
1

Voel je betrokken!
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Corona
De repetities waren de afgelopen tijd in groepen verdeeld. 
Houtgroep en de koperblazers. Niet meer dan 30 in een groep 
en ruimte genoeg voor twee meter uitelkaar. Voordeur in, achter-
deur uit. Mooi is dat het gebouw een  goed ventilatie/afzuigsysteem 
heeft. Frisse lucht erin en vuile lucht eruit. 
Het repeteren is wel wennen. Je mist een hoop “stemmen”.
Hopelijk als u dit blad leest er weer betere tijden zijn voor 
“normaal” muziek maken en anders nog maar even doorzetten.
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Wel of geen kerstconcert? Een traditie van meer dan 
30 jaar staat te trillen. Hoe gaan we het doen op 1.5 
mtr. In de Grote Kerk? Het Vijfzinnen theater of in ei-
gen gebouw? Van het laatste weten we dat we voldoen-
de ruimte hebben. En aan de andere locaties hangt 
er toch gewoon een fors prijskaartje om deze locaties 
te huren. Niet handig om te doen voor 30 of 60 man 
publiek.

Ondanks de Corona maatregelen toch het 
kerstconcert bezoeken?  
Eind oktober is er besloten om het kerstconcert live 
te gaan streamen vanuit ons eigen gebouw. Dat kan 
vandaag de dag. 

Concert in huis
Thuis kijken op uw eigen beeldscherm. Het concert is 
klein maar sfeervol van opzet. Geniet ervan. Het wordt 
u gratis aangeboden. Vanaf woensdag 23 december te 
zien via: www.debazuin-gorinchem.nl. 
Fijne feestdagen en blijf gezond.

Hans Bos | voorzitter

Deze uitgave bestaat uit het clubblad 
Signaal en het programmaboekje van het 
Kerstconcert. Een dubbele uitgave dus. 
Twee in één met illustratieve achtergrond 
verhalen van mensen die op wat voor 
manier dan ook betrokken zijn bij de ver-
eniging. Van jeugdlid tot wethouder, van 
sponsor tot voorzitter. Wij wensen u veel 
leesplezier!

De redactie
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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. 

Bescheidenheid is mooi, 
maar zonder kom je verder.        
Han Rijsdi

De mooie Bazuin-
herinneringen 
van Paul van Opstal

Zeker vijftig jaar was Paul van Opstal (87) een betrokken lid 
van Koninklijke Harmonie De Bazuin. Inmiddels is hij niet 
meer actief, maar verhalen over De Bazuin: daar heeft hij er 
talloze van.  

,,Ik heb dit even tevoorschijn gehaald”, zegt Paul. ,,Lid van 
Verdienste, 19 januari 1979”, leest hij vol trots voor. Verdiend 
met alles wat hij voor de vereniging deed. ,,Ik heb inderdaad 
nogal wat dingen gedaan. Ik ging bijvoorbeeld altijd bij de 
mensen langs de deuren om donateurs te werven. Dat was 
altijd leuk om te doen. Als je persoonlijk aan de deur komt, 
zijn mensen vaak toch wel bereid om te helpen. Ik wil mezelf 
niet op de borst slaan, maar het lukte toch altijd wel om de 
nodige donateurs binnen te halen!” 

Maar Paul kwam natuurlijk niet alleen bij De Bazuin om 
donateurs te werven. In de jaren vijftig kwam hij er vooral 
om een instrument te bespelen. ,,Na mijn diensttijd ben ik 
via Wim Walraven met De Bazuin in aanraking gekomen. Hij 
had een kapperszaak en ik was kapper. Mijn schoonvader, 
die een tijd penningmeester was, en zwager zaten ook al 
bij De Bazuin, maar via Wim ben ik echt muziek gaan leren 
spelen. Eerst de piston, later de bariton. Dat heb ik vele jaren 
gedaan. Uiteindelijk lukte het mij niet maar om een blaasin-
strument te bespelen en ben ik naar het slagwerk gegaan bij 
de bekkens. Ik ben dus allround zo kun je wel zeggen, haha!”
Wat Paul het leukste vond om te bespelen? ,,Ik vond de bari-
ton niet gek om te doen. Het gaat er vooral om: wat ligt je het 
beste? Ik was geen topmuzikant, maar het langste heb ik toch 
het slagwerk gedaan.”

Paul maakte logischerwijs nogal wat dirigenten mee in al zijn 
jaren bij De Bazuin. ,,Heinz Friesen, later nog een van de top-
dirigenten van Nederland, John Verheijen, Gerrit Fokkema. 
Die was later nog dirigent bij de Amsterdamse Politiekapel. 
Dat waren leuke tijden hoor”, zo somt Paul op terwijl hij 
dieper in zijn geheugen graaft. ,,Er waren ook altijd verschil-
lende concoursen waar we aan meededen en ik heb ook 
een tijdje in het Boerenkapel van De Bazuin gespeeld. Dan 
speelden we met de carnavalsdagen altijd in het parochiehuis 
in de Oude Lombardstraat. Maandags had je dan het Sokop-
houdersbal. Dat vond ik toch wel erg leuk hoor! Maar dat kon 
je natuurlijk niet vergelijken met de muziek die we met de 
harmonie maakten.”

Want ook met de harmonie maakte Paul diverse fraaie 
concerten mee: ,,Het jaarlijkse concert in de Nieuwe Doelen 
natuurlijk. Rond dat concert was ik ook altijd druk met de 
donateurs en het verkopen van kaarten voor het concert. 
We kregen toch behoorlijk wat bezoekers naar De Nieuwe 
Doelen. Dat is ook het leukst: contact houden met mensen en 
donateurs, zodat ze naar jouw concert komen kijken. Daar 
doe je het voor.”

Het hoogtepunt van al zijn jaren bij De Bazuin? ,,Ik vind het 
echt heel jammer dat er geen mars meer door de stad wordt 
gedaan bij voorbeeld Koninginnedag. Ik deed dat altijd heel 
graag. Alle scholen kwamen dan naar de Grote Markt en dan 
zaten we met De Bazuin in een grote tent. De burgemeester 
er ook bij. Dan deden we een mars door de stad en daarna 
zakten we af naar Café ’t Uyltje”, aldus Paul, die de jeugd 
deze hoogtepunten ook graag had gegund. ,,Ik ga nu altijd 
nog graag naar het Kerstconcert. Jammer dat die dit jaar 
niet doorgaat, maar ik begreep dat ze dat digitaal gaan doen. 
Daar ben ik heel benieuwd naar.”
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Voorzitter Hans Bos: 
‘Iedereen moet zijn of haar 
hobby kunnen uitoefenen’’      
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Hans Bos is sinds de zomer van 2019 de voorzitter 
van Koninklijke Harmonie de Bazuin. In zijn eer-
ste volledige jaar als voorzitter kreeg hij meteen 
te maken met behoorlijke uitdagingen. 

,,We bestonden 130 jaar, hadden met The Night of 
the Klomps een gigantisch mooi concert gehad, het 
klikt met alle bestuursleden, ik kan goed met diri-
gent Jos Jansen overweg en ik vind bezig zijn met 
De Bazuin gewoon heel leuk.” Daarmee legt Hans in 
het kort uit waarom hij vorig jaar zomer besloot het 
voorzitterschap van De Bazuin op zich te nemen. 
,,Als je het leuk vindt om muziek te maken voor 
De Bazuin en je wilt dat in de toekomst ook blijven 
doen, moet je iets extra’s willen doen”, vertelt hij. 
Daarmee trad Hans in de voetsporen van vader 
Theo die tussen 1997 en 2009 én tussen 2014 en 
2017 ook voorzitter was. En daarmee is meteen 
ook de link gelegd waarom Hans ooit bij De Bazuin 
begon met het maken van muziek: ,,Al sinds ik 
lid ben, blaas ik op de trompet. Ik kan me eerlijk 
gezegd niet herinneren of die keuze me is opgelegd 
of dat ik die zelf heb gemaakt”, zegt hij lachend. 
,,Tot de dag van vandaag bevalt het in elk geval heel 
goed.”

In de zomer van 2019 werd je voorzitter. 
Wat waren jouw belangrijkste doelstellingen?
,,Voor mij is één ding het belangrijkst: dat de ver-
eniging kan blijven bestaan, waardoor iedereen zijn 
of haar hobby kan uit blijven oefenen. Daarvoor 
moet je zorgen dat financieel alles goed geregeld 
wordt, maar daar hangt ook nog wel wat meer aan 
vast. Het kan binnen een vereniging niet zo zijn 
dat je naar de vereniging komt, gaat zitten, muziek 
maakt en weer naar huis gaat. Je moet een sfeer 
zien te creëren waarbij mensen het leuk vinden om 
met elkaar verantwoordelijk te zijn voor de vereni-
ging: een bardienstje draaien, donateurs werven of 
noem het maar op. Dat zijn kleine dingen die voor 
een vereniging heel belangrijk zijn. In een vereni-
ging moet je mensen verenigen en daarin heeft 
iedereen zijn of haar eigen rol.”

Dan ben je nog geen jaar voorzitter en dan kom 
het coronavirus. Wat zijn vanaf die tijd de belang-
rijkste uitdagingen geworden?
,,We hebben er alles aan gedaan om binding te 
houden met alle muzikanten. Zo hebben we digitale 
repetities gedaan. Gelukkig zagen we, zodra we
weer iets mochten doen, dat iedereen er was. Nie-
mand vond het fijn om die woensdagavond, waarop 
we altijd repeteren, vrij te zijn. Die woensdagavond 
is voor veel leden het hoogtepunt van de week. Het 
is dan heel triest als je jouw hobby niet kunt uitoe-
fenen. Daarom vind ik het ook geweldig om te zien 
dat er vanuit de muzikanten ook kleine initiatieven 
kwamen om contact met elkaar te houden. Nanda 
van Stam heeft iedereen een kaartje gestuurd met 
de tekst ‘Houd vol!’. Dat vind ik goud waard.”

Hoe ziet de nabije toekomst er voor De Bazuin uit?
,,Voor nu werken we toe naar het Kerstconcert, dat 
we dit jaar digitaal gaan houden. Het is voor nu 
heel fijn weer ergens naartoe te kunnen werken. 
Daarvoor hebben we de muzikanten opgedeeld in 
kleine groepjes om zo toch te kunnen repeteren. 
Het Kerstconcert is voor ons het grootste evene-
ment van het jaar en is altijd de zekerheid die er is: 
aan het einde van het jaar is het Kerstconcert van 
De Bazuin.”

En na het Kerstconcert?
,,De concertagenda ligt vast, maar het is vooral de 
vraag wat we uit kunnen voeren. Zeker is dat we 
sowieso dingen gaan doen: we moeten iets van ons 
laten horen, letterlijk en figuurlijk. Maar er zijn 
natuurlijk voldoende uitdagingen. We zijn boven-
dien een vereniging met een eigen gebouw, dat we 
normaliter onderverhuren aan andere instellin-
gen, maar nu al lange tijd leeg staat. En dat terwijl 
de vaste lasten doorgaan. We hebben onlangs het 
bericht gekregen dat er compensatie komt vanuit 
de gemeente. Maar we hebben ook zelf hard ge-
werkt met onder meer de zonnepanelenactie. In het 
nieuwe jaar gaan we ook weer verder met muzie-
konderwijs, dat we gestart zijn op de Jenaplan-
school. We zetten ons in voor nieuwe aanwas. Zodat 
we uiteindelijk met De Bazuin kunnen blijven doen 
wat we allemaal zo leuk vinden: met elkaar muziek 
maken.”
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Het zonnepanelen-project is gerealiseerd op het muziekcentrum 
van de Koninklijke Harmonie De Bazuin. Maar liefst 40 Zonnepane-
len sieren het dak en leveren een een mooie bijdrage aan gebruik 
van duurzame energie. Wij zijn er blij mee.

Doet u mee? Koop een zonnepaneel of een deel
Het zou mooi zijn als u De Bazuin voor dit project 
financieel wil ondersteunen. 

