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Voel je betrokken!
Sinds 1889

Beleef het kerstconcert dit jaar 
live bij je thuis!

Livestream gratis beschikbaar vanaf  24 december 2021. 
Kijk op:  www.debazuin-gorinchem.nl
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De Koninklijke doet een beroep op u om de vereniging financieel te steunen. 
Scan de QR-code en meld je aan. 

Het kan ook via de website (www.debazuin-gorinchem.nl) 
of u kunt het ook thuis regelen.

Stort een eenmalige donatie (minimaal 10.- euro) op rekening 
NL90 INGB 0001 5344 92 t.n.v. Harmonie De Bazuin. 

Dank u wel!

De snelste manier 
om donateur 
te worden...

Beleef het Kerstconcert thuis
Dubbeldik KerstnummerAlles was geregeld. Programmering, arrangementen 

en artiesten ingevlogen. Kerk versiering en we hadden 
nog maar drie repetities te gaan. Op dit moment is het 
onmogelijk om samen met u het kerstconcert te orga-
niseren.

Wat gaan we doen? Opnemen en streamen. We gaan 
op de zaterdagmiddag repeteren en zo ook op zo’n dag 
alles -zonder publiek- opnemen. Op 1,5 meter en ieder-
een gescand moet dat lukken. We hebben er zin in en 
gaan de uitdaging aan. 

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 vrijdag 24 december te zien 
via: www.debazuin-gorinchem.nl. 
Fijne feestdagen en blijf gezond.

Hans Bos | voorzitter

Deze uitgave bestaat uit het clubblad 
Signaal + programmaboekje van het 
Kerstconcert. Een dubbele uitgave dus. 
Twee in één met illustratieve achtergrond 
verhalen over de solisten; nieuwe dirigent 
voor de jeugd en jeugdleden die overge-
stapt zijn naar het grote orkest.
In deze uitgave een stripverhaal over hoe 
je er toe komt om een instrument te gaan-
bespelen. 

Dank aan alles adverteerders en sponsors 
die de vereniging in deze lastige tijd toch 
blijven steunen. Daar zijn we blij mee. Ge-
niet van deze uitgave en van de komende 
feestdagen. 

De redactie



Bazuin in de (bouw)put
Muziekcentrum ‘De Harmonie’ zal voor een periode van vijf weken 
in september/november  slecht bereikbaar zijn omdat het gebouw 
deze periode midden op het werkterrein ligt. Er worden nieuwe 
leidingen geboord en aangelegd in verband met de aanpassingen 
aan de dijken in onze gemeente/regio. Doe voorzichtig. Rij en loop 
stapvoets. Zeker in de avonduren is het daar goed donker en glad 
van de modder.
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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. 

De vaas geeft vorm aan de ruimte, 
muziek aan de stilte.
Georges Braque

ANIT-AGE l BINDWEEFSEL MASSAGE 
INTENSIEVE PEELING l MICRO NEEDLING

DERMABRASIE l CLEAN

w w w . s c h o o n h e i d s h u y s . n l
Smakheul 2 | 4201 HG Gorinchem | (06) 8304 8204

Werkt aan een gezonde 
huid die in balans is.

Lekker 
makkelijk!

Vlees & vleeswaren bestellen via 
de Slagerij Bouter App! 

Ook voor de feestdagen!

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

Nieuw: Saxtet
Gorinchem, 14 oktober 2021
We hadden ze na de repetities wel ’ns gehoord.  
Klonk helemaal niet slecht. Nu kwamen we ze 
tegen op facebook. Het nieuwe sax-kwartet van 
De Bazuin ”Saxtet” had een optreden op Slot 
Loevestein. Een bijzonder leuk initiatief.  Nu ook 
zeker voor bruiloften en partijen? Hup, beentjes 
van de vloer. 
Gorcumse literatuurprijzen 2021 uitgereikt in Slot 
Loevestein. De feestelijke uitreiking van de Gor-
cumse literatuurprijzen 2021 vond dit jaar plaats 
op een bijzondere en passende locatie: Slot Loe-
vestein! De deelnemers aan deze jaarlijkse litera-
tuur- en dichtwedstrijd kregen in 2021 immers de 
opdracht om hun inzendingen te schrijven in het 
kader van het ‘Hugo de Groot jaar’ met als thema: 
‘wat laat ik na, hoe wil ik herinnerd worden?’

