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HetSignaal
In dit nummer:
• Alles over het 30e kerstconcert m.m.v. Iris Kroes,
Hanneke Engels, Gregor Bak met het Oeral
Kozakkenkoor.
• Burgemeester van Gorinchem over Kerstconcert
• Dirigent Jos Jansen over binding jet de stad
• Ruud Degenaar voorzitter Rivierenland Fonds
• Koninklijke Harmonie De Bazuin 130 jaar jong

Genieten van live muziek
Je kunt natuurlijk in je eentje op de Grote Markt gaan staan met je

klarinet, maar met tientallen muzikale talenten om je heen klinkt
het nog veel beter. Wie op woensdag 20 juni 2018 een terrasje pakte
in Gorinchem, kreeg er een prachtige soundstrack bij. Het buitenconcert van de koninklijke harmonie De Bazuin begon met de jeugd
en eindigde met een concert van het grote orkest, dat onder leiding
van Jos Jansen meerdere nieuwe stukken speelde. De oudste muziekvereniging van Gorionchem laat graag verschillende genrens
horen en schuwt rock evenmin als barok: ’als het maar lekker in het
gehoor ligt, is het credo.
Tekst AD Rivierenland

|Kerstconcert. De organisatie van het komend kerstconcert staat als

een huis. Het 30e kerstconcert in haar reeks wordt wel weer heel bijzonder. Meer samenspel met solisten. Nieuwe arrangementen en verrassende
concert-elementen. Dit dankzij inbreng van dirigent Jos Jansen. U moet
erbij zijn. We rekenen op een volle kerk. Kaarten zijn in onze stad en aan de
kerk verkijgbaar. Zie advertentie op de achterpagina.

|Donatie. van de A.A. de Haan Stichting hebben we 1000 euro mogen ont30e Jubileum Kerstconcert met o.a. Hanneke Engels,
Gregor Bak met het Oeral Kozakkenkoor en Iris Kroes
met zang en op harp. Winnaar van The Voice!

vangen als bijdrage om het 30e Kerstconcert te organiseren. Wij danken het
bestuur hartelijk voor deze bijdrage. We zijn er erg blij mee.

|Kerstconcert.

Voor het komende kerstconcert kunnen we best wat hulp
gebruiken. Kerstversiering wordt door Sterk Tuincentrum geregeld.Het gaat
om instrumentarium en stoelen klaar zetten. Voor de avond zoeken we ook
wat hulp. Weet je iemand die niet meespeelt en wil meehelpen? Informeer bij
Joke van Oord.

Trots op onze jeugd
De maatschappelijke betekenis van De Bazuin is in Gorinchem van groot
belang. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving tijdens de
vele culturele en sociaal maatschappelijke activiteiten.
Voor de continuïteit en kwaliteit van de muziekverenigingen is aanwas
van orkestleden van wezenlijk belang. Incomplete orkesten kunnen niet
functioneren, de muziekvereningen worden bedreigd in hun voortbestaan.
Daarom is De Bazuin trots op haar jeugd die plezier hebben in het bespelen van een instrument. ”Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.

Foto: Jilles van Schelt

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
Dirigent Jos Jansen en Yavin Groenewegen
Voorzitter vacant
Secretaris Marian Aaftink | T 06 54264489
secretariaat@debazuin-gorinchem.nl
1e Penningmeester Joke van Oord 06-18171002
Jeugd / Oud Papier Robert Stout 06-30096522
Concerten Rianne van der Laan-Venderbos
PR + Nieuwe media Tim van Werd

‘Een pareltje voor Gorinchem’

Jeugdcommissie
Robert Stout, Rianne van der Laan, Femke Tuinenburg,
Daniëlle van Keulen, jeugdzaken@debazuin-gorinchem.nl
Beheer instrumenten Gerda Schram
instrumenten@debazuin-gorinchem.nl
Redactie Signaal Theo Bos
Foto’s Theo Bos, Jilles van Schelt
Website beheer Ria Kuiper, djk.rkh@casema.nl
Paul van der Laan.

Het Kerstconcert van de Koninklijke Harmonie
De Bazuin verwelkomt bij de dertigste editie dit
jaar voor het eerst burgemeester Reinie-Melissant
Briene, sinds vorig jaar de trotse burgemeester
van Gorinchem. ,,Ik heb heel hoge verwachtingen”, vertelt ze verheugd.

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

,,Geen Kerstmis zonder kerstconcert”, zo stelt
de burgemeester. ,,Het kerstconcert is ook in
Gorinchem een mooie traditie. De sfeer, de feestelijke aankleding, de ambiance. Dat is fantastisch.”

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
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.

,,Dit wordt een heel mooi concert van geweldige
artiesten en een zeer goed orkest onder de fantastische leiding van dirigent Jos Jansen. Een
belangrijk concert voor Gorinchem, een van de
pareltjes.”

De burgemeester is uiteraard al bekend met de
klanken van de Koninklijke Harmonie De Bazuin.
,,Het optreden op de dag voor Koningsdag, bij de
bijeenkomst van gedecoreerden in het stadhuis,
maakte veel indruk op mij en de rest van de aanwezigen. Dat optreden van De Bazuin was voor
mijn aantreden al een traditie, maar als het aan
mij ligt blijft dat ook zo. We mogen blij zijn met
zo’n harmonie.”

Ere-lid • Piet Hootsen • Frans Swaters • Nanda van Stam
• Joke van Oord • Huub Nietshoven • Piet Koedam (2016)
Lid van verdienste • Paul van Opstal • Joke Koedam
• Joop Gelderblom • Joke van Oord • Marco de Groot
• Anne Besems • Truus en Govert de Wagenaar (2016)

Bazuin-Waarderings-Verenigings-Oorkonde
• Jeroen Gelderblom • Nanda van Stam • Constance van
Berkel • Frieda van Middelkoop • Adrie van Werd • Ries
Schoot Uiterkamp • Nanda van Stam • Richard van Hoven

instrument te bespelen. Maar een kerstconcert
biedt vooral ook plezier aan mensen. Het is fantastisch hoe muziek iets doet met mensen, waardoor ze opgetogen de zaal uit lopen.”

Stijgende lijn
Na nu meer dan een jaar nieuwe dirigenten voor de
orkesten te hebben kunnen we stellen dat we zowel
bij de jeugd als bij het groot orkest op de goede weg
zijn. Er wordt weer muziek gemaakt. In deze uitgave
een terugblik van activiteiten van het afgelopen jaar.
Ook leest u alles over het komende kerstconcert en
onze plannen voor 130 jaar Koninklijke Harmonie
De Bazuin. Veel leesplezier en fijne feestdagen.
Theo Bos / ere-voorzitter

Wij wensen u gezellige feestdagen
en een voorspoedig,
gezond en muzikaal Nieuwjaar!

,,Van Beethoven tot Adele en van Queen tot
Anouk: ik ben muzikaal een veelvraat. Ik kan ook
genieten van moeilijk te doorgronden muziekstukken. Daar valt vaak veel fraais in te ontdekken. De mix van muziekstijlen die dit jaar ook bij
het kerstconcert in Gorinchem wordt geboden
maakt concerten mooi en boeiend”, aldus de burgemeester, die zelf ook instrumenten bespeelde.
,,Ik ben begonnen op de gitaar, daarna heb ik
jarenlang dwarsfluit gespeeld. Ook in gelegenheidsorkesten.”
,,Evenementen zoals het kerstconcert dragen bij
aan de levendigheid van de stad. Daarnaast vind
ik talent-ontwikkeling heel belangrijk. Ook daar
houdt De Bazuin zich mee bezig. Het is belangrijk dat kinderen belangstelling krijgen om een
Burgemeester van Gorinchem Reinie-Melissant Briene

Maand-contributie

De contributie wordt per 1 januari 2019 vehoogd. Wij verzoeken u bij automatische betaling dit aan te passen. Hartelijk
dank!.
• Leden jonger dan 18 jaar:
€ 12,• Leden 18 jaar of ouder:
€ 16,50
Ben je als gezin lid van onze vereniging en betreft dit drie
personen? Dan is het derde lid voor de helft van de prijs.
De rekeningnummers van De Bazuin zijn:
- SNS Bank: NL92 SNSB 0827 6944 58
- ING Bank: NL90 INGB 0001 5344 92

Repetitietijden

Repetities zijn op de woensdagavond
Beginners 18.30 uur tot 19.45 uur (B+C-orkest)
Harmonie 20.00 uur tot 22.00 uur (A-orkest)

Frank van Middelkoop
geslaagd voor HaFaBra D-examen
JUNI 2018. In de warme concertzaal in de oude muziekschool werd onder toezicht van publiek en jury door Frank
van Middelkoop op alt sax het D-muziekexamen afgenomen. Frank had gekozen voor een openbaar examen. Het
is niet van alledag dat een amateur muzikant gaat voor een
dergelijk hoog examen. Dan moet je als muzikant wel wat in
je mars hebben.