Koop een zonnepaneel:
1x  Zonnepaneel € 400.-
1/2 Zonnepaneel € 200.-
1/4  Zonnepaneel  € 100.-
1/8 Zonnepaneel  €   50.-

U kunt uw keuze / bijdrage storten op IBANnummer:

NL79 RABO 0139 0565 72 
t.n.v. Stichting vrienden De Bazuin 

Graag met vermelding van uw naam en adres.

Koop een zonnepaneel 
en steun de muziek!

Zet De Bazuin in het zonnetje.
   Hartelijk dank!
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 2021
LINGEHAVEN
CONCERT
1 7+18 SEPTEMBER
G R A T I S  E N T R E E

exclusief
evenement

vestingstad
gorinchem

Om naar uit te 
kijken!

Het zevende Lingehavenconcert 2021 wordt wel weer heel speciaal en gevarieerd. 

Lingehavenconcert voor-
bereidingen 2021 in volle 
gang.

Het concept voor program-
mering ligt al op tafel. 
Kwestie van nu verder uit-
werken én ontwikkelen én 
definitief maken. 
Het plan van de organisatie 
is om een efficiënte oplos-
sing te zoeken voor een 
fraai podium in de haven 
zodat het publiek meer 
zicht heeft. 

Zie voor verdere 
ontwikkelingen: 
www.lingehavenconcert.nl

U bewaart uw kassabon en levert deze in bij het bestuur. 
De gespaarde kassabonnen worden door de vereniging 
ingeleverd en ontvangt hiervoor 1% van het totaal 
besteedde bedrag! Dit kan dus oplopen tot leuke bedragen! 
Doet u mee? www.slagerijbouter.nl 

Winkels in Hoornaaar en Giessenburg

Spaar kassabonnen van slagerij Bouter  

Lingehavenconcert 2021

Een periodiek communicatiemid-
del is bij elke vereniging de scha-
kel tussen bestuur en leden en 
tussen de leden onderling. Ook bij 
de Gorcumse harmonie kwam de 
behoefte aan een huisorgaan en in 
februari 1976 verscheen dan ook 
het eerste clubblad van De Bazuin.
Onder redactie van Frits Stout en 
vormgegeven door Studio Tambos 
uit Gorinchem, werd een tweemaan-
delijks orgaan verspreid onder de 
leden met de titel “In Marstempo”. 
Er stond informatie in over het 

jeugdorkest, de majorettes, de concerten, concour-
sen en bijdragen van de leden zelf. De Bazuin was net 
begonnen met de aankoop en de verbouwing van het 
gebouw aan de Krabsteeg. Een mooi onderwerp voor 
een clubblad met de bedoeling om zoveel mogelijk leden 
te betrekken bij de werkzaamheden. In Marstempo was 
een blad in een lang en smal formaat in zwart en oran-
je. Het zag er veelbelovend uit, maar helaas verdween 
het al na twee jaargangen om financiële redenen.

Eenvoudig van opzet
Begin 1981 werd het Bazuinnieuws door Frits Stout 
verspreid via een informatieblaadje van een of twee 
A4’tjes, Signaal geheten. Dit verscheen onregelmatig, 
maar de basis was gelegd voor een nieuw clubblad. 
Op 7 mei werd, onder leiding van Piet Hootsen samen 
met Frits Stout en Arie van Lith, een nieuwe redactie 
gevormd voor een beter verenigingsperiodiek. Besloten 
werd het A4-formaat te handhaven, een nieuwe verti-
cale lay-out aan te houden en er zo mogelijk foto’s en 
illustraties in op te nemen. Bestuursbesluiten, mede-
delingen van algemene aard, etc., zouden via Signaal 
bekend worden gemaakt. Helaas bleef het moeilijk door 
onvoldoende aanlevering van kopij, onder andere van-
uit de leden, om een regelmatige verschijning te garan-
deren. Maar de aanhouder wint.

In 1986 keerde het tij. Een nieuwe redactie slaagde 
er in het blad nieuw leven in te blazen. Er verscheen 
opnieuw een eerste jaargang nummer 1. In de aanloop 
naar bijzondere evenementen werd het periodiek ook 
bij de donateurs en begunstigers bezorgd en het ging 
steeds beter met de werving van advertenties. In de 
loop der jaren hebben tal van leden in de redactie geze-
ten waarvan, zonder anderen te kort te doen, Astrid 
Gelderblom lang de kar heeft getrokken. Het ver-
scheen vier- à vijfmaal per jaar. Signaal is tot op heden 
hét huisorgaan van de Gorcumse harmonie; een blad 
waar steeds met belangstelling naar wordt uitgekeken. 
Uitgebreid met nieuws van de redactie en van leden. 
Reportages over het optreden, de Bazuinevenementen en 
de verjaardagskalender, verslagen van ledenvergaderin-
gen en de fraaie cartoon tekeningen van Piet Hootsen. 
Van lieverlede werd ook de uitvoering steeds mooier en 
een belangrijk en onmisbaar 
communicatiemiddel.
Jarenlang is de opmaak gedaan 
door Jacqueline Hootsen. 

Toekomst
Natuurlijk is er tijdens de 
ledenvergadering wel eens 
gesproken of we dit clubblad 
in deze uitvoering moeten 
handhaven. Het blad wordt 
door leden, donateurs en 
adverteerders zeer gewaar-
deerd, dat wel. Naast dat 
kosten voor drukwerk en ver-
spreiding is door de jaren heen 
altijd het probleem om het blad leuk gevuld te krijgen. 
Zijn er nog vrijwilligers te vinden om dit te doen? “Het 
is wel goed zo” denkt men en ze wachten af. In de toe-
komst zal de website een zeer belangrijke basis zijn voor 
de communicatie naar binnen en naar buiten. Nu maar 
hopen dat we dit fraaie product nog jarenlang in de brie-
venbus krijgen. We zijn er toch wel een beetje trots op.

HetSignaal

Vrijdag 23 juni 19.00 tot 21.00 uur
en Zaterdag 24 Juni 10.00 tot 12.00 uur

Er is weer een nieuwe voorraad van hon-
derden boeken te kust en te keur. Komt dat 
zien!! Grote Bazuin-Boekenmarkt met dunne 
en dikke boeken. Let op de verkoop is op 
vrijdagavond én zaterdagmorgen! Alle dagen 
gratis koffie! Voor die dagen kunnen we nog 
wel wat hulp gebuiken.

Heeft u nog boeken?
Graag even brengen aan de Dalemwal. Elke 
woensdagavond vanaf 19.30 uur is er altijd 
iemand aanwezig.

| Maart/April 2017
| 41e Jaargang nr 129
   

| Clubmagazine van de Koninklijke 
  Harmonie De Bazuin Gorinchem

Plezier in muziek
Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. En De Bazuin heeft jeugd die 
elke week komen repeteren onder deskundige leiding. Een instru-
ment bespelen is niet makkelijk. Daar moet je wat voor doen. Thuis 
en samen op de repetitie. En als het dan allemaal lukt op het concert, 
dan geeft dat een enorme voldoening. Doorzetten maar met veel ple-
zier bij De Bazuin.

Vrijdag 23 juni + Zaterdag 24 Juni 2017

DIKKE & DUNNE
BOEKENMARKT

Kòm
boeken

snuffelen!

HetSignaal

| December / Januari 2019
| 42e Jaargang nr 131
   

| Clubmagazine van de Koninklijke 
  Harmonie De Bazuin Gorinchem

In dit nummer:
•   Alles over het 30e kerstconcert m.m.v. Iris Kroes,  

Hanneke Engels, Gregor Bak met het Oeral            
Kozakkenkoor.

• Burgemeester van Gorinchem over Kerstconcert
• Dirigent Jos Jansen over binding jet de stad
• Ruud Degenaar voorzitter Rivierenland Fonds
• Koninklijke Harmonie De Bazuin 130 jaar jong

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

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

|Donatie. van de A.A. de Haan Stichting hebben we 1000 euro mogen ont-
vangen als bijdrage om het 30e Kerstconcert te organiseren. Wij danken het 
bestuur hartelijk voor deze bijdrage. We zijn er erg blij mee.

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

30e Jubileum Kerstconcert met o.a. Hanneke Engels, 
Gregor Bak met het Oeral Kozakkenkoor en Iris Kroes 
met zang en op harp. Winnaar van The Voice!

HetSignaal

| Mei 2019
| 43e Jaargang nr 132
   

| Clubmagazine van de Koninklijke   Harmonie De Bazuin Gorinchem

In dit nummer:
•   Alles over het nieuwe stijl Promsconcert• Terugblik op 30e Kerstconcert 
•   Nieuwjaarsconcert swingt
• Jeugd-talenten
• Alles over de compositie ”Slava”
• HAFABRA Concert in Almkerk
• Familie Hootsen in beeld
• Heleen van Camp ”130 jaar Bazuin”
• Jeugd-talent Koen van Asch

De Bazuin -130 jaar jubileumconcertAls Gorcumse muziekvereniging -130 jaar jong wil je dat wel gaan vieren. Een heel jaar lang. Om te beginnen met een groot opgezet Promsconcert. We noemen dit concert ”The Night of the Klomps”, naar idee van Jos Jansen. 
Dit feestelijk concert is met een knipoog een ”Promsconcert” in een nieuw jasje. Een muziekfeest met veel humor en interactie. Een primeur voor Gorcum in de Van Rappardhal die omgebouwd wordt tot concert-zaal. m.m.v. Petra Berger (solist) samen met Jordi Repkes zang/gitaar, DJ Tim van Werd en The Voice Kids winnaar Yoshina, groot project-koor o.l.v. Marcel van der Poel en groot orkest van De Bazuin o.l.v. Jos Jansen. Het wordt een muziekfeest om niet te missen. Het zou mooi zijn als u er ook bij bent. De organisatie heeft flink uitgepakt voor een concert-feest om nooit te vergeten. Komt dat zien! Jong en oud.

1889 u 2019 
130 JAAR

JUBILEUMCONCERT

135e Signaal-editie
De geschiedenis van het clubblad

HetSignaal

| December / Januari2017
| 42e Jaargang nr 130
   

| Clubmagazine van de Koninklijke 
  Harmonie De Bazuin Gorinchem

In dit Kerstnummer:
• Alles over het 29ste Kerstconcert
• Jos Jansen nieuwe dirigent A-orkest
• Fotoreportage concert Cowboys
• Afscheid dirigent Hans Verheij 
• Yavin Groenewegen nieuwe dirigent jeugd

Wij wensen u gezellige feestdagen 
en een voorspoedig,

gezond en muzikaal Nieuwjaar!

Cowboys en indianen Concert
Alle orkestleden waren bij dit concert als cowboy of indiaan verkleed. 
Een feestelijk en kleurrijk geheel. Lena Noordermeer en Naomi van Ber-
kel zagen er ook top uit. het was een bijzonder themaconcert wat zowel 
door publiek als muzikanten enorm werd gewaardeerd. De presentatie 
bij de jeugd was van ons nieuwe lid Ilse Veen. Dat doet ze toch zo maar 
even. Kortom een goed en leuk initiatief. We hebben er van genoten.

LENA NOORDERMEER                                               NAOMI VAN BERKEL

ILSE VEEN

| NIEUWE TOER  
De Gorcumse muziekvereniging is volop in bewe-

ging. Naast eeen nieuwe dirigent die ruim een half 

jaar de scepter zwaait zijn er ook wat bestuurswis-

selingen. Bestuurders die vanwege werk weinig 

tijd hebben om dit volledig te kunnen doen nemen 

een andere taak in de vereniging. Na een jubelend 

feestjaar van 125 jaar De Bazuin is er een weer een 

frisse start gemaakt om te groeien als vereniging en 

plezier te hebben in muziek maken. Dat is hoofd-

zaak. Voor nu: veel leesplezier.

| DODENHERDENKING Vanwege de mei 

vakantie wordt het steeds lastiger om een orkest  

compleet te hebben. Enfijn. We waren er weer bij en 

kunnen terugkijken op een mooie Bazuin presentatie

| Juli 2015 
| 29e Jaargang nr 12  

 

| Clubmagazine van de Koninklijke 

  Harmonie De Bazuin Gorinchem

Inhoud
| Algemene Leden Vergadering

| Voorwoord voorzitter 

| Voorjaarsconcert impressie

| Kort nieuws

| Activiteiten agenda

| Zonzomer Orkest

| Krabsteeg 21

| Jeroen Gelderblom

| Frank van Middelkoop

| Tim van Werd

| Jeugdpagina

| Lingehavenconcert

HetSignaal

Fris Koninklijk Concert
Het was weer even wennen. Op Koningsdag vroeg op de dag een concert 

te geven op de Grote Markt. Voorheen was dit ’s avonds in het gemeente-

huis onder toeziend oog van de gedecoreerden. Nu zaten we in een redelijk 

zonnetje onder een ”muziektent”. Was toch wel weer leuk.

