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Jubileumjaar voorbij
Als 130-jarige harmonie vereniging zijn we in 2019 actief in de 
Gorcumse gemeenschap. Onder het motto ”laat je zien en horen” 
kunnen we terug kijken op een fantastisch jubileumconcert. 
U leest er in deze uitgave alles over. Het Koningsdagconcert ”nieuwe 
opzet” onder toeziend oog van de gedecoreerden. Present tijdens de 
Dodenherdenking en we waren actief in de organisatie om het Zon-
ZomerOrkest naar Gorinchem te halen. 
Begin november was het concert voor ouderen en alleenstaanden. 
Ook een zeer mooi en sympathiek initiatief van De Bazuin!

Voor december staat het Kerstconcert bovenaan ons lijstje. Mooi om 
er bij te zijn. De Algemene Ledenvergadering bracht ons een nieuwe 
voorzitter. Hans Bos heeft die taak op zich genomen. Hij is werkzaam 
als beleidsmedewerker in Dordrecht, en dus  zijn de verwachtingen 
bij De Bazuin hoog.



Koninklijke Harmonie De Bazuin 130 jaar 
organiseerde een fantastisch jubileumconcert.

Bravo Bazuin!
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In bezit van het Bazuin beeld
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2014. De Koninklijke Harmonie De Bazuin mag de komende jaren het 
predicaat “Koninklijk” blijven voeren. Zijne  Majesteit de Koning heeft 
bestendiging van het recht tot het voeren van dit predicaat verleend 
tot 30 juni 2039.

In 2019 bestaat De Bazuin 130 jaar. In 2024: 135 jaar; 
in 2029: 140 jaar; in 2034: 145 jaar; in 2039: 150 jaar. 

Als je bij het Jubileumconcert 
van de 130-jarige Koninklijke 
Harmonie De Bazuin bent geweest 
en je zou antwoord moeten geven 
op de vraag:“Hoe was het?” dan is 
dat in drie woorden te omschrij-
ven: Fantastisch. Fantastisch. 
Fantastisch.
Een strakke programmering.
Veelzijdig voor elk wat wils. 
Afwisselend voor jong en oud. Het 
was een compleet en mooi concert 
met solisten Petra Berger, Jordi 
Repkes en Yoshina, met groot 
orkest en samengesteld projectkoor 
van koor Intermezzo en Gospel 
Unlimited o.l.v. Marcel van der 
Poel. Het koor begeleidde solisten 
met achtergrond invulling, wat niet 
altijd makkelijk was. De solistische 
stukken van het koor samen met 
het orkest maakten grote indruk. 
Verrassend dat elk koorlid een head-
set had. Zeer professioneel.

De Bazuin is goed bezig om de jeugd 
(BazzBrass) bij een dergelijk concert 
te betrekken. Men gooide daarmee 
hoge ogen bij het publiek. BazzBrass 
o.l.v. dirigent Yavin Groenewegen 
opende direct na de pauze met DJ 
Tim van Werd het programma. 
Het optreden van deze zeer jeug-
dige muzikanten overdonderde de 
zaal met groot enthousiasme. Dat 
Yoshina met de jeugd het lied “Leef” 
zong, was een geweldig moment van 
de avond. Deze jonge artieste raakte 
ook met haar andere optredens emo-
tionele snaren bij het in grote getale 
opgekomen publiek. Volgens produ-
cer Theo Bos waren er rond de 600 
man aanwezig in een fraaie tot con-
certzaal omgebouwde sporthal. De 
organisatie had kosten nog moeite 
gespaard om op een hoog niveau 
“ambiance” te realiseren. We kun-
nen stellen dat dat ook is gelukt. Het 
moet maandenlang intesieve voorbe-
reiding zijn geweest. Complimenten 
aan de organisatie.

Petra Berger en Jordi Repkes zijn 
bijzondere artiesten die veel waarde-
ring kregen van het publiek. “Fijne 
mensen om mee samen te werken”, 
aldus dirigent Jos Jansen, grote pro-
motor om dergelijke concerten op 
hoog niveau te organiseren. Jansen 
heeft de regie goed in handen en 
weet dat ook op een zeer enthousi-
asmerende en humoristische wijze 
te presenteren. Jansen was met 
“Tulpen uit Amsterdam” zeer op 
dreef op zijn eigen trombone. Een 
act met grote klompen en vuurwerk. 
Met ogenschijnlijk gemak waar-
mee hij de noten raakte, de mooie 
klanken die hij met “The Rose” uit 
zijn trombone krijgt, zijn imposante 
verschijning en humor weet hij het 
publiek te bespelen.

De Koninklijke Harmonie verdient 
een groot compliment. Wat het 
orkest deze avond heeft gepresteerd 
was van zeer hoog niveau. Natuurlijk 
zal er hier en daar wel wat zijn 
mis gegaan. De algemene muzikale 
indruk was gewoon geweldig. 

Wie geweest is zal dit zeker beamen. 
Deze geslaagde avond werd afgeslo-
ten met “He Jude” waar alle deel-
nemers actief waren. Het dak ging 
eraf! Gorcum kan trots zijn op zo’n 
mooie vereniging. Gefeliciteerd!

Foto’s Martijn Klop

Koninklijke Harmonie De Bazuin 130 jaar organiseerde een fantstisch jubileumconcert.

Bravo Bazuin!
Beste Theo Bos,
Allereerst hartelijk bedankt voor 
het organiseren van zo’n prachtige 
avond. Het was een voorrecht om 
erbij betrokken te zijn geweest. 
Ik vond het echt geweldig om te 
zien dat zoveel muzikanten boven 
zichzelf uitstegen. Er werd dyna-
misch gespeeld, met beleving en 
dat was absoluut voel en hoorbaar 
naar mijn mening. Het was me een 
genoegen! 
Met vriendelijke groet,
Jordi Repkes Music
___________
Hoi Theo,
Ik heb je helaas niet gesproken 
afgelopen zaterdag in alle drukte.
Superavond vond ik het!
Wat goed in elkaar gezet en uitge-
voerd. Ook de techniek was top.
Ik hoop dat de cd goed is aangeko-
men. Nogmaals grazie en tot kerst! 
Groet, Petra Berger
___________
Dag Theo,
Wat een prachtig feest afgelopen 
zaterdag! Mijn complimenten voor 
je organisatie talent en tomeloze 
inzet/tijd naast je muzikaliteit!
Ik heb veel enthousiaste reacties 
gehoord achteraf en ik vond de sa-
menwerking heel fijn met Jos Jan-
sen en ook met de gastartiesten.
Ik hoorde van Marie-Therese dat er 
nog best wel wat kaarten verkocht 
zijn, hopelijk met de sponsoractie 
en subsidies zijn jullie een beetje uit 
de kosten gekomen.
Ik weet uit ervaring van organisatie 
van andere concerten dat het soms 
best ’stresserig’ kan zijn allemaal.

Ik verneem graag een reactie, alvast 
bedankt en mochten jullie nog eens 
pianist of koor nodig hebben, mail 
of bel gerust!
Hartelijke groet, 
Marcel van der Poel



Jaarverslag 2018
De Bazuin begon ook het jaar 2018 volgens de traditie met een 
Nieuwjaarsconcert. De Bazuin Talentenveiling, die in 2016 voor 
het eerst werd georganiseerd, kreeg opnieuw een vervolg. Het 
thema van dit concert was winter. De muzikanten hadden het 
verzoek gekregen zich winters te kleden en accessoires mee te 
nemen binnen dit thema. Buiten stond een enorme sneeuwpop 
en zelfs de hapjes hadden een winters tintje. 

Om ervoor te zorgen dat er een hechte band ontstaat tussen de 
jeugdleden onderling en tussen deze groep en de dirigent, ach-
ten we het van belang dat zij ook af en toe een niet-muzikale 
activiteit met elkaar doen. Op 9 maart gingen de jeugdleden 
met elkaar bowlen en eten. Dat werd een gezellig acondje!

In 2018 ging het A-orkest op bezoek bij onze collega-muzikan-
ten van O.K.K. in Streefkerk. We verzorgden een deel van hun 
voorjaarsconcert in dorpshuis de Vijf Lelies in Streefkerk. Op 
13 oktober kwamen de leden van O.K.K. weer bij ons terug om 
mee te doen aan ons najaarsconcert. Met elkaar kijken we te-
rug op een muzikale maar ook zeer gezellige samenwerking. 

Bij de ALV van 2018 was waren Anja Harderwijk en Theo Bos 
aftredend en niet herkiesbaar. Helaas waren er geen kandi-
daten die zich verkiesbaar stelden voor een bestuursfunctie; 
hetgeen betekende dat De Bazuin vanaf 23 mei verder ging met 
5 bestuursleden in plaats van 7 en zonder voorzitter. 

Op 20 juni gingen we met alle geledingen van de vereniging 
naar buiten om een concertje te geven op de Grote Markt. Het 
was heerlijk weer en er zaten veel mensen iets te eten of te 
drinken op de terrassen. We hebben ons goed gepresenteerd 
aan mensen die we normaal niet bereiken tijdens onze eigen 
concerten. Altijd goed om ook deze mensen te laten merken dat 
we bestaan en leuke muziek maken met elkaar! 

Koen, Luca, Naomi, Rebecca en Frank behaalden in 2018 een 
theorie-examen. Heel bijzonder in de geschiedenis van de 
vereniging was het praktijkexamen voor diploma D dat Frank 
op 27 juni met goed gevolg aflegde op de muziekschool. Het is 
altijd goed voor een vereniging als er muzikanten zijn die een 
dergelijk hoog niveau behalen!

Op verzoek van Jos startten we op 4 juli met een nieuwe 
traditie. Alle leerlingen gingen in het bijzijn van de leden van 
de harmonie en van hun eigen docenten voorspelen. Op die 
manier kan Jos beoordelen of er al leerlingen zijn die klaar zijn 
om mee te gaan spelen met het A-orkest. Tevens is het gemak-
kelijker om de voortgang van de leerlingen te kunnen bekijken 
wanneer je dit jaarlijks herhaald. De jeugd heeft absoluut de 
toekomst en dat geldt zeker ook voor onze vereniging.

De jeugdleden hadden nog twee eigen optredens in 2018: een 
uitwisseling met de Crazy Kids uit Nieuw-Lekkerland, het jeug-
dorkest van Apollo, dat ook onder leiding staat van Yavin Groe-
newegen, en een kerstconcert met de kinderen van basisschool 
de Regenboog. Bij beide concerten zetten zij hun beste beentje 
voor en ontstond er een mooi muzikaal resultaat! 

Verschillende leden hebben zich ook in 2018 ingezet om de 
financiële middelen van onze vereniging aan te vullen. Naast de 
steeds kleiner wordende ploeg die er iedere maand voor zorgt 
dat het oud papier wordt opgehaald, hebben meer mensen zich 
ingezet. Hoogtepunten daarbij waren de talentenveiling tijdens 
het Nieuwjaarsconcert, de Rabobank Clubkasactie en de Grote 
Clubactie. Het bestuur bedankt alle leden die hier tijd en ener-
gie in hebben gestopt.

Bedankt
Op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 12 juni 
2019 nam bestuurslid Joke van Oord afscheid van het be-
stuur. In 2015 wederom toegetreden en een lange periode 
daarvoor ook in het bestuur gezeten. Ze is niet weggeweest 
maar nu toch gestopt. En dat ging gepaard met een fraai 
boeket en lovende woorden.
Femke mocht de bloemen ontvangen voor het opstarten van 
een jeugdproject. Daar heeft veel tijd in gezeten maar nu 
loopt het. Dames, dank voor jullie inzet. Jullie zijn onmis-
baar voor de club.

Hier wordt gelachen. Erevoorzit ter moest zeker trakteren.

De nieuwe voorzit ter schuift aan.

Joke en Femke in de bloemen

Een en al aandacht

Oud leden waren er ook. Piet en Govert

DE BAZUIN ALV 2019
Vrijwilligers zijn schaars bij verenigingen.Ook bij 
De Bazuin moeten we zoeken naar bestuursleden. 
Na een jaar geen voorzitter te hebben gehad heeft 
Hans Bos de voorzittershamer op zich genomen. 
Goed dat de nieuwe generatie instapt en vorm geeft 
aan deze mooie vereniging. Mede dankzij dirigent 
Jos Jansen zitten we behoorlijk in de lift. Er mag 
weer muziek worden gemaakt. 

De Algemene Ledenvergadering was sober en niet 
spraakmakend. Een belangrijk punt was de voor-
dracht van de nieuwe voorzitter Hans Bos. 
Verder een kleine discussie om dit clubblad digitaal 
op de website te zetten had bij velen geen voorkeur. 
Verkoop van loten was ook nog een punt. Leden met 
kinderen hadden al zoveel. Het was een korte verga-
dering en de bitterballen smaakten weer goed.



De terrasmensen werden woensdagavond op de Grote Markt in Gorinchem verrast met een live concert van 
de Koninklijke Harmonie De Bazuin en het BazzBrass Jeugdorkest. De weergoden waren nu beter gestemd 
dan vorige week toen de regen met bakken uit de hemel kwam en het concert werd uitgesteld. Goed gestemd 
waren de orkesten zeker en gaven een leuk, vlot programma ten gehore. “We hebben er plezier in om dit zo 
tegen de vakantie te doen en je ziet de mensen genieten” aldus de nieuwe voorzitter Hans Bos. De dirigenten 
waren ook op dreef. Yavin Groenewegen van BazzBrass kreeg door zijn enthousiasme bijna de mensen op de 
banken. En top bastrombonist Jos Jansen, dirigent van de Harmonie gaf tot slot een fraaie solo ten gehore 
met “He Jude”. Grappig was nog wel dat de fontein af en toe toch kort aan ging en het publiek er gillend 
vanaf stapte. Dat de dirigent Jos Jansen met zijn zogenaamde “afstandsbediening” de fontein uit deed was 
op het juiste moment tot grote hilariteit van het publiek. Al met al een gezellige -niet te warme- zomeravond 
in hartje stad. Mooi dat Gorinchem een dergelijke harmonie als De Bazuin binnen zijn vesting heeft. 

