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Verenigen
Een vereniging hoort te verenigen. Wij als bestuur hebben als hoofd-
taak onze vereniging gezond te houden en door te ontwikkelen opdat 
wij met zijn allen onze prachtige hobby kunnen uitoefenen. Maar 
helaas. Wie had dit allemaal kunnen bedenken. Corona-virus en dus 
thuis blijven. Geen gezamenlijke repetities, niet samen muziek maken 
en een praatje pot aan de bar. Een werkelijk prachtig bevrijdingscon-
cert stond er op het programma. Gelukkig gaan we dat nog wel een 
keer doen. En het Kerstconcert? Nog geen idee wat er mogelijk is. 
Koor en artiesten zijn geboekt. De arrangementen liggen klaar. Het 
wordt wel weer een bijzonder concert. Gaat het door dan? Geen idee! 

Bezinning
Het is ook een moment van bezinning. Een pas op de plaats. Ruimte 
voor creativiteit en tijd voor elkaar. Social media en de mobiele 
telefoons bieden in deze tijd uitkomst, maar wat was ik blij met de 
‘opkikker’ van Nanda. De ademhalingsoefeningen van Jos, maakte 
ook wat bij mij los, al liggend in de kamer. We zitten veel thuis en 
dan is het toch wel fijn als je een muziekinstrument speelt. Je hebt nu 
ook meer tijd om te oefenen. We missen jullie! Blijf gezond en denk 
aan elkaar. Bel elkaar eens op. Volhouden maar. Het gaat stapsgewijs 
beter in stad en land, en hopelijk kunnen we stap voor stap het geza-
menlijk musiceren weer oppakken. 
Hans Bos | voorzitter



De vijf baritons 
De tuba is de naam voor een aantal koperen blaasinstrumen-

ten in het bas-register. Instrumenten die onder de tubafa-

milie worden geschaard zijn het eufonium (soms tenortuba 

genoemd) en de (bas)tuba’s (gestemd in F, Es, C of Bes). Tuba 

is een benaming die in vele talen wordt gebruikt en ongespe-

cificeerd verstaat men onder ‘tuba’ meestal een bastuba. In 

amateurblaasorkesten in Nederland en Vlaanderen heeft men 

echter dikwijls de gewoonte om onder de term ‘tuba’ een eufo-

nium te verstaan, wat voor enige verwarring kan zorgen. 



Piet Hootsen 40 jaar lid
Je bent 40 jaar lid. Een aantal jaren trombone gespeeld. Voorzitter geweest van 1987 tot 1990 
en laten we het rijtje nog maar even afmaken: in 2005 benoemd tot ere lid van deze mooie 
vereniging. Verder stond je door de jaren heen voor de fraaie decors voor onze concerten en het 
ontwerp van onze bar -in de vorm van een vioolsleutel- komt van jouw hand. Daar hebben we tot 
de dag van vandaag veel plezier van. Dan kennen we je van de bekende cartoon tekeningen waar 
je menig lid mee blij hebt gemaakt. Ook kijken we elk jaar uit naar de getekende kerstkaart. 
Kortom Piet 40 jaar lid van De Bazuin is gepaard met je grote inzet. Dank daarvoor en van harte 
gefeliciteerd.

Anne Besems 40 jaar lid
Ook jij hoort nu bij de oude garde van De Bazuin. We hebben 40 jaar lidmaatschap genoteerd en die 
zijn ook voor jou bij De Bazuin niet geruisloos voorbij gegaan. Je bent als 15-jarige jongen begonnen 
bij de drumband. Daarna op saxofoon gespeeld en een lange periode de fraaie grote besbas. Voorzitter 
geweest van 1992 tot 1995 en benoemd tot lid van verdienste in 2005. Voor de Bazuin-jeugd was je 
jarenlang erg actief met het organiseren van de bekende Bazuin-op-stap-dagen. De jeugd van toen 
heeft daar goede herinneringen aan. Je had ook veel aandacht voor de jeugdopleidingen. Organiseren 
van de eerste rommelmarkten en boekenmarkten, samen met je vader. Ja, ook je ouders waren inzet-
baar voor De Bazuin. Trouwens het hele gezin Besems waren actieve muzikanten. Anne. Je hebt veel 
betekent voor De Bazuin. Veel dingen gedaan en georganiseerd. Dank daarvoor en we hopen je regel-
matig te zien bij onze concerten. Hartelijk gefeliciteerd met de gouden Bazuin-speld.

Gefeliciteerd gouden jubilarissen

Gefeliciteerd!
Joke  Koedam was 25 jaar lid van verdienste
Anja Harderwijk-de Jong 30 jaar lid
Angela van Tuijl 30 jaar lid 
Joke van Oord 30 jaar lid
Arjan Boot 35 jaar lid 
Jacqueline Smeekes-Hootsen 45 jaar lid

Gefeliciteerd!
Marian Aaftink 25 jaar lid
De zilveren speld

Gefeliciteerd!
Rianne van der Laan-
Venderbos 25 jaar lid
De zilveren speld

Gefeliciteerd!
Robert Stout 25 jaar lid
De zilveren speld

• Marian Aaftink, Rianne van der Laan - Venderbos en Robert Stout (allen bestuursleden) werden tijdens 
het nieuwjaarsconcert toegesproken door voorzitter Hans Bos en bedankt hen voor hun verdienste in de 
afgelopen jaren. Het was voor het eerst dat Bos deze taak -handig en enthousiast- als voorzitter vervulde. 
Ere lid Piet Hootsen en lid van verdienste Anne Besems, beide 40 jaar lid van de vereniging, ontvingen de 
gouden Bazuinspeld en werden door Hans Bos zeer gewaardeerd en bedankt voor hun grote inzet. Beide 
heren zijn in het verleden ook voorzitter geweest. Ook dirigent Jos Jansen werd bedankt voor zijn inzet. 
Bloemen voor Jos!
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In bezit van het Bazuin beeld
1999 - Ere voorzitter Henk van Engelen (=)
2002 - Piet Koedam
2003 - Henk Ekelmans (=)
2004 - Frans Swaters
2005 - Piet Hootsen
2007 - Henk Bonenkamp
2007 - Frits Stout (=)
2009 - Theo Bos
2014 - Nanda van Stam & Joke van Oord

Ere-lid • Piet Hootsen • Frans Swaters • Nanda van 
Stam • Joke van Oord • Huub Niesthoven (2013) 
• Piet Koedam (2016) Lid van verdienste  • Paul van 
Opstal • Joke Koedam • Joop Gelderblom • Joke van 
Oord • Marco de Groot • Anne Besems • Truus en 
Govert de Wagenaar (2016)
Bazuin paneel voor verdienstelijk werk 
2003: Piet Koedam, Theo Bos, Joop Gelderblom
2004: Rein Jens, Jan Romijn, 2005: Huub Niesthoven, 
Bets Verduin, 2009 Herman de Ronde

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

www.debazuin-gorinchem.nl

2014. De Koninklijke Harmonie De Bazuin mag de komende 
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. 



BazuinBoulevardBazuinBoulevard
Nieuws en Feiten en paparazzi beelden die u nog niet wist of gemist heeft. Leest lekker bij de koffie.

BazuinBoulevardBazuinBoulevard
Nieuws en Feiten en paparazzi beelden die u nog niet wist of gemist heeft. Leest lekker bij de koffie.

Denk om jezelf en anderen. Bli jf gezond en nog even volhouden.

Zeker in dez t i jd ki jk je wat meer op facebook. En dan kom je Linda 
Bazuin tegen. Hoe apart dat die bestaat. We bedoelen natuurli jk de 
achternaam.

Dat is alweer een t i jd je geleden dat we in zo’n formatie muziek maakten. 

We ki jken er met smart op terug. Gaan we het nog een keer meemaken?

Maar er is er een meer met ”Bazuin” als achternaam. Hoe apart.

Geen bruiloftsmars voor onze Danielle. Haar trouwdag van 
24 april is ui tgesteld. Dat wordt nu vri jdag 16 oktober 2020.
Alvast van harte gefelic i teerd en maak er een mooie dag van 
om nooit  te vergeten.

