Nu nog een mooi moment uitkiezen om dit unieke boek te presenteren.
Heb je al besteld? We hebben nu enig risico genomen om 250 boeken te bestellen.
Op=Op!!

|

Nieuwe dirigent. De proefdirecties zijn
geweest en er is een besluit genomen.
Arno Schipdam wordt de nieuwe dirigent
voor het harmonieorkest. Wij wensen
Arno veel succes en plezier bij De Bazuin.

Voorlopig programma 2014 | 2015
ACTIVITEITEN JEUGD

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

2014
12 September 			
				
				
11 Oktober			
				
18 Oktober 			
01 November			
15 November			
00 December 			

Concert Marinierskapel
Voor leden twee gratis kaarten
Wel vooraf intekenen
Concert afscheid Henk Bonenkamp
19.00 uur receptie / 20.00 uur concert
Play-inn for teens
Uitwisseling met jeugd KNS
Bazuin feestavond / jubilarissen
Kerstconcert bejaardenhuis “Schutse”

2015
24 Januari			
11 April 				
16 Mei				
17 Oktober 			
22 November			

Concert Midwinter
Voorjaarsconcert
Uitwisselingsconcert jeugd KNA
Bazuin weekend
Feestavond / jubilarissen

ACTIVITEITEN HARMONIE

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

2014
12 September 			
				
				
11 Oktober			
				
15 November			
20 December 			
2015
24 Januari			
11 April 				
27 April				
12 September			

Concert Marinierskapel
Voor leden twee gratis kaarten . 			
Wel vooraf intekenen
Concert afscheid Henk Bonenkamp
19.00 uur receptie / 20.00 uur concert
Bazuin feestavond / jubilarissen
26ste Kerstconcert Grote Kerk
Concert Midwinter
Voorjaarsconcert
Concert Koningsdag
Lingehavenconcert

Wijzigingen voorbehouden

Repetities beginnen op woensdag 3 september 2014.
Midden Nederland vakanties
Kerstvakantie 2014
Basisonderwijs 20 dec. 2014 t/m 4 jan. 2015
Voorjaarsvakantie 2015
Basisonderwijs 21 feb 2015 t/m 1 mrt. 2015
Carnaval valt dit jaar van zondag 		
15 febr. t/m dinsdag 17 febr. 2015
Meivakantie Basisonderwijs		
2 mei 2015 t/m 10 mei 2015
Zomervakantie 2015 Basisonderwijs
11 jul 2015 t/m 23 aug 2015
Herfstvakantie 2015 Basisonderwijs
17 okt 2015 t/m 25 okt 2015
Kerstvakantie 2015 Basisonderwijs
19 dec 2015 t/m 3 jan 2016
Algemeen erkende feestdagen
Nieuwjaarsdag		
1 januari
Goede Vrijdag		
3 april 		
Pasen, 1e Paasdag
5 april 		
Pasen, 2e Paasdag
6 april 		
Koningsdag		
27 april 		
Bevrijdingsdag 		
5 mei		
Hemelvaartsdag		
14 mei 		
1e Pinksterdag		
24 mei 		
2e Pinksterdag		
25 mei 		
Kerst, 1e Kerstdag
25 december
Kerst, 2e Kerstdag
26 december

(donderdag)
(vrijdag)
(zondag)
(maandag)
(maandag)
(dinsdag)
(donderdag)
(zondag)
(maandag)
(vrijdag)
(zaterdag

Overgenomen uit het Bazuin Jubileumboek 125 jaar.