Sfeervolle zomeravondmuziek 
in vestingstad Gorinchem

Koninklijke Harmonie De Bazuin 130 jaar 



|RABOBANK. De Rabobanken Alblasserwaard Vijfheerenlan-
den en Merwestroom gaan per 1 januari 2020 samen verder als 
één bank, onder de naam Lek en Merwede. Op donderdag 31 
oktober hebben de ledenraden van beide banken officieel in-
gestemd met het voorstel tot samenvoeging. Een historisch en 
heuglijk moment dat we graag met u delen!

Kom dan eens kijken en luiste-
ren bij een repetitie op woens-
dagavond. Dan speelt de jeugd 
”BazzBrass” o.l.v. Yavin Groe-
newegen. Handig is om vooraf 
een mail te sturen en aangeven 
dat je komt. 

Wij zorgen dan dat er iemand 
is om je te begeleiden en vrij-
blijvend 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 gehou-
den in “De Harmonie” aan de 
Dalemwal. Je kunt daar gratis 
parkeren. 

Kijk ook op de website: 
www.debazuin-gorinchem.nl

HEB JE  OOK ZIN OM 
EEN INSTRUMENT 

TE GAAN BESPELEN? 

Geslaagd
Jaarlijks wordt er door de 
Zuid-Hollandse Bond van 
Muziekverenigingen in juni een 
muziekexamen gehouden voor 
onze leden en wie daar interesse 
voor heeft. De muziekexamens die 
je kunt halen zijn A, B, C, D en 
de laatste is het hoogst examen. 
Meestal ook een basis om naar 
een conservatorium te stappen. 
Een examen bestaat uit theorie en 
praktijk, dus het spelen van ver-
plichte stukken. Dit zijn de leden 
die geslaagd zijn:

Daco Groeneveld
Alt saxofoon Diploma B
Luca Hellings
Bariton Diploma B
Daniëlle van Keulen
Alt saxofoon Diploma B 
Belén Renger
Alt saxofoon Diploma A 
Maudie van Schelt
Alt saxofoon Diploma B
Allen van harte gefeliciteerd!

brass
J E U G D O R K E S T

bazz
J E U G D O R K E S T

Diverse muzikanten van De Bazuin hebben trompet of trombone of op hoorn les gehad 
van docent Henk den Uyl. Ook is Henk jarenlang actief geweest bij ons jeugdorkest.
Tijd vliegt. Henk zit nu in wat rustiger ”pensioen” vaarwater. Geniet ervan en we zien 
je nog wel regelmatig. Dank voor het gebruik van ons gebouw en je inzet voor de leer-
lingen.Veel plezier en geniet ervan! 

Hallo Theo,
Woensdagavond tijdens de voorspeelavond stond ik met Henk Bonenkamp 
te praten en we kwamen erachter dat ik ongeveer 30 jaar geleden bij 
De Bazuin kwam als dirigent van het jeugdorkest. Mooi rond getal om mee 
af te sluiten, ik heb altijd met veel plezier met jullie samengewerkt. En ik 
ben nog niet helemaal uit beeld: de lessen op De Merwedonk onder school-
tijd, blijf ik gewoon doen. De andere lessen (na schooltijd) en de individuele 
lessen neemt Sanne over. Succes met de club! Groeten, Henk

Gegevens Sanne Kers (koper docent):  sannekers@gmail.com 
06 221 79 279 / Lekdijk 19 Hagestein

Henk den Uyl 
met “pensioen”Geslaagd voor B diploma

van harte gefeliciteerd Danielle Van Keulen

|RABOBANK Leden van De Bazuin en tevens ook lid van de 
Rabobank hadden in het voorjaar kans bij de Rabobank om 
op verenigingen te stemmen. Voor De Bazuin bracht dat een 
bedrag van € 288,23 op. We noemen dat ”gevonden geld”. 
Daar zijn we blij mee. Dank voor uw deelname! 

Jeugdfoto van...
Heb je ook een “onherkenbare” 
jeugdfoto van De Bazuin of waar je 
met een instrument op staat. Stuur 
in. Dit is een nieuwe rubriek met 
kans op een leuk prijsje. Geef de 
naam van wie hier op de foto staat. 
Stuur je oplossing in aan het secre-
tariaat. Succes.

Muzikaal jeugdtalent speelt in 
groot orkest van De Bazuin
De Koninklijke Harmonie De Bazuin & BazzBrass Jeugdorkest hiel-
den woensdag 10 juli 2019 een voorspeelavond voor de jeugdige 
muzikanten van de vereniging. De kleinste van de harmonie speelde 
elk een solo onder toeziend oog van publiek, docenten en ouders. 
Ter kennismaking mocht de jeugd ook in het groot orkest meespe-
len, wat natuurlijk een enorme ervaring is en een bijzonder moment 
om met de “groten” van De Bazuin te mogen meespelen. 

Het is elk jaar dat De Bazuin de jeugd de kans geeft om zichzelf te 
presenteren en haar vorderingen te laten  horen op hun instrument. 
Wie de jeugd heeft de toekomst.



Wat je als Gorcumer 
moet weten!
Piet de Hoon op- de foto naast het 
hek van het oude ziekenhuis in de 
Haarstraat. Piet de Hoon was teken-
leraar en amateur tekenaar/schilder 
en heeft het eerste Gorcumse kwar-
tetspel getekend.  

Aquarel van Piet de Hoon met zicht op “Buiten de Waterpoort”

Gebouw “De Harmonie” multifunctioneel
Het verhuren van ons gebouw zit dit jaar zomaar in de lift. Koor Bewitched 
repeteert op maandagavond, Merwe Sinfonietta op vrijdagavond en op zon-
dag zit er een kerkgemeenschap uit de Exoduskerk. In januari beginnen de 
repetities van het nationale SPON-orkest die dan 13 zaterdagen repeteren. Eens 
per jaar verhuren we het gebouw aan de organisatie van de Creabeurs die wordt 
ondersteund door ons lid Hanneke Venderbos. De Creabeurs wordt een heel 
weekend gehouden en is is al enige jaren een welkome gast in De Harmonie. Tij-
dens het Lingehavenconcert is het gebouw ook een steunpunt voor deelnemen-
de orkesten. Dit jaar repeteerde de brassband uit Rijnmond met het programma 
Brel&Brass van MichelineVan Hautem.

Buiten Bios bij 
De Bazuin
Zaterdag 24 augustus 2019 was het 
sfeervol op het buitenterrein van De 
Bazuin. Op deze zwoele zomeravond 
werd buiten een film vertoond door 
het International Film Festival 
(IFFG) Gorinchem.
Onder de sterrenhemel op het 
sfeervolle plein van de Koninklijke 
Harmonie De Bazuin aan de Da-
lemwal in Gorinchem genoten de 
bezoekers van het meeslepende lief-
desverhaal van de Poolse regisseur 
Pawel Pawlikowski. De vertoning 
was al een aantal dagen voor aan-
vang uitverkocht. In de historische 
vesting zijn er prachtige locaties om 
met elkaar te genieten van film in 
de open lucht, dus dit zal zeker niet 
de eerste en laatste keer zijn dat het 
IFFG een film buiten aan biedt.

Opvallend was dat vele, vele bezoe-
kers voor het eerst de fraaie locatie 
van De Bazuin mochten bewonde-
ren. “Wat een prachtig pand”.

Beste Theo en Robert,
Wat een heerlijk concert aan de Maas. 
Wat een orkest en wat een bijzondere 
plek! Ik ga dit niet gauw vergeten. 
En mijn parapluutje dat in de Maas 
is gevlogen is weer helemaal droog, 
klaar voor een volgend avontuur. Ik 
hoop dat we dit nog een keer mogen 
& kunnen doen.  Shaffy & Brass komt 
eraan, hieronder vers van de pers de 
aankondiging. Met warme groet en 
dankje Jos om ons voor te stellen voor 
dit fijne concert! Micheline

Beste Theo en Robert,
Namens Brassband Rijnmond wil ik 
jullie heel hartelijk danken! Onze 
band heeft vanmiddag met ontzet-
tend veel plezier een bijdrage mogen 
leveren aan Brel en Brass. Het was 
ons een eer en genoegen om hier een 
bijdrage aan te leveren!

Nogmaals dank en hopelijk tot ziens!  
met vriendelijke groet, Marco van Ber-
geijk / Secretaris Brassband Rijnmond

Leuke reacties van onze gasten tijdens het Lingehavenconcert

Volle bak in De Harmonie. Zondag 6 oktober was het bijzonder druk in De Har-
monie. 300 Bezoekers was wel een beetje veel voor deze zaal. We hadden het 
evenement van Binnenskamers op bezoek. Dat is een kleinkunst-theatertour 
langs huiskamers in de binnenstad van Gorinchem. Een gids begeleid je van 
voorstelling naar voorstelling. De locaties blijven geheim, maar je kunt wel kie-
zen welke vier artiesten je gaat zien. Dit jaar waren er maar liefst drie verschil-
lende routes met in totaal twaalf voorstellingen. Het start- en eindpunt van de 
tour was ons muziekcentrum De Harmonie. Het was een succes. Met dank aan 
Robert, Arjan en Joke voor hun inzet.

BREL&BRASS REPETITIE BREL&BRASS REPETITIE

300 MAN IN DE HARMONIE 300 MAN IN DE HARMONIE

CREABEURS IN DE HARMONIE CREABEURS IN DE HARMONIE

’DE BAZUIN’ REPETEERDE 130 JAAR GELEDEN IN DE STAL VAN ’SMITS’
HET HARDE WERKEN KREEG ECHTER EEN STAARTJE

Cartoon ingezonden door Ere lid Piet Hootsen

Petrus Antonius de Hoon werd op 3 mei 1896 in Ameide geboren als zoon 
van Petrus Antonius de Hoon en Josina Johanna de Raad. Zijn vader was 
machinist bij het “Rijksstoomgemaal der Vijfheerenlanden” op Sluis. Hij 
overleed op 14 april 1980 in Gorinchem, bijna vijftien jaar na zijn echtgenote.



De Koninklijke Harmonie De Bazuin is in samen-
werking met de gemeente Gorinchem actief bezig 
om blazersklassen te verzorgen op basisscholen in 
Gorinchem om zo de jeugd te laten kennismaken met 
het bespelen van een muziekinstrument. 

De organisatie en opzet van de blazersklassen zijn 
belangrijk, zowel voor de leerlingen als voor De Bazuin. 
Muziekonderwijs is van belang voor zowel de cogni-
tieve, motorische, sociaal-emotionele en creatieve ont-
wikkeling. Beide hersenhelften moeten samenwerken. 
Nieuwe informatie moet worden gekoppeld aan klanken 
en ritmes. Dit bevordert het probleemoplossend vermo-
gen en kinderen worden creatiever. Daarnaast draagt 
het herkennen van ritmische en melodische patronen 
bij tot het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht. Dit is 
de basis voor abstracte denkprocessen en wiskundig 
inzicht. Omdat de leerlingen ook goed moeten opletten, 
de juiste noten moeten spelen, zuiver moeten spelen én 
op het juiste moment, bevordert muziekonderwijs ook 
het concentratievermogen. Muziekonderwijs stimuleert 
ook de taalontwikkeling, het vergroot zowel de woor-
denschat als het taalbegrip en kinderen leren beter om 
te luisteren. Daarnaast leren kinderen beter gevoelens 
en emoties onder woorden te brengen, wat weer bij-
draagt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Muziek 
maak je vaak samen, kinderen worden daarom gestimu-
leerd in samenwerken en rekening houden met elkaar. 
Ten slotte vergroot het bespelen van een instrument, 
in combinatie met alle positieve effecten op de ontwik-
keling van het kind, het zelfvertrouwen enorm! (bron: 
meermuziekindeklas.nl) Zie: www.muziekmaaktslim.
nl. In samenwerking met de scholen, de gemeente en 
De Bazuin worden de leerlingen door middel van de 
blazersklas gestimuleerd om een instrument ter hand te 
nemen en uiteindelijk door te stromen naar jeugdorkest 
Bazzbrass van De Bazuin!

MERWEDONK
In het schooljaar 2016/2017 is De Bazuin begonnen 
met de blazersklas op basisschool de Merwedonk Alle 
leerlingen vanaf groep 5 krijgen gedurende 9 weken, 
tijdens schooltijd, les op klarinet, saxofoon, trompet, 
bariton of trombone. De blazersklas wordt afgesloten 
met een concert voor alle ouders/verzorgers/familie 
en vrienden. Deze muzieklessen worden gegeven door 
Henk den Uyl en Irma Neuteboom met de onmisbare 
hulp van Bazuinlid Piet Koedam! Vorig schooljaar 

is voor de leerlingen die graag na afloop van de bla-
zersklas door wilden gaan met muzieklessen, een 
naschoolse blazersklas georganiseerd. Elke dinsdag na 
schooltijd hebben de leerlingen les gehad van Julian 
van der Linden (student conservatorium) en Sanne Kers 
(trompetdocente in Gorinchem). Deze reeks lessen in 
afgesloten met een gezamenlijk concert met jeugorkest 
BazzBrass van De Bazuin. Dit was een zeer groot suc-
ces! Na de kerstvakantie zal zowel de blazersklas als de 
naschoolse blazersklas weer starten op de Merwedonk! 
Afhankelijk van de voortgang zullen de leerlingen van 
de naschoolse blazersklas meerdere (reguliere) repeti-
ties op woensdagavond met het jeugdorkest BazzBrass 
mee kunnen repeteren. 

Overige scholen
Vorige jaar hebben we ook introductie blazersklas-
sen gegeven op basisschool de Mariëngaarde en 
Daltonschool de Poorter. Binnenkort zal een blazers-
klas worden verzorgd, wederom in samenwerking met 
de gemeente Gorinchem en het Instrumentenfonds 
Gorinchem, op Jenaplanschool Gorcum. 30 leerlingen 
krijgen na een interactieve introductie door Henk den 
Uyl en Irma Neuteboom allemaal een instrument (trom-
pet, klarinet, bariton). De hele ochtend krijgen ze les en 
de ochtend zal worden afgesloten met een concert voor 
de hele school. Alle betrokken partijen hopen dat deze 
opzet van de blazersklas in de loop van volgend jaar zal 
worden opgenomen in de Culturele Menukaart van de 
Gemeente Gorinchem. 