K O N I N K L I J K E  H A R M O N I E

Daar 
wil je bij 
horen!

ZOMER 

EDITIEHet SignaalHet Signaal

| December 2019
| 43e Jaargang nr. 133
   

| Magazine van de Koninklijke 
  Harmonie De Bazuin Gorinchem

In dit nummer o.a.:
•   Alles over het Jubileumconcert
• Nieuwe voorzitter Hans Bos
• Concert op Grote Markt
• ZonZomerOrkest Nederland
• Jeugd speelt met groot orkest
•  ”De Harmonie” multifunctioneel gebouw
•  31e Kerstconcert wordt verrassend
• Angela van Tuijl 30 jaar lid
• Raadsvergadering in ”De Harmonie”
• ”Bravo” Thuis Hage 
• Heinz Friesen overleden
• Kids in concert. Gaaf!
• Impressie ”Muziek uit de oude doos”
• Jos Jansen druk met kerstconcert

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.

Het SignaalHet Signaal

| Mei | Juni 2020
| 44e Jaargang nr. 134
   

| Magazine van de Koninklijke 
  Harmonie De Bazuin Gorinchem

Zet De Bazuin in het zonnetje.
Zie achterpagina!

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

11
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Het fraaie clubgebouw van de Koninklijke Harmonie De Bazuin aan de 
Dalemwal is recent voorzien van 40 zonnepanelen. Met de aanschaf van deze 
panelen zullen de jaarlijkse energiekosten voor de vereniging enorm redu-
ceren en levert een mooie bijdrage aan gebruik van duurzame energie. De 
Rabobank Lek en Merwede heeft dit project van De Bazuin financieel onder-
steunt. Wils van Dam, directeur Particulieren en Private banking overhan-
digde voorzitter Hans Bos een fraaie cheque van 500 euro voor het zonnepa-
nelen project. 

Rabobank en CDA Gorinchem zetten
De Bazuin in het zonnetje

Het CDA Gorinchem heeft voor 
het project “zonnepanelen” van De 
Bazuin financieel ook ondersteund 
aangezien zij door de Corona kosten 
hadden bespaard door onder andere 
veel digitaal te overleggen en te ver-
gaderen. 

Lennert Onvlee en Janneke van 
Oversteeg, raadsleden van het CDA 
in Gorinchem, overhandigde de 
dirigent van het jeugdorkest Yavin 
Groenewegen (de jeugd heeft immers 
de toekomst) een fraaie bos zonne-
bloemen en de toezegging van één 
zonnepaneel voor het zonnepanelen 
project. 

Alexander Willemse speelt nor-
maal bij De Bazuin op Barritonsax. 
Nu heeft zijn bedrijf  ”Bio-Connec-
tion” uit Oss eigen mondkapjes 
laten maken. Die Brabantse humor 
kunnen wij wel waarderen. Onze 
grap als muzikanten onder elkaar 
zou zijn: ”Ook iets voor tijdens de 
repetities?”. Verder ziet het er zo 
wel goed uit. Eigenlijk beter....

Barritonsax 
vervangen?

Dorpsstraat 61

3381 AE Giessenburg

info@dejongav.nl

+31 (0)184 659138

Mooi geregeld:

Met veel plezier
 naar de repetities
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Een geschiedenis 
      om te koesteren

Oude muziek was altijd fraai geïllustreerd.
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LSPaul van der Laan heeft zich 
dit jaar ontfermd over de 
rijke muziekgeschiedenis 
van De Bazuin. Alle stuk-
ken die de harmonie door de 
jaren heen heeft gekocht is 
hij aan het digitaliseren. Een 
monsterklus. Maar wel een 
boeiende.

Over Paul
Ik ben wel een echte vereni-
gingsman ja. Ik zal nu 23, 24 
jaar lid zijn van De Bazuin. 
Mijn opa, moeder en broer 
speelden piano, dus ik moest 
dwars zijn en een ander in-
strument kiezen. Tijdens een 
open dag spraken saxofoon 
en klarinet me het meeste 
aan. Ik heb toen voor klarinet 
gekozen, omdat de overstap 
naar sax makkelijker zou zijn 
dan andersom, maar dat is er 
nooit van gekomen. Een paar 
jaar geleden ben ik wel van de 
bes- naar de basklarinet over-
gestapt, omdat er een plekje 
vrij kwam in het orkest. 
Daarnaast houd ik de website 
van De Bazuin bij en heb ik 
een blauwe maandag met het 
oud papier meegelopen. Dat 
kon ik alleen niet combineren 
met de trainingen bij GKV. 
Daar heb ik mijn 25-jarig ju-
bileum al gehad. Ik speel geen 
competitie meer, maar zit nog 
wel bij een recreatiegroep: 
de Legends. Verder zit ik veel 
op de racefiets. Zéker sinds 
ik een nieuwe fiets heb en er 
door corona meer tijd voor 
heb: er staat dit jaar al meer 
dan 12,5 duizend kilometer op 
de teller.

Over het archief
Ik zat al in de Muziekcom-
missie. Jos Jansen regelt zelf 
de programmering voor de 
concerten, maar er is ook nog 
de logistiek omheen, waar-
mee de muziek bij alle leden 
wordt gebracht. De muziek 
moet het archief in, het moet 
worden gestempeld, er moe-
ten voldoende kopieën wor-
den gemaakt en die moeten 
worden uitgedeeld. Dat was ik 
een beetje beu. Op mijn werk 
heb ik er hele dozen papier 
doorheen geprint. Dat was op 

zich geen probleem, maar het moest in 
deze tijd – waarin alles digitaal wordt 
aangeleverd – toch anders kunnen. 
Dus ben ik ook iedereen de stukken 
digitaal gaan aanleveren. De eerste 
repetities erna had ik voor de zeker-
heid nog wel alle partijen bij me, maar 
daar ben ik al snel mee gestopt. Het 
was niet nodig, iedereen was er zo aan 
gewend.

Over de digitalisering
Rond het begin van de coronaperiode 
heb ik me ook gestort op de digitalise-
ring van het muziekarchief. De oudste 
stukken zitten in dozen op zolder. 
Daar heb ik nog niet naar gekeken. Ik 
ben begonnen met de vijf archiefkas-
ten die helemaal vol zaten. Ik zoek alle 
mappen uit. De originele documenten 
van alle partijen scan ik in, de kopieën 
gaan weg. Sommige muziek die in het 
verleden is gespeeld is tijdloos. Andere 
stukken waren voor andere bezettin-
gen van het orkest en voor instrumen-
ten die we niet meer hebben, maar dat 
is geen reden om ze weg te gooien. Die 
horen bij de historie van De Bazuin en 
die wil je behouden. Een paar keer heb 
ik al iets voorgelegd bij Jos Jansen, of 
zo’n ouder stuk niet leuk zou zijn om 
weer eens te spelen. Song for Sakiko 
bijvoorbeeld. Dat hebben we onlangs 
inderdaad weer gerepeteerd.

Over de opgave
Het is een meerjarenproject. In ben 
dus in februari of maart begonnen 
en heb nu een kwart van de stukken 
gehad uit de archiefkasten. Leuk werk 
is het niet per se, maar ik vind het ook 
niet erg om te doen. Er zit geen haast 
achter. Soms zet ik even een muziekje 
op, pak ik er een biertje bij en dan is 
er zo een uur voorbij. Het is wel lekker 
om op die manier even het verstand op 
nul te zetten. Maar als ik er vandaag 
klaar mee zou kunnen zijn, dan teken 
ik ervoor. Gelukkig heeft een aantal 
andere leden inmiddels aangegeven te 
willen meehelpen.

Over het verleden
De oudste muziek ligt dus op zolder. Ik 
heb al wel papieren in handen gehad 
die voor mijn gevoel de oorlog hebben 
overleefd. Ik ben erg nieuwsgierig wat 
we op zolder gaan aantreffen, of die 
documenten niet meteen uit elkaar 
vallen als je ze oppakt. We hebben het 
erover gehad om ze naar het gemeen-
tearchief te brengen, maar je wilt de 
oudste muziek toch ook voor jezelf 
bewaren.
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’Ik vind het nog steeds 
super leuk om trompet 
te spelen’      
Helen de Graaf (11)
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Mijn naam is Helen de Graaf en ik 
ben 11 jaar oud. Ik heb een broertje, 
hij heet Flynn en hij is 8 jaar. We 
hebben een kat en die heet Buffel. Ik 
zit op de Jenaplan Gorkum en zit in 
groep 8. 
Voor ik bij het jeugd orkest kwam, 
heb ik eerst een jaar VIO- les gevolgd 
bij Lex Gorter. Hieruit bleek dat ik 
de trompet een leuk instrument 
vond. Dit had ik ook wel verwacht, 
want toen ik 5 jaar was zag ik tijdens 
carnaval een fanfare band voorbij 
komen en vanaf toen vond ik de 
trompet al een mooi instrument. Na 
de VIO- lessen ben ik trompetlessen 
gaan volgen bij Henk den Uyl. Na 
een jaar trompetlessen gevolgd te 
hebben, was ik goed genoeg om bij 
het jeugd orkest te mogen. Henk is 
inmiddels gestopt met les geven en 
ik krijg nu 1 keer per week les van 
Sanne Kers.

Trompet
Ik speel trompet vanaf juni 2017. Ik 
vind het nog steeds super leuk om 
trompet te spelen en heb geen mo-
ment spijt van deze keus.
Wat ik wel erg jammer vind is dat 
door de corona het jeugd orkest al 
een aantal keer niet door is gegaan. 
De groep is erg leuk met dirigent 
Yavin. Er wordt altijd veel gelachen 
en het is altijd erg gezellig. Het geen 
waar ik heel trots op ben is dat ik 
tijdens Night of the Klomps een solo 
voor ruim 300 mensen heb gespeeld. 
Dit was een ervaring die ik nooit zal 
vergeten!
Het zou heel tof zijn als we een keer 
live de achtergrondmuziek van een 
toneelstuk mogen spelen!

Animatie filmpjes
Naast trompet spelen vind ik het erg 
leuk om animatie filmpjes te maken 
en op YouTube te plaatsen  (YouTube 
kanaal: Helen de Graaf ). Ook chill 
ik graag met mijn vrienden en speel 
online games.
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Het gezinsleven bij de familie Van Berkel heeft altijd 
voor een belangrijk deel in het teken van de muziek 
gestaan. De kinderen Cynthia, Raimo en Naomi zijn 
en waren lid van jeugd- en groot orkest van De Bazuin 
en moeder Constance was jarenlang actief binnen de 
jeugdcommissie. Zo raakte ook vader Mark automa-
tisch betrokken bij De Bazuin, zij het vanaf de zijlijn.