Piano eindelijk verkocht

Gelezen op facebook: Onze secretaris Marian 

Aaftink experimenteert in miniatuurfotografie.

Hier een grappig voorbeeld van.

Wat zi t  er in onze zeep dispencers bi j  de toilet ten. Die vraag 
wordt nu wel eens gesteld.Het is Soft Care Antibacterial 

Foam. Een milde, volle schuimzeep met antibacteriële 
werking. Biedt extra bescherming tegen bacteriën. Geschikt 

voor veelvuldig gebruik. Ongeparfumeerd.

Bazuinleden spelen thuis op 
Koningsdag het Wilhelmus.
Maandag 27 april 2020. Veel waardering voor leden die het 
hebben gedaan, thuis in de tuin of vanaf balkon op. Kun je 
ook doorstrepen van je “bucket list’. Hier een paar foto’s 
vanaf facebook geprikt.

Ook Femke, Maudi en Danielle speelden

Om 10 uur gaan we beginnen, nog even rust: Anne Besems, Frank van Middelkoop,Anja van Middelkoop en Dinny Besems -Van Engelen.

Zonder hoogtevrees: Samen met buurman Edwin 
Den Tek ook het Wilhelmus gespeeld/gezongen 

om 10 uur vanaf 8 hoog. Beide vanaf eigen 
balkon. Moet u gehoord hebben.

Theo Bos vanuit  het dakraam
Het is gelukt. De piano is verkocht via Marktplaats. De kopers 
kwamen eerst met een Chevrolet en dachten de piano wel even 
plat in de achterbak te leggen. Dat ging dus niet. Dus maar weer 
een uurtje naar huis rijden. Bij de 2e poging op 2e Paasdag kwa-
men ze met de platte kar. Daar was ruimte genoeg voor wel zes 
van die piano’s. Die dachten natuurlijk “we zullen geen risico 
meer nemen”. We hadden de goede maten toch doorgegeven. 
“Je moet het maar ruim zien”

Ruimte
Na jarenlang een “sta in de weg” in ons magazijn is er nu 
ruimte gecreëerd. Was ook net op tijd dat de piano weg was. 
De Gorcumse bridgeclub gaat ook gebruik maken van ons 
gebouw, op donderdagavond. En...twee kasten bridgespullen 
staan al ingelijfd in het magazijn. Welkom bridgers!



Voor aanvang van het grote kerstconcert speelde het 
jeugdorkest BazzBrass de bekende kerstliederen “om 
in de sfeer te komen”. Het orkest staat onder leiding 
van de enthousiaste dirigent Yavin Groenewegen die de 
jeugd wekelijks wegwijs maakt om hun instrument goed 
te bespelen. Tijdens het kerstconcert waren er maar 
liefst vijf jeugdige slagwerkers actief met “Stormbreak”. 
Een niet al te makkelijke compositie die samen met 
drie oudere slagwerkers prima uit de verf kwam. Peter 
Bansberg, Adrie van Werd en Jan Hendrik Hootsen 
gaven tijdens het concert een staaltje van hun kun-
nen. Allen zijn professionele slagwerkers. Van Werd 
en Hootsen zijn als klein mannentje begonnen bij De 
Bazuin. Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Dankzij 
o.a. Rabobank, FOWW en gemeente Gorinchem was het 
haalbaar om dit fraaie concert te kunnen organiseren.

Dirigent Yavin Groenwegen
Yavin is sinds mei 2017 dirigent van het Bazuin jeugd-
orkest. Yavin is een trombonist in hart en nieren met 
een duidelijk eigen smaak en aanpak. Als musicus, 
trombonist, dirigent en muziekdocent is hij van alle 
markten thuis op muziekgebied. Hij geeft les op trom-
bone / bariton / euphonium / bas. Een gedreven muzi-
kant waar de jeugd erg enthousiast over is en dat is ook 
belangrijk. 

Bazuin geeft jeugd 
de ruimte tijdens fraai 
kerstconcert



De pianist is zondag 12 april op 78-jarige leeftijd overleden. Hij overleed 
in het Rosa Spier Huis in Laren waar hij woonde. Hij leed aan alzheimer, 
maar overleed aan kanker, aldus zijn familie.

Louis van Dijk en De Bazuin
We hebben als Bazuin goede herinneringen aan Louis van Dijk. In 2000 was 
hij samen met zijn dochter Selma op viool te gast op het 12e kerstconcert in 
de Grote Kerk te Gorinchem. ,,De tijd van Louis van Dijk was heel mooi. Met 
hem kon je heel fijn samenwerken. Onze oud-dirigent Henk Bonenkamp, 
voorheen solofluitist van de Marinierskapel, heeft toen een fraai solostuk 
gespeeld met Louis.”

Ook in 1993 was Van Dijk als solist op het Kerstconcert en begeleidde toen 
koor Intermezzo met Stille Nacht. Voor de koorleden en dirigent was Louis 
van Dijk destijds bijzonder om te mogen samenwerken. Hij had oog voor 
amateurs. Gewoon en zeer meegaand. We hebben mooie herinneringen aan 
Louis van Dijk. En dat blijft!

Louis van Dijk heeft ons verlaten,
maar zijn muziek klinkt voort.

Herinneringen aan Louis van Dijk

Mooi kerstgebaar van de Rabobank
Het 31e kerstconcert in de grote kerk had alles in zich wat je van 
een kerstconcert kon verwachten. Of toch niet? Verrassende pro-
grammering stond er op het programmaboekje en dat was het ze-
ker. Nooit eerder gehoord, dat zangeres Petra Berger werd begeleid 
door een drietal slagwerkers op marimba.

De Grote Kerk was niet zo groot als de organisatie had gewild. 
De Gorcumse Bazuin is een groot orkest en met zoveel belangstel-
ling is het zowel bij orkest als publiek schipperen met de ruimte. 
Het is allemaal goed gegaan. Complimenten aan de organisatie. 
Het orkest staat strak onder leiding van dirigent Jos Jansen, die ook 
verantwoordelijk is voor de gehele programmering.

Rabobank Cheque
Verrast werd stichting voorzitter Theo Bos met de door Renate van 
Maaren aangeboden Rabobank cheque van maar liefst 2000 euro. 
“Zijn we bijzonder blij mee en mooie bijdrage om dit kerstconcert te 
kunnen organiseren.” 

Het Rabobank Coöperatiefonds ondersteunt initiatieven, die het 
maatschappelijke of culturele leven in stad en regio verbeteren.

Blazers klassen verzorgd 
door De Bazuin, met als 
afsluiter een mini-concert!

11 December 2019- was het weer zo-
ver: De kerstkeuzecursus! Dit keer 
helaas zonder groep 7/8, zij deden 
mee aan de techniekwedstrijd van 
‘t Gilde. De kinderen uit de groepen 
1 tm 6 hebben de prachtigste crea-
ties gemaakt: kerstkransen, dum-
plings, kerststolpen, versieringen 
voor in de kerstboom, 3d printen 
en nog heel veel meer. 

Ook konden de kinderen meedoen 
met de blazersklas van de Konin- 
klijke Harmonie De Bazuin (in 
samenwerking met de Gemeente 
Gorinchem en Instrumentenfonds 
Gorinchem) en gaven ze een echt 
mini-concert in de kuil! Nogmaals 
dank aan alle ouders en stam-
groepleiders die een keuzecursus 
hebben gegeven! Het was weer een 
gezellige ochtend!

Minister: individuele 
muziekles is toegestaan!

29 April 2020. Eindelijk duidelijk-
heid of individuele muziekles is 
toegestaan. Op vragen van leden 
van de Tweede Kamer heeft minis-
ter Ingrid van Engelshoven (OCW) 
bevestigd dat individuele muziek-
lessen toegestaan zijn, mits de 
regels van het RIVM in acht wor-
den genomen (onder andere de 1,5 
meter afstand).