Muzikale omlijsting door saxtet van de Bazuin

Dinsdag 23 november is deze ras Unitasser, fan van 
ons Volkorenbrood en Kampioentje, jarig ’pas’ 88 
lentes jong. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
Meneer Van Opstal.

Zo stond het op 
facebook. Wij 
kennen Paul van 
Opstal als ras Ba-
zuinlid. Paul van 
harte gefeliciteerd. 
We zien de gebak 
wel een keer 
verschijnen op 
onze repetitie en 
dan spelen we een 
deuntje voor je.

Paul 88

En iedereen bedankt die een bijdrage heeft geleverd. 
De Bazuin is een kleine vereniging en kunnen deze 
opbrengst -317 euro- van de PLUS sponsoractie erg 
goed gebruiken. We hebben met elkaar toch een leuk 
bedrag bij elkaar gespaard. PLUS Elbert van den Doel 
bedankt voor dit mooie initiatief. De verenigingen 
zijn er blij mee. Nestor Alexander Willemse mocht de 
cheque namens het bestuur in handen nemen.

Plus bedankt

Wil & Piet Hootsen 60 jaar getrouwd
Ere-lid Piet en Wil Hootsen vierden op 30 november 2021 hun trouw-
dag. 60 Jaar getrouwd. Ze mochten van veel leden van De Bazuin een 
felicitatiekaart ontvangen. De oproep -wij noemen dat ”Plan B”- heeft 
gewerkt. Namens Wil & Piet hartelijk dank. Ondanks het druilige 
weer was het een feestdag.
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Ik wil de 
leerlingen 
laten 
schitteren’ 

B
EE

LD
: T

H
EO

 B
O

S 
/ 

R
ED

AC
TI

E 
LA

U
R

A 
VA

N
 H

O
R

IK

Muziek is waar haar hart ligt: dat staat als 
een paal boven water. Sterre van Wijgerden 
(23) sloot zich al eerder aan bij De Bazuin met 
haar dwarsfluit, maar is sinds deze zomer ook 
dirigente van het leerlingenorkest. Dat bevalt 
ronduit goed.   

Is ze niet bij De Bazuin met muziek bezig, dan 
is het wel in haar opleiding, werk of vrije tijd. 
Sterre zit in het laatste jaar van haar opleiding 
Docent Muziek en is momenteel aan het afstu-
deren. Daarnaast werkt ze als muziekdocent op 
Lyceum Oudehoven, waar ze de derde en vijfde 
klassen enthousiasmeert om met muziek bezig te 
zijn. Verder treedt ze regelmatig op als zangeres 
in verschillende bands, waaronder 4Tune. Hier 
zingt ze veel pop en gospel. Want zingen? Dat 
doet ze het liefst. Naast schrijven dan, vertelt 
ze. “Ik schrijf met name liedteksten, maar heb 
ze nog niet op muziek staan. Ik zou graag alle 
teksten op muziek willen zetten, maar moet daar 
eigenlijk wat meer tijd in stoppen.”

Zelf muziek maken
Twee jaar geleden zocht Sterre een orkest om bij 
te spelen en zo kwam ze bij De Bazuin terecht. 
Dwarsfluit spelen kon ze nog en zo mocht ze ge-
lijk instromen. Toen haar afgelopen zomer werd 
gevraagd of ze ook het jeugdorkest wilde dirige-
ren, was dat voor haar meteen een keiharde ja. 
En zo startte ze net op het juiste moment - toen 
live repetities weer een optie waren - in septem-
ber als dirigente bij het orkest. “Ik heb er met-
een heel veel nieuwe stukken in gegooid. Eerder 
speelde de groep vooral mee met een opname, 
maar ik wilde juist heel graag zélf muziek met ze 
maken. Dat is dus even nieuw voor ze, maar ze 
doen het heel goed. We spelen nu al hele stukken 
zelf.” 