Blazersklas is een initiatief van De Bazuin
De blazersklassen zijn belangrijk voor onze vereniging. 
De organisatie van blazersklassen is een intensieve taak 
en kost veel tijd. Het is heel mooi om te zien dat het 
aanbod van blazersklassen wordt uitgebreid en meer-
dere scholen uitdrukkelijk hebben aangegeven interesse 
hebben in een dergelijke blazersklas. Momenteel wordt 
ook de mogelijkheid van een slagwerkklas onderzocht. 
Daarnaast zal er worden geïnvesteerd in een nieuwe 
algemene promotiefolder over lid worden bij De Bazuin 
en alle informatie over opleidingen en docenten. 

Ook aankomend schooljaar zal weer hulp worden 
gevraagd van vrijwilligers om een lesuur te komen hel-
pen. De blazersklas is een mooi initiatief. Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. 
Door Femke Tuinenburg

Raadsvergadering in ”De Harmonie”. De nieuwe locat ie van De Bazuin.

Donderdag 30 oktober 2019 was de Raadsvergadering 
in muziekcentrum ”De Harmonie” van de Koninklijke 
Harmonie De Bazuin. De gemeente had deze locatie 
voor tijdelijk gekozen in verband met verbouwingen in 
het gemeentehuis. Een prima locatie om de vergade-
ring in dit fraaie gebouw te houden. Hoe bijzonder is 
dat.

Hopelijk was er veel muziek en tromgeroffel tijdens de 
vergadering. In elk geval was het wel een inspirerende 
omgeving om bij de oudste muziekvereniging van Gorin-

chem te gast te zijn. Wel jammer dat een extra subsidie-
bijdrage voor De Bazuin niet op de agenda stond. De 
jaarlijkse WOZ aanslag nekt de vereniging nog steeds 
behoorlijk en we gingen dit jaar er al met de nieuwe 
subsidieregeling 1500 euro op achteruit! We moeten 
maar weer een ballonnetje opgooien bij Burgemeester en 
Wethouders. Nu kan dat nog. Letterlijk -en dit is geen 
luchtballon- is het vanaf 1 januari 2020 verboden om in 
Gorcum ballonnen op te laten bij festiviteiten. Gorcum 
wordt dus ballonvrij en dit raadsvoorstel is in harmonie 
aangenomen. 

GORCUMSE RAAD  BIJ DE  BAZUIN GORCUMSE RAAD  BIJ DE  BAZUIN GORCUMSE RAAD  BIJ DE  BAZUIN

Gorcumse raadsvergadering tussen 
drumstel en muzieklessenaars

GORCUMSE RAAD  BIJ DE  BAZUIN

ILHAN TEKIR

Ilhan Tekir is Fractievoor-
zitter van Democraten 66 
mocht naast een kopje koffie 
ook een fraaie Bazuin-pen in 
ontvangst nemen. Wellicht de 
eerste!

GERARD VAN DER LEE 

Gerard van der Lee komt 
uit een echte Bazuin familie 
en was als vroeg lid van De 
Bazuin, zijn opa heeft hem lid 
gemaakt. Gerard is op papier 
62 jaar lid van de vereniging. 
In Gorinchem is hij Raadslid 
van Stadsbelang. Ook voor 
hem een Bazuin-pen.

Piet Koedam helptHenk den Uyl geeft les

Bazuin Blazersklas gaat weer van start!



Kerstconcert 2019 wordt weer geweldig
StickArts, de slagwerkgroep die speciaal 
voor dit Kerstconcert is geformeerd.

Deze formatie bestaat uit Adrie van Werd, Peter 
Bansberg en Jan Hendrik Hootsen. Drie gerouti-
neerde en professionele slagwerkers die elkaar al 
kennen en met elkaar samenwerken vanaf hun 
jeugd en conservatoriumtijd. Vooral Adrie en Jan 
Hendrik hebben al een lange verbintenis met elkaar 
én met De Bazuin. 

Ze zijn beiden als jonge knulletjes met hun muzikale 
carrière begonnen bij De Bazuin en hebben daar een 
lange historie opgebouwd in de drumband, jeugd-
orkest en het grote orkest. Jan Hendrik is vroeger 
instructeur van de drumband geweest en Adrie heeft 
zowel de drumband als het jeugdorkest meerdere ja-
ren geleid en heeft als slagwerkdocent vele leerlingen 
opgeleid voor 
De Bazuin. Ook Peter 
Bansberg is voor een 
aantal jaren als instruc-
teur en slagwerkdocent 
verbonden geweest aan 
De Bazuin.
Met veel plezier wil-
len zij met elkaar musiceren op dit concert als goede 
vrienden van elkaar en van De Bazuin.

Adrie van Werd kwam tijdens zijn studie aan het 
Rotterdams Conservatorium al vroeg terecht in het 
theater met de voorstelling Pol, geschreven door Her-
man van Veen met in de hoofdrollen Huub van der 
Lubbe(De Dijk) en Ramses Shaffy. Vervolgens heeft 
hij als drummer in vele theaterproducties gewerkt, 
waaronder Funny Girl met in de hoofdrol Simone 
Kleinsma; Simone & Friends,  solo voorstelling van 
Simone Kleinsma met o.a. Stanley Burleson; Sweeney 
Todd met Simone Kleinsma, Ernst Daniel Smid en 
Petra Berger; Hoera we zijn normaal, ‘n theaterpro-
gramma met liedjes van Annie MG Schmidt met o.a. 
Simone Kleinsma,  Marjol Flore en Serge Henri Val-
cke. Ook speelde hij in de musicals My Fair Lady met 
Paul van Vliet en Vera Man; Evita met Bill van Dijk en 
Pia Douwes; Carmen de musical met Joke de Kruijf en 
Janke Dekkers.

Momenteel is Adrie instructeur en dirigent bij een 
aantal muziekverenigingen en heeft hij een privé 
drumschool. Naast deze werkzaamheden componeert 
Adrie veel slagwerkstukken voor zowel jeugdige als 
gevorderde slagwerkgroepen en drumbands.

Peter Bansberg studeerde slagwerk aan het Rotter-
dams Conservatorium. Hoewel klassiek geschoold, 
beleeft hij ook veel plezier aan popmuziek en jazz 
en begeeft zich nu in beide werelden: klassieke en 
‘lichte’ muziek.
Tot zijn ervaringen op het podium behoren optre-
dens met diverse orkesten in de klassieke muziek 
(o.a. Holland Orkest Combinatie), harmonie muziek 
(o.a. Marinierskapel) en theaterproducties (o.a. div. 
producties van Joop van den Ende). Dit combineert 
hij met samenspel op vibrafoon en marimba, o.a. met 
Arjan Roos  (Palissander Marimba Duo). 

De lespraktijk wordt gevuld met individuele lessen 
op het gebied van slagwerk op verschillende muziek-
scholen in Dordrecht en omgeving. Daarnaast diri-
geert hij  slagwerkgroepen, drumbands, malletbands 
en Steelbands. Bij dit alles voelt Peter zich voortge-

dreven door het enorme plezier wat 
muziek maken hem geeft, zowel op 
het podium als in de les.

Jan Hendrik Hootsen is op jonge 
leeftijd begonnen met slagwerklessen 
en werd lid van De Bazuin. Zijn hobby 
en passie is vervolgens overgegaan in 
een slagwerkstudie aan het Rotter-

dams Conservatorium. Al tijdens de eindfase in zijn 
opleiding werd hij benaderd door Ruud Bos om in 
Barnum, de eerste musical van Joop van den Ende te 
komen spelen. 

Dit was de aanzet tot een verbintenis van ruim 25 
jaar samenwerking met Joop van den Ende Thater-
producties/Stage Entertainment. Hij heeft in veel 
musicals als slagwerker en drummer gespeeld, waar-
onder: Barnum, The Phantom of the Opera, Cats, 
Les Misèrables, Aïda, Mary Poppins, Mamma Mia, 
Beauty and the Beast, Sister Act, Billy Elliot. Bekende 
orkesten waar hij in heeft gespeeld zijn Het Brabants 
Orkest, Het Noordhollands Philharmonisch Orkest, 
het Randstedelijk Begeleidings Orkest en Salonorkest 
Masqué.

Daarnaast is hij zeer actief als slagwerkdocent, 
verzorgt slagwerkworkshops binnen zijn bedrijf JH 
Percussion en is als uitvoerend musicus werkzaam in 
diverse bandjes, ensembles en orkesten.

Adrie van Werd Jan Hendrik Hootsen Peter Bansberg 

StickArts: drie slagwerk-toppers op Kerstconcert

Op de poster staat “verrassende programmering”. Het zal u zijn opgevallen. En wat is er dan zo verras-
send aan? Naast een aantal kerstcomposities doen we dit jaar ook een paar uitstapjes zoals “Leun op mij” 
met het slagwerk trio StickArts dat is op zich al een bijzonder arrangement. “De Zee” zal geweldig gezon-
gen worden door Petra Berger. Altijd een bijzondere artiest om op een concert te hebben. Nieuw is ook de 
finale met alle deelnemers inclusief het koor uit Poznan. Dat laatste is niet vanzelf gegaan om de contac-
ten te leggen en de muziek af te stemmen. Razend enthousiast zijn de Polen dat we dit doen. Kortom. Je 
moet er gewoon bij zijn.

...Drie geroutineerde en 
professionele slagwerkers 
die elkaar al kennen vanaf 
hun jeugd...



Wie de website van Jos Jansen raadpleegt, ziet vooral 
een glimp van zijn prachtige carrière als trombone-
solist. Maar bij Koninklijke Harmonie De Bazuin is 
hij sinds 2017 toch echt de dirigent. ,,Ik vind alleen 
trombone spelen niet voldoende. Ik vind dirigeren ook 
heel leuk.” Als trombonesolist maakte Jos alles mee. 
Van Colombia tot Zwitserland en van Suriname tot 
Noorwegen. Overal ter wereld vertoonde hij zijn kun-
sten en droeg hij deze ook over middels het geven van 
lessen. De liefde voor de bastrombone erfde Jos van zijn 
vader. ,,Mijn vader was trombonist. Ik was meteen ver-
liefd op het geluid. De trombone is ook heel veelzijdig. 
Je kunt ermee terecht in symfonie- en harmonieorkes-
ten, 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: ,,Ik ben met een eigen theatershow. gestart. Dat vind ik heel leuk. Dat heb 
ik twee jaar geleden ook al gedaan, samen met de Belgische zangeres Micheline van Hautem: Brel & Brass, 
muziek van Jacques Brel. Onlangs stonden we op het Lingehavenconcert op zaterdagmiddag. 
Nee, de trombone hang ik voorlopig nog niet aan de wilgen.”

| Archieffoto 2011 Kathedraalkoor Poznan

Kathedraalkoor Poznan 
(Poolse Nachtegalen) 
Poznanski Chór Katedralny
Geweldig het wereldberoemde Kathedraalkoor Poznan (Poolse 
Nachtegalen) weer te mogen ontmoeten tijdens dit Kerstconcert. 
In 1989 was het jongens- en mannenkoor voor de eerste keer in de 
Grote Kerk bij het Kerst-Jubileum-Concert van 100 jaar Bazuin. Andere 
tijden. Er werd destijds een speciale afscheidsavond gehouden door het 
bestuur van de stichting. Leden van het koor werden voorzien van 
voedselpakketten om mee naar huis te nemen. Het koor heeft verder 
deel-genomen aan onze Kerstconcerten in 1990, 1999 en in 2011.

Het Poolse jongenskoor werd in 1914 opgericht. De Tweede 
Wereldoorlog en het communisme in Polen zorgden ervoor dat de 
muzikale kwaliteiten op een laag pitje werden gezet. Het koor heeft een 
aantal verschillende vormen doorstaan maar is sinds 1960 weer een 
jongens- en mannenkoor, vaak aangeduid als “De Poolse Nachtegalen”. 
Sinds 1991 is priester Szymon Daszkiewicz dirigent en neemt het koor 
wereldwijd deel aan verschillende koorfestivals. Wat betreft de 
optredens staat Nederland voor het koor altijd op de eerste plaats.

Het koor heeft door de tijd diverse opnames gemaakt. In 1984 is in 
Nederland de ‘Vriendenkring Kathedraalkoor Poznan’ (Giessenburg) 
opgericht. Sinds die tijd werd het koor ieder jaar uitgenodigd om in 
Nederland een aantal concerten te geven. Met een laatste concert in 
2014 kwam er een einde aan de traditie om het Kathedraalkoor Poznan 
jaarlijks naar Nederland te halen. De traditie ging in 1984 van start. 
De koorleden verbleven in de periode dat ze in Nederland waren en 
daar concerten gaven bij gastgezinnen in Giessenburg en omgeving. 
Drijvende kracht achter deze traditie is Frieda de Kreij uit Giessenburg. 
Vorig jaar was het koor aanwezig in de Bogerd te Gorinchem waar de 
contacten werden gelegd om dit jaar bij het Kerstconcert weer aanwezig 
te zijn. Hoe bijzonder.

Jos Jansen dirigent Koninklijke Harmonie De Bazuin

Petra Berger op herhaling
Is bij De Bazuin al lang geen onbekende meer. Onlangs was ze 
als solist bij ons jubileumconcert en nu bij het Kerstconcert. 
Het is prettig samenwerken met Petra. Een rasartiest en vak-
vrouw die weet hoe het allemaal werkt. Er is weinoig tijd nodig 
om haar stukken voor het concert nog even door te nemen. Dat 
werkt wel zo prettig voor dirigent en muzikanten. Naast haar 
professionele aanpak kan Petra ook geweldig zingen en elke 
keer genieten we ervan. Het is een aanwinst om haar vanavond 
erbij te hebben en ze schuwt niet een uitstapje naar ander 
repertoire wat niet een, twee drie op haar lijstje staat. Hoe mooi 
kan het zijn. We gaan het horen.  