Gaan we het nog meemaken om zij aan zij te zitten tijdens een concert? Wie 
zal het zeggen. We snakken nu al naar de oude situatie. We zijn ons er van 
bewust dat het allemaal niet zo slecht was. Nu tijd voor bezinning en een 
paar passen terug. Het kon ook niet op. Het COVID-19 virus tijdperk zal ons 

nog lang heugen en geschie-
denis schrijven. Bij het ter 
perse gaan van dit clubblad 
staat culureel Nederland 
nog geheel stil. Individueel 
mag er nu muziekles worden 
gegeven. Grote evenemen-
ten, concerten en groepsac-
tiviteiten mogen niet. Het 
is even niet anders en we 
hopen op betere tijden. Blijf 
gezond en let op anderen.
 

Volle bak bij Kerstconcerten?

Componist en 
dirigent 
Willy Hautvast 
overleden
In zijn woonplaats Nijmegen 
is op 6 mei componist, ar-
rangeur en dirigent Willy 
Hautvast op 87-jarige leeftijd 
plotseling overleden.

De in Maastricht geboren 
musicus was onder meer als 
klarinettist verbonden aan 
de Kapel van de Koninklijke 
Luchtmacht. In die periode 
arrangeerde hij circa 250 wer-
ken voor dit orkest. Na zijn 
loopbaan bij de Kapel van de 
Koninklijke Luchtmacht werd 
hij benoemd tot hoofd Hafa en 
Klassieke afdeling aan Mu-
ziekcentrum De Lindenberg te 
Nijmegen.
Vanaf 1960 begon hij arran-
gementen en composities te 
publiceren. Van zijn hand 
verschenen ongeveer 300 
composities en arrangemen-
ten. Hij ontving compositieop-
drachten van SONMO, SAMO, 
NFCM, Fonds voor de Schep-
pende Toonkunst, Stad Venlo 
en won in 1970 met het werk 
Festal Suite de eerste prijs in 
de Hilvarenbeekse composi-
tiewedstrijd.
Willy Hautvast was jarenlang 
lid van het college van juryle-
den voor concertwedstrijden 
en examinator bij de federa-
tieve muziekexamens. Ook di-
rigeerde hij diverse orkesten.



Schitterend kerstconcert.
Echt schitterend.



Het 31e kerstconcert in de grote kerk had alles in zich 
wat je van een kerstconcert kon verwachten. Of toch 
niet? Verrassende programmering stond er op het 
programmaboekje. En dat was het zeker. Nooit eerder 
gehoord, dat zangeres Petra Berger werd begeleid door 
een drietal slagwerkers op marimba met het lied “De 
Zee”.  Ook voor de zangeres moet dat een enorme erva-
ring zijn geweest. Verder het bekende kerstrepertoire 
zoals “ Nesun Dorma”, “O Holy Night” en de Christmas 
Song. Petra is regelmatig gast bij concerten van De 
Bazuin en brengt op haar eigen wijze extra sfeer op zo’n 
mooi kerstconcert, want dat was het. 

Slagwerkers Adrie va Werd, Jan-Hendrik Hootsen en 
Peter Bansberg, die begonnen zijn als klein mannetje bij 
De Bazuin, gaven een staaltje ritmiek ten gehore, die je 
op een dergelijk concert niet zou verwachten. Ook ver-
rassend gespeeld, door maar liefst acht slagwerkers, 
was de compositie “Stormbreak”. Een frivool uitstapje 
met de orkestleden, die meer moesten doen dan de 
noten spelen. Handgeklap, stampen met de voeten en 
tikken op het instrument stonden gewoon in de partij 
genoteerd. Gewaagd om een dergelijk stuk in de pro-
grammering op te nemen. 

Het gastkoor Poznan Cathedral Choir “De Poolse 
Nachtegalen” hadden hun laatste optreden in de Grote 
Kerk, voordat zij huiswaarts gingen. Zoals het er nu 
uitziet was dit koor voor het laatst in Nederland. “ Het 
is voor mij niet meer haalbaar om dit verder te orga-
niseren” aldus Frieda de Kreij uit Giessenburg, die 30 
jaar actief is geweest om dit koor naar Nederland te 
halen. Het koor was nu voor de vierde keer te gast bij 
het Kerstconcert. Wellicht een idee voor een Rotary of 
Lionclub om dit project op te pakken. 

Indruk
Het koor maakte veel indruk op het publiek. Ondanks 
dat er in het Pools werd gezongen had het publiek veel 

sympathie voor die kleine mannetjes, die zomaar solo 
stonden te zingen voor een groot publiek. Hoog gezon-
gen klanken galmden door de kerk. Emotioneel en res-
pectvol. Bijzonder was ook het samenspel met orkest 
en koor. Geeft aan dat muziek internationale taal is. De 
speciaal gemaakte arrangementen werden vlak voor het 
concert voor het eerst gerepeteerd. In de avond klonk 
het allemaal geweldig.

Groot orkest
De Grote Kerk was niet zo groot als de organisatie had 
gewild. De Gorcumse Bazuin is een groot orkest en met 
zoveel belangstelling is het zowel bij orkest als publiek 
schipperen met de ruimte. Het is allemaal goed gegaan. 
Complimenten aan de organisatie. Het orkest staat 
strak onder leiding van dirigent Jos Jansen, die ook 
verantwoordelijk is voor de gehele programmering. Jos 
Jansen heeft de laatste jaren het orkest hoorbaar en 
zichtbaar fors laten groeien. Voorzitter Theo Bos van de 
stichting De Bazuin “Alle repetities worden vol bezocht 
en leden hebben veel respect voor deze dirigent. Hij 
dwingt het met zijn muzikale kwaliteiten en humor op 
een positieve manier af. Wij zijn blij met Jos”. 

Rabobank Cheque
Ook blij werd Bos van de door Renate van Maaren aan-
geboden Rabobank cheque van maar liefst 2000 euro. 
De Rabobank Coöperatiefonds ondersteunt initiatieven, 
die het maatschappelijke of culturele leven in stad en 
regio verbeteren. De Bazuin is op de goede weg en in 
stijgende lijn. Afwisselende programmering en grote 
indruk maakte het met “Russian Christmas Music”. Een 
compositie, die de kerk volumineus vulde en de kerk 
was al zo vol. Het geheel werd door alle deelnemers 
afgesloten met “Stille Nacht”. Het was een schitterend 
kerstconcert. Dat zeker!

Foto’s Jan Noorlandt

Bazuin schittert op kerstconcert in Grote Kerk

Foto’s van kerstconcert 2019Jan Noorlandt



Koffie & Thee  Stempelkaart
10 + 1x GRATIS

Prijs voor deze kaart is € 10.-.
Je kunt er 11x een kopje koffie of thee mee betalen!

Da’s makkelijk. Gewoon even laten aftekenen.

Geniet ervan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nieuw bij De Bazuin is de Koffie&Thee stempelkaart. 
10 Betalen is 11 kopjes halen. Je hoeft geen geld of pinpas 
meer bij je te hebben om je kopje thee of koffie te betalen. 
(wel natuurlijk voor de eerste keer: tien euro). Lekker 
makkelijk om op de repetities te gebruiken.

Koffie&Thee betaal je straks 
met een stempel

Deze is gratis!

Koffie & Thee  Stempelkaart
10 + 1x GRATIS

Prijs voor deze kaart is € 10.-.
Je kunt er 11x een kopje koffie of thee mee betalen!

Da’s makkelijk. Gewoon even laten aftekenen.

Geniet ervan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zoon Ties Theo Arie Bos is geboren 
op 11 februari 2020. Trotse ouders 
zijn voorzitter Hans Bos en Linda 
Visser. Van harte gefeliciteerd

Zoon Jesse Lucas Onvlee is geboren 
op 15 April 2020. Trotse ouders 
zijn Erik en Sandra Onvlee. Van 
harte gefeliciteerd.

Nieuwe muzikanten geboren

Om de muzikanten tijdens deze 
coronacrisis in beweging te hou-
den heeft de dirigent Jos Jansen 
het plan bedacht om de muzikan-
ten van De Bazuin via WhatsApp 
te voorzien van instructies be-
treft de composities, ademhaling 
(spanning, ademsteun en The five 
blows) en hoe te studeren. Oefe-
ningen die ze dan thuis elke dag 
op hun instrument kunnen doen.