(ere) Voorzitter Henk van Engelen (1929-2011)
Vader was timmermansbaas in de houtzagerij van
Holz & Advokaat op de Kortendijk en woonde op het
Nijverheidsplein in de wijk ’Eerste West’. Verleden tijd,
want de wijk is inmiddels gesloopt. Henk was de jongste
in een gezin van 4 jongens en 1 meisje. Al op de MULO
kreeg hij verkering met Geertruida Mik, zijn latere echtgenote. En ze waren samen ook lid van de Oranje Garde,
waar Henk tamboer was. Op 8 april 1946, op zijn 17e
verjaardag, meldde hij zich bij De Bazuin, kreeg les van
dirigent Gerritse en oefende thuis op 2 stoelen. Hij werd
de opvolger van de toenmalige paukenist Louis de Maagd.
Enkele jaren later werd hij ook tambour-maître als opvolger van Dick Straver, die naar Dordrecht verhuisde.
Als leerling tekenaar ging hij werken bij architect
Pennings in Almkerk. Later bij
architect Kleinloog in Genderen.
Via avondstudie bij de PBNA
werd hij bouwkundig opzichter.
Dat leverde hem een baan op bij
de gemeente en zo maakte Henk
als opzichter-tekenaar de bouw
mee van onze eerste en laatste
torenflat aan de Wilhelminalaan.
Bij De Bazuin werd hij in 1955
tweede voorzitter en nam hij de
leiding op zich van de drumband.
De functie van hoofd-opzichter
bij een bouwproject in Enschede
in dienst van architectenbureau
Ir. S.J. van Embden NV te Delft
was voor hem een uitdaging en
de familie Van Engelen ging daar
in 1960 ook wonen. Hij bleef wel
lid van De Bazuin, maakte het
70-jarig jubileum in de Kolfbaan
nog mee en hij kwam regelmatig
naar Gorcum om de concerten en vergaderingen bij te
wonen. In Enschede liet hij de pauken ook niet met rust.
Hij speelde mee bij de Twentsche Orkestvereniging, bij
het Overijsselse Philharmonisch Orkest en bij het operagezelschap Forum. Verder leidde hij de drumband van
de R.K. Leo-Harmonie en van de speeltuinvereniging
’Vorstweg & Omgeving’.
Na vier jaar Enschede kwamen Trui en Henk toch terug
naar Gorcum; in 1963 begon hij als zelfstandig architect.
Bij De Bazuin werd hij opnieuw tweede voorzitter en in
1967 nam Henk het voorzitterschap over van Toon van
den Berg. 18 Jaar lang heeft hij in deze functie ontelbare
malen De Bazuin vertegenwoordigd. Een begaafd spreker,
die contacten onderhield met de burgemeester, de raadsleden (hij was van 1966 tot 1973 ook raadslid voor de
toenmalige CHU) en met allerlei instanties en bedrijven.

Hij was de ambassadeur van De Bazuin en kweekte
voor onze harmonie veel goodwill. Ruim 17 jaar zat hij
in ’t bestuur van de KNF als vicevoorzitter en als voorzitter van de afdeling Zuid-Holland. Hij is daarvoor dan ook
terecht beloond met alle onderscheidingen van De Bazuin
en van de KNF. Ook een koninklijke medaille werd hem
verleend en bij zijn afscheid als bestuurslid in 1986 werd
hij benoemd tot erevoorzitter. Als extra onderscheiding
werd hem in 1999 tijdens de receptie ter gelegenheid van
het 110-jarig bestaan het Bazuin-beeldje overhandigd.
In 1987, met het 100-jarig jubileum in het zicht, werd
onder voorzitterschap van Henk de stichting Vrienden
van de Koninklijke Harmonie De Bazuin opgericht. Dat
het gezin Van Engelen beïnvloed werd door pa blijkt uit
het feit, dat de dochters Marjo en
Sophie in ’t majorettenpeloton meededen, dochter Ilonka 25 jaar slagwerker in drumband en orkest was en
dat dochter Dinny nog steeds actief
is in het orkest, eerst op dwarsfluit
en thans op fagot. Ook schoonzoon
Anne heeft zijn sporen ruimschoots
verdient. Inmiddels is alweer de volgende generatie aan bod.
Voorzitter zijn van een vereniging is
geen kleinigheid. Het vergt veel tijd
en een grote inzet. Over De Bazuin
kwam Henk niet uitgepraat. Over
de problemen, zoals die bij elke club
voorkomen, over de vreugde na een
geslaagd concours of concert, enz. ’De
Bazuin heeft in de Gorcumse leefgemeenschap altijd een belangrijke taak
vervuld en moet dat blijven doen’,
was Henk’s overtuiging. ’De Bazuin is
een vereniging om trots op te zijn’.Op
17 juli 2011 is Henk van Engelen in zijn slaap overleden.
Hij kon de uitgave van het Bazuingeschiedenisboek dus
helaas niet meemaken. Door zijn jarenlange ervaring en
kennis van personen en evenementen verschafte hij de
samenstellers van dit jubileumboek heel veel informatie
en details. Regelmatig werden thuis met hem allerlei
details besproken en herinneringen opgehaald.
De begrafenisplechtigheid werd muzikaal ondersteund
door een groepje Bazuinmuzikanten o.l.v. Henk Bonenkamp. Trompettist Hans Bos blies de Last Post. Erevoorzitter Theo Bos memoreerde in zijn toespraak de grote
verdiensten van Henk en erelid Frans Swaters herinnerde
aan zijn vele contacten met Henk en de samenwerking
vooral voor het verenigingsgebouw. Henk heeft bijzonder
veel voor de vereniging gedaan; De Bazuin zal hem altijd
blijven gedenken.