Cynthia speelt dwarsfluit. Niet meer bij De Bazuin nu, 
maar haar portret siert nog wel altijd de muur in De 
Harmonie. Naomi en Raimo zijn onderdeel van het 
groot orkest, respectievelijk op klarinet en trompet. 
,,Raimo is de meest hartstochtelijke muzikant’’, stelt 
Mark van Berkel. ,,Voor het slagen van de middelbare 
school heeft hij een trompet gehad. Buiten de repetities 
om speelt hij ook door.’’
Lachend: 
,,Het is 
dus altijd 
herrie 
bij ons. 
Gelukkig 
wonen we in een hoekhuis en woont Henk Boonekamp 
naast ons. Die kan wel wat hebben.’’
,,Mijn vader speelde mondharmonica. Hij was autodi-
dact. En hij zong in het mannenkoor 
in Arkel, de Lingezangers. Ik mag niet 
zingen van mijn kinderen en ritmisch 
schijn ik ook al niet goed te zijn. Ze 
zeggen altijd dat ik de enige ben die 
precies de maat mist als hij klapt. 
Blijkbaar slaat de muzikaliteit een 
generatie over. Hoewel mijn vrouw 
Constance wel muzikaal is. Alleen ik 
mis iets… Constance heeft zich vooral 
organisatorisch ingezet voor De Ba-
zuin. Toen Cynthia in het jeugdorkest 
zat is zij lid geworden van de jeugd-
commissie. Daar is ze uiteindelijk mee 
gestopt toen ze naast haar werk aan 
een studie begon.’’

Constance was in die rol vooral de 
‘muziekmoeder’, terwijl Mark Raimo 
en zijn team begeleidde bij GJS (,,De 
mooiste club van Gorinchem, wil ik 
graag tegen de familie Bos zeggen,,). 
Maar uiteraard volgde hij ook de ver-
richtingen van De Bazuin van nabij, 
door de concerten bij te wonen natuur-
lijk. ,,Ik houd ervan als het repertoire 
gevarieerd is. Met filmmuziek en af en 
toe een geintje tussendoor. Dat houdt 
de sjeu erin. Mooie muziek, plezier en 
gezellig een drankje na afloop; dan ga 

je met een goed gevoel weer naar huis.’’
,,Ik heb altijd het gevoel gehad dat mijn kinderen bij De 
Bazuin in goede handen waren. Zeker onder de huidige 
dirigent denk ik dat de combinatie van muziek én lol 
maken met elkaar gegarandeerd is. In de organisa-
tie komt het wel vaak aan op dezelfde families. Dat is 
pittig, die mensen moeten echt gewaardeerd worden 
voor wat ze allemaal doen. Daarbij zou het goed zijn als 
iedereen binnen De Bazuin afweegt hoe ze ook iets kun-
nen bijdragen.’’
Zo maakt Mark een mooi bruggetje naar de zonnepa-
nelenactie. Met het bedrijf DIKW Intelligence, waar hij 
een van de managing partners is, heeft hij de actie ge-
steund. ,,Je dient er twee doelen mee: de zonne-energie 
is goed voor het milieu én je helpt de energierekening 
van De Bazuin verlagen. Het is goed dat de vereniging 

de knoop heeft doorgehakt 
en ertoe is overgegaan. Het 
is de normaalste zaak om je 
voetbalvereniging te spon-
soren, waarom dan niet de 
harmonie? Als iedereen nu 

in zijn of haar eigen netwerk kijkt naar partijen die één 
paneel willen sponsoren, dan helpen we De Bazuin met 
z’n allen weer een stap vooruit.’’

De Bazuin steunen 
kan ook vanaf de zijlijn
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Familie van Berkel: 
Raimo, Constance en Mark. 
Cynthia en Naomi

 R
ED

AC
TI

E 
M

AT
TH

IJ
S 

D
AN

IE
LS



16 17

Koninklijke Harmonie De Bazuin  o.l.v. dirigent Jos Jansen  
Bazz Brass jeugdorkest  o.l.v. Yavin Groenewegen Frans Limburg  Presentatie / zang

Dit kerstconcert wordt corona proof geproduceerd met in achtneming van alle RIVM regelgeving.

www.debazuin-gor inchem.nl

Beleef het 
kerstconcert 

dit jaar live bij 
je thuis!

Livestream gratis  beschikbaar vanaf  23 december

www.debazuin-gorinchem.nl

KERSTCONCERT PROGRAMMA 2020



19

Bazuin Kerstconcert 2020
in een ‘ander jasje’ maar wel 
Coronaproef.
Zoals de coronavlag er op dit moment bijhangt, zullen we 
als muziekvereniging de komende tijd nog even beperkt 
zijn in onze muzikale ambities. Een mooi alternatief om 
toch te kunnen toewerken naar een stip op de horizon, is 
spelen in ensembleverband. Sinds het coronaspook door 
Nederland waart, maken binnen de hafabrawereld steeds 
meer muzikanten kennis met het ensemblespel. 

Kerstconcert 2020
Zo hebben we bij De Bazuin het geplande kerstconcert 
zodanig ingericht dat er -zonder publiek- in klein orkest/
ensemble verband gespeeld kan worden. Dat wil zeggen dat 
we met aangepast repertoire spelen met een kopergroep 
en houtgroep. Daarnaast zal de BazzBrass-jeugd zich ook 
manifesteren met eigentijdse kerstmuziek.

Het concert zal 19 december worden opgenomen. Vanaf 
woensdag 23 december kan iedereen deze gratis bekijken 
en beluisteren via www.debazuin-gorinchem.nl

STICHTING VRIENDEN VAN DE KONINKLIJKE HARMONIE De Bazuin 
Secretariaat: Joke van Oord | Postbus 563 | 4200 AN Gorinchem | Telefoon (0183) 50 14 74                       www.debazuin-gorinchem

T  0345 631 206      | E  verkoop@boshuis.nl      | W  boshuis.nl

Neem voor deze actie contact op met onze klantenservice!

Bij vermelding van de code

BAZUIN
€100,- korting op uw 

waterontharder!

Nooit meer kalkaanslagNooit meer kalkaanslag
Met een waterontharder van Boshuis

THUISZORG 
NODIG?

BEL NU
(0183) 63 89 99 

Of kijk op www.zorginjection.nl

ZorgInjection Thuiszorg

www.deli-home.com

Bronkhorst Podo Linéa 
Hoogstraat 17  4201 CA Gorinchem (0183) 631807

www.bronkbv.nl

B r o n k h o r s t

P o d o  L i n é a

H o o g s t r a a t  1 7

4 2 0 1  C A  G o r i n c h e m

( 0 1 8 3 )  6 3 1 8 0 7

s c h o e n w i n k e l @ b r o n k b v . n l

w w w . b r o n k b v . n l

S c h o e n s p e c i a a l z a a k  P o d o  L i n é a

O r t h o p e d i s c h e  s c h o e n t e c h n i e k

S c h o e n r e p a r a t i e  e n  s l e u t e l s e r v i c e

Bronkhorst Podo Linéa 
Hoogstraat 17  4201 CA Gorinchem (0183) 631807

www.bronkbv.nl

www.merwestreekbv.nl

INSTALLATEUR VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF 
ZONNEBOILER | BADKAMER | LOOD & ZINKWERK 

VERKOOP
ONDERHOUD

REPARATIE
SCHADEHERSTEL

Waaldijk 9 • Dalem • T (0183) 631338  • garagevandenbergh.nl
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Dank. Veel dank!
Sponsors en adverteerders. Altijd geweldig om een 
vaste kern te hebben die dit initiatief steunen. Uw 
bijdrage is zeker in deze tijd meer dan welkom.

Programma livestream 
Kerstconcert 2020

1. Joy to the World
2. Concerto de Aranjeuz
3. Santa claus is Coming to town
4. Felice Navidad
5. Santa Baby
6.  Ronde tafel moment met Hans Bos voor-

zitter en Femke Tuinenburg (Jena Plan)
7. Why couldn’t it be Christmas everyday? 
8. Old Friend
9. Jingle Bells
10. Have Yourself a Merry Christmas
11. All I want for Christmas is you
12. War is Over
13. Merry Christmas Everyone



Linders Assurantie Centrum

Annemarie@lindersassurantie.nl

Corinne@lindersassurantie.nl

Burgstraat 30 | 4201 AC Gorinchem

T (0183) 635 366 

www.lindersassurantie.nl

LINDERS
ASSURANTIE
CENTRUM

Linders verzekert
u(w) goed!

Onze prestaties liggen hoog. Als het 
om verzekeringen of hypotheken gaat 
scoren we in persoonlijke aanpak en 
objectief eerlijk advies. Ontdek ons 
plan van aanpak.

Giessenburg  Lijnbaanplein 10 | (0184) 65 27 35 Hoornaar Dorpsweg 12 | (0183) 58 12 14

Lekker makkelijk!
Vlees & vleeswaren bestellen via 

de Slagerij Bouter App! 

Ook voor de feestdagen!

Het begint met 
muziek. Frans is 
acht jaar en wil, 
net als zijn vader 
en broer, lid wor-
den van de plaat-
selijke muziek-

vereniging. Hij blaast cornet. Zeven jaar later verruilt 
hij dat voor bastuba. Van harmonie en fanfare stapt hij 
over naar dixieland en New Orleans. Jaren later, als de 
21e eeuw net begonnen is, duikt hij in de Oosteuropese 
Balkan fanfare, de klezmermuziek en speelt hij als duo 
De Vrolijke Zwervers voor Incognito Muziekacts en 
Stadsavonturen.

Door de schoolvoorstellingen waar hij aan meedoet, 
trekt het theater en het zingen hem meer dan het bla-
zen, maar hij ziet zichzelf geen beroeps worden en 
kiest voor iets heel anders; stuurman bij de koopvaar-
dij. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Na 
een aantal jaar zegt hij de zee vaarwel, doet toelating 
voor het conservatorium voor het hoofdvak zang lichte 

muziek en wordt aangenomen. Aan het Conservatorium 
Alkmaar studeert Frans bij Margriet Eshuijs, Herman 
van Doorn en Maja Schermerhorn. Docent drama is 
Ab Heijdens. Hij volgt zangworkshops bij o.a.: Mary 
Hammond, Mathilde Santing, Lisa Boray, Margot 
Giselle en Alberto ter Doest. Workshops drama volgt 
hij o.a. bij: Joe Weston, Lucas Borkel, Chip Bray en 
Jeremiah Flemming. Frans Limburg is te zien geweest 
in uiteenlopende theaterproducties van o.a. Joop van 
den Ende Theaterproducties en Stardust BV, als ensem-
ble en in diverse rollen. 

Hij trad op in dinnershows van o.a. Party Company 
Amsterdam en Holland Village Amsterdam. Hij treedt 
op met harmonie- en fanfareorkesten en met koren. 
Hij doet opdrachten op maat, van een kortlopende of 
eenmalige voorstelling tot een bevlogen presentatie van 
een concert of evenement. Hij is verhalenverteller, hij 
vertaalt scripts voor nasynchronisatie uit het Engels en 
Duits, hij schrijft en vertaalt (lied)teksten en schrijft/
arrangeert muziek.

KERSTCONCERT PROGRAMMA 2020

Kom langs en vraag een gratis proefles aan. Meer info: www.MuziekPunt.nl

Muzieklessen op diverse locaties in Gorinchem: • Muzieklessen in de ULO en bij De Bazuin

MuziekMuziekPuntPunt
Veelzijdig in Muziekonderwijs

MuziekPunt is de muziekschool voor kinderen, 
jongeren én volwassenen die willen groeien 

in, én door muziek.

Proeflessen zijn mogelijk op:
dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon, viool, cello, 

contrabas, piano, keyboard, gitaar, harp, drumstel, 
trompet, trombone, tuba, hoorn en zang.

• VIO-carrousel 19 mei 16.30 - 17.45
• Open Dag 29 mei ULO 12.00 - 16.00
• Lenteconcert Johanneskerk
      16 april 19.00 - 20.15

20 21

Kon. Wilhelminalaan 42

4205 EX Gorinchem 

tel. (0183) 623 753 

info@distelenmirt.nl

Waar gaat 
de reis naar toe?      Waar u ook heen gaat, 

         wij bieden u altijd een
    passende oplossing!

088-234 55 00    www.haarsgroep.nl

Frans van Limburg zang en
presentatie streamline kerstconcert
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Wij wensen u 
gezellige Kerstdagen 

en een 
mooi nieuwjaar.