HaFaBra examen

Een HaFaBra-examen is een examen voor muziekleerlingen
van harmonie, fanfare & brassband (afgekort als HaFaBra).
Het examen is opgedeeld in de gradaties A, B, C en D. Bij
een HaFaBra-examen worden zaken als: muziektheorie,
speeltechniek, maatgevoel etc getoetst. Hoe hoger het
examen (van A t/m D) hoe hoger de eisen die aan de leerling
worden gesteld. Voldoet bij A nog een simpel muziekstuk
uit het populaire genre, bij D wordt er heel wat meer van de
leerling verwacht.

Groot orkest (Harmonie A) / Midden orkest (Leerlingen B) /
Opstap orkest (Beginners C). Bij binnenkomst dient men
rekening te houden met het op dat moment spelend orkest.

HUUR GEBOUW ”De Harmonie” is mogelijk!

De Bazuin beschikt over een eigen gebouw. Met alles
erop en eraan. Zaalruimte is goed voor 250 zitplaatsen. U
kunt het gebouw huren. (Geen bruiloft en partijen) Om dit
moment wordt er regelmatig muziekles gegeven. Op de
vrijdagavond zit orkest Merwe sinfonietta. De woensdagavond is voor de eigen vereniging en dit seizoen tot mei
ook voor 10 zaterdagen verhuurd aan een projectorkest.
Door de week overdag behoort ook tot de mogelijkheden.
De dinsdagavond houden we vrij voor de buren (schietvereniging). Kom kijken op een prachtige locatie met ruime
gratis parkeergelegenheid. Bespreek uw wensen.

U kunt ons GRATIS sponsoren!
Met SponsorKliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan onze vereniging, zonder dat het u een cent extra kost!
Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die
via SponsorKliks.nl wordt gedaan en 75% van deze commissie wordt op onze bankrekening gestort!
Of u nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u
gaat via SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, u
betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.
com ons een commissie uit en profiteert onze vereniging
hier direct van!
Lekker en gemakkelijk.
Ook bij elke restaurantreservering of pizzabestelling ontvangen wij geld in de clubkas. Dus ga voor de volgende online
aankoop langs onze website en gebruik SponsorKliks. Vul
op SponsorKliks uw emailadres in en u krijgt toegang tot het
transactieoverzicht van onze vereniging. U ontvangt dan ook
maandelijks een update van onze inkomsten.
Download de SponsorKliks APP
Nooit Meer SponsorKliks Vergeten! Download de SponsorKliks APP en selecteer onze vereniging. Een selectie van
winkels in het Sponsor Klikswinkelcentrum:
Coolblue, Thuisbezorgd.nl, Bol.com,
Booking.com, Wehkamp, Zalando, Expedia,
HEMA, Sneltoner.nl. enz. enz.

Hans Bos | 25 jaar lid Unitas
Hans. Je bent gaan voetballen in de E1. 1996-1997 met o.a.
Arno den Besten, Florian de Joode, Ruud Verberk en leiders
waren Wijnand de Ridder en Paul Verberk.
Seizoen 2000-2001 Unitas C1. Leiders: Stefan Mik en Gerrit
van Emmerik. In 2004 begon je als trainer bij de F1 en werd
kampioen. Een seizoen later met de E3 en werd je zelfs in het
voor- en najaar kampioen. Leiders waren Jan Romijn en Bert
Wigmans. 2006-2007 haakte je aan bij de zondag selectie
met een aantal klinkende namen uit de jeugd: Christiaan Perrier, Mohamed Boukrouche en Jamie Goemaat.
2008-2009 werd je samen met je broer Peter Bos trainer van
Unitas D1 met leider Ad van Baalen. Je hebt gespeeld in zaterdag 1 dat op 2 juni 2011 promoveerde naar de 3e klasse.
en scoorde daar zelfs de 0-1. 2012-2013 ben je ingestapt bij
het jeugdbestuur als Hoofd jeugdopleiding met Jeroen van
Beek, Klaas Leenman en Barry Mol.

Bazuin website vernieuwd
Paul van der Laan heeft zich erover gebogen en onze
website geheel voorzien van een nieuw jasje en technieken.
Kijk ook eens wat voor mooie vereniging we zijn:
www.debazuin-gorinchem.nl

2019 Kent een nieuw subsidiebeleid
Het zal u wellicht zijn ontgaan. Het nieuwe subsidiebeleid
van de gemeente Gorinchem is gepubliceerd op de gemeentelijke pagina’s en de verenigingen zijn geinformeerd.
We gaan even kort door de bocht. De Bazuin gaat er 1500
euro op achteruit. Dat is voor ons een fors bedrag en het
was toch al stoeien om de financiën op orde te hebben.
Nieuw is dat er een basis bedrag is van 1000 euro en per

lid een subsidie van 50 euro wordt gegeven. Mooi als je een
club hebt van 120 leden Dan kom je er wel mee uit. Bij De
Bazuin dus niet! Eigen gebouw. Opstalrecht en WOZ waarde
”eigenaar niet woning en eigenaar gebruiker” maar ook professionele dirigenten en onderhoud instrumenten. Al met al
zeer zorgelijk voor de vereniging en zo op termijn niet vol te
houden. Met contibutie en oud papier gaan we het niet meer
redden. Zou echt jammer zijn voor Gorcum en haar cultuur.

Sinds 2016 ben je trainer van Unitas zaterdag 1 en dit jaar
moet een promotie naar de 3e klasse mogelijk zijn. Hans.
Door de jaren heen heb je je gemanifesteerd als spin in de
Unitas-Jeugd-Web en heb je zeer verdienstelijk werk verricht.
Er ligt nu een goede structuur en basis bij de jeugd. Dank
voor je grote betrokkenheid en van harte gefeliciteerd met je
25-jarig lidmaatschap.
Toegesproken door Theo Bos, voorzitter Unitas
19 april 2018

Deelnemers Kerstconcert 2017

In 2010 startte ze haar eerste uitvoerende baan bij de musical Soldaat van Oranje waar ze onder andere te zien was
als hofdame Angela.
In 2013 en 2014 was Hanneke te zien als een van de nonnen in de nieuwe hit musical Sister Act. Momenteel richt ze
zich vooral op haar (solo) zangoptredens en geeft ze privéen musical lessen.

Iris Kroes

Het Oeral Kozakkenkoor

Als gastkoor is dit jaar een optreden geregeld van het
Oeral Kozakkenkoor en folkloristisch ensemble Uzory uit
de Oekraïnse stad Mykolajiv. De zes leden van de groep
die studeerden aan de conservatoria van Kiev en Odessa.
Het koor bestaat al meer dan negentig jaar, waarvan ruim
veertig jaar in Nederland. Al vele jaren is de bekende
Delftste televisiepresentator, musicoloog en pianist Gregor
Bak dirigent. De zangers komen uit Den Haag en wijde
omgeving. Ze zingen de mooiste liederen uit het oude
Rusland met prachtige solo’s van tenoren en baritons en
worden begeleid door Russische instrumenten. Het koor,
dat uit dertig stoere Kozakken bestaat, zingt religieuze
liederen uit de Russische Orthodoxe liturgie eb folkloristische kerstliederen uit het oude Rusland. Het Oeral
Kozakkenkoor heeft zich ontwikkeld tot een koor van het
hoogste niveau. De zangers zijn in staat fluisterzacht en
toch volkomen dragend te zingen. Ook kunnen zijn grote
zangkracht ontwikkelen.