Voorwoord van duo-voorzitter Theo Bos
Algemene Ledenvergadering 18 Juni 2014
Beste Bazuin leden
Van harte welkom bij deze jaarlijkse ledenvergadering.
De Bazuin 125 jaar. We zitten op de helft van ons jubileumjaar. 19 augustus is onze verjaardag en die valt
natuurlijk precies in de vakantieperiode. We kunnen nu
al terug kijken op een aantal mooie jubileumconcerten.
U mocht alle lof en verslagen lezen in ons recent uitgekomen clubblad over het jubileumconcert met Petra
Berger en met onze jeugd in het voorprogramma. Lekker broodjes en een sfeervolle accommodatie. Ik denk
dat u het daar wel mee eens kan zijn. Toch?
Afgelopen zaterdag was de Staar op bezoek. Ondanks pruttelige repetities hebben we als Bazuin toch weer een zeer
representatief concert georganiseerd.
Op 11 Oktober hebben we het afscheidsconcert van dirigent
Henk Bonenkamp. En volgende week is de eerste proefdirectie uit de sollicitatieselectie van de drie dirigenten. Het plan is
dat ze zelf vorm geven aan de repetitieavond en dat iedereen
wel –als verplicht werk- “de schilderijen tentoonstelling” doet.
De mensen die komen zijn:
1) 25 juni Jan Nellestijn (54)
Arnhem / 54 / Johan Friso Kapel / trompet
2) 02 juli Martijn Krijnen (34)
Maassluis / slagwerker / div. orkesten uitvoerend
3) 09 juli Arno Schipdam (43)
Eemnes / solotrombonist Residentieorkest /
NS Harmonie
De repetities gaan door tot en met 16-17 juli en
we beginnen weer op woensdag 3 september
Wat speelt er zoal verder in onze vereniging
Ik ga er even kris kras doorheen
Er is al jarenlang een conflict met onze buren. De Schietvereniging. Op hun vereningsavond op de dinsdagavond is er hier
een koor en zo ontstaat er een drastisch tekort aan parkeerplaatsen. Niet leuk om ruzie te hebben met je buren.
We zijn er mee bezig om oplossingen te zoeken en aan te dragen. Valt echt niet mee en het typisch een gevalletje voor “de
rijdende rechter”. We hebben bij de gemeente aangedragen
om de tuin in het midden van het plein weg te halen. We hebben het koor gevraagd om te poulen of met de fiets te komen.
Als bestuur vergaderen we hier al niet meer op de dinsdag.
Voorstel voor een A en B gebied. De ene zijde voor schiet en
andere voor koor lijkt al met al nog niet tot een daadwerkelijke
oplossing te komen. Het is maar dat u dit weet…en de urgentie tot een oplossing is zeer hoog.
Repetitiebezoek
Met zorg kijken we elke week naar de opkomst van de harmonieleden. Zeker in de voorbereiding naar een concert is de op-