Software voor deurwaarders en 
incassokantoren

Molenstraat 34  4201 CX Gorinchem  
Telefoon: 088 - 205 33 00

www.praclox.nl

WWW.VAN-BOVEN.COM

LICHTKOEPELS

LICHTPLATEN

LICHTSTRATEN

GLAS
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‘Orkest als 
De Bazuin is 
belangrijk 
voor de 
uitstraling
van je stad’

HO
E IS HET MET...

ACHTERGRONDVER
HA

AL

Albert Sterk heeft als eigenaar van PLUS 
Jan Sterk De Bazuin vele jaren gesteund als 
sponsor. Ook nu nog draagt hij zijn steentje 
bij met een bijdrage aan onze zonnepanelen-
actie.

Hoi Albert, hoe gaat het met je?
Goed, op alle gebieden. Het is alweer drie jaar 
geleden dat ik de PLUS heb verkocht, maar 
ik moet wel iets om handen blijven hebben. 
Helaas is de agenda door corona wel wat leger; 
normaal ben ik onder andere voor de Unitas 
Business Club en Rotary onder de pannen, 
maar die activiteiten liggen nu deels stil. Ge-
lukkig klus ik ook graag: bij mijn dochter in de 
tuin en het pand naast de PLUS moet worden 
opgeknapt. Ik verhuur nog een aantal panden 
en ik golf drie keer in de week. Van een ope-
ratie bij mijn hart ben ik gelukkig behoorlijk 
opgeknapt.

We haalden je betrokkenheid bij De Bazuin al 
aan: is dat ingegeven door je eigen muzikali-
teit?
Ik ben A-Muzikaal hè (lacht hij met een 
kwinkslag naar zijn verleden als trombonist 
bij dweilorkest de A-Muzikale Fruitmand). 
Mijn dochters Charlotte en Eveline spelen 
saxofoon en piano, daar ben ik blij mee. Ik 
heb het zelf wel als een gemis ervaren dat ik 
geen instrument kon bespelen. Ik woonde als 
kind in de polder in Dalem. Wij speelden in de 
natuur. Kinderen in de stad kwamen eerder 
met muziek in aanraking. Bij de A-Muzikale 
Fruitmand speelden we de liedjes zo vaak dat 
het niet meer fout kón gaan, haha. Theo Bos 
schreef voor ons een klavarscribo voor wat 
muziek. Zo heb ik de tonen leren kennen. De 
A-Muzikale Fruitmand was wel écht een begrip 
hoor. We werden voor alle evenementen ge-
vraagd. We brachten veel sfeer in de stad.

En hoe was de relatie met De Bazuin?
We kenden de Blauwe Blieken natuurlijk van 
carnaval. Met de Fruitmand hebben we ooit op 
een podium gezeten, daar waren we net aan 
het doen alsof we aan het spelen waren. Na 
afloop werden we dan aangesproken: joh, we 
wisten helemaal niet dat jullie zo goed waren! 
Maar dat waren De Blauwe Blieken geweest, 
die achter een gordijn achter ons stonden te 
spelen. Voor de kwaliteit van De Bazuin heb ik 
altijd waardering gehad. Zo’n orkest is belang-
rijk voor de uitstraling van een stad. Ik ben 
hier opgegroeid. Als je als ondernemer sociaal 
betrokken bent bij de stad waarin je werkt, 
dan is het mooi om iets voor de stad te kun-
nen doen. De mensen die bij je werken, moeten 
tenslotte ook prettig kunnen wonen. Dus als 
De Bazuin een Kerstconcert had, of er was iets 
anders te beleven, dan heb ik dat altijd met 
plezier ondersteund.
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‘De Bazuin gaat mee in 
de tijd: fantastisch!’

De Koninklijke Harmonie 
De Bazuin Gorinchem heeft vol-
gens Dick van Zanten, wethouder 
van Cultuur, al lang en breed haar 
waarde bewezen voor de Gorcum-
se samenleving. 
,,Verenigingen, ook De Bazuin, 
vormen het cement van de samen-
leving.”

Wat er als eerste bij de wethouder op-
komt als hij aan de Bazuin denkt? ,,Dan 
komen er héél veel gedachten naar bo-
ven”, zegt hij. Toch is er één herinnering 
in het bijzonder. ,,Het allereerste wat ik 
me bewust kan herinneren is dat ik als 
heel klein kind op de arm van mijn vader 
uit het ziekenhuis in de Haarstraat kwam 
nadat mijn amandelen geknipt waren. 
Precies toen we naar buiten kwamen, 
kwam de Bazuin langs. Dat was natuur-
lijk toevallig, volgens mij was het Konin-
ginnedag. In die tijd deed de Bazuin nog 
optochten door de stad. Maar als kind 
denk je natuurlijk dat ze voor jou komen, 
haha.” 

Uiteraard heeft wethouder Van Zanten 
ook op latere leeftijd nog vaker genoten 
van De Bazuin: ,,Ik heb heel veel goede 
herinneringen aan De Bazuin, zoals de 
nieuwjaarsconcerten en de optredens 
in het stadhuis voor de gedecoreerden. 
Voor mezelf vond ik vorig jaar The Night 
of the Klomps in de Van Rappardhal een 
groot hoogtepunt. Dat vond ik geweldig, 
echt grote klasse”, zo vertelt hij. 

Kwaliteit
,,De vereniging kent natuurlijk ook een 
heel mooie geschiedenis, 130 jaar! Dat 
is een grote prestatie. Ik denk dat De 
Bazuin dat voor elkaar heeft gekregen, 
omdat er altijd gelet is op het leveren van 
kwaliteit en goede muziek waardoor je 
veel mensen aan je vereniging bindt. Als 
je een muziekinstrument op een zo hoog 

mogelijk niveau wilde bespelen, dan bood 
De Bazuin als geen ander het podium 
daarvoor”, zo vindt Van Zanten. 
Dat een vereniging zoals De Bazuin ook 
na de coronaperiode blijft bestaan, vindt 
Van Zanten van cruciaal belang. ,,Ik vind 
dat (culturele) verenigingen de cement 
van de samenleving vormen. Ook mu-
ziekverenigingen zijn daarin cruciaal. 
Je kunt natuurlijk zelf een instrument 
bespelen, maar het bezoeken of beluiste-
ren van concerten en andere evenemen-
ten is net zo belangrijk. De Bazuin heeft 
ook al lang en breed haar waarde voor 
de Gorcumse samenleving bewezen en 
om dat in de toekomst in stand te hou-
den, hebben we als gemeente intensieve 
contacten met het culturele veld. In deze 
periode proberen we er met elkaar voor 
te zorgen dat verenigingen niet in de pro-
blemen komen door de coronacrisis.”

Van Zanten prijst de manier waarop De 
Bazuin omgaat met de huidige situatie. 
,,De Bazuin gaat altijd met de tijd mee 
en de ambitie van de vereniging is groot. 
Dat is fantastisch. Zo heb ik begrepen dat 
ze muzieklessen geven op de Jenaplan-
school. Geweldig! Als je kinderen vroeg 
in contact brengt met muziek zorg je ook 
zelf voor nieuwe leden. De Bazuin doet 
dat heel goed, want het is heel ingewik-
keld om zo’n mooi harmonieorkest in 
stand te houden in deze tijden. Waar 
vroeger iedereen in aanraking kwam 
met muziek, daar zijn nu veel meer 
mogelijkheden voor kinderen. Dit soort 
initiatieven juichen wij van harte toe als 
gemeente.”

Tot slot wil Van Zanten De Bazuin graag 
een hart onder de riem steken in deze 
lastige periode: ,,Het is een ingewikkelde 
periode voor alle verenigingen, maar ik 
wens De Bazuin een mooi vervolg na de 
coronaperiode. De vereniging bestaat nu 
130 jaar. Als we daar nog eens 130 jaar 
bij optellen, heeft Gorinchem nog héél 
lang vreugde van een mooi orkest.”

ACHTERGRONDVER
HA

AL



• Peulenplein 1b
3371 XV 
H’veld-G’dam
(0184) 61 79 58

Voor een persoonlijk 
en deskundig advies

• Molenstraat 29
4201 CV
Gorinchem 
(0183) 63 63 67

Pure liefde 
voor 
uw haar 
én de natuur.

2e Kerstdag 
geopend

Woonboulevard Spijksepoort wenst u fijne Kerstdagen!

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

 www.klimaatservice.nl  post@klimaatservice.nl  +31 (0)184 61 39 11
Postbus 118, 3370 AC Nijverheidsstraat 31, 3371 XE Hardinxveld-Giessendam

Elektroservice Holland B.V. Intersafety
Klimaatservice Brabant B.V. CV Sliedrecht B.V.
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Het verenigingsleven, stichtingen, instellingen 
en organisaties in Gorinchem kunnen reke-
nen op welwillende steun van het FOWW, voor 
initiatieven die het welzijn in de stad ten goede 
komen. Ook De Bazuin heeft door de jaren heen 
regelmatig van diverse bijdragen uit het Fonds 
Ontwikkeling Wonen & Welzijn gebruik mogen 
maken. Maar waar komt dat geld vandaan en 
wie verdeelt het?

Het FOWW was ooit het FOW: het Fonds Onrendabele Wo-
ningen. Gemeente en bedrijfsleven werkten daarin samen 
in de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog om 
woningen te bouwen en beheren. Het fonds bouwde daar-
mee een aanzienlijk vermogen op, maar de noodzaak om 
vanuit het fonds woningen te ontwikkelen werd in de loop 
der jaren minder. In plaats daarvan werden de gelden inge-
zet om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen.
‘Dat doet het FOWW uit het rendement van beleggingen. 
Het budget is daardoor altijd anders, maar het gaat om 
een paar ton per jaar’, vertelt voorzitter Edy Hoogendam. 
‘Daarmee helpt het FOWW initiatieven realiseren die an-
ders niet van de grond zouden komen. We ondersteunen 
geen bedrijven en geven ook niet thuis als de financiering 
een overheidstaak is; er zit wel vaak een ideëel element in.’

In stenen, de oorsprong van de stichting, doet het FOWW 
zo min mogelijk meer. Het is nog wel eigenaar van de 
Hospice in de Haarstraat, omdat dit nog mooi aansluit bij 
de doelstellingen. ‘We hebben ook de nieuwbouw in de 
Hazewindhondstraat geholpen met een hypotheek. Die is 
helemaal terugbetaald, omdat het een succesvol project 
was. Maar anders was het ook goed geweest. Dan hadden 
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FOWW 

draagt graag 

zijn steentje bij

aan het welzijn, 

en de muziek, 

in Gorcum 

we op die manier een project van Stichting Stadsher-
stel Gorinchem helpen mogelijk maken.’

Meestal zijn verenigingen en stichtingen de begun-
stigers. Uitgangspunten zijn normaliter dat de steun 
niet repeterend is (‘op een gegeven moment moet 
je op eigen benen kunnen staan’), dat er geen pre-
cedenten geschapen worden (‘we financieren geen 
kunstgrasveld voor een sportclub, omdat er dan ver-
gelijkbare aanvragen van andere clubs komen, maar 
we helpen bijvoorbeeld wél mee de aanleg van een 
Cruyff Court van de grond te laten komen’) en dat het 
FOWW niet de héle financiering op zich neemt. 
Recente projecten waarin het FOWW een aan-
deel heeft gehad zijn onder andere de ver-
huizing van de Voedselbank en een grote 
opknapbeurt voor het Natuurcentrum.
Daarnaast wordt er door evenemen-
tenorganisaties veel aangeklopt bij 
het FOWW. ‘Dat is in 2020 helemaal 
weggevallen’, zegt Edy Hoogendam. 
‘In beginsel blijven gehonoreerde 
aanvragen staan, maar het betekent 
ook dat we in 2020 nog wat uitgaven 
kunnen doen.’   