Tips van Jos!
Een uitdaging op zich om thuis 
op een goede manier met het vak 
muziek bezig te zijn. Vanavond 
is de tweede sessie die exact om 
20.00 uur van start gaat. De 
volgende composities worden be-
sproken: Eventide, Finale Organ 
Symphony, The Story of Anne 
Frank. Leden kunnen met potlood 
aantekeningen maken en krijgen 
voor de komende week diverse 
instructies hoe de partij te spelen.

Als straks de repetities weer echt 
beginnen heeft het orkest met 
deze werkvorm een voorsprong 
en kunnen “snel” schakelen voor 
de komende concerten die op de 
agenda staan. Bevrijdingsconcert 
en Kerstconcert. We kijken er 
naar uit.

Bazuin repeteert 
via WhatsApp
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Voorzitter Henk van Engelen (1929-2011)
Vader was timmermansbaas in de houtzagerij van Holz & Advokaat op de Kortendijk en woonde 
op het Nijverheidsplein in de wijk Eerste West. Verleden tijd, want de wijk is inmiddels gesloopt. 
Henk was de jongste in een gezin van vier jongens en een meisje. Al op de MULO kreeg hij ver-
kering met Geertruida Mik, zijn latere echtgenote. En ze waren samen ook lid van de Oranje 
Garde, waar Henk tamboer was. Op 8 april 1946, op zijn zeventiende verjaardag, meldde hij 
zich bij De Bazuin, kreeg les van dirigent Gerritse en oefende thuis op twee stoelen. Hij werd de 
opvolger van de toenmalige paukenist Louis de Maagd. Enkele jaren later werd hij ook tambour-
maître als opvolger van Dick Straver, die naar Dordrecht verhuisde.

Als leerling tekenaar ging hij werken bij architect Pennings in Almkerk. Later bij architect 
Kleinloog in Genderen. Via avondstudie bij de PBNA werd hij bouwkundig opzichter. Dat leverde 
hem een baan op bij de gemeente en zo maakte Henk als opzichter-tekenaar de bouw mee van 
onze eerste en laatste torenflat aan de Wilhelminalaan. Bij De Bazuin werd hij in 1955 tweede 
voorzitter en nam hij de leiding op zich van de drumband. 

De functie van hoofd-opzichter bij een bouwproject in Enschede in dienst van architectenbureau 
Ir. S.J. van Embden NV te Delft was voor hem een uitdaging en de familie Van Engelen ging 
daar in 1960 ook wonen. Hij bleef wel lid van De Bazuin, maakte het zeventigjarig jubileum in 
de Kolfbaan nog mee en hij kwam regelmatig naar Gorcum om de concerten en vergaderingen 
bij te wonen. In Enschede liet hij de pauken ook niet met rust. Hij speelde mee bij de Twentsche 
Orkestvereniging, bij het Overijsselse Philharmonisch Orkest en bij het operagezelschap Forum. 
Verder leidde hij de drumband van de R.K. Leo-Harmonie en van de speeltuinvereniging 
Vorstweg & Omgeving.

Na vier jaar Enschede kwamen Trui en Henk toch terug naar Gorcum; in 1963 begon hij als zelf-
standig architect. Bij De Bazuin werd hij opnieuw tweede voorzitter en in 1967 nam Henk het 
voorzitterschap over van Toon van den Berg. Achttien jaar lang heeft hij in deze functie ontel-
bare malen De Bazuin vertegenwoordigd. Een begaafd spreker, die contacten onderhield met de 
burgemeester, de raadsleden (hij was van 1966 tot 1973 ook raadslid voor de toenmalige CHU) 

Het echtpaar Van Engelen blij en verrast bij de huldiging in De Nieuwe Doelen tijdens het feestconcert van de 85-jarige vereniging.

Henk van Engelen (rechts) en Herman 
van der Lee. De Bazuin maakte hen 
vrienden voor het leven.

Henk als tambour-maître.
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Voorzitter a.i. Piet Hootsen (1938)
Na het vertrek van Henk van Engelen werd het voorzitterschap niet direct overgenomen door 
vicevoorzitter Frits Stout. In deze periode (1987-1988) werd Piet Hootsen als voorzitter a.i. benoemd.  

Zijn muzikale loopbaan
Ondanks het drukke leven, eerst in de banketbakkerij in de Westwagenstraat en later in 
Merwezicht bij de Waterpoort, werd er in de familie Hootsen aan muziek niet voorbij gegaan. 
Moeder zong in een koor en vader had ongetwijfeld aanleg als drummer. Tijdens het werk sloeg 
hij mooie marsen met zijn gard in de schalen slagroom of liet hij de koksmessen ritmisch dansen 
over de hardstenen werkbank in de bakkerij. Moeder en de kinderen waren allemaal op pianoles.
 

Zijn ouders waren donateur 
van De Bazuin; ze bezochten 
de Bazuinconcerten in de Oude 
Doelen. Dan bracht pa een taart 
mee voor de verloting. Een keer 
won vader Hootsen de taart zelf. 
’Opnieuw verloten werd’, er van-
uit het publiek geroepen. ’Nee’, 
riep de bakker, ’Ik heb nog nooit 
iets gewonnen en nu eet ik hem 
zelf op’. 
 

De kinderen van Piet: Jan Hendrik, Jacqueline en Robert werden al jong lid van De Bazuin. De 
eerste startte bij de drumband onder leiding van Herman van der Lee en werd daarna slagwerker 
in het grote orkest. Hij voltooide zijn opleiding aan het Rotterdams Conservatorium, geeft les bij de 
SKVR, het kunstcentrum in Rotterdam en heeft zijn werk in de showbizz. Jacqueline koos de klari-
net. Zij kreeg eerst les van ome Koos van Brouwershaven en ging vervolgens naar de Muziekschool. 

Wachtend op wat komen gaat: Piets va-
der (vierde van rechts, in korte broek) tus-
sen zijn vrienden bij een Bazuinconcert. 

Drie voorzitters (ere-, a.i. en vice-)  
vertegenwoordigen De Bazuin op de 
nieuwjaarsreceptie in het stadhuis.

”Wie hard studeert gaat steeds zachter blazen.” (Gerrit Fokkema)

ERE LEDEN
mej. de wed.P. Smits 1909 
Th. A. Beausar  1909
J.C. Cornet   1909
S. Smits   1909  
T.M. van der Vlies  1909
A. Süsholz   1919
H.A. van Goch  1919
C. Smits   1929
J. van Bodegom  1929
Louis de Maagd  1947
Z. Tritten   1949
J.J. Gerritse (Coos) 1939
Jan Hoogendoorn
Koos van Brouwershaven 1945
Jan Ducardus
Dirk Egas
Cor Derendorp  1969
Andries Eikelenboom 1972
H. Jacquemijns
P. van Oort
Adam de Joode  1977
Cees Dammers  1979
Frederik Kool  1979
Lo F. Smits   1979
Lambertus Weiler  1985
Jan Keuken   1992
Herman van der Lee 1996 
Wim Walraven  1997
Frans Swaters  1997
Piet Hootsen  1999
Frits Stout   1999
Nanda van Stam  2002
Nico Verduin | postuum 2005
Joke van Oord  2008
Huub Niesthoven  2013 
Piet Koedam  2016

LEDEN VAN VERDIENSTE
Th. Bossers   1962
Dhr. Eltink
Ber Philipse   1991
Hein Schenau
George van Rooyen
Gerrit van den Boezem
Paul van Opstal  1979
Joke Koedam  2000
Joop Gelderblom  2000
Joke van Oord  2003
Marco de Groot  2004
Anne Besems  2005
Truus de Wagenaar 2016
Govert de Wagenaar 2016

BAZUINBEELD
Henk van Engelen 1999
Piet Koedam  2002
Henk Ekelmans  2003
Frans Swaters  2004 
Piet Hootsen  2005
Henk Bonenkamp  2007
Frits Stout   2007
Theo Bos   2009
Joke van Oord  2014
Nanda van Stam  2014