komst en inzet gewoon slecht tot zeer matig. En u weet heus
wel wat ik bedoel. Naast het onevenwichtig repetitiebezoek is
een complete generale helemaal onmogelijk. We hebben volle
digitale agenda’s. ieder heeft natuurlijk zijn redenen, maar heeft
iedereen zijn prioriteiten? Je laat de club je medemuzikanten in
de steek. Het is een wens van het
bestuur om dit serieus
te nemen. Dit hadden
we al eerder moeten
zeggen maar zeker
met het inlijven van
een nieuwe dirigent is
degelijk repetitiebezoek
een must. Uw eigen
verantwoordelijkheid
dus.
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De Bazuin Loterij
Is dit een succes of lijkt
het maar zo?
Afgelopen maandag zijn de prijzen voor zoveel mogelijk
uitgereikt. Er zijn ongeveer een 7000 loten verkocht en dat
is goed voor een bedrag van
ruim 5400.- Minus prijzengeld
houden we daar toch nog zo
3500.- aan over. Een prachtig
resultaat. En dank aan iedereen die loten heeft verkocht.
In het bijzonder dank aan
Joke voor dit staaltje werk…
En wie heeft de meeste loten
verkocht? Denise met 500
stuks en daar hebben we
ook een bosje bloemen met
Denise links op de foto
een attentie voor.
Het kan dus wel. Veel loten verkopen. Maar wat gaat het toch
gemakkelijk bij sommige leden om loten NIET te verkopen en
NIET te betalen. En we hebben de centen zo hard nodig voor
die lekkere broodjes en soep en de Nieuwe Doelen en artiesten en noem maar op……daar hebben we allemaal plezier
van.

Het Bazuinboek
Al enige jaren zijn we druk met het samenstellen van een
Bazuinboek. We zitten in de eindfase. Medewerkers zijn Frans
Swaters, Piet Hootsen die er –ik mag wel zeggen- een levenswerk van maakt. Piet steekt er erg veel tijd in. Jacqueline is
druk met de opmaak en de verdere vertaalslag.
Het is de bedoeling dat we in de vakantieperiode kunnen gaan
drukken. Maar heeft het wel zin? De boekbestellingen zijn
gewoon zeer slecht. En de huidige oplage staat op 25 bestellingen. En….als u geen bon invult dan is er geen boek voor u.

Hernieuwde invoering Puntensysteem
Als bestuur hebben we uw hulp hard nodig. Zoals het nu gaat
gaat het gewoon niet goed. U dienst mee te werken in de
club. We willen groeien. We willen actief zijn. We willen van
alles….Maar hulp is dringend geboden. Er is een moment
geweest dat we gestart zijn met het puntensysteem. Dat gaan
we weer invoeren. Het blijkt telkens weer dat het op dezelfde
mensen aankomt als het gaat om diverse werkzaamheden in
de vereniging. U kent het systeem en we zullen er in oktober
mee starten.
Protocol gebruik van telefoons tijdens de repetitie.
Eerst hadden we roken en drinken tijdens de repetitie. Nu
het gebruik van de mobile. Een enorm storend element voor
dirigent en collega muzikanten om continue op je telefoon te
kijken en daarmee actief mee bezig te zijn. Gaan we dus niet
meer doen. Kunnen we echt niet maken….dus tijdens de
repetities geen mobile.
De Bazuin jeugd
Het B en C orkest van De Bazuin is lekker bezig. Zo kunnen we dat wel stellen. Op dit moment zijn er diverse nieuwe
mensen ingestapt in een jeugdcommissie om verder taken en
activiteiten te ontplooien.
Mede dankzij jarenlang beleid, visie en werkzaamheid van Ilse
en Marian voor onze jeugd hebben we een stabiele groep van
30 jeugdleden. En dankzij inspanningen van de nieuwe jeugdcommissie zijn we ook vandaag de dag op de goede weg.
Voor deze groep gaat de repetitieavond ook naar de woensdagavond. Dit op verzoek van de ouders die de afstand tussen het A orkest en de twee jeugdorkesten te groot vinden.
Leden van het A-orkest kunnen de jeugd -vooraf hun eigen
repetitie- weer helpen. Het lijkt iedereen handig om alle repetities weer op één avond te doen. Na de zomervakantie gaan
we hiermee starten. Nadat een aantal leerlingen een instrumentenpresentie hebben gegeven op de scholen zijn er vorig
week hier een aantal VIO leerlingen geweest.