‘In het wat verdere verleden hebben we, en dat zal 
De Bazuin aanspreken, ten tijde van de sluiting van 
de muziekschool veel kunnen doen om instrumenten 
en het muziekonderwijs veilig te stellen. Overigens 
hebben we, maar dat terzijde, nog een klavecimbel te 
koop staan tegen elk aannemelijk bod.’

Het bestuur van het FOWW bestaat uit drie dames en 
drie heren en zij proberen in gezamenlijkheid bin-
nengekomen aanvragen te beoordelen. ‘Regelmatig 
gaan wij daarvoor op locatie kijken, om meer inzicht 
te krijgen in de organisatie en zijn wensen. Of we no-

digen de aanvrager uit, denken mee en wijzen 
eventueel op alternatieve financiering. 

Voor de aanschaf van zonnepanelen 
hebben we De Bazuin bijvoorbeeld 

geattendeerd op de mogelijkheden 
die de gemeente aanbiedt.’
‘We dragen De Bazuin overigens 
een warm hart toe. Door de jaren 
heen heeft het FOWW bijdragen 
toegekend aan de grote concer-
ten. Theo Bos wist ons als voorzit-
ter te vinden en we hebben altijd 

goed contact gehad. Wij zijn De 
Bazuin zeer toegenegen.’ 

www.foww.nl
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2020: een jaar 
van improvisaties   

Het is een onvergetelijk jaar ge-
weest. Helaas meestal niet in de 
positieve zin van het woord. Met 
Jos Jansen kijken we terug en een 
beetje vooruit. Hij weet gelukkig 
vaak de positieve bijkomstigheden 
van de afgelopen maanden nog wel 
te herkennen en is onvermoeibaar 
bezig geweest om er voor De Bazuin 
toch het beste van te maken.

2019
,,2020 begon al niet goed. Op oud-
jaarsdag begon de wasdroger te 
tikken. Op een gegeven moment 
hing er een hele vieze rook in huis 
en sloegen de vlammen eruit toen ik 
ging kijken. Na de brand hebben we 
een half jaar in Arnhem gewoond, 
maar gelukkig wonen we alweer een 
poosje thuis. In juni konden we weer 
terug.’’

Het coronajaar
,,We kunnen in ieder geval weer 
verder met repeteren, al is het nog 
in kleiner gezelschap. Ik heb vanaf 
het begin geprobeerd de boel aan 
de gang te houden. We hebben de 
online repetities gehad, onze eigen 
appgroep, ademhalingstrainingen, 
filmpjes met informatie over de 
muziek en componisten, de quiz van 
Joske, het repertoire voor volgend 
jaar hebben we al behandeld; we 
hebben op die manier altijd activitei-
ten gehouden. Maar het was weleens 
frustrerend als je eerst van alles 
bedacht en dan door de actualiteiten 
weer iets nieuws moest verzinnen. 
Dan blijf je improviseren, maar daar 
ben ik gelukkig wel goed in.’’

De zomer
,,Toen we in juni weer mochten 
beginnen met oefenen, was het wel 

even slikken in het begin, haha. 
Maar het niveau kwam snel weer 
terug op peil. Hoe langer het duurt 
voordat je weer mag repeteren en 
optreden, des te lastiger het wordt 
om jezelf op te laden om thuis te re-
peteren. Dat is ook wel begrijpelijk. 
Dat is voor de dirigent niet anders. 
Je maakt steeds programma’s en 
dan verandert de situatie weer. Daar 
krijg je op een gegeven moment ge-
noeg van. Toen we in juni weer van 
start gingen vond niet iedereen het 
veilig genoeg om te komen. Paul van 
der Laan heeft toen geregeld dat er 
livestreams kwamen van de repe-
tities. Zo werd toch iedereen erbij 
betrokken.’’
De klik
,,Ik vond dat het klikte toen ik drie 
jaar geleden begon bij De Bazuin en 
dat vind ik nog steeds. De opkomst 
is goed, de concerten zijn goed. Het 
liep allemaal ‘als een naaimachine’ 
voordat corona kwam, het gevoel 
was heel goed. Er zit veel progressie 
in de opleiding, er is doorstroming 
naar het grote orkest, mijn ambi-
ties komen overeen met die van het 
bestuur; overal zit een stijgende 
lijn in. Daarmee kunnen we verder. 
De houdbaarheid van een dirigent 
is niet zo lang als vroeger, maar ik 
haal gemiddeld nog wel tien jaar. 
Maar dat moet het orkest natuurlijk 
ook willen. De klik moet wederzijds 
zijn.’’

De solist
,,Mijn eigen concertagenda is leeg. 
Sommige concerten worden al ver-
zet naar het voorjaar van 2022. Je 
raakt het gevoel daardoor wel een 
beetje kwijt, want het is inderdaad 
lastig om jezelf te motiveren. In de 
zomer heb ik een filmpje opgenomen 

waarin ik You’ll Never Walk Alone 
speel. Dat is redelijk viral gegaan. 
Ik heb reacties gehad vanuit Japan, 
Curacao, Noorwegen, Suriname; 
dat was ontzettend leuk. Ik ben veel 
gaan fietsen, ik ben bezig gegaan 
met mijn gezondheid. Ik ben al 
ruim vijftien kilo kwijt. Een gezond 
lichaam, een heldere geest hè. Dat 
voel wel goed, ondanks alles wat 
corona met zich meeneemt. En ik 
heb voor het eerst in jaren vrij in de 
weekends. Dat is ook wel een keer 
lekker.’’

Lingehavenconcert & Shaffy
,,Theo Bos heeft me naar voren ge-
schoven voor de programmering van 
het Lingehavenconcert in 2021. Als 
solist ken je iedereen in de muziek-
wereld en alle repertoires dus ik heb 
een enorm netwerk waarin ik kan 
zoeken. Ik heb een plan neergelegd 
en daar is de organisatie enthousiast 
over. Inhoudelijk kan ik er nog niets 
over zeggen, dat wachten we nog 
even af.’’
,,Samen met zangeres Micheline 
van Hautem heb ik het programma 
Shaffy & Brass gemaakt waarin we 
de muziek van Ramses Shaffy spelen 
met een blaasorkest. We zouden in 
juni al een cd hebben opgenomen, 
maar dat en de optredens staan nu 
nog in de koelkast.’’

2021
,,Het programma voor het nieuwe 
jaar van De Bazuin staat. Het 
nieuwjaarsconcert doen we online, 
in het voorjaar staan er concerten 
gepland. 2021 zit goed gevuld. Nu 
is het alleen nog zaak dat er een 
vaccin komt zodat we verder kun-
nen, want uiteindelijk zitten we daar 
allemaal op te wachten.’’ 
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Spijksedijk 18c
4207 GN  Gorinchem

T (0183) 649 556 
info@kwakamp.nl

www.kwakamp.nl

 Kwaliteit, arbeidsveiligheid, externe veiligheid, gevaarlijke  

stoffen, milieuzorg en project management. Voor de  

meeste ondernemers geen specialiteit, voor KWA wel. 

Zoals bijvoorbeeld het invullen van de functie van veilig- 

heidskundige, milieu kundige of adviseur vervoer gevaarlijke 

stoffen. Steeds als aanvulling op uw eigen kennis en  

capaciteiten zodat u de volle aandacht kunt houden bij  

alles waar u goed in bent.

  Wij dirigeren uw bedrijf
 naar optimale prestaties!

SAMEN

MEER KENNIS

MEER ERVARING

MEER RESULTAAT

Havendijk 6, Gorinchem 
0183-630030 
info@koster-makelaardij.nl
www.koster-makelaardij.nl

• Verkoop
• Aankoop

• Nieuwbouw 
• Taxaties 
• Verhuur

info@almeitours.nl | www.almeitours.nl | Tel. 085 2735715

Groots in 
personenvervoer!

KERSTCONCERT PROGRAMMA 2020



‘Samen met je vader muziek maken,        
       dat is heel bijzonder’ 

3332

Als iemand muziek, ook van de Koninklijke 
Harmonie de Bazuin, er met de paplepel 
ingegoten kreeg, was het wel Diana de Swart. 
Vader Joop de Swart was zelf altijd al lid en 
nog steeds maken ze er samen muziek.  
 
De saxofoon, de contrabas, de klarinet: noem 
een muziekinstrument en Diana’s vader speel-
de het. ,,Ik heb thuis wel het goede voorbeeld 
gekregen”, zegt ze lachend. ,,De familie van 
mijn vader is sowieso een heel muzikale fa-
milie. Mijn vader zelf speelde vroeger altijd in 
een band en hij repeteerde thuis veel. Dat kan 
ik me nog goed herinneren. Bijvoorbeeld met 
de Open Havendag speelde hij op een boot die 
door de haven heen voer. Dat vonden wij als 
familie altijd hartstikke leuk. Er was altijd mu-
ziek. Uiteindelijk werd ik ook aangestoken met 
het muzikale virus”, legt Diana uit.  
 
Instrument
Toen ze tien was, werd ze zelf lid van De Ba-
zuin. Maar welk instrument kies je dan? ,,Ik 
heb gekozen voor de dwarsfluit. Ik had ooit 
eens iemand dwarsfluit horen spelen op televi-
sie en dat vond ik heel erg mooi. Daarmee was 
mijn interesse gewekt. Uiteindelijk heb ik nog 
best lang moeten zeuren om daadwerkelijk op 
muziekles te mogen. Ik moest het wel écht leuk 
vinden.” 
Dat ze het maken van muziek écht leuk vindt, 
bewijst wel het feit dat ze inmiddels alweer zo’n 
25 jaar lid van De Bazuin is. Al die tijd speelt 
ze samen met haar vader. ,,Hij was heel even 
gestopt, maar toen ik lid werd, werd hij dat ook 
weer. Samen oefenden we veel. Iedere dag wel 
even een halfuur. Als ik iets niet snapte, was hij 
er om te helpen. Tempo, dynamiek, maatsoor-
ten: hij weet veel dingen als de beste. Hij is mu-
ziektechnisch wel echt de expert van ons twee. 
En hij is er ook áltijd. Hij haakt nooit af. Het is 
natuurlijk hartstikke bijzonder om zo lang met 
je vader te spelen. Ik leer veel van hem.” 

 

Thuiskomen
Als Diana bij De Bazuin komt, voelt het als 
thuiskomen, zo vertelt ze. En dat komt niet 
alleen door haar vader: ,,Sommigen ken ik al 
bijna mijn hele leven en we vormen samen een 
heel hechte club. Het is daarom ook heel jam-
mer dat we nu gesplitst moeten repeteren voor 
het Kerstconcert. Al is het natuurlijk een heel 
mooi initiatief om het concert in een andere 
vorm toch door te laten gaan.” 
Diana prijst dan ook de inzet van dirigent Jos 
Jansen: ,,Jos is een heel leuke dirigent. Vak-
kundig én kritisch. Dat past goed bij onze club 
en dat hebben we misschien ook wel een beetje 
nodig”, zegt ze lachend.  

Kwalitatief
Wat ze daarmee bedoelt? ,,Binnen de vereni-
ging vinden we het vooral heel leuk om elkaar 
te zijn, maar we willen natuurlijk ook kwalita-
tief stappen maken. We willen vooruit met ons 
niveau en hij helpt ons met zijn ervaring op de 
goede weg. Hij motiveert ons en de muziekkeu-
ze en de organisatie bij evenementen is altijd 
super. Dat maakt het ook zo leuk om deel uit 
te maken van De Bazuin. Zo hebben we in 2019 
The Night of the Klomps gedaan: een prachtig 
evenement in de Van Rappardhal met een groot 
en mooi podium en prachtig geluid. Dan ben je 
toch trots dat je daar deel van uitmaakt.” 
Maar Diana, accountant van beroep, steekt zelf 
ook graag de handen uit de mouwen: ,,Ik help 
de vereniging met wat financiën. Daar kan ik 
mijn steentje bijdragen. Zeker in deze lastige 
tijden”, zegt Diana, die er graag nóg 25 jaar aan 
vast plakt: ,,Natuurlijk! Op naar de volgende 25 
jaar! Dat lijkt me hartstikke gezellig met deze 
hechte club.” 
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Marian Aaftink vierde het afgelo-
pen jaar een fraai jubileum bij De 
Koninklijke Harmonie de Bazuin. In 
1995 werd ze lid en dat betekende dit 
jaar een fraaie mijlpaal van liefst 25 
jaar lidmaatschap. ,,Gelukkig heb-
ben we dat in januari al mooi kunnen 
vieren.” 
 