Hanneke Engels

Hanneke Engels is een 33 jarige zangeres uit Bemmel. Ze

studeerde aan de “MusicAllFactory” en vervolgens aan
het conservatorium
muziektheater te Tilburg.
Ze kreeg daar onder
andere les van Edward
Hoepelman, Marc Krone,
Roeland Vos, Julia Bless.
Daarnaast volgde ze verschillende masterclasses
van onder anderen: Paul
Eenens, Maya Hakvoort,
Wieneke Remmers en
Maike Boerdam. In 2009
studeerde ze af.

Iris Kroes is geboren op 11 november 1992 en is afkomstig
uit het Friese Drachten. Ze speelt al ruim tien jaar harp en
daarnaast zingt zij al sinds zij kon praten. Hierbij heeft Iris
Kroes een mooie combinatie gevonden. Met haar stem
bezorgt ze Nederland kippenvel.
Iris Kroes, een artieste in
hart en nieren, trok met haar
verbluffende deelname aan
The Voice of Holland meteen
de aandacht. Bijna vier
miljoen Nederlanders zagen
haar de finale van The Voice
of Holland 2012 winnen, op
Twitter wordt ze inmiddels
gevolgd door ruim 35000
fans. Maar gek laat ze zich
niet maken. Nuchterheid is de
sterkste kracht van de 23-jarige Iris. “Ik ben maar gewoon
Iris uit Drachten,” benadrukt
ze. ‘’Ik wil gewoon zo lang
mogelijk voor mensen kunnen zingen, mijn stem kunnen
delen en liedjes schrijven. Muziek is alles voor me. Als ik
zing of op mijn harp speel vergeet ik de tijd, heb ik niets
door van wat er om me heen gebeurt. Ik ga er helemaal in
op. Dat zal altijd zo blijven.”
Iris tourde in 2012 als gastartiest met Marco Borsato, waarmee ze onder andere het Ziggo Dome opende. In augustus
2012 bracht Iris haar, door Fluitsma & van Tijn geproduceerde debuutalbum FIRST uit, dat 6 weken in de Album
top 100 heeft gestaan.
Pressphoto Laura Oldenbroek

Gregor Bak

Gregor Bak heeft, na het gymnasium en een klassieke
pianostudie, muziekwetenschap gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij is een aantal jaren werkzaam
geweest als docent muziek op verschillende middelbare
scholen en dirigeerde diverse koren.Sinds december 1984
is hij verbonden aan het Oeral Kozakkenkoor, eerst als
repetitor, arrangeur en tweede dirigent en sinds 1993 als
dirigent.
Vanaf 1992 presenteerde hij het klassieke muziekprogramma C-Majeur voor de NCRV-televisie; hieruit vloeiden
verschillende andere televisiewerkzaamheden voort. Zo
presenteerde hij de programma’s Schoolstrijd, Thank you
for the music, Bovengemiddeld en 176 afleveringen van Zo
Vader Zo Zoon. Daarnaast was hij jurylid in het programma
Una Voce Particolare en samen met Jochem van Gelder
presenteerde hij De Zingende Zaak.
Met saxofonist Arno Bornkamp en pianist Ivo Janssen trok
hij door het land met de familievoorstellingen Carnaval des
animaux en De Schilderijententoonstelling en met pianist
Cor Bakker en combo werkt hij samen in het programma
Bakker, Bak & Friends. Als pianist begeleidt hij zangers en
zangeressen, waaronder de sopraan Francis van Broekhuizen in het theaterprogramma Dolle Diva.
De combinatie musicoloog / presentator zorgt
ervoor dat hij veelvuldig
wordt gevraagd om ‘muzikale presentaties’,
inleidingen en toelichtingen te verzorgen bij
evenementen en concerten. Hij presenteert de
serie Concertgebouw
Classics in Amsterdam
en hij verzorgt een muziekcursus in De Doelen
in Rotterdam.
Daarnaast is hij een
veelgevraagd (muzikaal) dagvoorzitter op
congressen en symposia en muzikaal leider van Sing-In’s en

Sing-A-Long’s in het hele land.

DIT CONCERT IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR
A.A. de Haan Stichting

DE BAZUIN IN HET LED

A.A. de Haan Stichting
Voor de organisatie van het 30e hebben we als
Stichting Bazuin 1000 euro mogen ontvangen van
A.A.deHaan Stichting.
De Stichting heeft ten doel het verlenen van ondersteuning door middel van uitkeringen, aan instellingen of
personen in de Alblasserwaard, welke werkzaam of woonachtig zijn in de Alblasserwaard, en hun bezigheden hebben op het charitatieve, culturele of sociale vlak, dan wel
zich bezighouden met de zorg voor het milieu, dan wel
anderszins het algemene nut binnen de Alblasserwaard
beogen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
		 www.dehaanstichting.nl

Theo Bos neemt afscheid van Unitas
en wordt lid van verdienste
Theo Bos heeft tijdens de algemene ledenvergadering afscheid
genomen van bestuur en leden als voorzitter van GVV Unitas.
,,Digerto Biemans neemt het over als ad-interim en de club zal
op zoek gaan naar een nieuwe opvolger”, vertelde Bos. Bos
is drie jaar Unitas-voorzitter geweest en heeft voor die tijd drie
jaar in het hoofdbestuur gezeten. Hij gaat de geschiedenis in
als voorzitter van twee prominente verenigingen in Gorinchem:
de Koninklijke Harmonie De Bazuin én GVV Unitas. ,,Ook bij
De Bazuin ben ik sinds kort gestopt. Bij elkaar ben ik daar zo’n
vijftien jaar voorzitter geweest, eerder een lange periode, recent
nog een periode van drie jaar. En ja, een muziekvereniging is
eenvoudiger dan een voetbalclub. Nu is het tijd voor nieuw
bloed en nieuwe ideeën. Ik heb het graag gedaan.”
Theo Bos is nu alleen nog ere-voorzitter bij De Bazuin en bij zijn
afscheid van Unitas benoemd tot Lid van Verdienste.

Bestuursleden nemen
afscheid met een bloemen
Het zal u niet zijn ontgaan dat er twee bestuursleden zijn
afgetreden: Theo Bos als voorzitter en Anja de Jong als 2e
penningmeester. Voor beiden was de Algemene ledenvergadering, die in mei werd gehouden, hun laatste officiële
bestuurtaak.
Helaas is er door de leden van De Bazuin niemand die
in het bestuur wil stappen of een (deel)taak op zich wil
nemen. Inzet van vrijwilligers is noodzakelijk om een
vereniging draaiende te houden. Voor losse hand- en span
diensten zijn ze bij de vereniging nog wel inzetbaar.
Dat dan weer wel.
Voor een bestuursfunctie met al haar verplichtingen is
men een stuk minder enthousiast. En juist zo’n functie is
gewoon interessant om te doen. Je bent meer dan betrokken bij de club en je kunt je ideeën ruimschoots toepassen. Een uitdaging op zich. Denk er nog eens over na.

In november is het laatste deel van de grote zaal voorzien
van LED-verlichting. 48 Spotjes van 50 watt werden door Piet
Koedam vervangen naar 7 watt LED. De 9 grote hanglampen
gingen van 150watt naar 48 watt en werden door Piet voorzien van nieuwe en veel lichtere trafo’s. Al met al moet dit een
behoorlijke kostenbesparing opleveren. Als u dit leest is ook
de bestuurskamer, keuken en magazijn voorzien van LED-verlichting. Dank aan Zillig voor het lenen van de steiger en dank
aan ere-lid Piet Koedam voor zijn technische hulp.
Op termijn denken we ook het dak te kunnen voorzien van
28 zonnepanelen. Offertes zijn aangevraagd en nu nog maar
even zoeken hoe we de zaak kunnen financiëren. Verder is
dankzij de gemeente Gorinchem vooraf een energie-scan gedaan. Dat rapport geeft nog een paar goede enegrie-zuinigeadviezen die we kunnen uitvoeren. Dus we zijn goed bezig.
Bazuin gaat voor groen!