In het voorjaar van 2019 is de nieuwe theatervoorstelling 
“Passione Italiana” in premiere gegaan.  Petra brengt een selec-
tie van de allermooiste Italiaanse composities. De voorstelling 
is in het hele land te zien. Onlangs is de nieuwe CD PASSIONE 
uitgekomen. De CD is met veel enthousiasme door de media en 
fans ontvangen.



Kids in concert. Gaaf! 
Dat de jeugd de toekomst heeft met twee Gorcumse jeugdorkesten 
kwam zaterdag 12 oktober 2019 goed uit de verf. Maar liefst twee 
leerling/jeugdorkesten gaven in het muziekcentrum 
“De Harmonie” een gaaf concert. Meer dan 60 jongelui actief op 
een instrument die samen met plezier muziek maken in een losse 
en ontspannen sfeer. BazzBrass is het opleidingsorkest o.l.v. Yavin 
Groenewegen en Merwe Sinfonietta o.l.v. Michiel van Vliet. 
De orkesten werden ter ondersteuning aangevuld door wat oudere 
muzikanten. 

Even niet letten klankkleur, dynamiek en techniek. Het is voor 
de de jeugd een hele prestatie om de beginselen van een muziek-
instrument te kennen. “Super gaaf, het is een hele leuke samen-
werking” zoals Michiel van Vliet verwoorde. De zaal was goed 
gevuld met ouders, opa’s en oma’s die genoten van hun kroost en 
werden ook na afloop extra geknuffeld.

Programmering
Twee orkesten, Harmonie en symfonisch, dus ook een gevari-
eerd programma.Van klassiek tot pop. Canon van Pachelbel en 
Pirates of The Caribbean stonden o.a.op de lessenaar van Merwe 
Sinfonietta. BazzBrass speelde o.a. Sherk Dance Party, Feel it 
still en de Festive Ouverture. De finale met beide orkesten werd 
gespeeld The lord of the dance. Dirigent Yavin Groenewegen 
bracht het aanwezige publiek in beweging om tijdens het spelen 
een consumptie te halen. Dat liep uit tot een komplete polonaise. 
Goed bedacht dat de orkesten na drie composities om en om speel-
de. Zeer afwisselend. Al met al prachtig om de jeugd te zien spelen 
op een muziekinstrument. Daar zijn we trots op in Gorcum. 

Op de foto: Amélie Bernart



Kids in concert. 
Gaaf! 

Op Zaterdag 12 Oktober is er tussen BazzBrass en Merwe Sinfonietta een uitwisselingsconcert geweest.
We begonnen deze dag met een kennismaking. Dit bestond uit een drankje en het spel krantenmeppen.  
Ondanks het lijkt om elkaar te meppen niet zo vriendelijk is bij een kennismaking, was het erg leuk om 
te spelen en leerde de muzikanten elkaar snel kennen. Hierna begonnen we met een gezamenlijke repe-
titie die geleid werd door de dirigent van Merwe Sinfonietta, Michiel van Vliet en onze dirigent Yavin 
Groenewegen. Hierbij werden de stukken doorgenomen die we tijdens het concert gezamenlijk zouden 
spelen.

Buitenactiviteit
Na de repetitie hadden we op deze mooie najaar middag een buitenactiviteit achter het clubgebouw. 
Daniëlle had twee mooie speelvelden voor een potje trefbal uitgezet. Er werden twee spellen gespeeld, 
eerst Bazz Brass tegen Merwe Sinfonietta en daarna de meiden tegen de jongens.

Rond etenstijd gingen we terug naar het clubgebouw waar we friet met een snack gegeten hebben. 
Na het eten werden er nog muzikale ervaringen gedeeld. Om 19.00 ging de zaal open voor het publiek 
waarna om 19.30 uur het concert begon. Om en om speelden we 2 stukken. Yavin had een mooi idee voor 
de pauze. We speelde met Bazz Brass het nummer van DJ Tim. Dit stuk duurt 15 minuten en leende zich 
er goed voor om, al luisterend naar de muziek, een drankje te gaan halen aan de bar.
Na de pauze werden de gezamenlijk ingestudeerde stukken ten gehore gebracht. Erg leuk om te spelen en 
het klonk ook zeer goed. Bazz Brass een harmonie samenstelling met voornamelijk een koper bezetting 
met enkele fluiten en saxen en Merwe Sinfonietta een kamer orkest met voornamelijk strijkers vormden 
nu samen een soort Rock Symfonisch orkest. Na afloop werd er dan ook nog geruime tijd nagepraat over 
deze succesvolle samenwerking. Iedereen bedankt voor de gezellige muzikale en sportieve dag. 

Denise Zegwaart

brassbrass
J E U G D O R K E S T

bazzbazz
J E U G D O R K E S T

Merwe Sinfonietta
Leerlingenorkest



Linders verzekert
u(w) goed!

Linders Assurantie Centrum
Annemarie@lindersassurantie.nl
Corinne@lindersassurantie.nl

Burgstraat 30 | 4201 AC Gorinchem
T (0183) 635 366 
www.lindersassurantie.nl

LINDERS
ASSURANTIE
CENTRUM

Nieuw Dalem Gorinchem-Oost 
T(0183) 622 361

Nú online 
bestellen via 
www.plus.nl

wwwwww..kklliimmaaaattsseerrvviiccee..nnll  
                  00118844  --  661133991111  

VRAAG
HET GRATIS

BOEKJ E 
AAN!

Leg uw  uitvaartw ens en vas t in  het
boek je ‘M ijn  uitvaartwens en’.

Bel of mail ons om dit gratis boekje aan te vragen

Kleine Haarsekade 122 |  4205 N A Gor inchem
0183 - 567 585 |  info@ besem suitvaart.nl

Voor een respectvolle verzorging van een crematie of begrafenis

Kon. Wilhelminalaan 42

4205 EX Gorinchem 

tel. (0183) 623 753 

info@distelenmirt.nl

Distel & Mirt
b l o e m i s t e n   m e t   v i s i e

Distel en Mirt
Kon. Wilhelminalaan 42
4205 EX  Gorinchem
Tel. 0183-623753/649980
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VROON
MEUBELSTOFFERING

Bullekeslaan 8

4203 NH Gorinchem

Telefoon (0183)  63 65 37

V E R S T E G E N

AC
CO

UNTANTS DIE MEETELLEN
!

www.geno.nl

www.deli-home.com

Wat een feest. Wat een orkest. Wat een plezier om jeugd 
een instrument te zien spelen. Het publiek heeft een hele 
zaterdagmiddag genoten van het ZonZomerOrkest Ne-
derland. Het orkest zocht nog voor enkele weken terug 
een locatie voor hun slotconcert. Het is een goed initiatief 
van de 130-jarige Koninklijke Harmonie De Bazuin om dit 
alsnog te kunnen realiseren. Gorinchem is een traditie 
rijker om een dergelijk orkest/evenement jaarlijks in huis 
te halen. Het in grote getale aanwezige publiek heeft meer 
dan genoten. Het orkest heeft een mooie klankkleur en het 
speelniveau is hoog. De zin en plezier om muziek te maken 
en de humor straalt er vanaf. Dirigenten Berjan Morsik en 
Jules van de Loo stonden daar garant voor. De solist 
klarinettiste Mariëtte Koens speelde “Concertino” van 
Ante Grin met verve. Geweldige techniek. De pro-
grammering van deze fraaie concertmiddag zat goed 
in elkaar. Composities als “Venkovanca” (arr. Jacques 
Claessen), Marche Militaire, New Sounds in Disco en 
Funck Attack maakteN grote indruk. Mooi dat dit 
kan in Gorinchem!

Tot slot het bruidspaar; dat viel met de neus in de 
trouwboter. Gespeeld en toegezongen door orkest en 
publiek. Ingena, dochter van oud burgemeester Piet 
IJssels, speelt zelf ook klarinet. Al met al echt een 
dag om nooit te vergeten. Gefeliciteerd!

ZomerOrkest Nederland
ZomerOrkest Nederland (kortweg ZON) heeft als doel om 
blaasmuziek in Nederland te promoten. Door het geven 
van concerten in een informele setting belicht het orkest 
de vele kanten van blaasmuziek. De traditionele uniformen 
zijn thuisgelaten. de concerten worden gegeven op ter-
rassen, in parken en drukbezochte festiviteiten. Het ZON 
is qua muziekstijl van alle markten thuis, van Barok tot 
Rock. Om dit te bereiken wordt het ZON elk jaar opnieuw 
samengesteld uit amateurs en conservatoriumstudenten 
van 16 tot en met 23 jaar, afkomstig uit heel Nederland. Zij 
studeren in korte tijd een uitdagend programma in onder 

leiding van twee jonge 
enthousiaste dirigenten. 
De dirigenten van het 
ZON wisselen jaarlijks; 
dat wil zeggen, elke di-
rigent wordt in principe 
voor twee jaar aangesteld, 
met elk jaar één nieuwko-
mer. ZomerOrkest Neder-
land wil zoveel mogelijk 
mensen in Nederland in 
aanraking brengen met 
blaasmuziek.

Bruiloftsfeest, Polonaise en “We want more” op de Grote Markt

|Theater. Waar kunnen we nog een groot concert houden in Gorinchem. In ons eigen 
gebouw kunnen 120 man aan publiek. Grote Kerk, De Heul? Niet echt theater. In de 
hal van het gemeentehuis? Wel een geweldige akoestiek. Gorinchem is een theater 
waardig. Toch? Recent gelezen dat De Nieuwe Doelen 1 april 2020 tijdelijk weer tot 
de zomer open gaat. Als dit maar geen grap is!?

|Spreuk. ”Het leven leerde me niet te 
focussen op wat ik mis -dan blijf je 
bezig- maar te koesteren wat ik heb.” 

(Jaap van Zweden)

De gemakkelijke winkel voor 
wenskaarten, kansspelen, 

tabak, tijdschriften en cadeaukaarten.

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



Met Ans kwam ik in contact via mijn gemeente: het 
Open Pastoraat, die nu op zondag ook haar kerkdiensten 
houdt in de Harmonie. Dat zij ook een geschiedenis had 
bij en met De Bazuin hoorde ik bij het verschijnen van 
het laatste blad van De Bazuin. Ze had me gespot op mijn 
hurken voor de keukenkastjes om die schoon te maken. Ze 
is nog altijd donateur van De Bazuin. Ze vertelde dat ze als 
14-jarig meisje nog een paar keer met de vlag voorop had 
gelopen.
Omdat ze een ijzersterk geheugen heeft, vroeg ik haar of 
ze het leuk zou vinden om door mij geïnterviewd te worden 
voor het komende nieuwsblad. 
Theo had zojuist de oproep gedaan om copy aan te leveren. 
“Nou nee, dat is niets voor mij”, was haar eerste reactie. 
Vlak daarop: “ja ik moet nog een foto uit die tijd hebben. 
Haar ogen begonnen te twinkelen, herinneringen kwamen 
boven. Even later zei ze: “je moet ook niet zo gauw nee zeg-
gen”. Twee maanden later, nadat ze van Theo ook het boek: 
“Volop in het heden, trots op het verleden” met daarin de 
geschiedenis van De Bazuin had gekregen, om haar geheu-
gen op te frissen, kwam ik op een zonnige zomermorgen 
bij haar. Ze had het boek met veel plezier gelezen en er heel 
wat bekende Gorcumers in herkend. 

Vlag
Ik vroeg haar hoe ze daar zo toe gekomen was om die vlag 
te dragen. Ze vertelde dat ze lid was van een jeugdvereni-
ging de VCJC (Vrijzinnige Christelijke Jeugdcentrale), waar 
zij als 14-jarige ook deel van uit maakte. De leiding was in 
handen van Bep Egas, waar ze een hele goede band mee 
had. Bep was de dochter van Dirk Egas, een prominent 
figuur bij De Bazuin.  Meneer Egas had een sigarenwinkel 
in de Arkelstraat. In de winkel hing altijd het vaandel. 
Bij de familie Egas kwam ook regelmatig een Duits meisje: 
Helga om aan te sterken en Helga werd een vriendinnetje 
van Ans, waardoor ze regelmatig bij de Familie Egas over 
de vloer kwam. 

Bazuin 65 jaar
In 1954 bestond De Bazuin 65 jaar, een feestelijk jaar dus 
en dat kreeg een extra feestelijk tintje doordat er op Konin-
ginnedag een mini tamboer maître; van 7 jaar; Hans Egas 
voorop zou gaan. Daarbij zouden twee meisjes met een vlag 
het plaatje afmaken en zo werden Ans en vriendin Frieda 
door meneer Egas gevraag of ze dit wilden doen.
Ans vond het altijd al heel leuk als De Bazuin door de stad 
ging en ze werd en wordt nog altijd vrolijk van een pittige 
mars. Het liefst liep ze erachter aan en ze zei dus direct ja 
om er nu een keer voor te kunnen lopen.

Directeur
Maar hoe het kan lopen in het leven…. Die kleine tamboer 
maître van toen werd jaren later directeur van de Poorters-
school, waar Ans ook heel wat jaren werkzaam was.
Bij zijn 25 jarig jubileum werd dit stukje uit zijn jeugd uitge-
speeld. Een kleuter in zijn pakje en een groepje leerlingen 
als muzikanten. Een van die muzikantjes was Robert Stout, 
nu ook weer zeer actief bij De Bazuin.

Ze herinnert zich dat men na afloop van het optreden wat 
ging drinken in het café, wat ook al niet meer, bestaat. Zij 
mocht mee met al die mannen, ze was daarvoor nooit in 
een café geweest, dus dat was best spannend en dan namen 
ze een reepje chocolade. Het ontroerde me, ik zag het voor 
me.

Ook herinnert ze zich 
dat er bij de Grote 
Markt een verbouwing 
gaande was en dat 
haar vlag in prikkel-
draad verstrikt raakte, 
wat natuurlijk verschrikkelijk was. Hoe 
het opgelost werd weet ze niet meer. Verder had ze ook de 
foto teruggevonden, die ze heeft laten vergroten en waarop 
ze helaas niet zo goed te zien is. Het waaide blijkbaar 
stevig, ze veegt haar haar voor haar gezicht weg en ze had 
ook een jas over de oranje rok met het witte bloesje. De foto 
moet genomen zijn bij de Rijks HBS op de Kalkhaven in 
1954.
 