De muzikale carrière van Marian be-
gon in Meerkerk, waar ze oorspronke-
lijk vandaan komt. Ze speelde tenor-
saxofoon bij de plaatselijke fanfare. 
,,Ik wilde daar toen graag iets bij doen 
en toen ben ik bij De Bazuin terecht 
gekomen. In Meerkerk was Henk Bo-
nenkamp namelijk dirigent en bij De 
Bazuin ook. Toen ben ik bij De Bazuin 
ook begonnen met de tenorsaxofoon, 
maar daar waren er al veel van. Zo 
had ik het idee dat ik weinig kon 
toevoegen. Daarom heb ik besloten om 
de hobo te spelen, dat vond ik voor die 
tijd altijd al een mooi instrument.” 
 
Inmiddels is Marian dus alweer 25 
jaar betrokken bij De Bazuin, wat in 
januari nog mooi gevierd kon worden, 
en dat doet ze tegenwoordig ook weer 
als bestuurslid. Ze is secretaris: ,,Als 
je het leuk vindt om met elkaar mu-
ziek te maken, moet je ook bereid zijn 
iets te doen om dat mogelijk te maken. 
Als iedereen de bestuurlijke taken uit 
de weg gaat, kan de vereniging niet 
bestaan. Ik vind het dus belangrijk dat 
mensen eens in de zoveel tijd een rol 
op zich nemen. Ik heb dat eerder al 
eens vijf jaar gedaan, toen heb ik zo’n 
zeven jaar niets bestuurlijks gedaan 
en nu doe ik het ook alweer vijf jaar.” 
Of er veel veranderd is tussen haar 
twee periodes als bestuurslid? ,,In de 
eerste periode is ons gebouw ge-
bouwd. Dat was wel een hoogtepunt. 
Nu zijn we ook aan het bouwen, maar 
dan aan de muziek. Sinds drie jaar 
werken we met een nieuwe dirigent 
(Jos Jansen, red.) en proberen we nog 
aansprekender te zijn voor het pu-
bliek. Dat zit hem vooral in de insteek 
van de concerten, met bijvoorbeeld 
gastartiesten.” 
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A.E. Van Pelt 
Attema 
Bert&Nanda van Stam 
CDA / L.A. Onvlee 
DIKW Intelligence
E.R. vd Adel 
E.R. Willemstein 
FOWW
Fred & Gina Spronk 
Fysio PP
H.G. Kant 
H.J. Kuijpers 
J.H. De Ridder 
Jacqueline Hootsen 
Joke van Oord 
Joop de Swart 
Linders assurantien 
M.W. Heester 
P. van der Laan
Piet en Joke Koedam 
Piet Hootsen 
Rabobank 
Rivierenland Fonds 
S. Gulicher
Sterk Beheer bv
Strago Electro BV 
Theo van der Waart 
Truus & Govert de Wagenaar 
Unitas Dames 1
Van der Vliet Wonen Arkel 

en alle anonieme schenkers

   Hartelijk dank
    gulle gevers!

Het zonnepanelen-project is gerealiseerd op het mu-
ziekcentrum van de Koninklijke Harmonie De Bazuin. 
Maar liefst 40 Zonnepanelen sieren het dak en leveren 
een een mooie bijdrage in gebruik van duurzame ener-
gie.  Wij zijn er blij mee en danken iedereen die tot nu 
toe een bijdrage heeft geleverd. 

www.dikw.com/nl www.vdvliet.nl

Een stroom aan oplossingen

 Maar naast bestuurslid is Marian 
toch vooral ook muziekliefhebber: 
,,Op woensdag, als we repeteren, 
houd ik me alleen bezig met het spe-
len van muziek”, vertelt Marian, die 
de combinatie van moderne en klas-
sieke muziek heel leuk vindt: ,,Klas-
siek is voor mij iets leuker om te 
spelen. Dan heb ik met de hobo iets 
meer te doen. Maar bij een concert 
is juist de mix heel leuk: aan de ene 
kant de klassieke stukken en aan 
de andere kant de nieuwere muziek 
waarmee je echt een sfeertje kunt 
neerzetten.” 
 
Richting het einde van 2020 wordt 
uiteraard ook weer hard gewerkt 
aan dé traditie van De Bazuin: het 
Kerstconcert. Dit keer een digitale 
editie: ,,Het Kerstconcert wilden we 
per se door laten gaan. Het is ge-
woon heel fijn als je kunt repeteren 
met een doel. We hebben de afgelo-
pen maanden al vaker gerepeteerd 
voor buitenconcerten, die helaas 
toch niet door konden gaan. Repe-
tities zijn leuk, maar moeten wel 
leiden tot een concert. Nu repeteren 
we binnen de mogelijkheden en in 
kleinere ensembles voor het Kerst-
concert. Dat is voor mij toch gewoon 
een traditie: de start van de kerstva-
kantie en de kroon op het jaar!”  

Jubileumjaar voor Marian: 
     al 25 jaar lid! 
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De bezoekers van ons gebouw zullen 
ze wel herkend hebben. De pauken 
zijn voorzien van de Hebe Addenda. 
Het ziet er weer fraai uit. De plant 
Hebe Addenda is niet volledig winter-
hard. Een zachte Nederlandse winter 
overleeft hij wel zonder bescherming, 
maar bij flinke vorst heeft de plant 
toch echt bescherming nodig. 

Als de plant in een pot staat dan kan 
hij bij vorst het best binnen worden ge-
zet op een koele lichte plek. De winter 
maar even in de gaten houden. 

Fleurige pauken

Nieuwe Zonnepanelen
voor de Koninklijke
Je ziet er niet veel van. Toch zitten er 40 zonnepanelen op het dak van ons 
fraaie gebouw. Was een hele klus om de papierwinkel in orde te krijgen. Via 
e-herkenning moest je de gehele procedure doen om aan de gemeentelijke 
vergunning te komen. Het is gelukt. Zonder hulp. In december hadden we de 
gemeentelijke vergunning na o.a. ingeleverd te hebben: een technisch leg-
plan, foto’s van de omgeving, gevelaanzicht en perceel overzicht kadaster. 

Na de leges van € 553,60 betaald te hebben mochten we de stempels op 13 
dec. 2019 ontvangen. In januari is de opdracht verstrekt en eind juni zijn 
deze geplaatst door Strago Electro. Al met al een investering van € 16.000.- 
waarvan we nog  € 10.000.- bijeen moeten sparen. Laten we hopen dat dit 
gaat lukken en de vereniging met dit fraaie eigen gebouw niet opzadelen 
met een tekort. Kunnen ze mooi profiteren van het Zonne-Energie-Voordeel 
en blijft de club financieel overeind en kan zich verder muziek maken bezig 
houden.

Bij binnenkomst van ons gebouw 
kun je er niet omheen. Even je 
handen desinfecteren. Ook bij De 
Bazuin zijn ze preventief aan het 
werk.

Hygiëne station

Nieuwe vulmachine voor Bio-Connection

Oss - De race tussen de farma-
ciereuzen om het coronavac-
cin is in volle gang. De sprint 
is nu gericht op groen licht, 
daarna moeten miljarden flacons 
gevuld worden om het vaccin 
wereldwijd te kunnen toedienen. 
BioConnection in Oss staat met 
een gloednieuwe ’vulmachine’ in 
de startblokken om bij te sprin-
gen.

Opzienbarend nieuws over ons lid Alexander Willemse in De Telegraaf. 
Niet over dat hij zo mooi speelt op zijn barriton sax maar over zijn bedrijf.
Bio-Connection. Door installatie van een gloednieuwe, ongeveer 25 meter 
lange vulmachine. Goed voor per jaar 50 miljoen flacons met een vaccin te 
vullen. Vanuit Oss kan dus een significante bijdrage worden geleverd aan de 
Europese vraag naar het vaccin.” rekent Willemse voor.

100% Steriel
„De hele productie moet volkomen steriel zijn”, zegt Willemse. „100% van de 
flacons die hier van de band rollen, moeten tijdens het hele proces steriel zijn 
en blijven. Deze producten kunnen niet achteraf gesteriliseerd worden.” 

https://www.telegraaf.nl/financieel/1209220737/rondedans-om-coronavac-
cin-in-volle-gang

Foto: Rias Immink
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Rabo ClubSupport
Er was dit najaar weer een Rabo Clubkas-
actie van de Rabobank. Als lid van de Ra-
bobank bepaalden de leden welke club een 
financiële ondersteuning ontvangt. Voor 
De Bazuin was de opbrengst 224,79 euro.
Iedereen hartelijk dank voor deelname en 
het uitbrengen van de stem op De Bazuin. 
We zijn er blij mee.

Sopraan Irene Hoogveld
zingt kerstliederen
Irene hadden we voor 
dit jaar geboekt voor ons 
kerstconcert in de Grote 
Kerk, dat is doorge-
schoven naar volgend 
jaar. Wel maakt zij in 
de maand december 31 
filmpjes met kerstliede-
ren, om online van te 
genieten. ”Zo houden we 
kerst er toch een beetje in...”, aldus Irene. 
Te vinden op haar Youtube kanaal.
Zeker het kijken en luisteren waard.

Cijferlijst tussen de 
muziekstukken
Het concours was in Goes. 1e Prijs 
in de 2e divisie. Gespeeld: Rushmo-
re, Liberty en Tros Dances. Tijdens 
het digitaliseren van het muziekar-
chief door Paul van der Laan vond 
hij deze cijferlijst. Er is trouwens 
nog wel hulp nodig om te digitali-
seren.!

Bieswald Landler 
Musikanten IRENE 
aus Werkendam
Op Facebook kom je recent nog 
wel wat tegen om dit blad te vul-
len. Niet iedereen kijkt daarop, 
dus voor u is het nieuw. 

Ons erelid Joke van Oord 
kwamen we tegen op een foto. 
Jawohl, ze speelt nog steeds bij 
de Bieswald Landler Musikanten. 
Foto is van juni 2007. Avondvier-
daagse Werkendam. 

Schönes Bild zu sehen, als Sie mit 
einem Musikinstrument überall 
hingehen können. Joke lebt in 
Werkendam

Stand per 4 december 2020 vanaf begin juni 2020.
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‘Mooie 
muziek 
blijft je 
een heel 
leven bij’

ACHTERGRONDVER
HA

ALDe Koninklijke Harmonie de Bazuin is blij met al haar 
sponsors. Een van die sponsors is Adjan Bos van Van 
der Vliet Wonen. Hij steunt De Bazuin al jaren en is bo-
vendien sponsor van de zonnepanelenactie. 

Of het nu een muziekvereniging is, een sportvereniging 
of een leuke culturele activiteit: Adjan Bos draagt zijn 
steentje graag bij. ,,Wij vinden het heel belangrijk dat we 
een sociale bijdrage leveren in de regio. Cultuur is heel 
belangrijk in de samenleving en moet zeker ondersteund 
worden. Wij denken dat wij daarbij kunnen helpen en 
dat doen we graag”, zo vertelt Bos, die ook een bijdrage 
leverde aan ‘Laat de zon maar schijnen’, de zonnepane-
lenactie van De Bazuin: ,,Dat is natuurlijk helemaal mooi: 
zo draag je je steentje dubbel bij.”