A.A. de Haan Stichting

Prominent op de schermen
in onze stad
Opvallend staan we op het scherm langs de A27. Maar
ook op de schermen bij de Woonboulevard Spijksepoort,
Dullaard en Riveer staan we er ook prominent op. Allen
dank voor de medewerking. Dat wordt met Kerst volle
bak!
ZATERDAG 22 DECEMBER 2018 GROTE KERK GORINCHEM

Christmas

Jubileumconcert

Oeral Kozakkenkoor | Iris Kroes winnaar The Voice | Hanneke Engels
Groot orkest o.l.v. Jos Jansen

Kaarten: |Primera Arkelstraat |Bruna Piazza Center

|PARKEERGELEGENHEID

De Bazuin en de schietvereniging beschikken samen op een
ruime parkeergelegenheid. Bij activiteiten schiet de ruimte letterlijk en figuurlijk wel wat te kort. De meeste activiteiten zijn
in de avond. Vreemd eigenlijk dat deze ruimte overdag niet
wordt benut. Maar eens over nadenken of dit handig is om de
ruimte tijdens kantooruren te verhuren.

|OPRUIMEN Het plan is om in ons gebouw nu echt rigorieus

de boel op te ruimen. Spullen van jaren her echt weg doen.
Wat weg kan gaat ook echt weg. Van werkhok tot magazijn en
zolder zullen dit jaar nog worden aangepakt. Anders staat het
er over twintig jaar nog. Het ligt er nu al 15 jaar.

Trompet leren spelen via facebook Tim van Werd 12 1/2 jaar lid
Zagen we onlangs op facebook onze vorige dirigent met
een aantal zinvolle uitlegvideo’s voor trompettisten.

Best goed om naar te kijken en buiknoten te voorkomen
door hoge ademhaling. Het zijn leerzame en korte filmpjes. Goed gedaan Hans Verheij.

Tim komt uit een muzikale familie. Moeder Monique
zingt en vader Adrie drumt en dirigeert. En de naam
Van Werd is al heel lang verbonden aan De Bazuin. Tim
speeelt eerste trompet en met kerst speelde hij solo in
de Grote Kerk boven bij het groot orgel. In een Signaal
las ik dat je het erg naar je zin hebt bij De Bazuin en
toen nog studeerde als “Dance Producer” aan de Herman Brood Academy. Die studie is reeds voltooid en we
zien je zo nu en
dan als DJ bij de
Gorcumse Zomerfeesten. In die 12
Jubilaris
½ jaar blaas je
Tim van Werd
dus aardig je partijtje mee. Zit dan
ook nog in het
bestuur waar je je
draai langzaam
begint te vinden
en opmerkelijk is
dat je op woensdagavond regelmatig achter de bar bent
te vinden om te helpen. En… ook daar heb je het biertappen geleerd. En dat is altijd makkelijk.

Oorkonde-12 1/2
Koninklijke Harmonie De Bazuin

Bestuur van Koninklijke Harmonie De Bazuin te Gorinchem

dankt je hartelijk voor je inzet en bijdrage aan de vereniging.
Daar hebben we veel waardering voor.

Van harte gefeliciteerd met je 12 1/2 jaar-lidmaatschap!

Gorinchem, vrijdag 19 Januari 2018

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

Tim 12 ½ jaar is het eerste jubileumfeest bij De Bazuin.
Hoop van harte dat er nog veel meer zullen volgen.
Van harte gefeliciteerd en zeer bedankt voor je inzet.
Gesproken woord door voorzitter Theo Bos

2500 euro van de RABOBANK

‘Het Kerstconcert is een
begrip in Gorinchem’
Dat ‘Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie
De Bazuin’ dit jaar alweer het dertigste Kerstconcert
mag organiseren is uiteraard mede te danken
aan trouwe adverteerders en sponsors. Ook het
Rivierenlandsfonds draagt elk jaar financieel bij aan
het Kerstconcert. We spreken met voorzitter Ruud
Degenaar.
Ruud Degenaar, zelf al veertig jaar woonachtig in
Gorinchem, is sinds vorig jaar voorzitter van het
Rivierenlandsfonds, een fonds dat maatschappelijke
activiteiten in het Rivierengebied ondersteunt. Dit kunnen zowel verenigingen als evenementen zijn op het
gebied van kunst en cultuur, maar bijvoorbeeld ook op
het gebied van gezondheid, milieu, recreatie of sport.
,,Daarbij hechten we grote waarde aan initiatieven van
vrijwilligers, die de samenleving lokaal of regionaal versterken”, vertelt Degenaar.
Waar de organisatie of vereniging het geld aan besteedt,
mag zij zelf weten. ,,Als er jubilea zijn of een muziekvereniging heeft dringend nieuwe instrumenten nodig
kunnen organisaties en verenigingen ook nog een extra
gerichte aanvraag doen”, vertelt de voorzitter.
,,Een leuke bezigheid”, stelt Degenaar. ,,We doen positieve dingen. Iets weggeven is altijd leuk. Al moeten we
ook wel eens mensen teleurstellen. De activiteit of de
vereniging moet zich écht in het Rivierengebied bevinden.”

Vrijwilligers
Ook de organisatie van het Kerstconcert kan sinds jaar
en dag rekenen op de steun van het Rivierenlandfonds.
,,Het Kerstconcert is een begrip in Gorinchem. Net zoals
de Zomerfeesten en het Lingehavenconcert dat bijvoorbeeld zijn. En er zijn veel vrijwilligers bij betrokken, dat
vinden we heel belangrijk.”
Over de Koninklijke Harmonie De Bazuin, die dit jaar
uiteraard weer het orkest vormt bij het Kerstconcert, is
Degenaar eveneens enthousiast. ,,De Bazuin is een stevig gewortelde organisatie in de Gorcumse samenleving.
Koninklijk zelfs, met veel verdiensten en een mooie historie. Muziekverenigingen zoals De Bazuin zijn belang-

‘We doen positieve dingen.
Iets weggeven is altijd leuk’
Ruud Degenaar, voorzitter Rivierenlandfonds
rijk voor de stad. Zelf ben ik een liefhebber van moderne
jazz, maar ik vind niets mooier dan harmonieën die
door de straat lopen. Dat gebeurt de laatste jaren te weinig eigenlijk.”
Of het Kerstconcert en De Bazuin kunnen blijven rekenen op de steun van het Rivierenlandfonds? ,,Dat kunnen we natuurlijk niet toezeggen, want dat bekijken we
jaarlijks opnieuw, maar als bestuur zijn we wel sterk
overtuigd van het belang van het
concert en de verdiensten van De
Bazuin. Dat zijn bijzondere, historische, met Gorinchem vergroeide,
instituten die moeten blijven
bestaan. Als we daar een kleine
bijdrage aan kunnen leveren, is dat
mooi.”

Foto: Ettiënne Hessels

2017. Het Kerstconcert in de Grote kerk werd vorig jaar financieel ondersteunt door de Rabobank Coöperatiefonds.
Dit dankzij de maatschappelijke betrokkenheid van De Bazuin en het initiatief om jongeren deel te nemen en muzikaal een kans te bieden om mee te spelen met dit concert. Dankzij deze bijdrage van de Rabobank hebben we ook in
2017 een fraai kerstconcert kunnen organiseren. Nogmaals onze hartelijke dank.

|Kerstconcert.