Indruk
Net als veel generatiegenoten is ze altijd donateur bij De Ba-
zuin gebleven. Ze ging heel veel naar concerten, de aubades 
en later ook naar het gemeentehuis. Wat ook heel veel in-
druk gemaakt heeft, was het eerste optreden met een groep 
verstandelijk gehandicapten, een soort Jostiband. Dat werd 
gehouden in de Kolfbaan, het verenigingsgebouw van de 
Vries Robbé. Nu is dat partycentrum “De Hipper”.

Ook de laatste keer, toen we ons 130 jaar bestaan vierden 
was zij erbij.  Wat ze van De Bazuin nu vindt? Het niveau is 
veel hoger dan vroeger, ze geniet van de muziek en hoopt 
nog jaren donateur te blijven. Maar ze hoopt ook nog wel 
eens een pittige mars te horen.

Martine Wassenaar

Interview met Ans van Houwelingen- van Beers

Je moet niet zo gauw nee zeggen

Er is veel geld nodig om een muziekvereniging in stand te houden. De kosten zijn hoog voor onder-
houd gebouw, energie, aanschaf nieuw instrumentarium, dirigenten en jeugdopleidngen. We gaan 
het met eigen financiële middelen niet meer redden als u weet dat je voor een trompet , dwarsfluit 
of klarinet zo maar 1800 tot 2500 euro moet betalen. En... € 6500.- voor een grote bas of fagot. 

De Koninklijke doet een beroep op u om de 
vereniging financieel te steunen. Stort een 
eenmalige donatie op rekening  
NL90 INGB 0001 5344 92 
t.n.v. Harmonie De Bazuin. Dank u wel! Voel je betrokken!

Een instrument aanschaffen 
is geen kinderspel.

130 Jaar jong!

   Happy
New Year
     Concert

VRIJDAG 17 JANUARI 2020

NIEUWJAARSCONCERT
Een traditie die we erin houden.

Een nieuwjaarsconcert van jeugd- en groot orkest. Een mooi 
moment om elkaar een mooi Nieuwjaar toe 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. Gratis entree.

WORD GRATIS SPONSOR
Met SponsorKliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage le-
veren aan onze vereniging, zonder dat het u een cent extra 
kost!  Webwinkels betalen een commissie voor elke bestel-
ling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan en 75% van deze  
commissie wordt op onze bankrekening gestort! 
Kijk op de website van De Bazuin en klik dan door naar : 
”SponsorKliks” (www.debazuin-Gorinchem.nl)

Lekker en gemakkelijk
Ook bij elke restaurantreservering of pizzabestelling ont-
vangen wij geld in de clubkas. Dus ga voor de volgende 
online aankoop langs onze website en gebruik Sponsor-
Kliks. 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 APP
Nooit Meer SponsorKliks Verge-
ten! Download de SponsorKliks 
APP en selecteer onze vereni-
ging. Een selectie van winkels in 
het Sponsor Klikswinkelcentrum: 
Coolblue, Thuisbezorgd.nl, Bol.
com, Booking.com, Wehkamp, 
Zalando, HEMA, enz. enz.
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Dirigent Heinz Friesen (85) 
overleden
In het ziekenhuis in Breda is op 23 oktober 2019 Heinz 
Friesen op 85-jarige leeftijd overleden als gevolg van 
hart- en nierfalen. Dat heeft zijn familie bevestigd. Frie-
sen is die week daarvoor met hartklachten in het zieken-
huis opgenomen.

Friesen geldt als een van de grootste dirigenten uit de 
geschiedenis van de amateurblaasmuziek. Hij leidde tal 
van toporkesten naar grote successen. Zo won hij vijf keer 
het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Hij deed dat met 
drie orkesten: harmonieorkest Sint Michaël van Thorn 
(1974 en 1993), koninklijke harmonie Oefening & Uitspan-
ning Beek en Donk (1978) en de Koninklijke Philharmonie 
Bocholtz (1985 en 1989). Verder dirigeerde hij onder meer 
de koninklijke harmonie Pieter Aafjes Culemborg en de 
koninklijke harmonie Sophia’s Vereeniging Loon op Zand. 
Voor zijn vele verdiensten voor de amateurmuzieksector 
ontving hij vele onderscheidingen, waaronder Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. De in het Limburgse Brunssum 
geboren Friesen was van huis uit hoboïst. Hij speelde bij het 
Brabants Orkest en Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Heinz Friesen (van 1958 tot 1963) 
dirigent bij De Bazuin
H. Friesen had op 23-jarige leeftijd bij De Bazuin gesollici-
teerd. Hij stond onverwachts bij voorzitter Toon van den 
Berg op de stoep met zijn hobo. Heinz was eerste-hoboïst bij 
de Marinierskapel, had diploma’s voor orkest, onderwijs-
hobo en symfonie-directie. Hij studeerde directie voor har-
monie en fanfare en ging zich toeleggen op dirigeren van 
corpsen. Behalve voor De Bazuin stond hij ook nog voor 
muziekverenigingen in Zwijndrecht en Ridderkerk. Heinz 
verliet de kapel in 1960 om een plaats te veroveren in één 
van de grote symfonieorkesten. Hij oogstte succes als solist 
en werd solo-hoboïst bij het Brabants-orkest. Driemaal 
behaalde De Bazuin onder zijn leiding op concoursen een 
eerste prijs. De laatste keer met promotie naar de vaandel-
afdeling van de Koninklijke Nederlandse Federatie. 
 
Ook met concerten oogstte de Gorcumse harmonie onder 
zijn stimulerende leiding lauweren. Helaas was hij in 
verband met andere bezigheden nog wel eens afwezig op 
de repetities. Zo speelde hij dan onder andere met het 
Rijnmondkwartet tijdens een VR-concert in de Kolfbaan. Hij 
stuurde dan een - niet altijd succesvolle - vervanger. In mei 
1963 werd De Bazuin onverwacht voor het feit geplaatst dat 
de nog jonge dirigent De Bazuin zou gaan verlaten. 

UIT DE MEDIA
• Hij was één van de iconen van de hedendaagse blaasmu-
ziek. Geen andere dirigent in Nederland kan een imposan-
ter curriculum vitae overleggen dan Heinz Friesen. 
• Bijna 65 jaar kneedde de in Limburg geboren musi-
cus amateurblaasorkesten naar een hogere dimensie. 
“Ik geloof nog meer in muziek dan in Onze Lieve Heer”, 
was een van zijn treffende uitspraken in een interview in 
KNMO Klankwijzer, enkele jaren geleden. 
___________________________________________________
Jos Jansen Music
Woensdag 23 oktober overleed Heinz Friesen op 85-jarige 
leeftijd, een groot musicus/dirigent van wie ik veel heb 
mogen leren en met wie ik ongelofelijk mooie concerten 
heb gespeeld. Hoogtepunt voor mij is ongetwijfeld de pre-
mière van het bastromboneconcert van Vaclav Nelybel in 
1993 in Praag, wat wij destijds hebben opgenomen voor de 
KRO. Ik zal me hem blijven herinneren als een grootheid 
op aarde, met een enorme passie voor het muziek maken, 
altijd met veel gevoel en emotie. Heinz bedankt! Ik wens de 
familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Foto: Na afloop van de première in Praag, ook de derde helft was met Heinz 
Friesen altijd gezellig.
___________________________________________________
Huub Nietshoven over de periode 
Heinz Friesen
Ons Bazuin-erelid Huub Niesthoven kan dirigent Heinz 
Friesen bij De Bazuin zich nog goed herinneren. “Ik kan bij 
jullie alles spelen” zei Friesen. Hij was fel tegen marslopen 
op straat. “Ik heb twee repetities nodig om het klankgehalte 
weer op peil te brengen”, zo schetst Huub.

“Gijsbert Nieuwland, dirigent van de Marinierskapel heeft 
Friesen aanbevolen. De Bazuin had in die tijd veel contact 
met de Marinierskapel. Bijzonder was het pianoconcert 
voor symfonieorkest van Gerard Boedijn. Dit stuk was 
alleen voor beroepsorkesten geschikt”, zo vertelde Huub 
Niesthoven. “Heinz Friesen schroomde niet om het op de 
lessenaars van De Bazuin te zetten. Hij arrangeerde het 
stuk voor harmonieorkest. Solist was Eric Dol. De origi-
nele muziek werd geleend van de Marinierskapel. Friesen 
bedacht alles. 
Een gelijk verhaal was met een concourstuk. Iedereen was 
overtuigd dat amateurs dit niet konden spelen. Friesen 
was een stunt menneke” vervolgt 
Niesthoven.

“In die tijd dook Friesen regel-
matig in ons archief, hij vond dat 
prachtig en maakte van diverse 
composities arrangementen voor 
een kleine orkest-bezetting. Ja 
hoor, we hebben vroege hele mooie 
muziek gemaak met Friesen”. 
Aldus Huub Niesthoven (85)

Een van de 
grootste 
dirigenten 
uit de 
geschiedenis 
van de 
blaasmuziek 
is overleden.



Nieuwe naam, 
vertrouwd adres!

Piazza Center 79

Gorinchem

0183-631 822

Ook voor witgoed reparaties.

Uw adres 
voor verse en gebakken vis..!

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

V L I E T L A A N  1 9
H e r e n k a p s a l o n

op afspraak
achter de Johanneskerk
tegenover het Piazza Center

Vlietlaan 19
Gorinchem
Tel. 0183 - 620154

ook ’s avonds

www.bosreclame.nl

ONTWERP | CONCEPT | DRUKWERK | 
ADVERTISING | WEBDESIGN

www.vanrijswijkmode.nl

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

Mooi mannen!

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

de gemakkelijke winkel voor wenskaarten, 
kansspelen, tabak en tijdschriften

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

spetterende attracties. 

Bataafsekade 8
4204 AX Gorinchem

T. 0183 -623911

www. caribabad.nl

www.attema.nl

Heren 17 euro
Kinderen 14 euro
Vlietlaan 19
Gorinchem
Tel. (0183) 620 154

Software voor 
deurwaarders-en 
incassokantoren.

Molenstraat 34  

4201 CX Gorinchem  

Telefoon: 088 - 205 33 00

GORINCHEM | WWW.LINGEN-GORINCHEM.NL

VLOEREN | GORDIJNEN | RAAMDECORATIE | VERF | BEHANG | ZONWERING
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|Bazuin website altijd actueel
Op de website van De Bazuin presenteerd de vereniging 
optimaal. Vele actuele foto’s van de laatste concerten en alle 
informatie van de vereniging. Kijk ook maar eens op
www.debazuin-gorinchem.nl

|HUUR GEBOUW 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 zaterda-
gen verhuurd aan een projectorkest. Door de week overdag 
behoort ook tot de mogelijkheden. De dinsdagavond hou-
den we vrij voor de buren (schietvereniging). Kom kijken op 
een prachtige locatie met ruime gratis parkeergelegenheid. 
Bespreek uw wensen.

|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.

|Maand-contributie
De contributie is per 1 januari 2019 gewijzigd. Wij verzoe-
ken u alsnog 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

|Piano te koop

Koop de oude piano van de Harmonie De Bazuin. De piano 
staat al enige jaren in ons repetitiegebouw. Vanwege ruim-
tegebrek moet deze weg. Altijd prima op gespeeld. Hoge 
klankkast. Piano moet wel gestemd worden en opnieuw in 
de lak gezet. Merk “Gebr. Kolski”. Deze hadden een fabriek 
in 1916 in Berlijn. Productie’s tot 1929. Piano is te bewonde-
ren in het gebouw.

|Repetitietijden van De Bazuin
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)

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

Bij het groot orkest dienen de leden om 10 minuten voor 
aanvang te gaan zitten. Repetitie schema wordt wekelijks 
tijdig per mail toegezonden

Wij wensen u gezellige 
feestdagen en een 
schitterend muzikaal 
en gezond Nieuwjaar.

Bestuur en leden Koninklijke Harmonie De Bazuin | Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie De Bazuin



Bijzonder gevarieerd en geslaagd 
Bazuin concert voor ouderen

Het matineeconcert “Muziek uit de oude doos” op zondagmiddag was een nieuw idee van de Koninklijke 
Harmonie. Speciaal georganiseerd voor ouderen en eenzame mensen. De publieke belangstelling was 
hoog, de gemiddelde leeftijd ook.

Op zich al een mooi en sympathiek initiatief van de 130-jarige muziekvereniging die met de gedreven 
dirigent Jos Jansen een leuk concert heeft neergezet. Meer dan leuk. Het publiek genoot en had deze 
middag bijzonder veel plezier. Dirigent Jos Jansen is meer dan een begaafd musicus, hij geniet in zijn rol 
als entertainer en weet het publiek te raken. Een opening met de  Figaro-Marsch van Wolfgang Amadeus 
Mozart was fris van klank en zoals Mozart ook moet klinken: ingetogen. Meezingers zoals 

 O Sole Mio, Adieu mein kleiner Gardeoffizier en Good Night Ladies, Het Dorp van Wim Sonneveld en een 
Amsterdamse Medley vielen goed in de smaak.

De zangsolist Frank Arends, vriend van de dirigent, raakte met zijn zang de gevoelige snaar.
Het was een concert in een heerlijke ontspannen sfeer waarin je werd meegezogen in nostalgische tijden. 
Voorzitter Hans Bos gaf de dirigent, solist en een aantal prominente leden van De Bazuin Nanda van 
Stam, Joke van Oord en Theo Bos na afloop een fraai boeket bloemen en werden bedankt voor hun grote 
inzet. De organisatie rondom dit concert was ook prima geregeld. Goed idee is om een dergelijk concert 
-vanwege enorm succes- volgend jaar te herhalen. We gaan het zien.



Maak kennis met:
Belén Renger
Hoi, ik ben Belén Renger, ik ben 13 jaar oud en zit in de 
2e klas van het Gymnasium Camphusianum. Ik speel nu 
4 jaar altsaxofoon en 3 jaar daarvan bij De Bazuin. 

Tot twee weken geleden (begin oktober) speelde ik alleen 
nog bij het jeugdorkest, maar sinds kort doe ik ook mee 

met het grote orkest. Dan speel ik vanaf 7 tot 9 uur op de 
woensdagavond. 