Enthousiasme
Waar Sterre enthousiast van wordt, is de snel-
heid waarmee het orkest groeit. “De leerlingen 
zetten zó snel iets neer. Alles wat ik aandraag, 
pakken ze direct op. Daar word ik helemaal blij 
van. Op dit moment is het de enige jeugdgroep 
waar ik mee werk en ik merk dat hun enthousi-
asme er echt uitspringt. Ze zijn totaal niet terug-
houdend en dat bevalt me enorm aan die leeftijd. 
Overigens werken de jongere leerlingen ook heel 
goed samen met de oudere leerlingen, die net als 

zij beginnend zijn als het aankomt op het spelen 
van een instrument. Die combinatie van jongere 
en oudere leerlingen vinden ze naar mijn idee 
juist heel leuk.” 

Luisteren
Hoewel alles ook nu al soepel verloopt, ziet Ster-
re nog heel veel potentie in de groep. Bepaalde 
onderdelen wil ze graag met ze oppakken. “De 
uitdaging ligt in het luisteren. Als de stukken 
eenmaal zitten qua noten, is het belangrijk om te 
gaan luisteren naar wat de andere partijen spe-
len en daar zelf op inspelen. Een balans zoeken 
in het orkest. Het gaat verder dan alleen je eigen 
bladmuziek spelen: je moet het gevoel hebben 
dat je echt samen muziek maakt. Wat hierbij 
helpt, is de versterking die we elke week krijgen 
van mensen uit het gevorderde orkest. Zo klinkt 
het bij ons wat voller en leren de leerlingen beter 
te luisteren. We gaan nu trouwens ook één keer 
in de maand repeteren met het andere orkest: 
wij gaan dan wat langer door en zij beginnen 
wat eerder. Heel gaaf, want dan hebben de leer-
lingen ook echt de ervaring van dat orkest.”

Optreden
Sterre heeft nog geen concert met haar orkest 
gehad, maar de eerste optredens staan inmid-
dels gepland. Ze hoopt in 2022 dan ook met 
elkaar te kunnen blijven spelen. “Ik wil lekker 
veel optreden met ze en de leerlingen op die ma-
nier laten schitteren. Ik hoop heel erg dat samen 
muziek maken mogelijk blijft, en anders zullen 
we toch moeten proberen om alsnog muziek te 
blijven maken; ondanks dat dat dan niet samen 
kan. Ik zal hoe dan ook proberen ze enthousiast 
te blijven maken. Zo kunnen ze uiteindelijk zelfs 
misschien wel doorstromen naar het gevorderde 
orkest.”

Zingen en dirigeren
Ook buiten De Bazuin ontbreekt het Sterre niet 
aan ambitie. Wat ze hoe dan ook graag wil blij-
ven doen, is zingen. “Ik blijf regelmatig optreden 
en geniet ook heel erg van mijn baan op het 
voortgezet onderwijs. Ik wil daarnaast zeker blij-
ven dirigeren. Momenteel ben ik aan het kijken 
naar vervolgstudies voor orkest- of koordirectie. 
Ik zou namelijk ook gevorderde orkesten willen 
dirigeren, dat lijkt me heel gaaf. Maar: het is na-
tuurlijk maar net welke kansen zich voordoen.” 

Sterre van Wijgerden (23) dirigente 
van het leerlingenorkest,,
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Spaar kassabonnen van 
slagerij Bouter  
U bewaart uw kassabon en
levert deze in bij het bestuur.  
De gespaarde kassabonnen 
worden door de vereniging 
ingeleverd en ontvangt hier-
voor 1% van het totaal besteedde 
bedrag! Dit kan dus oplopen tot 
leuke bedragen! Doet u mee? 

www.slagerijbouter.nl  
Winkels in Hoornaaar en 
Giessenburg

Kassa!