Voor het komende
kerstconcert kunnen we best wat hulp
gebruiken. Kerstversiering wordt de
Sterk Tuincentrum geregeld. Gaat om
instrumentarium en stoelen klaar zetten. Voor de avond zoeken we ook wat
hulp. Weet je iemand die niet meespeelt en wil helpen?

|Clubblad

“Het Signaal”. Ook vorig
jaar is er een oproep gedaan om een
bijdrage te leveren. We voorzien op langer termijn dat een dergelijke uitgave
als dit niet meer gaat lukken.

|Puntensysteem. We zijn er het afge-

lopen jaar niet aan toegekomen. Het
puntensysteem is wellicht een vergeten
systeem maar de plannen zijn om het
weer op te pakken. Het verplicht u om
wat te gaan doen voor de club.

Tekst + FotoTim Hartman

Foto’s: Jilles van de Schelt
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Heertje Hans Bos met Eght Herrie
op pad bij een of ander spiegelfeest in het Lingebos.
Incognito dus. Met bril.
Daar lopen in die club wel wat mee
r goede muzikanten
rond. Die moeten we maar ’ns vrag
en om te assisteren.
Zou mooi zijn.

GELEZEN

Onlangs stond er een leuk artikel van onze dirigent
Jos Jansen in AD Rivierenland.
Wilt u het nalezen?

GEK DOEN

Dan gaat de dirigent Yavin Groene
wegen op de foto samen met leden van zijn jeugdork
est. Achteraan zichtbaar
springend om maar in beeld te kom
en.
Ja, Yavin is een grappig vrolijk man
netje.

|Ook

de jeugd is enthousiast over hun
dirigent. Yavin heeft veel plannen en
ideeën om het leuker te maken en de
de groep te laten groeien.En natuurlijk
steunt het bestuur alle initiatieven voor
de jeugd. Jeugd is immers belangrijk
voor de vereniging.

|Concertagenda 2019. 12 januari

Nieuwjaarsconcert
			26 april		
Koningsdagconcert
			04 mei 		Dodenherdenking
			
25 mei 		
Night of the Klomps
			10 juli		Voorspeelavond
			
07 september Lingehavenconcert (onder voorbehoud)

|Het scholenproject met de Merwedonk loopt nog steeds en de gemeente
geeft subsidie aan leerlingen voor 6x
gratis lessen na schooltijd. Aansluitend
zal er dan in ons gebouw een concert
gegeven worden, samen met ons jeugd
orkest.

|Het

weww.debazuin-gorinchem.nl

SPON project. Vorig jaar is er
aangeven dat SPON dit jaar voor het
laatst een concert organiseert. Toch zijn
er stemmen vanuit het projectorkest om
niet zomaar te stoppen en het project in
januari 2019 door te zetten.

|Terugloop

donateurs. Elk jaar wordt
er wel een oproep gedaan om donateurs
te werven. Het moet toch mogelijk zijn
dat elk lid twee donateurs aanbrengt.
Ook het afgelopen jaar weer een verlaging van de inkomsten.

‘De muziek moet gaan leven’
Jos Jansen is ook tijdens de jubileumeditie van het
Kerstconcert dit jaar de dirigent van Koninklijke Harmonie De
Bazuin. Voor de tweede keer op rij. ,,’Wauw, wat gebeurt hier?’
Die reactie, daar gaan we voor.”
Wie de website van Jos Jansen raadpleegt, ziet vooral een glimp
van zijn prachtige carrière als trombonesolist. Maar bij Koninklijke
Harmonie De Bazuin is hij sinds vorig jaar toch
echt de dirigent. ,,Ik vind alleen trombone spelen niet voldoende. Ik vind dirigeren ook heel
leuk. Een team bouwen om zo goed mogelijk
muziek te maken. Ik heb zoveel meegemaakt
dat ik mijn ervaring met andere muzikanten wil
delen. Daarom ben ik hier nu bij De Bazuin in
Gorinchem”, vertelt Jos, die voor het tweede jaar
op rij het Kerstconcert in de Gorcumse Grote
Kerk mag dirigeren.

enigingen in Gorinchem. Daar moeten we iets mee. We moeten de
straat op, we gaan filmpjes maken, mensen enthousiasmeren.”
Ook de jeugd moet steeds meer betrokken worden bij het
Kerstconcert. Niet alleen qua publiek, maar ook qua orkestleden van
De Bazuin. ,,We willen de komende jaren de jeugd betrekken bij dit
soort mooie projecten. Uiteindelijk is het doel om jeugdleden bij het
orkest in te passen. Dat is onlangs met vier leden gelukt. Maar die

Dirigent
In 1998 begon Jos ook al met dirigeren en dat doet hij zoals gezegd
nog altijd met veel plezier. Sinds vorig jaar ook in Gorinchem, waar
hij zowel De Bazuin als het Kerstconcert naar een hoger plan wil tillen. ,,Ik vraag veel van muzikanten. Maar dat willen ze hier ook. Ze
zijn bereid om te presteren. De klik is er, dat is heel belangrijk, want
ik ben een dirigent die zich graag overal mee bemoeit.”
Een belangrijke taak volgens Jos is het aantrekken van jeugd. ,,Maar
dat lukt niet als je binnen blijft zitten”, vindt hij. ,,Hoe zichtbaar ben
je als orkest? Hoe profileer je jezelf als orkest in de stad? De Bazuin
bestaat volgend jaar 130 jaar en is daarmee een van de oudste ver-

Zaterdag 20 oktober 2018. We begonnen de dag in het
repetitie gebouw van de Bazuin, toen iedereen van de
Bazuin er was, was het alleen nog wachten op de Crazy
Kids. Toen de Crazy Kids aan waren gekomen gingen we
gezamenlijk repeteren.
De repetitie ging erg goed en het was ook heel erg
gezellig. Toen we klaar waren was het nog even snel
wat eten en drinken en dan ons klaarmaken voor
levend Stratego, we waren in twee groepen verdeeld:
Het team van Daniëlle en het team van Yavin. Allebei de
teams hadden.
Beide teams waren erg fanatiek en het was ook heel erg
gezellig, maar uiteindelijk na een lange tijd het spel te
hebben gespeeld had niemand elkaars vlag gevonden.
Het team van Daniëlle had de vlag goed verstopt in de
bosjes en Yavin’s team had deze verstopt onder wat
bladeren. Na afloop van het spel teruggegaan naar het
repetitie gebouw van de Bazuin, nog snel wat gegeten en
gedronken. Daarna onze spullen ingepakt en toen was
het tijd om naar Nieuw-Lekkerland te rijden.

Bastrombone
Als trombonesolist maakte Jos alles mee. Van
Colombia tot Zwitserland en van Suriname tot
Noorwegen. Overal ter wereld vertoonde hij zijn
kunsten en droeg hij deze ook over middels het
geven van lessen. ,,Ik heb zoveel hoogtepunten
meegemaakt. In Colombia werd ik echt ontvangen als popster. Kreeg ik zelfs Belgische biertjes
in de kleedkamer”, zegt hij lachend.
Maar ook in Nederland beleefde Jos hoogtepunt
na hoogtepunt. Wat er voor hem bovenuit steekt?
,,Wat ik mooi vond, was de première van mijn
bastromboneconcert in 2007. Die was speciaal
voor mij geschreven en deed ik met mijn eigen
Marinierskapel. Maar ik was in 1993 ook solist
in Praag bij de opening van een concert van een
Tsjechische componist. Dat was ook erg mooi.”
De liefde voor de bastrombone erfde Jos van zijn vader. ,,Mijn vader
was trombonist. Ik was meteen verliefd op het geluid. De trombone
is ook heel veelzijdig. Je kunt ermee terecht in symonie- en harmonieorkesten, maar je kunt er ook jazz of klassiek mee spelen. Ik heb
er bewust voor gekozen mezelf zo breed mogelijk op te leiden.”
Die opleiding deed hij vanaf zijn 21ste, toen hij aan de vooropleiding
aan het conservatorium in Enschede begon. Vanaf toen ging het snel.
Al tijdens die opleiding reikte hij tot het Metropole Orkest en het
Marinierskapel.
Maar er blijven altijd wensen: ,,Volgend jaar september begin ik met
een eigen theatershow. Dat vind ik heel leuk. Dat heb ik twee jaar
geleden ook al gedaan, samen met de Belgische zangeres Micheline
van Hautem: Brels & Brass, muziek van Jacques Brel. Nee, de trombone hang ik voorlopig nog niet aan de wilgen.”