Gevraagd
Een paar weken geleden heb ik gevraagd of ik mee mocht 
doen bij het grote orkest, omdat het me heel leuk leek 
om met zoveel mensen te spelen. Ik heb nu 2 keer meege-
speeld en ik merk dat ik meer plezier krijg in het saxo-
foon spelen, maar de liedjes zijn veel lastiger. Ik moet 
daar nog wel aan wennen, maar als ik blijf oefenen komt 
dat helemaal goed. 

Concerten 
Er worden bij De Bazuin verschillende concerten gege-
ven. Op 25 mei 2019 was het jubileumconcert ‘Night of 
the Klomps’. Het was een grote gebeurtenis, in een mooie 
tot concertzaal omgebouwde sportzaal. Wat ik vooral 
leuk vond dat de zangers en muzikanten als een mooi 
geheel klonken. 

Voor de zomervakantie hebben beide orkesten op de 
Grote Markt opgetreden. Volgens mij is dit een goede 
manier om jonge muzikanten aan te trekken. 
In december is het jeugdorkest altijd aanwezig bij de 
kerstviering van basisschool de Regenboog. De leerlingen 
zingen, lezen gedichten voor en voeren toneelstukjes op 
en wij begeleiden hen met kerstliedjes. Het 30e kerstcon-
cert was een groot succes. Ik ben benieuwd naar wat dit 
jaar op het programma zal staan en hoop dat ik mee mag 
spelen.

Jeugdorkest
Bij het jeugdorkest komen heel veel nieuwe talenten, wat 
heel leuk is, want je ziet dat ze steeds beter wordt onder 
begeleiding van Yavin en hun eigen muziekleraar. Met 
meer instrumenten in het orkest klinkt het nog mooier.
Kortom: ik vind het hier bij De Bazuin heel leuk en ik zal 
zeker niet stoppen!

”ik vind het hier 
bij De Bazuin heel 

leuk en ik zal 
zeker 

niet stoppen!”
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Van koeienstal naar Kapel
De huisvesting van De Bazuin: een geschiedenis op zichzelf, armoedig en met uitzondering van 
de laatste decennia weinig verheffend.
Met de oprichting in 1889 werd voor de wekelijkse repetities gestart in de stal van veehouder 
P. Smits aan de toenmalige Ploegsteeg (nu Oude Lombardstraat) in de binnenstad van 
Gorinchem. Tijdens één van de repetities, op het moment dat De Bazuin de mars La Bombe 
speelde werd - zo leert de geschiedenis - een kalf geboren, dat prompt de naam La Bombe kreeg.
Na de Eerste Wereldoorlog werd de nieuwe repetitielokaliteit het gebouwtje Obadja, toen geves-
tigd aan Achter de Kerk. Een muffig zaaltje met een slechte akoestiek. Daarna werd nog een 
onderkomen gevonden in de Cambrinus aan de Appeldijk.

Schamele winst 
In 1916 kreeg De Bazuin voor twintig gulden per jaar de beschikking over De Kapel aan de 
Kapelsteeg. Een lokaal van de Gemeentelijke Bewaarschool, later het kerkgebouw van de 
Christelijk Gereformeerde Kerk. De enige verbinding tussen beide lokalen was een dikke houten 
deur die hermetisch gesloten bleef.
De Bazuin had meer ruimte maar dat was ook het enige schamele winstpunt. Een verveloze koud 
aandoende ruimte, zonder sanitaire voorzieningen en met een vloer van straattegels. Behelpen 
in alle opzichten. De entree tot het repetitielokaal liep via een poortje aan de Kapelsteeg en via 
een binnenplaats. Het interieur bood een weinig verheffende aanblik: kale wanden en haveloos 
meubilair. Niets aantrekkelijks derhalve. Een enorme kolenkachel, een uur voor aanvang van de 
repetitie opgestookt door Bazuinsuppoost Cees de Moor, moest in de wintermaanden voor enige 
warmte zorgen. En hoe… De muzikanten vlak bij de kachel wisten zich geen raad en wisten zich 
onophoudelijk het zweet van het gelaat, terwijl de mensen achter in het lokaal met van kou ver-
kleumde voeten zaten.

Pisbak
Geen sanitaire voorzieningen, bijv. in de 
vorm van een toiletgelegenheid. Waar  
De Bazuin echter uit uitsluitend manne-
lijke leden bestond moest een gietijzeren 
pisbak in de hoek van de binnenplaats  
volstaan. Filevorming derhalve in de 
pauze van de repetitie.
Toen in de persoon van Nanda van Stam 
zich het eerste vrouwelijke lid aanmeldde, 
werd door de gemeente Gorinchem een 
heus toilet aangebouwd. Een vooruit-
gang? Jawel, alleen in de zomer, in de 
winter was alles bevroren en derhalve 
onbruikbaar. Ondanks die gebreken heeft 
De Bazuin het in De Kapel vele tientallen 
jaren uitgehouden.

Repetities onder leiding van Piet van Vliet 
in het lokaal aan de Kapelsteeg.

Uit het kasboek
Besluit Bestuursvergadering 21 Dec. 1919.
H. van Stigt ontvangt f 20.- per jaar voor 
het opbergen der lessenaars in het repe-
titielokaal. Voor het eerst over 1919 met 
januari van elk jaar.

Deze foto is ongeveer vijftig jaar later.

We staan er niet meer bij stil. In onze 
huidige locatie aan de Dalemwal 
zitten we al ruim 13 jaar. Het is zo 
gewoon als we dit gebouw binnen-
stappen. Je kunt het je niet voor-
stellen dat we toen in deze ruimte 
wekelijks onze repetitie hielden. Eén 
toilet. Eén klein barretje met jenever 
onder tafel. 
Lessenaars met asbakken. We zaten 
toen (1916 en lang daarna) in de 
de Kapelsteeg voor twintig gulden 
per jaar. De Kapelsteeg is naast de 
Christelijk Gereformeerde Kerk in de 
Arkelstraat. Het pand is nu van Van 
Zuilen mode. Op de foto zien we diri-
gent Piet van Vliet en bij de klarinet-
ten Gerard van der Lee en daarnaast 
Nanda van Stam. De tijd vliegt!

”De Kapel”. Oude locat ie van De Bazuin.
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Waarom muziekles je kind zo veel kan brengen
Een energieke drummer, een vrolijke blokfluitspeler of 
een gevoelige pianist: wat voor muzikant schuilt er in 
jouw kind? Het maakt eigenlijk niet uit: een instrument 
leren bespelen is altijd goed. 

Uitlaatklep
Het mooiste van muziek maken is dat het een geweldige 
uitlaatklep is. Breng je je kind (op jonge leeftijd, spelender-
wijs) in aanraking met muziek en pikt hij of zij het op, dan 
heb je het een geweldig cadeau gegeven. Baaldag? Rotop-
merking van een vriendje? Slecht geslapen? Wat het ook is: 
in de muziek kan je kind z’n ei kwijt. De piano, ukelele of 
trompet is er altijd – een geduldige vriend.

Creativiteit
Muziek maken stimuleert creativiteit, blijkt uit onderzoek. 
In het begin kun je natuurlijk nog niet zoveel, maar zodra 
je de basis onder de knie hebt, kun je gaan variëren zoveel 
je wilt. En die creativiteit openbaart zich dan ook vaak op 
andere gebieden. Daarbij hoef je niet per se te denken aan 
knutselen of tekenen (niet elk kind is daar gek op), maar 
ook aan oplossend vermogen.

Samen muziek maken
Teamsporten staan erom bekend dat ze goed zijn voor 
de sociale ontwikkeling van kinderen. Maar wat dacht je 
van samen muziek maken? Op elkaar wachten, elkaar de 
ruimte geven, samen lol maken – dat leer je ook allemaal 
als je samen muziek maakt. Vindt je kind het in z’n eentje 
af en toe saai, dan kan dit een uitkomst zijn.

Doorzettingsvermogen
Muziekles (of dat nu op hoog niveau is, of bij een bevriende 
gitarist) is af en toe doorbikkelen. Er zijn nu eenmaal mo-
menten dat je kind écht geen zin heeft om te oefenen, of dat 
het even niet wil lukken en het heel verleidelijk is het pia-
noboek door de kamer te gooien. Daarom is het een goede 
les in doorzettingsvermogen: muziek maken leert je dat je 
door dóór te gaan de mooiste resultaten bereikt (want je 
kunt dat ene moeilijke, maar mooie liedje nu zelf spelen).

Leren en concentratie
Zelf muziek leren maken zou zelfs goed zijn voor het leer-
vermogen in het algemeen, voor het geheugen en voor de 
concentratie. Onderzoekers zijn het daarover niet altijd met 
elkaar eens, maar toch is deze TED talk van muzikant en 
muziekprofessor Anita Collins inspirerend. 

Welk instrument spelen jullie? 
Maurits speelt trompet en Amélie speelt cornet.

Hoelang bespelen jullie je instrument?
Ongeveer 1,5 jaar en we vinden het nog steeds leuk.

Hoe oefenen jullie?
We oefenen soms samen en soms alleen. Als een van ons 
geen tijd heeft of niet thuis is, oefenen we alleen.

Hebben jullie les?
Toen we begonnen met spelen, zaten we al gelijk op les bij 
De Bazuin. Eerst hadden we les van meester Henk, maar 
omdat hij met pensioen is, hebben we nu les van meester 
Sander. We hebben apart les na elkaar.

Zit muziek maken in de familie?
Onze moeder speelt piano en heeft zelf ook een trompet 
die ze kan bespelen.

Hoe vinden jullie het in het jeugdorkest?
We spelen nu ruim 4 maanden bij het jeugdorkest en vin-
den het heel leuk. Yavin is heel grappig en helpt ons veel. 
Af en toe zijn de liedjes nog lastig, als het veel noten snel 
achter elkaar zijn bijvoorbeeld, maar als we blijven oefe-
nen kunnen we het zo goed doen.

Hoe vonden jullie het uitwisselingsconcert van 
12 oktober 2019 ?
We vonden het leuk, maar natuurlijk ook wel spannend, 
omdat het ons eerste concert was bij De Bazuin. Het was 
leuk om met de andere kinderen van het andere orkest 
kennis te maken, spelletjes te doen en muziek te maken 
natuurlijk.
We stonden met het orkest in de krant, dus die hangt 
natuurlijk bij ons thuis op de koelkast. 

Even voor in de toekomst: willen jullie later naar het 
grote orkest?
Maurits vindt het wel even goed zo en denkt daar nog 
niet echt over na, maar Amélie denkt daar anders over. 
Ze zou later graag naar het grote orkest willen.

Maurits Amelie

Maak kennis met: Maurits en Amelie
Interview Maurits en Amélie door Belén Renger
______



Na de oproep van Theo tijdens de ALV om iets te 
schrijven voor het signaal dacht ik laat ik eens in 
de pen klimmen. 

Net voordat De Bazuin 100 jaar bestond ben ik 
begonnen bij de majorettes in 1989. Dit jaar ben ik 
dus 30 jaar lid mede daarom vond ik het wel leuk om 
een stuk voor het signaal te schrijven.

Op straat
Ik begon dus als minirette bij de majorettes van De 
Bazuin. Mijn aller eerste keer dat ik mee mocht op 
straat was tijdens het 100 jarig bestaan. Direct met 
de hele vereniging op de foto wat was ik zenuwach-
tig, maar wat vond ik het leuk.
Toen ik net bij de majorettes was begonnen ging mijn 
moeder klarinet spelen bij De Bazuin en eigenlijk 
vond ik dat ook wel erg leuk. In ieder geval leuker als 
blokfluit wat ik op dat moment speelde.

Klarinet
In 1990 ben ik dan ook klarinet erbij gaan spelen 
en na ongeveer een half jaar ging ik meespelen bij 
de jeugd o.l.v. Henk den Uijl. Met het jeugdorkest 
namen we ook deel aan festivals/concoursen etc. en 
ook gaven we regelmatig concertjes in bejaardente-
huizen en traden we op tijdens bv. het voorjaarscon-
cert in de Nieuwe Doelen. Dat vond ik zeker op die 
leeftijd altijd het leukste concert, want wat is er nou 
mooier dan optreden in de schouwburg op het grote 
podium.

Nadat ik ongeveer een half jaar/jaar meespeelde ben 
ik ook mee gaan spelen in de harmonie op de 3e 
klarinet. Dit was best spannend op die jonge leeftijd, 
maar wel erg leuk. Na een paar jaar had ik een peri-
ode dat ik niet zoveel zin meer had om klarinet te 
spelen. Mijn moeder adviseerde toen stop even met 
de harmonie, maar blijf wel bij de jeugd mee spelen. 
Nou zo gezegd zo gedaan. Na een korte periode toch 
weer bij de harmonie mee gaan spelen en zoals jullie 
wel weten ben ik niet meer weg geweest daarna. Ik 
zou mijn leven niet meer voor kunnen stellen zonder 
klarinet spelen.

Twee jaar geleden had ik wel even een periode dat 
ik bij De Bazuin wilde stoppen mede door de diri-
gent die er toen voor stond, maar sinds Jos voor het 
orkest staat is mijn plezier weer helemaal terug en 
denk ik er niet meer over om te stoppen. Ook de sfeer 
in het orkest is de laatste tijd gewoon echt beter weer 
geworden en ook de motivatie om wekelijks op de 

repetities te komen. Je merkt echt dat het repetitie-
bezoek veel beter is geworden voordat Jos voor het 
orkest kwam. Verder heb ik tijdens mijn 30 jaar bij 
De Bazuin ook nog 2x in de jeugdcommissie gezeten. 
Eerst met Sonya, Tethys, Ingena en anderen uit die 
tijd. Dit was altijd erg leuk we hebben playbackshows 
/solistenavonden georganiseerd die o.a. Robert zich 
nog wel kan herinneren als Donald Duck.
Ook hebben we een aantal keer een kamp georgani-
seerd met behulp van o.a. Dinny, Anne en Piet. 