VOORZITTER
J.J. Gerritse (Coos) 1889 - 1894
L.J Gerritse  (Bertus) 1894 - 1955
Toon van den Berg 1955 - 1967
Henk van Engelen  1967 - 1986
Piet Hootsen   1987 - 1989
Frits Stout    1989 - 1991
Anne Besems   1992 - 1995
Bob Morélis   1996 - 1997
Theo Bos    1997 - 2009
Alexander Willemse  2009 - 2011
Richard Haeser   2011 - 2013
Theo Bos|Anne Besems  2013 - 2014
Anne Besems   2014 - 2015
Theo Bos    2014 - 2017
Hans Bos    2019

DIRIGENTEN
Philip van Wijk  1889 - 1894 
L.J. Gerritse (Bertus) 1894 - 1955
Marinus Jansen   1955 - 1957
Heinz Friesen   1958 - 1963
John Verheijen  1963 - 1964
Willy Schobben   1965 - 1966
Herman Oly   1966 - 1975
Gerrit Fokkema   1975 - 1980
Gerard Stellaard   1981 - 1984
Pieter Zwaans   1985 - 1988
Henk Bonenkamp  1989 - 2014
Arno Schipdam   2014 - 2016
Hans Verheij   2016 - 2017
Jos Jansen    2017 

EREVOORZITTER
L.J. Gerritsen (Bertus)  1955
A.G. van den Berg (Toon)  1967
Henk van Engelen   1986
Theo Bos     2009

EREDIRIGENT
Henk Bonenkamp   2014

Henk Van Engelen  1987 - 1998 
Ben Groot   1999 - 2010
Theo Bos   2011 
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Decennia lang heeft Gorcums oudste muziekvereniging een muzikale bijdrage geleverd aan de 
jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. Dat doet zij overigens ook nu nog.
De Bazuin was door de jaren heen ook van de partij bij onder meer de intocht van de jaarlijkse 
wandel-avondvierdaagse en de intocht van Sinterklaas. Aan beide evenementen zou De Bazuin 
als concertvereniging ook nu nog een belangrijke bijdrage kunnen en willen leveren, door het 
wachtende publiek in beide gevallen te trakteren op bij gelegenheden passende muziek. Zaak 
voor de betreffende organisaties!

Het geven van concerten gaat De Bazuin nog altijd goed af. Jaarlijks staan het Voorjaarsconcert 
en het Oranjeconcert op Koninginnedag in het stadhuis op het programma, als ook het SNS-
Promsconcert in de Sporthal en de deelname aan het Lingehavenconcert.
Tot in verre omtrek is het jaarlijkse Kerstconcert bekend. Elk jaar opnieuw een nauwelijks te  
evenaren muzikale happening. Aflevering vijfentwintig vond plaatst in 2013.
Gezellige concerten, wisselend van invulling, worden nog altijd in het muziekcentrum  
De Harmonie gehouden, waaronder het traditionele Nieuwjaarsconcert en niet te vergeten  
het tweejaarlijks concert voor en met (verstandelijk) gehandicapten.

De muziektent: een belangrijk 
middelpunt voor muzikale 
evenementen
Het oudste permanente exemplaar, 
van hout en gietijzer met platen dak 
op hoge pilaren, stond in de lommer-
rijke Doelentuin aan de Molenstraat tot 
aan de afbraak in 1961. De tweede tent 
stond in de tuin van de Kolfbaan langs 
de Schuttersgracht. Destijds het ontspan-
ningsgebouw van De Vries Robbé. De tent 
bestond uit metalen stijlen een torendak 
van stalen buizen met houten beschot. In 
1984 werd hij gerestaureerd en deed nog 
enkele jaren dienst voor onder andere het 
VOGO festival van de muziekvereniging 
De Volharding.
In 1916 kocht de Gemeente voor 916 gul-
den een demontabele muziektent van 
hout en gietijzer met een dak van rood 
wit gestreept zeildoek, de Gorcumse kleu-
ren. De opbouw op de Grote Markt tussen 
het stadhuis en der Fontein bezorgde zes 
mensen een halve dag werk.  
Vele feestelijkheden hebben duizen-
den mensen rondom deze tent bijeen 
gebracht zoals de bevrijdingsfeesten in 
1945. Na ruim 45 jaar trouwe dienst,  
ook door het bewerkelijke opbouwen,  
verdween de tent uit het zicht in de 
opslagruimtes van Gemeentewerken.
Bij het vierde landelijke bedrijfsmuziek-
festival georganiseerd door De Vries 
Robbé in Gorinchem werd een muziek- 
tent gehuurd. 
In 1962 werd bij de firma Spijkstaal uit 
Spijkenisse een nieuwe demontabele 
muziektent aangeschaft voor 9900 gul-
den. Deze tent op te bouwen in drie uur 
door drie mensen is op verschillende 
plaatsen in de stad inzetbaar. Na de bouw 
van het nieuwe stadhuis verhuisden hier-
mee ook de Koninginnedagconcerten en 
nam het gebruik van de tent af. 

De eerste demontabele muziektent op de Grote Markt.

De Bazuin onder leiding van Pieter Zwaans in de tuin van de Kolfbaan.

De Bazuin in de huidige tent.

Gorinchem Cultuurstad in 1998 
zorgde voor een grote opknapbeurt 
waarbij ook het tentdak weer de  
traditionele rood wiite strepen kreeg.

J.J. COOS GERRITSE L.J. BERTUS GERRITSE TOON VAN DEN BERG HENK VAN ENGELEN FRITS STOUTPIET HOOTSEN

ANNE BESEMS BOB MORÉLIS THEO BOS HANS BOSRICHARD HEASERALEXANDER WILLEMSE

PHILIP VAN WIJK L.J. BERTUS GERRITSE HEINZ FRIESEN WILLY SCHOBBEN HERMAN OLYJOHN VERHEIJENMARINUS JANSEN

GERRIT FOKKEMA PIETER ZWAANS HENK BONENKAMP ARNO SCHIPDAM JOS JANSENHANS VERHEIJGERARD STELLAARD

Ere GallerijVerleden heb je, toekomst moet je maken.

DE BAZUIN DIRIGENTEN

GEEN FOTO

2014. De Koninklijke Harmonie De Bazuin mag de komende jaren weer 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.
2019 De Bazuin 130 jaar. 2024: 135 jaar; 2029: 140 jaar; 2034: 145 jaar; 2039: 150 jaar. 

O P G E R I C H T  I N  1 8 8 9

DE BAZUIN VO ORZITTERS

VOORZITTER STICHTING VRIENDEN VAN DE BAZUIN

SInds een paar weken 

siert in ons gebouw een 

historisch paneel met 

vermelding van onze 

dirigenten, voorzitters, 

leden van verdienste en 

ere leden door de jaren 

heen.

Een Hommage aan deze 

mannen die De Bazuin 

gemaakt hebben waar 

we nu staan.

Met dank aan 

Piet Hootsen, 

Huub Niesthoven en 

Theo Bos.

|Bridgen in De Harmonie. De Gorcumse 
bridgeclub zal op donderdagavond gebruik 
nemen van ons gebouw. Zo is nu de maan-
dagavond (Bewitched), woensdagavond 
(Bazuin), donderdagavond (Bridge) en 
vrijdagavond (Merwe Sinfonietta) en zon-
dagmorgen  (kerk) gevuld. Een mooie ont-
wikkeling dat dit gebouw multifunctioneel 
wordt gebruikt.

|ZonZomerOrkest. We hebben bericht 
ontvangen van ZON dat het concert in 
Gorinchem niet door gaat. Het gehele 
tournee is afgelast vanwege de Corona.
Concert in Gorinchem stond gepland op 
31 juli 2020. Volgend jaar 2021 wellcht.



Bazuin-jeugd 
spettert er op los
Tijdens het traditionele nieuwjaarsconcert van de 
Koninklijke Harmonie De Bazuin gaf het jeugdorkest 
o.l.v. Yavin Groenewegen een spetterende show. 
De kleinste muzikanten gaven een groots optreden 
en kregen een  staande ovatie. Mooi om dat te zien 
dat jeugd enthousiast is met het bespelen van hun 
instrument, maar er was meer te beleven op deze 
gezellige concertavond.