De opkomst was
laag. Dit houdt
in dat we langertermijn plannen
moeten maken en
in het najaar een
nog actiever beleid
moeten voeren.
We zijn er mee
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aan te schaffen. Lijkt
mij gewoon vanzelfsprekend. Jeugdleden zullen ook meer betrokken worden bij
concerten en activiteiten. Jeugdkamp, spelletjes avonden,
feestavonden.
Instrumenten / onderhoud
Niet zo lang geleden hebben we voor 24.000 euro aan
instrumentarium gekocht. WIj verzoeken een ieder zuinig te
zijn voor haar of hem instrument. Bij nieuwe instrumenten een
een garantie en onderhoud meegekocht. Maak daar gebruik
van in overleg met Gerda. Wij willen haar bedanken voor haar
inzet. Al met al geen makkelijke taak.
Het gebouw
Recent hebben we een avond kunnen verhuren aan Merwede
sinfonietta en ruim tien jaar zit er Da Capo op de dinsdagavond. Het bestuur is van mening om meer activiteiten te
genereren en mogelijk ook het gebouw maatschappelijk
breeder inzetbaar te maken. Dat wordt de nieuwe trend. Als
je kijkt wordt dit gebouw nog geen 10 uur per week intensief
gebruikt. Moet toch anders en meer kunnen. Daar moeten we
het maar eens over hebben en misschien heeft u ook ideeën.
Suggesties zijn altijd welkom.
Dit was het even een globaal overzicht van uw Bazuin.

Samen met het jeugdorkest hebben de VIO leerlingen hebben in het slagwerk meegespeeld.

Ter informatie: Richard Heaser -oud voorzitter- vanwege werken Willemijn Poortvliet -vanwege verhuizing- gestopt als bestuurslid. Ook Theo Bos heeft aangegeven niet meer als (duo)
voorzitter verder te gaan. We danken iedereen voor hun inzet.

Diana -rechts op de foto- wordt door bestuurslid Gina in de
bloemen gezet. Alle financiëel cijfers waren weer dik in orde.
Wat wil je ook. Bijna RA toch?
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Vervangende Bazuin foto bij dit artikel.

De Bazuin heeft een jeugdopleidingsorkest
van ongeveer 30 muzikanten.

”Kinderen die een
instrument spelen, zijn
prettig. Ze kunnen iets
wat bijzonder is.”

Vervangende Bazuin foto bij dit artikel.

Signaal is het verenigingsblad van
de Koninklijke Harmonie De Bazuin

Donateur worden? Een eenmalige gift? We hebben uw hulp nodig!