Jeugdorkest
Naast het muziek maken bij de vereniging deden we 
vanuit het jeugdorkest ook dingen buiten de vereni-
ging bv. spelen op koninginnedag. We stonden dan 
midden in het centrum van Gorinchem bij de voor-
malige Hamberg en gingen gewoon muziek spelen 
van het jeugdorkest. Wat hadden we veel publiek op 
die dag. Ook haalden we nog een aardig zakcentje op 
die dag en hebben we veel plezier gehad. 

UUT DE OUWE DOOS

Angela van Tuijl 30 jaar Bazuin-lid

Opstapdagen
Wat ik me ook kan herinneren zijn de opstapdagen 
die waren ook altijd erg leuk jammer dat zoiets niet 
meer georganiseerd wordt. Een hele dag met zijn 
allen naar bv. de Drunense duinen/lingebos en daar 
deden we dan spellen in groepsverband. De groe-
pen waren van tevoren al bepaald dus het waren 
altijd goed gemengde groepen. Aan het einde van de 
dag gingen we dan meestal met elkaar eten/bbq’en. 
Hierdoor ontstond er een hele goed en leuke band 
tussen Jong en oud.

Naast De Bazuin zit ik ook nog in symfonie orkest 
Merwe Sinfonietta waarmee we ook regelmatig optre-
den in en om Gorinchem. Dat is weer heel anders als 
een harmonie orkest veel meer solistisch en meer de 
klassieke richting, maar daarom ook erg leuk om te 
doen.

Hans Anders
Naast het muziek maken werk ik fulltime bij Hans 
Anders op de IT als Applicatiebeheerder. Hier werk ik 
nu sinds 2005 met nog steeds veel plezier. Ik ben hier 
begonnen op de IT-Helpdesk en uiteindelijk nu door-
gegroeid naar Applicatiebeheer 3e lijns. Twee maan-
den geleden zijn er bij ons op het werkt ook foto’s 
gemaakt. Hier ben ik met mijn klarinet op de foto 
gegaan omdat het er om ging hoe kennen mensen je. 
En de meeste mensen kennen mij van mijn klarinet. 
Ook houd ik er van om te sporten bv. Bootcamp/hard-
lopen/zwemmen en wandelen.



Bravo Bazuin. In de vroegere jaren werden er door De Bazuin nog wel eens concerten 
gegeven in onze schouwburg De Nieuwe Doelen. Deze werden door de jaren heen wel 
redelijk goed bezocht. Opvallend was altijd dat er iemand uit de zaal hard riep -na 
een gespeeld stuk- “BRAVO”. Later was dat ook van toepassing tijdens onze kerst-
concerten. We kennen hem nog wel onze vriend Teus Hage. Werkte bij Jan Worm en 
Hamberg, nu Van Uffelen mode.  Theus Hage. Een in Gorinchem nog bekende naam 
die bij Jan Worm werkte, hij heeft jarenlang in de zaak gewerkt. Theus, geboren op 17 
juni 1926, was enig kind en een markante man. Op de foto (begin jaren ’50) van een 
jubileum (vermoedelijk het 50-jarig bestaan in 1953) staat hij in het midden van perso-
neel in de dameszaak.
Een jonge Theus Hage, op de foto gezet bij fotograaf Coertse op het Eind. De oorlog was 
nog maar kort voorbij toen deze foto gemaakt werd. 
Kijk ook op: https://brievb.wordpress.com/media/jan-worm-1903-1974

Theus “Bravooo!” Hage,,
En dan staat er in eens boven een verslag van een 
jubileumconcert de kopregel: “Bravo Bazuin”. 
Geinspireerd aan een bekende en aimabele Gorcumer 
Theus Hage die te pas en te onpas “Bravooo” riep tij-
dens concerten en voorstellingen. 

Ook zijn telefonische felicitaties op verjaardagen ging 
vooraf gepaard met het draaien van een LP “Lang zal 
ie leven” is bij velen niet onberoerd gebleven. Hier 
zomaar een verhaal gebaseerd op: ”Bravooo”.

Gerard Worm

Wim Worm
Wil Mes

Theus Hage

Sjaan 
van der 
Giessen

Adri Killian
Maartje de Leeuw

?

Nel Worm

Teksten en advertenties zijn “geplukt” van 
internet. Dit verhaal had een algemene 
“Bravo” insteek. Al schrijvende ontdekt de 
auteur dat het nu 10 jaar geleden is dat Theus 
Hage is overleden. Zie het als een postuum 
eerbetoon van een markant Gorcumer.

”The making of ” 
Kerstconcert 2019

Roy Grünewald Op mijn 
allereerste werkdag in de 
Nieuwe Doelen wist ik al 
wie Theus ‘bravoo!’ Hage 
was. Een van de trouwste 
bezoekers. Legendarisch 
om de zoute bollen. Vol-
gens mij zwerven er nog 
Gorcumse blikjes rond in 
het vm Oostblok. 
Een keer kwam hij ‘s 
middags langs om een 
Russisch dansgezelschap 
te verrassen met een kist 
bananen! Hij had ge-
hoord dat ze dat daar niet 
konden krijgen. Je had 
die gezichten moeten zien 
en Theus glunderde van 
oor tot oor.

Mari Kant In ons The-
aterarchief hebben we 
wel honderden theater 
programmaboekjes van 
Theus. Hij was iedere 
week wel 3 a 4 keer in De 
Doelen te vinden. Als ik 
nu nog artiesten spreekt 
en heb het over het The-
ater in Gorinchem gaat, 
zeggen ze altijd: Theus 
Hage en zijn blikjes zoute 
bollen, (Bram.v.d.Vlugt 
noemde de bollen altijd 
de zoute sponsjes,) die ze 
na afloop altijd van hem 
kregen, of het nu een solo 
artiest was, of het hele 
orkest van André Rieu, 
iedereen kreeg zo’n blikje 
van hem. In ons archief 
hebben we er ook tien-
tallen bedank brieven 
en kaarten van liggen. 
Unieke man!

Bart C. N. de Groot
Een hartverwarmend 
mens zèker voor de oud-
jes, zorgvol en liefdevol. 
In de nadagen van z’n le-
ven liefdevol verzorgd en 
bijgestaan door de familie 
Leen van Sara van Andel.

Zaterdag 21 december vindt Hét 
Kerstconcert in Gorinchem plaats, 
dit jaar voor de 31e keer. Het wordt 
weer een feestelijk concert met onder 
andere het Kathedraalkoor Poznan, 
Petra Berger en de slagwerkgroep 
StickArts. Elders in dit magazine 
leest u meer over de solisten. Daar-
naast is er een toelichting op ‘Russian 
Christmas Music’ van Alfred Reed, 
dat op het programma staat.
Maar hoe komt dit concert tot stand? 

Het idee
Het idee ontstond in december 2018. 
Toen was het Kathedraalkoor Poznan 
aanwezig in De Bogerd in Gorinchem. 
Daar legde Theo Bos de contacten met 
het koor en vroeg om ook dit jaar mee 
te werken aan het kerstconcert. Het 
koor heeft dit immers vaker gedaan, 
de laatste keer in 2011. Jos heeft hier 
verder op door gedacht. Een koor uit 
Polen, het oosten van Europa. Is dan 
‘Russian Christmas Music’ van Alfred 
Reed niet passend? Het is bovenal een 
schitterend stuk! Er is wel veel slag-
werk voor nodig. Dat was even een 
dingetje. Jacqueline Hootsen schoot 
wat te binnen: kunnen oud-leraren 
niet gevraagd worden. Jos zag dat 
ook wel voor zich: een gelegenheids-
slagwerktrio. Dan kan dit trio ook een 
slagwerkstuk spelen in de geweldige 
akoestiek van de Grote Kerk. En aldus 
geschiedde: Adrie van Werd, Peter 
Bansberg en Jan Hendrik Hootsen 
(!) werden gevraagd. Gewoontege-
trouw nodigt De Bazuin een zanger of 
zangers uit voor het kerstconcert. Met 
Petra Berger is het altijd fijn samen-
werken en zij doet het graag. Jos weet 
ook haar weer te strikken. Het concert 
staat in de steigers!

Het programma
Daarna volgt de uitwerking in een 
concreet programma. Jos neemt het 
voortouw. Hij zoekt samen met de 
koordirigent, de slagwerkgroep en 
Petra de muziekstukken uit. Daarbij 
vind hij het belangrijk dat er vooral 
samen gemusiceerd wordt. De harmo-
nie begeleidt het koor en de solisten, 
de professionele slagwerkers voegen 
zich bij de jeugdige slagwerkers van de 

harmonie. Zo inspireren en enthousi-
asmeren we elkaar. Dat vraagt wel de 
nodige inspanning. Zeker dit jaar heeft 
Jos veel tijd geïnvesteerd in het arran-
geren: voor de orkestbegeleiding van 
het koor en voor Petra. Ook moesten 
sommige bestaande arrangementen in 
een andere toonsoort omgezet worden 
en werden partijen vereenvoudigd. Bij 
al deze zaken heeft Jos een bepaalde 
inkleuring van het concert voor ogen. 
Hij wil dat het concert ook jongeren 
trekt. Dat heeft zijn weerslag in het 
repertoire, modern, passend in de kerk 
én bij kerst. En last but not least, de 
concertbezoekers moeten ook direct 
betrokken worden bij het concert. Dit 
jaar zal dat vooral middels samenzang 
van twee liederen zijn.

De financiering
Geen concert zonder geld. Niet al-
leen moet de huur van de Grote Kerk 
betaald worden, maar ook het koor, de 
solisten en de dirigent. Daarnaast zijn 
er vele andere kleine kosten: huur van 
licht- en geluidtechniek en de technici, 
huur van het busje voor vervoer van 
het eigen slagwerk, drukken van de 
programmaboekjes en verzorgen van 
reclame, de versiering in de kerk, enz. 
Dat alles tikt behoorlijk aan. Het lukt 
de ‘Stichting Vrienden van de Konink-
lijke Harmonie De Bazuin’ niet altijd 
om voldoende financiële middelen 
te verwerven. De laatste jaren is er 
gelukkig een subsidie van de gemeente 
Gorinchem en Het Rivierenland Fonds 
steunt ook jaarlijks. Andere organi-
saties worden ook aangeschreven. 
Verder worden er sponsors en adver-
teerders gevraagd voor het program-
maboekje. En dan zijn er natuurlijk de 
inkomsten uit de kaartverkoop en de 
collecte. Kaartverkoop is ook belang-
rijk. Als er 250 man in de kerk zit 
weet je dat je het financieel niet gaat 
redden. 
Daarnaast zetten velen zich onbezol-
digd in. Zij zijn allemaal goud waard! 
De vrijwilligers in de besturen van de 
harmonie en stichting verzetten veel 
organisatorisch werk en de dirigent 
maakt overuren. Daarnaast zijn er be-
drijven die zich belangeloos inzetten. 
Dit jaar verzorgen ‘Sterk Tuincentrum’ 

de kerstversiering en ‘De Jong BV’ 
licht en geluid. Primera en Bruna stel-
len zich open als verkooppunten voor 
de kaartverkoop. Daarnaast zijn er 
natuurlijk de harmonieleden zelf, vaak 
vergezeld door familieleden: sjouwen 
van stoelen en slagwerk en dat dan 
ook nadat het concert is afgelopen. De 
volgende zondag, vierde advent, moet 
de kerkdienst van 9.30 uur immers 
weer zijn gewone gang kunnen gaan. 

Het repeteren
Iedere woensdagavond wordt hard, 
serieus én met een lach gerepeteerd 
in de Harmoniezaal aan de Dalem-
wal. Na de zomervakantie wordt 
begonnen met het instuderen van 
nieuwe stukken. Dat is wel wennen. 
Dit jaar speelden de harmonieleden 
nog met de hitte in hun lijf ‘Jingle 
Bells’! Na de matineevoorstelling 
op 3 november was er nog maar 
één doel: alle muziekstukken in 
de vingers krijgen, ook die lastige 
loopjes en pianissimo-gedeeltes, de 
luide maar niet harde gedeeltes, 
het vormen van ronde tonen. Ook 
werden kort maar krachtig de ar-
rangementen van de begeleidingen 
ingestudeerd. Zo treffen natuurlijk 
ook het koor, Petra en de slagwerk-
groep de eigen voorbereidingen. Dat 
alles komt samen bij de generale 
repetitie. Zaterdagmiddag om 15.30 
uur moet iedereen paraat zijn in de 
kerk. Dat is misschien wel het meest 
spannende moment. Hoe zal alles 
samen-klinken? 

Hét concert
Om 19.00 uur is het zover. De kerk-
deuren gaan open voor alle belang-
stellenden. BazzBras jeugdorkest 
verzorgt daarbij de introïtus.Alle 
betrokkenen hebben hoge verwach-
tingen. Hoeveel belangstellenden 
zullen komen luisteren? Maken we 
met elkaar mooie muziek met juiste 
inzetten, goede intonatie, zuiver 
spel? Geniet het publiek, is er en-
thousiasme? Alle voorbereiders en 
muzikanten hopen weer op een on-
vergetelijk concert aan de vooravond 
van Kerst 2019!
Heleen van Camp



Ruim 32 jaar geleden bel ik aan bij de Bosjes op de 
Schimmelpennincklaan. Ik kom voor Hans. 
Eerste zoon van Theo en Thérèse Bos. Het mannetje 
is net geboren en ik (23 jaar) ben direct grote fan. 
Wauw, dat is leuk, zo’n klein kereltje. Net werkzaam 
bij Theo op zijn reclamebureau: studio Tambos heette 
het toen nog, vond ik het maar wat gezellig wanneer 
Thérèse met de kinderwagen even langs wipte. Nog 
leuker werd het wanneer zij wat boodschappen wilde 
halen en Hans op de studio bleef. Dan hoopte ik dat 
hij ging huilen, want met de altijd overbezette tele-
foon was dat niet zo handig. Ik haalde Hans dan snel 
uit de wagen om hem lekker te knuffelen. Doe ik nu 
nog graag hè Hans.
Hans krijgt twee broers, de tweeling Martin en Peter 
en ik volg het wel en wee van de jongens tot op de dag 
van vandaag. De heren zijn inmiddels alle drie uitgevlo-
gen en zo bel ik een paar weken geleden aan bij Hans 
en Linda op de Burgemeester Gaarlandtstraat. Het 
is woensdagavond kwart over zes. Met een overvolle 
agenda van Hans valt een afspraak maken niet mee en 
krijg ik slechts een uurtje voordat onze orkest-repetitie 
begint. Of ik een theetje wil. Vriendin Linda is niet thuis 
maar hij zet snel de ketel op het vuur, haalt (net gege-
ten) een lapje over de tafel en praat aan één stuk door. 
In de gezellige woonkamer met eigen gemaakte salon-
tafel van een oud gymtoestel liggen al de eerste aanwij-
zingen op de komst van hun eerste kindje. Aanstaande 
oma Thérèse heeft gouden handjes als het om handwer-
ken gaat. Werkelijk een prachtig babynestje en dekentje 
liggen al klaar. ‘Babynestje’ heb ik thuis even moeten 
googelen. Ik had het niet eerder gezien, maar het lijkt 
op een zachte mand van stof waar de baby straks heer-
lijk ik kan liggen.