Jubilarissen
Marian Aaftink, Rianne Venderbos en Robert Stout 
(allen bestuursleden) werden toegesproken door 
voorzitter Hans Bos en bedankt voor hun verdienste 
in de afgelopen jaren. Het was voor het eerst dat 
Bos deze taak -handig en enthousiast- als voorzitter 
vervulde. Ere lid Piet Hootsen en lid van verdienste 
Anne Besems, beide 40 jaar lid van de vereniging, 
ontvingen de gouden Bazuinspeld en werden door 
Hans Bos zeer gewaardeerd en bedankt voor hun 
grote inzet. Beide heren zijn in het verleden ook 
voorzitter geweest.

De harmonie had een leuk programma samengesteld 
waar ook jeugdige solisten zich lieten horen. Altijd 
spannend om te doen maar het kwam allemaal goed 
uit de verf. Goed dat dirigent Jos Jansen ruimte geeft 
aan de jeugd. Dat werd zeer op prijs gesteld door het 
publiek. Een leuk concert met tot slot een bitterbal 
en een glaasje fris. Kortom. Mooie muziek gehoord 
in Gorinchem!
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Yavin geeft 
verrassend  
concert.

woensdag 29 april 2020

Rotterdam

Marcel Potters
Rotterdam

De taptoe blazen, dat lijkt een
peulenschilletje. Mooie lange no-
ten in het begin, een wat venijnig
sprintje in het midden en dan een
rustig einde. Dat móet met een
paar daagjes oefenen toch wel on-
der de knie te krijgen zijn? Niet
dus, zeggen ervaren trompettis-
ten. ,,Het is zwaar en lastig’’, zegt
trompetdocent Quirijn Vos (29)
van Trompetles Rotterdam. ,,En
als je vraagt of je dit in een week
kunt leren, dan zeg ik: nee!’’ Geoe-
fende blazers komen er wel door-
heen. ,,Wat dit signaal lastig
maakt, is dat bij trompet spelen al-
les wordt bepaald door de trilling
van je lippen door de lucht in het
mondstuk. Doordat je ook geen
ventielen gebruikt bij de taptoe
ben je nog meer aangewezen op je
eigen techniek en ben je wat
kwetsbaarder. Dit werk speel je
daarentegen helemaal alleen. Elk
nootje moet perfect zijn. Je mag
nergens de mist in gaan, want dat
hoor je meteen.’’

Trompettist Simon Wierenga
(50) van het Rotterdams Philhar-
monisch Orkest sluit zich daarbij

aan. ,,Het is voor geoefende
musici niet een heel moei-

lijk signaal. Het zit goed in
het bereik van de trom-

pet, niet te hoog, niet
te laag. Het zijn alle-

maal natuurto-
nen. Vroeger

werd het in
het leger

gespeeld op een klaroen, die dan
met één hand werd vastgehouden.
Je kunt ’m zelfs spelen op een
buis.’’ Ook hij benadrukt dat de
taptoe in een paar dagen tackelen
een utopie is. ,,Dat kun je vergeten.
Het duurt minstens een jaar voor-
dat je een beetje fatsoenlijk geluid
uit een trompet krijgt. Het is niet

zoals een piano,

waarbij je een toets indrukt en al
direct een goede noot hoort.’’ Bo-
vendien zijn de omstandigheden
altijd bijzonder. ,,Iedereen kijkt
naar je, het is muisstil. Elk uitglij-
dertje valt meteen op. Op zolder
gaat het dan 99 van de
100 keer goed, maar
buiten mét publiek
moet het dan

ook nog maar lukken.’’ Mee eens,
zegt trompettiste Annet Bent-
schap Knook (26), afgestudeerd op
dit blaasinstrument bij Codarts
Rotterdam en veelvuldig taptoe-
vertolker. Het vereist concentratie
tot de allerlaatste klank. ,,Neem
vorig jaar op de Dam. Toen werd
de taptoe helemaal goed uitge-
voerd, alleen aan het einde zat zo’n
plofnoot’’, vertelt ze. En alhoewel
de tonen niet moeilijk zijn te ont-
houden, is het ook volgens haar de
situatie die het lastig maakt.

Uitvoering
Ze kan het weten, want ze blies
het signaal meerdere keren op 4
mei bij het monumentje op de
Boezembocht. ,,Elke keer als ik ’m
moet spelen, ga ik een week van
tevoren al aan de slag. ’’

En ja, ze zal op 4 mei óók gehoor
geven aan de landelijke oproep. ,,Ik
heb me voorgenomen om de tap-
toe thuis op het balkon te spelen,
in Rotterdam-West. Op de trom-
pet, niet op een ander blaasinstru-
ment. Want het geluid van de
trompet draagt lekker ver.’’

Het Nationaal Comité adviseert
alle blazers om exact om 19.58 uur
en 30 seconden te beginnen.
Daarna volgen de twee minuten
stilte. Iedereen wordt opgeroepen
om thuis te herdenken en niet de
straat op te gaan. Wie wil, kan vir-
tueel een bloem te leggen bij mo-
numenten in Nederland.

Het Nationaal
Comité 4 en 5 mei
vraagt trompettisten
om bij de
dodenherdenking
volgende week de
taptoe te spelen vanuit
huis, bijvoorbeeld op
het balkon of in de tuin.
Om zo dit beroemde
signaal, dat altijd vóór
de twee minuten stilte
klinkt, ondanks het
schrappen van de
samenkomsten toch te
kunnen horen. Het lijkt
erop dat de oproep in
Rotterdam navolging
krijgt. ,,Het geluid van
een trompet draagt
lekker ver.’’

De taptoe op 4 mei thuis: 
‘Elk nootje moet perfect zijn’ 

� Redactie e-mail: rd.stad@ad.nl (ook voor nieuwsfoto’s) � Regiosport e-mail: rd.sport@ad.nl � Adverteren: 088 57 22 888

▲ Annet Bentschap-Knook:
,,Ik ga een week van tevoren
al aan de slag.’’ PRIVéFOTO 

▲ ▲ Taptoe in een paar
dagen tackelen is een utopie,

vindt Simon Wierenga
(rechtsboven). FOTO  ROBERT PEEK

▲ Het eerste deel van het taptoe-signaal. ILLUSTRATIE NATIONAAL COmITé 4 EN 5 mEI 

◀ Quirijn Vos: ,,Als je vraagt of 
je dit in een week kunt leren, dan
zeg ik: nee!’’ Geoefende blazers
komen er wel doorheen, denkt
hij. FOTO FLORIS HEUER

G E K N I P T 

U I T  D E  K R A N T !
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15 februari 2020 organiseerde Yavin 
een concert met Mandoline orkest 
O.N.I. en Excelsior (o.l.v. Cor Roozend-
aal) en M&M dans (o.l.v. Mara Rolloos).
Dit concert werd in ”De Harmonie” 
gehouden.

Dit concert zat vol met verrassingen. 
Klassieke muziek, jazz muziek en 
Lounge kwamen allemaal langs en 
op deze mooie muziek werd af en toe 
gedanst door de dansgroep M&M.

Benefietconcert
18 januari 2020 organiseerde Yavin 
een benefietconcert voor Ride4kids. 
Triest te horen dat er om de dag in 
Nederland een kind overlijd aan een 
stofwisselingsziekte. Yavin bedankt 
de Fellowshipband, Joke Buis en 
band voor jullie inzet voor deze mooie 
avond.            www.ride4kids.nl



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
 
www.distelenmirt.nl
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
 
www.distelenmirt.nl
info@distelenmirt.nl
 

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

De gemakkelijke winkel voor 
wenskaarten, kansspelen, 

tabak, tijdschriften en cadeaukaarten.