SUPER LEUKE DAG VOOR BAZUIN JEUGD EN CRAZY KIDS

moeten wel goed begeleid worden. De opleiding willen we qua kwaliteit als kwantiteit een impuls geven. Daarom moeten we de binding
met de stad te zoeken.”
Kerstconcert
Wat de mensen dit jaar van het Kerstconcert mogen verwachten?
,,Natuurlijk is het een kerstconcert, maar niet met alleen kerstmuziek. Wie had vier jaar geleden bedacht om Skyfall van Adele tijdens een kerstconcert te spelen? We moeten een brug slaan met de
mensen door een mooie mix van muziek. Met Iris Kroes hebben we
bijvoorbeeld de winnares van The Voice of Holland, dat is een aansprekende naam. Ook voor de jeugd.”
Naast Kroes en De Bazuin, die zich volgens Jos in een jaar tijd
ook stormachtig ontwikkeld heeft, geven dit jaar ook het Oeral
Kozakkenkoor en Hanneke Engels, onder meer bekend van Soldaat
van Oranje, acte de présence. ,,Het programma is veelzijdig”, vindt
Jos, die daar zelf een grote stempel op heeft gedrukt. ,,Het Oeral
Kozakkenkoor is heel traditioneel, Hanneke komt uit de musicals en
kan net als Iris heel mooi zingen. Iris speelt ook nog op de harp. Dat
doet ze fantastisch. En aan het einde komt alles mooi samen.”
Tot besluit: ,,Het concert wordt een mooie doorloop en er is meer
samenspel. De akoestiek in een kerk is heel mooi en daar spelen we
mee. De muziek moet gaan leven in zo’n kerk. Dat de mensen denken: ‘Wauw, wat gebeurt hier?’.”

Eenmaal in Nieuw Lekkerland aangekomen
gingen we ons klaarmaken voor het avond eten.
Nadat we heerlijk GEZOND hadden gegeten hebben
we de laatste dingen met elkaar doorgenomen en
moesten we wachten tot wij aan de beurt waren.
Eerst konden we nog genieten van het grote orkest van
Apollo die deze avond ook erg mooi gespeeld heeft. Nog
effe instrumenten stemmen en we mochten spelen!
Het was erg goed gegaan en het was ook erg gezellig, de
nummers die we hadden gespeeld waren: Nederland o
Nederland, B.U.O.J.H, Dance, Classy Bessy en Fireball.
er werden zelfs party poppers afgeschoten bij het
nummer Classy Bessy en iedereen deed mee , er werd
meegezongen, gerapt, gedanst en ook gesprongen.
Een goede afsluiter van een super leuke dag!
Bedankt jeugdcommissie
Milou Keuken

1889 2019
u

130 JAAR

Als 130 jarige
kunnen wel een
steuntje in de rug
gebruiken.
Er is veel geld nodig om een muziekvereniging in stand te houden. We gaan het met eigen
financiele middelen niet meer redden. De kosten zijn hoog voor onderhoud gebouw, energie
en aanschaf instrumentarium. Maar ook voor jeugd-opleidingen en dirigenten. Ook met de
verwachte nieuwe subsidie-regeling 2019 gaan we er als Bazuin fors op achteruit.
De Koninklijke Harmonie De Bazuin -130 jaar jong- doet een beroep op u om de vereniging
financieel te steunen. Voor minimaal 13,00 euro per jaar bent u lid van de oudste
muziekvereniging van Gorcum.

130 JAAR

Wat zou de organisatie van het Kerstconcert toch zonder Joke
van Oord moeten? Als secretaresse van de ‘Stichting Vrienden
van de Koninklijke Harmonie De Bazuin’ is ze al zo’n vijftien
jaar betrokken bij de organisatie van het concert.
,,Het hoogtepunt van het jaar”, vindt Joke.

jewelste. En daarna nog de supergezellige nazit in ons eigen gebouw
de Harmonie.”

Harmonie
Naast alle taken rondom de organisatie van het concert speelt
Joke uiteraard zelf ook mee op de klarinet in het orkest van de
Koninklijke Harmonie De Bazuin. ,,Dat is het leukst, maar daardoor
,,Kerstmis is een mooie/feestelijke tijd van het jaar, maar het wordt
ligt de druk nóg hoger. Je moet het concert voorbereiden én de
nog mooier met het Kerstconcert. Als je het publiek in zo’n mooie
grote kerk, waar de klank schitterend is, muisstil hoort worden... Dat muziek repeteren.”
Bij De Bazuin is ze niet alleen penningmeester is, maar ook erelid én
is geweldig. Zo’n uniek evenement door een vereniging die maar
liefst 130 jaar jong is, dat zou iedereen een keer mee moeten maken.” lid van verdienste. Bovendien ontving ze ook nog het Bazuin-beeld.
Het is wel duidelijk: hier spreekt een echte liefhebber. Het wordt dit ,,Meer is er niet”, zegt ze lachend. ,,Er zijn toch dingen die opgepakt
jaar dan ook al het 28ste Kerstconcert waar Joke haar steentje aan bij moeten worden. Ik doe gewoon wat ik denk dat ik moet doen. Dat
hoeft niet omgezet te worden in titels. Ik hoop vooral dat de muzigaat dragen. Ze kan zich niet alle concerten nog even goed herinnekanten het navolgen. Dat mensen zeggen: dat kan of wil ik
ook wel. Dat hoop ik maar. Bij zowel de harmonie als de
stichting.”

‘Er zijn toch dingen die
opgepakt moeten worden’

Joke heet iedereen van harte welkom bij het Kerstcon-cert,
dat iedere Gorcumer in elk geval één keer mee heeft moeten
maken. ,,Maar ook mensen die vaker geweest zijn, krijgen
ren. ,,Maar”, zegt ze. ,,Die met Mastreechter Staar, een koor met wel weer een heel gevarieerd programma. Het Oeral Kozakkenkoor is
120 zangers, was een van de hoogtepunten. Toen moesten we stoelen indrukwekkend. Die kunnen heel zacht, maar ook heel volumineus
bijplaatsen. Heel de kerk zat vol. Gigantisch was dat”, weet Joke nog. zingen. Iris Kroes, die op de harp speelt en zingt is ook heel mooi.
,,Maar ook de Poolse Nachtegalen waren geweldig. Dat waren Poolse De programmering is enorm van deze tijd. Heel leuk en herkenbaar
jongetjes die je echt kippenvel bezorgden. We hebben in al die jaren voor zowel jong als ouder publiek. Mensen krijgen elk jaar andere
nummers te horen: dat houdt het concert leuk en fris.”
zoveel toppers gehad.”
,,Maar die keer met de Mastreechter Staar”, vertelt Joke nog een
leuke anekdote ,,moesten we ook 120 lunchpakketjes verzorgen. Dat Wanneer het concert voor Joke geslaagd is? ,,Als je ziet dat de menkoor is zó groot. Buiten moesten we extra wc-voorzieningen regelen. sen genieten, genieten wij ook. We gaan er iets moois van maken.”
Dat was me wat hoor. Op zo’n zaterdag is het altijd een drukte van
Joke van Oord

Kom op. Doe mee! Stort uw eenmalige bijdrage op rekening
NL90 INGB 0001 5344 92 t.n.v. Harmonie De Bazuin.
Graag met vermelding van uw naam en adres.
Dankuwel. Wij houden u dan verder graag op de hoogte.

DE BAZUIN

‘Dit is het hoogtepunt
van het jaar’

Voel je betrokken!