11

Jos Jansen speelt nu meer 
dan een jaar met lefreQue en 
kan alleen maar zeggen hoe 
fantastisch dit werkt. Ik had 
van tevoren nooit verwacht 
dat het zulke goede resulta-
ten zou opleveren. We gaan 
binnenkort geweldige con-
certen geven. Blijf me volgen 
op social media, zodat we 
allemaal weer heerlijk samen 
muziek kunnen maken.

Stand per 30 november 2020 vanaf begin juni 2020.

De zonnepanelen van de Koninklijke
40 Zonnepanelen sieren al meer dan een jaar op het dak van ons 
fraaie gebouw. Middels een wervingsactie zijn er 32 gedoneerd. 
De rest moest uit eigen financiering. Wel jammer dat we het ge-
hele project niet konden ”verkopen”. Het tij zat toen tegen met de 
opstart van de corona. 
De wereld was en is nog 
steeds van streek en 
voor een kleine mu-
ziekvereniging valt het 
niet mee om het hoofd 
boven water te houden. 
Op naar betere tijden.

“Danny kan muziek omzetten 
in iets magisch”
Wanneer dirigent en orkest het veertig jaar 
met elkaar volhouden, moet er wel sprake 
zijn van een bijzondere band. Danny Oos-
terman viert deze maand zijn robijnen 
jubileum als dirigent van fanfareorkest Door 
Samenwerking Sterk (DSS) uit Aarlander-
veen. 

Oosterman en De Bazuin, 
lang geleden
De redactie weet nog wel dat Danny Oos-
terman zijn praktijkexamen deed met de 
Koninklijke Harmonie De Bazuin. In die 
tijd was Gerrit Fokkema onze dirigent en 
gaf directieles op het concervatorium. Een 
vijftal van die jonge gasten moesten om de 
beurt het orkest dirigeren en kregen input 
van Fokkema. Weet nog wel dat Oosterman 
teoretisch de beste kandidaat was. Als diri-
gent was hij de enige die flink werd aan-
gepakt. Hij gaf bijvoorbeeld een cresendo 
aan met zijn mond-mimiek dat direct werd 
afgestraft  door Fokkema. Wij vonden dat 
een beetje sneu. Danny Oosterman is een 
top-dirigent geworden en daar hebben wij 
als Bazuin aan meegeholpen. Was trouwens 
geen fijne repepti-
tieavond hoor. We 
hadden besloten 
om het nooit meer 
te doen. Wel leuk 
om dit zo even te 
lezen. Een histo-
risch feitje.

CONCERT IS UITGESTELD!

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!

HVL Media & Journalistiek | 06-46490906 Laura van Horik 
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Voor concerten werd ook dit jaar een plan A, B 
en soms zelfs C bedacht vanwege de coronasi-
tuatie, maar dat mocht de pret niet drukken. 
Als je het voorzitter Hans Bos vraagt tenmin-
ste. Hij voelt eigenlijk vooral trots voor de 
vereniging. 

Het was opnieuw een bijzonder jaar…
“Ja, nogal. Ik heb het wel echt gemist, het niet 
altijd kunnen repeteren. Gelukkig hebben we 
wel alternatieven bedacht, zoals repetities via 
Zoom en quizjes. We hebben er bewust voor ge-
kozen om die woensdag erin te houden. Nieuwe 
initiatieven ontplooien ging niet, dus het was 
meer zorgen dat alles loopt. Dat is ons in ieder 
geval gelukt. Daarnaast mogen we in onze han-

den klappen met de subsidie die we voor ons 
gebouw van de gemeente hebben gehad. Daar-
door staan we nu waar we vóór corona stonden 
en dat is heel fijn.”  

Hoe bevalt het voorzitterschap?
“Ik ben voorzitter geworden omdat ik het leuk 
vind om te doen. Dat is nog steeds zo. Voor mij 
is voorzitter zijn mijn bijdrage om De Bazuin 
te kunnen laten voortbestaan. We zijn uitein-
delijk een vereniging en die verenigt mensen. 
Dat doen we samen. We hebben een groep die 
bestaat uit mensen die allemaal moeite doen en 
inzet tonen. Daar krijg ik heel veel energie van. 
Dat maakt het voor mij ook makkelijk, want ik 
hoef niemand aan te sporen of mee te sleuren. 
Ik geloof dat die olievlek zich langzaam ver-
spreidt, mede door het enthousiasme van Jos 
en Sterre. Daar hoef je je als bestuur dan alleen 
maar bij aan te sluiten.” 