Muziekcentrum “De Harmonie”
Dalemwal 15d
Postbus 563 4200 AN Gorinchem
Telefoon (0183) 63 46 22
Mailadres bestuur:
bestuur@debazuin-gorinchem.nl

Ja, Wij steunen graag de 125-jarige Bazuin
Sponsor / Donatieformulier

BESTUUR
Voorzitter
Anne Besems | T (0183) 62 92 91
Secretaris Robert Stout | T 06-11700414
secretariaat@debazuin-gorinchem.nl
Penningmeester Gina Spronk | T (0183) 636 208
Rianne van der Laan-Venderbos (lid)
Joost Wijnands (lid)
Alexander Willemse (lid)

Met dit formulier kunt u op diverse manieen kenbaar maken de Koninklijke Harmonie -125
jaar financieel te steunen. De Bazuin doet veel aan jeugdopleidingen en muzikale educatie.
Daarbij is De Bazuin een actieve vereniging en geeft door het jaar heen prominente concerten die gezien de entree laagdrempelig zijn voor de bezoekers.

q J a, Ik word lid van de stichting “Vrienden van De Bazuin” en doneer jaarlijks
-gedurende 3 jaar- een bedrag van minimaal € 125.- / ...........................

q Ja. Ik neem Stichting “Vrienden van De Bazuin” op in mijn testament

Rabobank
wenst u

q Ik wil graag meer informatie over de Koninkliike Harmonie. Neem contact met mij op.
q Wij worden donateur voor minimaal € 10.- per jaar. Bedrag:
q Wij doen een eenmalige jubileumdonatie van: €
						

een mooie
voorstelling

Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost sponsort de Bazuin

(Bedrijf)

:

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

Naam

:

vrijwilligerswerk.

Adres

:

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

www.rabobank.nl/alblasserwaard
Samen sterker

Postcode + woonpl. :
E-mail

:

Opmerkingen

:

Knip uit. Vul in en stuur in een envelop zonder postzegel naar: De Bazuin, Antwoordnummer 240, 4200 VB Gorinchem

Coördinator muziek Christiaan van Middelkoop
cvanmiddelkoop@gmail.com
Jeugdcommissie Angela van Tuijl
jeugdzaken@debazuin-gorinchem.nl
Beheer instrumenten Gerda Schram
instrumenten@debazuin-gorinchem.nl
Beheercommissie gebouw “De Harmonie”
• Piet Koedam, T(0183) 62 51 86
• Govert de Wagenaar | T (0183) 63 51 91
Redactie Signaal
Anne Besems Robert Stout | Angela van Tuijl
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 Theo A.M. Bos
Ere-lid • Piet Hootsen • Frans Swaters • Nanda van Stam
• Joke van Oord • Huub Nietshoven

Wensenlijstje De Bazuin
Een muziekvereniging is altijd in beweging. Dan staan
we weer voor aanschaf nieuw instrumentarium ten
behoeve van opleiding. Nieuwe muziek en opleidingen /
dirigenten voor jeugd en harmonie. Al met al is het altijd
een uidaging om de financiële huishouding op peil te
houden. En…niet alles is direct te realiseren. Uw financële hulp is dus altijd welkom.

De gemakkelijke winkel voor
wenskaarten, kansspelen,
tabak en tijdschriften

• Twee Euphoniums voor de jeugd
• Bes bas cylinder uitvoering
• Vervanging verlichting accommodatie
• Nieuwe muziek tbv 26e Kerstconcert
• Ondersteuning voor clubblad 4x per jaar
• Nieuwe krukken voor drumstel
• Diverse aanvulling slagwerk
• Trompet voor opleiding
• Dwarsfluit voor opleiding

VROON

MEUBELSTOFFERING
Voor vakmanschap en kwaliteit!

Hoogstraat 8 Gorinchem
Telefoon (0183) 63 12 84

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

Deze uitgave kwam tot stand dankzij medewerking van

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)

www.netzodruk.nl

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

www.debazuin-gorinchem.nl

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
tel. 0183-636689

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.

Marinierskapel der Koninklijke Marine | Chef-dirigent Peter Kleine Schaars

Mariniers
cert
in Con
september
Vrijdag 12

De Nieuwe Doelen
Kaarten à €15.-

125 Jaar
1 8 8 9

|

2 0 1 4

Kaartverkoop: kassa of www.denieuwedoelen.nl én Primera - Hoogstraat Gorinchem