Goed, tijd voor een woordje met onze nieuwe voor-
zitter. Laten we je voorstellen aan het grote publiek.
Johannes Antonius Maria Bos (32 jaar jong).
Zoon van: Theo en Marie-Thérèse Bos
Opgegroeid op de voetbalvelden van Unitas. 
Linda is al 10 jaar je vriendin en eind januari 
verwachten jullie je eerste kindje. 
Het Gymnasium heb je soepel doorlopen en je koos 
daarna voor de School voor Journalistiek. Dat was maar 
van korte duur, niet helemaal wat je ervan had 
verwacht en je meldde je aan bij de Academie 
Lichamelijke Opvoeding. Dat was het wel. Je deed zelfs 

nog een master in Sportmanagement. Je kon direct 
aan de slag als gymdocent in Gorinchem en dat heb 
je 8 jaar lang met veel plezier gedaan. Inmiddels ben 
je beleidsmedewerker bij het Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs Dordrecht waar je alle basis- en 
voortgezet onderwijsscholen helpt passend onderwijs te 
bieden aan hun leerlingen.

Wij kennen je als trompettist van De Bazuin. Maar je 
hebt nog een grote passie, vertel...
Klopt. Sport! Van kinds af aan ben ik altijd bezig met 
sport. Heb in Unitas 1 gespeeld en training gegeven aan 
de jeugdteams. Inmiddels voetbal ik geen wedstrijden 
meer, maar ben ik Hoofd Jeugd Opleiding Unitas. Ik 
zorg ervoor dat alle jeugdleden hun hobby op een leuke 
manier kunnen uitoefenen en dat zij door hun trainers 
worden uitgedaagd. Verder ben ik aan het kickboksen.
Naast De Bazuin speel ik in de band ‘Eght Herrie’. 
Een grote show- en feestband waarmee we menig feestje 
hebben opgefleurd de afgelopen jaren. Met niet te ver-
geten alle carnavalsweken. Die band is inmiddels een 
hechte vriendengroep en een prima uitlaatklep gewor-
den.

Hoe zit het met Hans en de KNVB?
Ik had graag willen werken binnen de jeugdopleiding 
van een Betaald Voetbalorganisatie of de KNVB. 
De KNVB bood mij mogelijkheden om fulltime bij ze aan 
de slag te gaan. Maar na veel wikken en wegen is de 
plek waar ik nu zit en met onze kleine op komst, prima.
Wel volg ik op dit moment de KNVB Docenten 
opleiding, dus wie weet kan ik straks een bijdrage 
leveren aan de opleiding van onze toekomstige bonds-
coach ergens in 2032.

Lijkt me, met een vader die trompettist is in het 
orkest, dat muziek maken er met de paplepel inging. 
Was dat zo?
Niet alleen mijn vader hoor. Mijn moeder zingt de hele 
dag. En dat doet ze ook met veel plezier bij het RK-koor 
Intermezzo. Het ging er dus inderdaad met de paplepel 
in. Het is een belangrijk onderdeel in mijn leven gewor-
den. 
Mijn eerste trompetles was van mijn vader, al was die 
vrij kort. Hooguit een minuut of vijf, hahaha. Een kleu-
ter trompetles geven en dan zeggen dat hij niet op de 
ventielen mag drukken... dat werkte niet. >

Voorzitter Hans Bos brengt 
nieuwe energie

Exclusief interview door Jacqueline Hootsen | Fotografie: Theo Bos

Muziek en sport 
zijn twee talen 
die eenieder 
ter wereld 
spreekt.

,,



lekker is. Maar die tijden zijn wel een beetje voorbij.
Mijn eerste solo in het grote orkest weet ik trouwens 
ook nog als de dag van gisteren; Jesus Christ Superstar, 
I don’t know how to love you.

Denk ik toch ook aan Het Taptoe-Signaal tijdens 
Dodenherdenking op 4 mei. Hoe gaat zoiets? 
Is het Theo die zegt: ‘nou Hans, het wordt jouw tijd...’
Moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet meer zo goed weet. 
Wel vind ik het persoonlijk een hele eer. Ben ik trots 
dat ik daar mag staan om het taptoesignaal te spelen. 
Natuurlijk is er een bepaalde spanning. Maar als de eer-
ste noot raak is, dan komt de rest vanzelf. Het is bijna 
een soort van roes die wordt doorbroken als de kerk-
klokken worden geluid.

• Wat doe je zoal op een gemiddelde zondag?
Op zondag is het ontbijt heilig. Linda en ik verzorgen 
dat om en om, en soms via steen-papier-schaar. Daarna 
kijken we graag even een tv-programma terug dat we 
de afgelopen week gemist hebben, zoals nu Mindf*ck. 
De middag staat vaak in het teken van familie/vrienden 
waar we graag op bezoek gaan.

Eén keer per week eten alle Bosjes thuis en kookt pa. 
Zijn de dames er dan ook? Draait het die avond om 
voetbal of....
Laat ik je uit de droom helpen, het is moeders die op 
donderdag voor het gehele zin en aanhang kookt. Het 
liefst eet ik haar hachee, al gaat een stuk Argentijnse 
Rib-eye van Peter zijn werk er ook goed in. Alles 
smaakt mij sowieso beter als er in goed gezelschap 
wordt gegeten. Vaders is van de boodschappen in het 
weekend en van de kipsaté met satésaus op de zater-
dagavond. Die donderdagavond koesteren we echter 
wel. Wanneer er iemand vanwege werk niet bij kan zijn, 
is het toch gelijk anders. Natuurlijk gaat het aan tafel 
veel over voetbal, Unitas en Sparta, maar ook over De 
Bazuin. Doordat de dames ook aan tafel zitten, wordt 
er steeds meer over andere onderwerpen gesproken. 
Hoewel we toch vaak weer terugkomen op de muziek 
en sport.

We moeten er een eind aan breien, hoogste tijd om 
naar De Bazuin te gaan. Kerst staat voor de deur, Hoe 
vieren jullie dat?
Gezellig met de familie en vrienden. Eerste kerstdag 
met de gehele familie van Linda en de tweede kerstdag 
in huize Bos. Derde kerstdag is altijd met vrienden, 
waaronder Erik en Paul (Bazuin-leden), ergens bij 
iemand thuis in Gorinchem.

Nieuwjaarswens
Oma Woef (bijnaam van oma Bos -en ja we hebben ook 
een oma Spekkies nu 89) ) zei altijd dat het de kleine 
dingen zijn die het ‘m doen. Mijn wens voor eenieder is 
dat we daar komend jaar eens aan denken en dan met 
name ook doen. Stuur dat kaartje nu maar gewoon. 
Bel diegene nu maar eens op of wip nu gewoon eens 
even langs. 

Er is trouwens ook nog nooit iemand 
slechter geworden van een complimentje, doet me gelijk 
herinneren aan mijn laatste zinnetje; het was een leuk 
interview Jacq!

Eerst dus naar Lex Gorter, voor de grondbeginselen. 
Lex is nog steeds VIO docent (Voorbereidend 
Instrumentaal Onderwijs) bij Muziekpunt. Tijdens die 
VIO-lessen maken kinderen uit groep 4 en 5 gedurende 
het cursusjaar kennis met alle mogelijke instrumenten. 
Aan het eind van het jaar geven zij een concertje en 
kunnen dan kiezen voor een vervolginstrument. Voor 
mij was dat duidelijk, de trompet lag al in de wieg.
Na Lex vervolgde mijn muzikale pad zich langs Henk 
den Uijl die mij tot en met diploma C heeft begeleid. 
Na afloop van de les liep ik altijd naar Bos Reclame om 
met mijn vader mee naar huis te rijden. Mijn trompet 
gooide ik dan achterin en zelf stapte ik dan voorin. 
Totdat hij een keer direct wegreed nadat alleen mijn 
trompet er pas in lag. Werd hij boos in de auto omdat ik 
geen antwoord op zijn vragen gaf, tja dat ging dus een 
beetje moeilijk want ik stond nog perplex op de stoep 
bij Bos Reclame.

Je broers zien we niet in het orkest...? 
Martin heeft nog bij de Slagwerkgroep van Adrie van 
Werd gespeeld met als hoogtepunt een solo op de kin-
derboerderij van kampeerterrein het Lingebos. Peter 
heeft in het kinderkoor gezongen. Eigenlijk was hij het 
meest talentvol. Maar nee, zij hebben het bij voetballen 
gelaten.

En nu dan voorzitter! Waarom eigenlijk?
De club liep al een poosje met een onderbezet bestuur 
rond. Met de komst van dirigent Jos Jansen gebeurde 
er iets. Jos geeft zo’n boost aan de vereniging. 
Repetities worden goed bezocht, het ledenaantal groeit, 
hij houdt het jeugdorkest goed in de gaten en stimuleert 
leden taken op zich te nemen. Zo hebben we nu weer 
een muziekbibliothecaris, een orkestinspiciënt en een 
goede jeugdcommissie. Voor ons grote concert van afge-
lopen zomer ‘Night of the Klomps’ zag ik van dichtbij 
wat een energie Jos en mijn vader Theo daarin hebben 
gestoken, fantastisch! Maar met name het plezier wat 
ik persoonlijk aan dit concert heb beleefd wilde ik vast-
houden. Het orkest is in de lift. Dat gevoel heb ik toen 
met bestuurslid Marian Aaftink gedeeld. Van het één 
kwam het ander, en nu zit ik hier als voorzitter. 
We gaan ervoor! 

Kijkt je vader over je schouder mee? 
Mijn vader is er altijd voor mij, evenals mijn moeder. 
Zonder hen zou ik niet zijn wie ik nu ben en daar ben 
ik echt trots op. En ja, mijn vader is iemand met ideeën 
en een mening waar ik veel waarde aan hecht, ook 

omtrent De Bazuin. Hij zal dus voor mij, maar ook voor 
de vereniging, altijd als klankbord fungeren. We, hij 
en ik en de vereniging, zouden gek zijn, als we dat niet 
zouden doen. 

Welke ambities heb je als voorzitter van De Bazuin? 
Een vereniging moet mensen verenigen. En iedereen 
binnen de vereniging moet daar op zijn of haar manier 
een steentje aan bijdragen. Voor mij is dát dit jaar 
mijn primaire taak. Daarnaast blijft muziek maken het 
belangrijkste. Onze dirigent stopt veel energie in onze 
vereniging. Ik vind dat wij dat goed moeten 
oppakken, daar kunnen we op verder bouwen. 
Zo komen we samen verder.

Naar welk concert kijk je ieder jaar weer uit?
Kerst, absoluut kerst. Spelen in de kerk is fantastisch. 
Het orkest klinkt daar bijzonder goed. Het contrast 
tussen mooie melodische lijnen en het grote koper-
geschal zijn extra groot. Ik ben zo’n avond oprecht trots 
daar een onderdeel van te mogen uitmaken. Ik kijk nu 
al uit naar de uitvoering van Russian Christmas Music 
tijdens het aankomende kerstconcert! Samen met Petra 
Berger zang, Het Poznan Cathedral Choir, Stick Arts 
slagwerkgroep en Cor Knegjens op piano en mondhar-
monica zal het beslist weer een mooie avond worden.

Waar word jij blij van?
Als ik iemand heb kunnen helpen. Maar ook als ik de 
jeugd binnen onze vereniging hoor spelen. De aanpak 
van dirigent Yavin is erg verfrissend. En als ik afgelo-
pen concert Raimo dan de trompetsolo ‘My Way’ in the 
Westside Story hoor en zie spelen, daar word ik vrolijk 
van.

Je wordt nu zelf binnenkort vader. Wat ligt er in 
jullie wieg? Een bal of een trompet?
Ik hoop een gezond kind, die ik dezelfde kansen kan 
geven als die ik heb gehad. De Bazuin en Unitas hebben 
mij zoveel gebracht. Vrienden en een bijdrage in mijn 
persoonlijke ontwikkeling. Maar met name het 
plezier wat ik aan beide hobby’s beleef maakt mij 
enorm gelukkig. Dus wat ligt er straks in de wieg? Ik 
hoop een gezonde baby die opgroeit tot een gelukkig 
kind.

Liever een doelpunt of een solo?
Absoluut een solo, dat zorgt voor meer spanning maar 
ook voor veel meer voldoening. Hoewel een balletje in 
de kruising schieten vanaf een metertje of 20 ook 

Jacqueline met de kleine Hans Trots op zi jn broers In act ie op Koningsdag Kerstconcert in de kerk Taptoesignaal Dodenherdenking Thuis studeren Eght HerrieUit het familiealbum



Poznan Cathedral Choir
Petra Berger zang 

Groot orkest De Bazuin o.l.v. Jos Jansen | Cor Knegjens Piano|Mondharmonica 
StickArts slagwerkgroep | BazzBrass jeugdorkest

Aanvang 19.30 uur |Kerk open 19.00 uur |Vrije zitplaatsen |Entree € 15,00 per persoon |Inclusief thee/koffie 
Kaartverkoop Gorinchem: |Primera Arkelstraat |Bruna Piazza Center |Aan de kassa van de kerk

TICKETS VIA WEBSITE: www.debazuin-gor inchem.nl
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