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

Joop Gelderblom overleden (85)
Bazuin Lid van verdienste Joop Gelderblom is over-
leden. Geboren op 9 april 1934 en overleden na een 
moedig gedragen ziekte overleden op 25 december 
2019. Joop was voor de Bazuin altijd breed inzetbaar 
en ook altijd bezig met allerlei klusjes in ons gebouw. 
Van vaandeldrager tot bestuurslid in de 

stichting Kerstconcerten. Van oud papier tot werk-
ploeg en onderhoud van ons gebouw. Joop heeft ook 
een grote bijdrage geleverd aan de bouw van onze 
eigen bar waar we wekelijks aan vertoeven. Strak 
schilder- en schuurwerk komt van de hand van 
Joop. Wij zijn hem daar en alle inzet voor De Bazuin 
nog steeds zeer erkentelijk voor.

Pagina uit het boek 125 jaar De Bazuin ter herinnering aan Joop Gelderblom.



Er is veel geld nodig om een muziekvereniging in stand te houden. De kosten zijn hoog voor 

onderhoud gebouw, energie, aanschaf nieuw instrumentarium, dirigenten en jeugdopleidn-

gen. 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!

Een instrument aanschaffen 
is geen kinderspel.

Steun de Koninklijke Harmonie De Bazuin

Voel je betrokken!
130 Jaar jong!

Mijn naam is
Robert Stout
Robert (35) is 25 jaar lid van De 
Bazuin en trombone is het instru-
ment waar hij al vanaf zijn 9e jaar 
op speelt.
Robert werkt bij Fruitmasters. 
FruitMasters in Geldermalsen is 
de grootste fruitcoöperatie van 
Nederland. Naast muzikant is hij 
behoorlijk actief in de vereniging. 
Bestuurslid. Een van de beheerders 
van het gebouw. Inzetbaar voor 
werk achter de bar en oud papier 
en actief bij de jeugd. Verder op 
de achtergrond betrokken bij de 
blazersklassen (schoolproject) en 
muziekschool Forte.

“De Bazuin is een leuke vereni-
ging. De gezelligheid is weer terug 
sinds Jos dirigent is. Goede sfeer 
en uitdagende muziek. En ja, de 
Bazuin heb ik wel van huis uit 
meegekregen. Pa, Frits Stout heeft 
het er wel ingegoten. Niet naar de 
voetbaltraining, de repetitie van 
het orkest had gewoon voorrang. 
Punt! Was wel een mooie tijd dat 
we samen naar De Bazuin gingen. 
Heb daar goede herinneringen 
aan. Echt een mooie periode”. 

Foto Jan Noorlandt

”Kan me geen andere 
vereniging voorstellen. 
De Bazuin zit in mijn bloed”
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BazuinBoulevardBazuinBoulevard
Nieuws en Feiten en paparazzi beelden die u nog niet wist of gemist heeft. Leest lekker bij de koffie.

Begin van het jaar was de laatste beurs in ons gebouw. Finie Gloerich 
ontving van de ere-voorzit ter ter afscheid een leuk bosje voorjaars-
tulpen. Met deze laatste beurs werd het 12 ½ jarig bestaan gevierd, 
maar ook het afscheid van trouwe klanten. 

Taptoe door Hans Bos gespeeld. Vri jdag was de opname ”Buiten de Waterpoort” en op 4 mei werd de film door de gemeente Gorinchem uitgezonden. Hele eer om dit  te mogen doen. Chapeau!

Hoog van de toren blazen. Dat deed onze voorzit ter op 4 mei. 
Je moet maar hoogtevrees hebben. Toch maar weer gedaan.

Tradit ionele Creabeurs gestopt

Koor Intermezzo gaf in december in ons gebouw een leuk en afwisselend 

kerstconcert. De belangstell ing was buitengewoon groot en de hapjes waren 

overheerli jk. Mooi dat di t  allemaal kan bi j  De Bazuin. Het is daarvoor een 

prachtige accommodatie. Zi jn we trots op!

Intermezze kerstconcert

Jubilarissen.Bestuursleden waar de vereniging op kan steunen. Op deze foto even in het zonnet je gezet. Staan er wel robuust op. Ze hebben zilver maar zi jn goud voor de vereniging. 

Het Taptoe-signaal is de muziek, gespeeld 
door trompet of hoorn, die de twee minuten 
stilte inluidt tijdens de dodenherdenking. 
Het commando ’Tap toe!’ (’Sluit de biertap!’) 
werd vroeger in kazernes gebruikt om duide-
lijk te maken dat de dag voorbij was en wordt 
vermoedelijk al sinds begin 17de eeuw ge-
blazen. Het Taptoe-signaal lijkt op het Britse 
signaal ‘Last Post’ maar is niet hetzelfde. 
Dankzij de aanwezigheid van de geallieerde 
militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
is de ‘Last Post‘ ook in Nederland bekend 
geraakt.



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

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

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

|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 woensdag-
avond is voor de eigen vereniging en dit seizoen tot mei 
ook voor 10 zaterdagen verhuurd aan een projectorkest. 
Door de week overdag behoort ook tot de mogelijkheden. 
De dinsdagavond houden we vrij voor de buren (schietver-
eniging). 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 ac-
tiviteiten 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.

|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 
rekening 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.

|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

Wat je moet weten van de vereniging

www.attema.nl

BazuinBoulevardBazuinBoulevard
Nieuws en Feiten en paparazzi beelden die u  nog niet wist of gemist heeft. Leest lekker bij de koffie.

Sprakeloos

Marleen: in de brand- uit  de brand!
Na de brand van vorig jaar is bi j  onze Marleen (klarinet en badjuf Caribabad) de laatste klus geklaard. De tuin ziet  er weer super mooi ui t! Met dank aan Marble en More (Femke Van Veen) tuincentrum Sterk en de meubelen van Apple Bee — bi j Tuincentrum Sterk. We horen wel wanneer het open huis is.

Spaar kassabonnen van slageri j  Bouter in Hoornaar! 
U bewaart uw kassabon en levert deze in bi j 
het bestuur. De gespaarde kassabonnen worden 
door de vereniging ingeleverd en hiervoor 
ontvangen wij  1% van het totaal besteedde 
bedrag! Dit kan dus oplopen 
tot  enorme bedragen! 
Doet u mee?

www.slageri jbouter.nl
Winkels in Hoornaaar 
enGiessenburg

We waren er niet  bi j  maar het gerucht gaat dat onze ere voorzit ter op 

4 mei ook de toren heeft beklommen. Soort stand-in.Moest geli jk twee 

dagen aan de zuurstof. Best pi t t ig 254 treden en kleine ruimte. Doet ie 

echt nooit  meer.

Nanda verteld...
Vroeger met Pinksteren vaak op de toren geweest. 
10 Cent moest je betalen. Toen was het een drukke 
boel, ook allemaal tegenliggers. Vorig jaar nog de 
toren van Woudrichem gedaan. Iets lager en ietsjes 
breder. Mooi uitzicht over de rivier. Ook een echte 
een aanrader.



Het bestuur van de Stichting Vrienden van 
De Bazuin organiseert op zaterdag 19 december 
2020 weer het traditionele kerstconcert in de Grote 
Kerk in Gorinchem. Dit jaar is de 32e editie! Het 
wordt weer een heel bijzonder concert. 
Hoe dan het Corona protocol zal zijn is op dit mo-
ment nog niet duidelijk. Het is afwachten op de 
beslissingen van overheid en RIVM. 

Er ligt weer een mooi programma op de lessenaar 
met de volgende prominente solisten.
Groot orkest De Bazuin o.l.v. Jos Jansen / BazzBrass 
jeugdorkest o.l.v. Yavin Groenewegen / Martin 
Mans orgel /piano / Koor Urker Mans Formatie / 
Zangeres Irene Hoogveld. Het koor, de solisten en 
het orkest staan samen garant voor weer een ge-
weldige concertavond.