Wilt u liever een factuur ontvangen?
Doe dan een bericht per mail aan: secretariaat@debazuin-gorinchem.nl

Tekst: Tim Hartman Foto: Theo Bos

Je komt in de digitale media wel eens
verhalen tegen die ook een publicatie
waard zijn om in het clubblad van De
Bazuin te plaatsen. Dit keer een verhaal geknipt van oud voorzitter (1992

Elektroservice Holland B.V.
Intersafety
Klimaatservice Brabant B.V. CV Sliedrecht B.V.

 www.klimaatservice.nl
Postbus 118, 3370 AC

 post@klimaatservice.nl
Nijverheidsstraat 31, 3371 XE

 +31 (0)184 61 39 11
Hardinxveld-Giessendam

Grote Markt Gorinchem
www.hoofdwacht.nl

De gemakkelijke winkel voor
wenskaarten, kansspelen,
tabak en tijdschriften

Dàt is wat u nodig hebt:

Een positieve kijk met
nog meer specifieke
deskundigheid!

Arkelstraat 7
4201 KA Gorinchem
Telefoon (0183) 63 12 84

VROON
MEUBELSTOFFERING
Bullekeslaan 8

en adviseurs
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GEN

Accountants die meetellen!
www.geno.nl
EDISONWEG 21D

|

4203 NH Gorinchem

POSTBUS 787

4200 AT GORINCHEM

TELEFOON (0183) 617839
WWW.GENO.NL

www.besemsuitvaart.nl

Telefoon (0183) 63 65 37

G&O HEEFT EEN SAMENWERKINGSVERBAND MET VERSTEGEN ACCOUNTANTS EN ADVISEURS IN DORDRECHT

Nú online
bestellen via
www.plus.nl
Nieuw Dalem Gorinchem-Oost
T(0183) 622 361

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

LINDERS
ASSURANTIE
CENTRUM

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

Linders verzekert
u(w) goed!

tot 1995 en 2013 en 2014), muzikant
en lid van verdienste van De Bazuin
Anne Besems en zijn vrouw Diny
Besems-Van Engelen die nog steeds
fagot speelt en meer dan 40 jaar lid

is van de harmonie. Het verhaal staat
ook op www.ronddelinge.nl.
Geschreven en met dank door
Gonnie Brinkhof.

Uitvaarverzorging Besems kijkt naar de toekomst
‘ Het zijn de details die het ’m doen’
Terugkijken is een belangrijk onderdeel
tijdens het organiseren van een uitvaart: op het leven van de overledene,
op diens wensen voor de invulling van
het afscheid, op de betekenis van de
overledene voor zijn of haar dierbaren.
Besems Uitvaartverzorging begeleidt
dit proces met aandacht en zorg. Als
uitvaartbegeleider kijkt Anne Besems
samen met zijn vrouw Dinny ook naar
de toekomst: in de komende jaren
willen ze een nieuw gebouw realiseren
met daarin alle facetten die zij belangrijk vinden om hun klanten op elk gebied van dienst te zijn. Duurzaamheid
staat daarbij hoog in het vaandel.
Ambitieus
De plannen van het echtpaar Besems
zijn ambitieus te noemen. Achter het
huidige afscheidscentrum aan de
Kleine Haarsekade 122a is een gebouw gepland met daarin een aula,
ontmoetingsruimte en een 24-uurskamer. ’We proberen zo creatief mogelijk
te denken om het net even anders te
doen met als doel onze klanten het
beste te bieden’, benadrukt Anne. ’De
aula krijgt de vorm van een theaterzaal. Door hoogteverschil en een
ronde vorm ontstaat een intieme sfeer
en kan elke genodigde contact met de
overledene houden. Dat vinden wij belangrijk’. Een zo persoonlijk mogelijke
plechtigheid kan worden gerealiseerd
door de aanwezigheid van een hypermodern audiovisueel systeem.
Besems Uitvaartverzorging beschikt
nu al over een 24-uurskamer (Afscheidshuis De Lelie in de voormalige
beheerderswoning van de begraafplaats aan de Vries Robbéweg 33)
maar in de toekomstige nieuwbouw is
er de mogelijkheid voor een inpandige
ruimte. Alles op één locatie, met eigen
verzorging, op eigen terrein, met een
grote parkeerplaats. De eerste stappen voor de nieuwbouw zijn inmiddels gezet: Anne en zijn vrouw zijn in
gesprek met architect en instanties, de
aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging is in voorbereiding.
Hydrolyse
Een andere grote wens is het toevoegen van een derde vorm van
uitvaartverzorging aan het spectrum
dat Besems Uitvaartverzorging nu
biedt: resomeren, ook wel hydrolyse

genoemd. Daarvoor is een installatie
nodig die het lichaam van een overledene laat oplossen in een vloeistof.
Een uitvaart waarbij gekozen wordt
voor resomeren is tot het moment
waarop de overledene aan het zicht
wordt onttrokken precies hetzelfde
als bij een begrafenis of crematie. De
overledene wordt vervolgens alleen in
een ander type installatie geplaatst.
Aan het einde van het proces blijft een
kleine hoeveelheid (minerale) as over.

’In vergelijking tot begraven en cremeren levert resomeren een duidelijke
milieubesparing op’, verduidelijkt
Anne, ’dat is voor veel mensen ook bij
een uitvaart een belangrijk gegeven.
Ik wil hiermee graag vooroplopen in
de regio’. De landelijke politiek moet
zich nog uitspreken over deze nieuwe
methode om lichamen te verwerken.
Milieuvriendelijk
Anne en Dinny streven naar een zo
milieuvriendelijk mogelijke bedrijfsvoering. ’We maken al kleine stapjes’,
licht Dinny toe. ’Dat zit ’m nu nog
kleine dingen maar zo kun je ook al
wat bereiken’. WC- en briefpapier en
het drukwerk worden al milieuvriendelijk ingekocht en er wordt gekeken

naar een aanbod duurzame uitvaartkisten. De wens bestaat om het hele
wagenpark milieuvriendelijk te maken.
Een eerste stap in die richting was de
aanschaf van een loopkoets. Anne:
’Onze grijze loopkoets is een prima
alternatief voor een rouwauto’. De
nieuwbouw zal duurzaam gebouwd
worden met een energieneutraal gebouw als doelstelling. Anne: ’We willen
rekening houden met de toekomst van
onze kleinkinderen. We zijn constant
bezig om te kijken waar
we winst op het gebied
van duurzaamheid kunnen
behalen’.
Respectvol
Besems Uitvaartverzorging heeft als motto
iedereen een waardig en
respectvol afscheid te
bieden. In het eigen afscheidscentrum De Engel
aan de Kleine Haarsekade
122 bieden ze alle mogelijkheden voor een respectvol afscheid. Dat kan
op de traditionele wijze
maar als er persoonlijke
wensen zijn die daarvan
afwijken staan Anne en
Dinny daar open voor.
Het bedrijf heeft hiervoor
alles in huis: van kist tot
loopkoets, van urn tot
grafsteen. Met oog en oor
voor de klant. ’Kleine dingen maken het verschil’,
vindt Dinny, die desgevraagd de koeken en cakes voor het
afscheid zelf bakt. ’Het zijn de details
die het ’m doen’.
Adressen
Besems Uitvaartverzorging
(Afscheidscentrum De Engel),
Kleine Haarsekade 122/122a,
4205 NA Gorinchem, 0183-567585.
Afscheidshuis De Lelie,
W. de Vries Robbéweg 33,
4206 AK Gorinchem

Mooi zomeravondconcert op 20 juni 2018.
Zo net voor de vakantie je laten zien en horen aan Gorinchem.
De reacties waren meer dan positief.

Foto: Jilles van Schelt
Foto: Jilles van Schel

VLIETLAAN
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Nieuwe naam,
vertrouwd adres!

H e r e n k a p s a l o n

op afspraak
achter de Johanneskerk
tegenover het Piazza Center
Heren 17 euro
Kinderen 14 euro
Vlietlaan19
19
Vlietlaan
ook ’s avonds
Gorinchem
Gorinchem
Tel. (0183)
154
0183 -620
620154

Piazza Center 79
Gorinchem

Happy
New Year
Concert

1889 2019
u

130 JAAR

0183-631 822
Ook voor witgoed reparaties.