Zelf komt Bos uit een zeer muzikale familie, zo vertelt 
hij: ,,Mijn moeder was een klassiek beroepszangeres en 
inmiddels speelt mijn zoon ook gitaar en piano. Zelf heb 
ik eigenlijk nooit echt een instrument gespeeld.”
Toch ging Bos als kleine jongen al met zijn moeder mee 
naar het Concertgebouw in Amsterdam. Iets wat hij nooit 
meer zal vergeten: ,,Muziek van toen is me ook altijd bij-
gebleven. Bepaalde klassieke stukken kan ik nog dromen. 
Laatst luisterde ik naar de Nieuwe Wereld van Antonín 
Dvorák. Dan hoor je iets en denk je: ‘Hé, dat heb ik vroe-
ger ook gehoord. Dan komen al die herinneringen weer 
boven van toen ik een jaar of zeven was. Dat is ook het 
mooie van muziek, vind ik. Dat blijft je een heel leven bij. 
Zeker goede muziek.”
Wat goede muziek is volgens Bos? ,,De Achtste van 
Mahler, de Matthäus-Passion: prachtig. Maar van klassiek 
tot Metallica: er is zo veel te ontdekken. Ik heb ooit eens 
een hele partij Metallica-videobanden gekregen. Mijn 
zoon is daar nu helemaal gek van. Ook dat maakt muziek 
mooi: het gaat generaties lang mee.”

Het bestaan van De Bazuin vindt Bos dan ook van cruci-
aal belang: ,,Vroeger had ik altijd het idee dat De Bazuin 
een fanfarekorps was, maar ze spelen geweldig mooie en 
klassieke stukken. Een enorm professioneel orkest. Het 
is voor iedereen in Gorinchem die muziek wil spelen een 
mooi streven om bij dit orkest te komen. Het is natuurlijk 
het mooiste wat er is om in je vrije tijd een instrument te 
kunnen bespelen.”

Bos hoopt dan ook van harte dat De Bazuin in de toe-
komst nog veel jeugd kan helpen met het bespelen van 
een instrument. ,,Het gevoel van muziek maken en horen: 
het is belangrijk dat de jeugd dat meekrijgt. Ik heb inmid-
dels zelf vier kleinkinderen -en de vijfde op komst- het 
zou mooi zijn als zij in de toekomst bij De Bazuin een 
instrument kunnen leren spelen.” 

KERSTCONCERT PROGRAMMA 2020

www.vandervlietwonen.nl | Vlietskade 7003, Arkel |     @vandervlietwonen |     /vdvliet

Relaxfauteuil
specialist!

Stel zelf jouw relaxfauteuil 
samen in een paar stappen!
Verkrijgbaar vanaf €599.-

MEER DAN 3000 M² AAN WOONINSPIRATIE EN 
ALTIJD EEN EERLIJK, PERSOONlijk ADVIES!
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SAMEN
WERKT

Meer over onze diensten weten?

www.vnacc.nl

0183 - 697 979

info@vnacc.nl

Samen kijken naar uw business? Maak vrijblijvend een afspraak.

“Door als team gedreven samen te werken, op basis van ieders 

eigen expertise en kwaliteiten, zorgen we dat onze klanten zich 

bezig kunnen houden met ondernemen.” 

Harm van Heusden

Vennoot

Vernieuwende ideeën voor ’n veranderende wereld
www.attema.com

Wij wensen u een 
feestelijk kerstconcert!

KERSTCONCERT PROGRAMMA 2020

Met veel plezier
 naar de repetities
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Mijn naam is Anja van Middelkoop, ik ben 
17 jaar oud en ik speel 1e klarinet. Al ruim 
10 jaar speel ik klarinet en ik vind dit nog 
steeds erg leuk. Naast de Bazuin heb ik het 
best druk, ik studeer, ik werk bij de Albert 
Heijn, ik ben onderdeel van een volksmu-
ziek ensemble en ik ben jongerenmedewer-
ker bij Stichting de Friendship.
 
Studeren en sporten
Ik studeer fysiotherapie aan de Hoge-
school Avans in Breda en ik zit nu in mijn 
2e leerjaar. Door Corona krijg ik nu veel 
online les, alleen voor praktijkles ga ik nog 
naar Breda. Dit is natuurlijk erg jammer en 
ik ervaar dat het leren nu ook moeilijker 
wordt. Als ontspanning sport ik meestal 3x 
per week, meestal is dit krachttraining en 
soms is dit duurtraining. 

 Jazz en Blues
Muziek vind ik erg leuk om te maken maar 
ook om naar te luisteren, vooral Jazz en 
Blues vallen erg bij mij in de smaak. Onder 
andere door Corona ben ik wat minder 
gaan oefenen maar ik blijf gemotiveerd om 
te blijven spelen. Ik vind het leuk om bij de 
Bazuin te spelen en samen spelen vind ik 
ook het leukste van muziek. Bij het ensem-
ble, waar ik het eerder al over had, spelen 
we volksmuziek uit verschillende landen, 
voornamelijk uit Scandinavië, de Balkan en 
Israël. Dit bevalt erg goed en het is leuke 
muziek. Mijn droom is om ooit een keer 
weer een groot concert te geven net als The 
Night of The Klomps. Ik vond dit een hele 
mooie ervaring en ik kan niet wachten om 
zoiets nog een keer op te voeren.  
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’Muziek vind ik erg 
leuk om te maken’
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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
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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
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Erelid Frans Swaters overleden
Frans Swaters heeft veel betekend voor De Bazuin. Hij heeft met grote inzet 
diverse functies voor Koninklijke Harmonie De Bazuin vervuld. Bestuur, 
Muziekcommissie, Stichtingsbestuur en later het volledige beheer van het 
gebouw.  Naast zijn bestuurlijke functies was Frans ook een verdienstelijk 
en veelzijdig muzikant. Met Frans Swaters heeft De Bazuin wel een van zijn 
prominente leden verloren. Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies.
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Frans Swaters (1928)
Op 1 maart 1928 zag hij het levenslicht en woonde de eerste twintig jaar op de Kortendijk. 
Zonder het te beseffen kwam hij al vroeg in aanraking met De Bazuin. Want als kleuter zat 
Frans op de gemeentelijke bewaarschool in de Kapel en het oefenlokaal van de harmonie 
was daarnaast.

Direct na de oorlog stapte Frans met nog vijf of zes vrienden naar de 
Metaalbewerkersfanfare Volharding. Hij kreeg een oude bariton. Keus had je vroeger niet. 
Dat instrument zat vol deuken en was al dikwijls gesoldeerd. Koper moest in de oorlog bij 
de Duitsers ingeleverd worden. Daarom werden de instrumenten gedurende de oorlogsjaren 
door leden van De Volharding (de vereniging oefende toch niet meer) in huis onder de vloer 
verstopt. De dirigent, mijnheer Van Es, was vroeger trompettist geweest bij  
De Bazuin. Een strenge leermeester. Je kreeg een boekje met 120 oefenstukjes en elk lesje  
moest je perfekt kunnen spelen. Frans studeerde zo hard, dat hij al na drie maanden met 
het orkest mee mocht spelen. Korte tijd op die bariton, toen een jaar op een ventieltrombone 
en daarna op bugel. Dat werd ruim dertig jaar lang zijn favoriete instrument. 
In 1952 trouwde hij met Gerrie Schefferlie en samen vertrokken ze naar Dordrecht, waar 
Frans ging werken bij Lips. Hij bleef lid van De Volharding maar hij ging ook spelen bij de 
Dordtse Harmonie. Toen een grote en zeer goede muziekvereniging. Maar het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan en in 1959 ging het gezin Swaters terug naar Gorcum. Frans nam 
de draad wel weer op bij De Volharding. Muziek maken bleef zijn grote hobby maar na ver-
loop van tijd groeiden er nogal wat meningsverschillen en hij zette toen een punt achter zijn 
Volhardingsperiode.

Stilzitten was er echter niet bij. Frans assisteerde regelmatig bij de muziekkorpsen in 
Woudrichem en Sleeuwijk. Ook hielp hij een aantal jaren bij Crescendo in Sliedrecht. Elke 
dinsdag met de bus over de dijk, samen met Volharding-saxofonist Teun Korevaar, die van 
Crescendo kwam. Daarna werd het de Dordtse Politiekapel. Met zijn schoonzoon, die daar 
saxofonist was. In een adjudantsuniform assisteerde hij zo vier jaar lang naar behoefte op 
trompet of bariton.

Toen kwam De Bazuin in beeld. Voorzitter en contrabassist Toon van den Berg ging in 1973 
na een lang Bazuinleven met pensioen. Vriend Gerrit van Pelt wilde zijn plaats alleen innemen 
als Frans met hem mee ging naar deze harmonie. En zo werd De Bazuin het sluitstuk van 
zijn muziekomzwervingen. Eerst in de oude Kapel, op de bugel en met dirigent Oly. Daarna 
in de Krabsteeg op hoorn en bariton. Hij ging zich, zoals hij gewend was, volledig inzet-
ten voor De Bazuin. In het bestuur, in de muziekcommissie, in de stichting Vrienden van 
De Bazuin, Signaalwerk, geld verdienen met de Hofkapel, helpen bij oudpapier-acties en 
tenslotte de laatste zestien jaar als beheerder van het verenigingsgebouw. Maar het belang-
rijkste voor Frans bleef het musiceren. Proberen er elke repetitie te zijn en je partij zo goed 
mogelijk spelen. Hij werd benoemd tot erelid en hij kreeg tijdens het Voorjaarsconcert in 
2004 het speciale Bazuinbeeld.
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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
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
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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 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. Op dit moment 
zijn repetities en concerten 

|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

Met grote verslagen-
heid hebben wij ken-
nis genomen van het 
plotseling overlijden 
van ons oud lid Arjan 
‘Pepperoni’ de Swart. 
Naast het feit dat hij 
vele jaren een gewaar-
deerd lid was, onder 
andere op trompet, 
hebben ook veel leden 
met veel plezier zijn 
lessen gevolgd en hier-
mee heeft hij met zijn 
persoonlijkheid en 
muzikaliteit een grote 
invloed gehad op onze 
harmonie en een groot 
deel van onze muzi-
kanten. 

Wij wensen Marjolein, 
zijn kinderen en de 
rest van de familie heel 
veel sterkte.

Arjan de Swart overleden



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

Blijf gezond en doe voorzichtig.

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

Jenaplanschool Gorkum
voelt zich enthousiast 
Jaaaa, we zijn weer begonnen! En met het begin van het nieuwe 
jaar zijn we begonnen met de wekelijkse muzieklessen op school 
voor groep 5 tm 8. De lessen voor groep 1 tm 4 zullen ook snel 
starten. De eerste 12 weken maken de kinderen kennis met diverse 
instrumenten waar ze ook een 3tal weken op leren spelen. Na de 
kerstvakantie krijgen ze een ‘vast’ instrument en gaan ze hier op 
leren spelen. In juni gaven ze met elkaar een spetterend optreden 
voor alle ouders!

DONATEURS
GEZOCHT!

Steun De Bazuin en wordt donateur
Vele mensen genieten jaarlijks van de concerten van 
De Bazuin en dragen de muzikanten en vereniging 
een warm hart toe. Investeer daarom samen in de 
muziek van de toekomst en wordt donateur van De 
Bazuin. Dat kan al vanaf € 10,- per jaar. Donateurs 
ontvangen het clubblad plus twee gratis kaarten 
voor het voorjaarsconcert. U kunt zich aanmelden 
als donateur via de mail: secretariaat@debazuin-
gorinchem.nl

Ook makkelijk thuis te regelen.
Stort u uw donateursbijdrage op rekening 
NL80 RABO 0139 0556 81 t.n.v. De Bazuin. 

Vergeet dan niet uw naam en adres te vermelden. 
U helpt De Bazuin enorm om deze moeilijke tijden 
door te komen. De Bazuin kijkt uit naar het nieuwe 
jaar. Hopelijk wordt het weer -als vanouds- een 
prachtig muzikaal jaar.

Voel je betrokken!
Sinds 1889
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Koninklijke Harmonie De Bazuin  o.l.v. dirigent Jos Jansen  
Bazz Brass jeugdorkest  o.l.v. Yavin Groenewegen Frans Limburg  Presentatie / zang

Beleef het 
kerstconcert 
dit jaar live 
bij je thuis!

Livestream gratis beschikbaar 
vanaf  23 december 2020. Kijk op:  

www.debazuin-gorinchem.nl