Locatie  Grote Kerk Gorinchem
Datum   Zaterdag 19 december 2020 
Locatie  Grote Kerk Gorinchem
Aanvang 19.30 uur
Kerk open  19.00 uur. Vrije zitplaatsen
Entree   € 15 per persoon, inclusief thee/kof-
fie

Sopraan Irene Hoogveld
Irene Hoogveld studeerde in 2017 cum laude af aan 
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Zwolle bij 
Claudia Patacca. Zij studeerde vervolgens aan de 
gerenommeerde Guildhall School of Music & Drama 
in Londen (UK) als een Guildhall Artist Master bij 
Sarah Pring, waar zij in 2019 afstudeerde.  

Jos Jansen dirigent Koninklijke Harmonie 
De Bazuin
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.

Martin Mans 
Martin Mans werd in 1965 geboren in Melissant. Op 
het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee ont-
dekte hij ook zijn voorliefde voor het orgel. Martin 
Mans kreeg als zevenjarige jongen zijn eerste orgel-
lessen, nam als elfjarige de begeleiding van verschil-
lende koren op zich en werd als twaalfjarige vaste 

kerkorganist van de kerk in zijn geboorteplaats. In 
zijn jeugdjaren won Mans verschillende concoursen. 
In 1995 werd Mans organist van de Breepleinkerk in 
Rotterdam, waar hij tot de dag van vandaag actief 
is. Hij werkte mee aan meer dan vijfhonderd cd-
opnamen. Vol enthousiasme maakte hij vervolgens 
een reeks dvd’s. Martin Mans kreeg door zijn ver-
koopsuccessen één platina en twee gouden cd’s. Dit 
heeft Mans niet bereikt door stil te zitten. Hij geeft 
per jaar gemiddeld tweehonderdenvijftig concerten 
en niet alleen binnen de landsgrenzen. Buitenlandse 
concertreizen voerden hem door Europa, Canada, 
Amerika, Australië en Zuid-Afrika.

Urker Mans Formatie
is een unieke groep van 13 schitterende zangstem-
men onder leiding van de ervaren dirigent Martin 
Mans. De tenoren en bassen hebben een jarenlange 
ervaring op zanggebied en beschikken over een 
schitterend, stoer stemgeluid. Met veel genoegen tre-
den zij op en brengen een gevarieerd repertoire ten 
gehore waarin een mix is gemaakt van het geestelijk 
lied, klassieke meesterwerken, spirituals en popu-
laire arrangementen.

Koninklijk orkest
De Koninklijke Harmonie De Bazuin bestaat 131 jaar 
en heeft een rijke historie in de Gorcumse samenle-
ving. 2020 Wordt een belangrijk muzikaal jaar voor 
de vereniging. Bevrijdingsconcert. Dodenherdenking 
en Koningsdagconcert staan weer op de agenda.

Jeugd “BazzBrass” in voorprogramma
BazzBrass. Het jeugd-opleidingsorkest spelen vanaf 
19.00 uur de traditionele kerstliederen 
o.l.v. Yavin Groenewegen. Bij dit opleidings-orkest 
spelen jeugdleden van 8 toto 18 jaar mee.

Yavin Groenewegen
Yavin is sinds mei 2017 dirigent van het Bazuin 
jeugdorkest en trombonist in hart en nieren met een 
duidelijk eigen smaak. Als musicus, trombonist, di-
rigent en muziekdocent is hij van alle markten thuis 
op muziekgebied. Geeft les op Trombone / Bariton / 
Euphonium / Bas. 

Urker Mans Formatie
Martin Mans dirigent /organist 

Irene Hoogeveldt sopraan
Groot orkest De Bazuin o.l.v. Jos Jansen

BazzBrass jeugdorkest

Zaterdag 19 december 2020
Grote Kerk Gorinchem

B I N N E N K O R T

V E R W A C H T
Kerstconcert in Grote Kerk staat in de steigers,
maar of er gespeeld kan worden is nog wel de vraag.

B I N N E N K O R TV E R W A C H T



Taptoe voor de film
Hoe onwerkelijk. Op 1 mei 2020 een taptoe blazen 

en dan gefilmd worden. Geen Bazuin. Geen koralen.

Geen publiek. Nu een handjevol mensen met film- en 

geluid camera’s. Op maandag 4 mei is er dus geen 

Dodenherdenking Buiten de Waterpoort. We kunnen 

dan kijken naar de film van deze taptoe en kransleg-

ging.  En... maandag speelt wel een beetje muzikant 

twee voor acht live de taptoe vanuit zijn tuin of zol-

derraam. Vreemd maar we herdenken zo wel en zo 

horen we dat elk jaar te doen. Linksom of rechtsom.

  “Opname gestart. 
Kan die taptoe nog een keer?
en dan nog even het Wilhelmus”
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     Taptoe hoog van de 
Gorcumse toren geblazen
Hans Bos blaast de Taptoe vanaf de Grote Kerk in Gorinchem. De Dodenherdenking 
zag er maandagavond -4 mei 2020- totaal anders uit dan normaal. Omdat het door 
de maatregelen rond het coronavirus niet mogelijk was om bij elkaar te komen om te 
herdenken, waren er wel tal van andere manieren om stil te staan bij 4 mei. Hans Bos, 
voorzitter van Koninklijke Harmonie de Bazuin, beklom de toren van de Grote Kerk 
in Gorinchem om de Taptoe te blazen. De gemeente Gorinchem riep inwoners die een 
blaasinstrument kunnen bespelen op, om massaal mee te doen, vanuit een open raam, 
op het balkon of in de tuin. 

Uitdaging
Voor Bos is het blazen van het Taptoe-signaal, dat de twee minuten stilte inluidt, dit 
jaar een extra uitdaging. Gewoonlijk staat hij tijdens de ceremonie naast het herden-
kingsmonument Buiten de Waterpoort. Nu moest hij eerst 254 traptreden beklimmen 
om bovenop te komen. Het beklimmen van de Grote Toren is sowieso bijzonder omdat 
middenin een knik zit: wie naar boven gaat, merkt dit ook tijdens de klim.  
Redactie Chantal Blommers - Anja Broeken / Geknipt uit AD Rivierenland

Trompetles 
Dertig jaar geleden de eerste les van Theo 
Bos op de zolderkamer; “Alleen blazen, niet 
op de ventielen”. Tsja... zeg dat maar tegen 
kleine Hans, de les duurde welgeteld drie 
minuten. Desalniettemin maken we nu der-
tig jaar later nog steeds samen muziek, bij 
de Koninklijke Harmonie De Bazuin in onze 
Gemeente Gorinchem

Een vereniging moet verenigen. Het levert je 
een gevoel van verbondenheid op en wanneer 
je samen plezier beleeft aan datgene wat je 
doet, levert het je ook nog eens goede vrien-
den op. Naast de sport ben ik tot op de dag 
van vandaag blij dat ik muziek kan maken, 
en ja... als je dit soort speciale dingen mag 
doen, dan voel ik mij op zo’n moment een 
bevoorrecht mens. 
Hans Bos
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      Laat de zon 
maar schijnen...

Steun De Bazuin met de aanschaf    
     van 40 zonnepanelen!

 De Koninklijke Harmonie De Bazuin is een actieve muziekvereniging in de 
Gorcumse samenleving die beschikt over een eigen repetitieruimte aan de 
Dalemwal. Het gehele pand is naar aanleiding van een energiescan voorzien van 
LED verlichting; de grote boiler is vervangen en de koelingen zijn aangepast. Dit 
levert al met al een behoorlijke reductie op, maar we zijn er nog niet.

Zonnepanelen
De Bazuin wil investeren in 40 zonnepanelen. Met de aanschaf van deze panelen zullen 
de jaarlijkse energiekosten voor de vereniging noodzakelijk enorm reduceren en kunnen 
we profiteren van duurzame energie. Doelstelling is om energieneutraal te worden.

Doet u mee? Uw extra financiële steun is hard nodig.
Het zou mooi zijn als De Bazuin van u een financiële ondersteuning mag ontvangen. 
Elk bedrag is welkom. 

U kunt uw bijdrage storten op IBAN nummer:
NL 79 RABO 0139 0565 72 t.n.v. Stichting vrienden De Bazuin 
Graag met vermelding van uw naam en adres.

Zet De Bazuin in het zonnetje.
   Hartelijk dank!

Een stroom aan oplossingen