Software voor
deurwaarders-en
incassokantoren.

ONTWERP | CONCEPT | DRUKWERK |
ADVERTISING | WEBDESIGN

www.bosreclame.nl

Molenstraat 34
4201 CX Gorinchem

Uw adres
voor verse en gebakken vis..!

Telefoon: 088 - 205 33 00

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

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

Caribabad in Gorinchem is meer dan
een tropisch zwembad. Jong en oud
zullen zich optimaal vermaken in ons
bruisende recreatiebad met diverse
spetterende attracties.

Fransen

Bataafsekade 8
4204 AX Gorinchem
T. 0183 -623911

de gemakkelijke winkel voor wenskaarten,
kansspelen, tabak en tijdschriften

www. caribabad.nl

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

ZATERDAG 25 MEI 2019

NIGHT OF THE KLOMPS
Naar idee van Jos Jansen. Dit feestelijk concert is met een knipoog een
”Proms concert” in een nieuw jasje.
Een muziekfeest met veel humor en
interactie. Een primeur voor Gorcum
in de Van Rappardhal die omgebouwd
wordt tot concertzaal. m.m.v. Petra
Berger (solist) samen met Jordi Repkes zang/gitaar en groot orkest van
De Bazuin -130 jaar jong.

ZATERDAG 12 JANUARI 2019

NIEUWJAARSCONCERT
Een traditie die we erin houden.
Een nieuwjaarsconcert van jeugd en
groot orkest. Een mooi moment om
elkaar een mooi Nieuwjaar te wensen
en te genieten van muzikale momenten van de orkesten. Iedereen is van
harte welkom in ”De Harmonie” aan
de Dalemwal te Gorinchem.
Aanvang 20.00 uur.
www.debazuin-gorinchem.nl
www.josjansenmusic.nl

www.jordirepkes.nl
www.petraberger.nl
www.debazuin-gorinchem.nl
www.josjansenmusic.nl
1889 2019
u

130 JAAR

Night
of the
Klomps
Concert

Koninklijk concert 2018
Onder toezicht van burgemeester en wethouders en gedecoreerden gaf de koninklijke een fraai concert in het stadhuis. Eén dag voor Koningsdag is een traditie. De Bazuin
-als oudste muziekvereniging van Gorinchem- geeft graag
een concert in het stadhuis. Mooie akoestiek en prettig om
te spelen.

doek Unitas.qxp_Opmaak 1 26-09-18 15:24 Pagina 1

GORINCHEM | WWW.LINGEN-GORINCHEM.NL
VLOEREN | GORDIJNEN | RAAMDECORATIE | VERF | BEHANG | ZONWERING
Foto’s: Jilles van de Schelt

www.attema.nl

We mochten rekenen op een redelijke publieke belangstelling die genoten van de gevarieerd programma. 26 April
2019 zitten we er weer. Iedereen is van harte welkom.

A
Christmas
Carol
Concert

1889 2019
u

130 JAAR

ZATERDAG 21 DECEMBER 2019

KERSTCONCERT
Het 31e Kerstconcert
met Petra Berger (solist) samen groot
orkest o.l.v. Jos Jansen brengen u de
mooiste kerstmuziek.
www.petraberger.nl
www.debazuin-gorinchem.nl
www.josjansenmusic.nl
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Wij “appen” nieuws!

VANAF 20 NOVEMBER BESCHIKBAAR

1. Nieuw
2. Nieuw sapp
3. Nieuw swebsite
skran
4. Nieuw t (digitaal)
sbr
5. Maga ief
zine
Kom dan eens kijken
en luisteren bij een repetitie op woensdagavond. Dan speelt de
jeugd o.l.v. Yavin Groenewegen. Handig is om
vooraf een mail te sturen en aangeeft dat je
komt. Wij zorgen dat er
dan iemand is om je te begeleiden en vrijblijvend advies te geven over opleiding en docenten. Je
kunt ook wel gelijk een instrument proberen of misschien heb je al een keuze gemaakt.
Je kunt mailen naar: secretariaat@debazuin-gorinchem.nl. De repetities worden gehouden in
“De Harmonie” aan de Dalemwal. Je kunt daar gratis parkeren. Kijk ook op de website:
www.debazuin-gorinchem.nl

KNMO Klankwijzer is het nieuws- en informatieplatform van de
amateurmuziek in Nederland. Met KW Nieuwsapp, KW Nieuwskrant,
KW Nieuwswebsite, KW Nieuwsbrief en KW Magazine ben je overal
24/7 verzekerd van het laatste nieuws en alle achtergrondinformatie uit de
amateurmuziekwereld. Naast eigen redactionele artikelen kunnen ook alle
bij de KNMO-bonden aangesloten verenigingen gratis nieuwsberichten
en aankondigingen plaatsen in een van de rubrieken.

1. KW App

Gratis voor iedereen. Even snel de actuele
headlines checken op je mobiel of tablet.
Met alertberichten bij breaking news vanuit
de KNMO, de bonden en andere nieuwsbronnen.
Gemakkelijk te delen via social media.
Je kunt de app vanaf 20 november
downloaden via App Store
en Google Play.

3. KW Nieuwskrant

Reportages en uitslagen van evenementen van
de afgelopen week. Voorbeschouwingen en
aankondigingen van activiteiten die komen gaan. Met
een uitgebreide, actuele en op provincie en doelgroep
ingedeelde activiteitenkalender. Maar ook informatie
vanuit de KNMO, de bonden en de doelgroepen, oproepen voor deelname aan workshops, cursussen, projecten, festivals etc. De digitale KW Nieuwskrant verschijnt
- afhankelijk van het nieuwsaanbod - wekelijks en is
voor iedereen gratis te downloaden via KW App,
KW Website en KW Nieuwsbrief.

2. KW Website

Al het actuele nieuws kun je ook via je pc op de
vernieuwde website www.klankwijzer.nl bekijken. Een
overzichtelijk scherm met alle rubrieken op een rij. Niet
alleen nieuwsflitsen, maar ook de concertagenda, de
vacaturebank, activiteiten op het gebied van educatie,
nieuw verschenen bladmuziek/cd’s en
productinformatie. Eveneens gratis
toegankelijk voor iedereen.

4. KW Nieuwsbrief

De belangrijkste nieuwtjes in je mailbox met de
redactionele KW Nieuwsbrief. Verschijnt zodra de
nieuwe uitgave van KW Nieuwskrant klaar staat om te
downloaden. Aanmelden voor deze gratis service
via www.klankwijzer.nl.

5. KW Magazine

BESCHIKBAAR VANAF
20 NOVEMBER
Meer informatie:

redactie@klankwijzer.nl

Het visitekaartje van de amateurmuzieksector in
Nederland. Aan de hand van achtergrondverhalen,
exclusieve reportages, interviews met verrassende
personen en informatieve artikelen laten we zien wie
we zijn, wat we doen en waar we voor staan. Verschijnt
vier keer per jaar en is bestemd voor de aangesloten
verenigingen, externe partners en abonnees.

MuziekPunt is de muziekschool voor kinderen,
jongeren én volwassenen die willen groeien in,
én door muziek.

Proeflessen zijn mogelijk op:
dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon, viool,
cello, piano en keyboard, gitaar, harp en
drumstel, trompet, trombone, tuba en hoorn.
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We hebben een trompet, klarinet of trombone voor je. Wat denk je van een dwarsfluit of
bariton? Je mag kiezen. Leuk joh. Wij hebben het instrument naar keuze voor je beschikbaar.

• VIO-carrousel 8 mei 16.30 – 17.45
• Open Dag 18 mei ULO 12.00 - 16.00
• Zomermiddagconcert
Johanneskerk 15 juni 14.30 – 15.45 uur.

Kom langs en vraag een gratis proefles aan. Meer info: www.MuziekPunt.nl
Muzieklessen op diverse locaties in Gorinchem: • Muzieklessen in de ULO en bij De Bazuin
• HaFaBra cursus theorie start in januari • Jeugdorkest De Bazuin’en VIO-groepen 15 mei.