Waar ben je trots op, kijkend naar 
afgelopen jaar? 
“Onze leden zijn heel loyaal. Mensen zijn ge-
bleven en kiezen ervoor om contributie door 
te blijven betalen. We hebben nooit ergens om 
hoeven vragen, het gebeurde gewoon. Ik ben 
echt blij met dat vertrouwen. We mogen ons 
gelukkig prijzen dat het merendeel naar de 
repetities blijft komen en we er zelfs nieuwe 
jeugdleden bij hebben. Ook boffen we enorm 
met een dirigent die we eerder moeten afrem-
men dan stimuleren. Dat geldt net zo goed voor 
Sterre. Jos en Sterre zijn zoveel meer dan een 

dirigent die even met een stokje komt zwaaien. 
Ze hebben een natuurlijke klik met De Bazuin 
en er heerst een sfeer van: we maken samen 
muziek, maar willen ook beter worden en mooie 
concerten geven.” 

Van welke momenten heb je echt genoten?  
“De kleine dingen, zoals die online bijeen-
komsten. Mensen die dagelijks achter zo’n 
schermpje zitten, weten hoe het gaat; waar de 
microfoon zit en dat je moet accepteren dat de 
camera gaat lopen. Maar dat geldt niet voor ie-
dereen. Sommige leden hadden nog nooit Zoom 
gebruikt en worden dan van alle kanten gehol-
pen. Tussen tien voor acht en tien over acht was 
het echt genieten. Ook de gesprekken. Ik ben 

dan bijvoorbeeld met iemand aan het praten en 
ondertussen gaan er nog drie mensen praten. 
Met z’n allen in zo’n beeldscherm: wat heb ik 
gelachen.” 

Wat hoop je te kunnen oppakken met de 
vereniging?
“Waar we tijdens corona de tijd voor hebben 
genomen, is kijken naar cultuureducatie in Go-
rinchem. We proberen de gemeente in beweging 
te krijgen als het aankomt op muziek. Net voor 
corona is op de Jenaplanschool bijvoorbeeld een 
heel groot muziekproject opgestart vanuit de 
ouderraad. Die school proberen we nu als voor-
beeld te nemen en de gemeente zo te laten zien 
wat het teweegbrengt. Ik wil graag ontdekken 
wat we als vereniging kunnen bijdragen. Wat 
wij als Bazuin kunnen betekenen voor muziek-
educatie.” 

Waar kijk je naar uit? 
“Het kerstconcert is altijd een hoogtepunt. Die 
sfeer in de Grote Kerk en de akoestiek: schitte-
rend. De Bazuin heeft er ook een handje van om 
op één of andere manier altijd boven zichzelf uit 
te stijgen. Misschien leg ik de lat nu heel hoog, 
maar dat is wel de ervaring die we hebben. 
Dat je muziek zit te maken en denkt: zo heb ik 
het nog nooit gehoord. Op zo’n dag komt alles 
samen en daar kijk ik persoonlijk heel erg naar 
uit. Hetzelfde geldt voor het concert op Bevrij-
dingsdag. Een stukje herdenken, bevrijding en 
het leven vieren. Ik denk dat er weer een paar 
hele mooie concerten aan zitten te komen.” 

,,Met z’n allen in zo’n beeldscherm: 
wat heb ik gelachen
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Het was voor dirigent Jos Jansen op meerdere 
vlakken geen makkelijk jaar. Het nummer ‘We 
Celebrate Life’ dat hij in oktober uitbracht, geeft 
dat naar eigen zeggen goed weer. Toch is Jos van 
huis uit een positief en opgewekt mens en dat is 
iets dat hij, ook volgend jaar, graag zo wil hou-
den.  

Net als 2020 was ook dit jaar volgens Jos weer 
een jaar van improviseren. Repetities gingen het 
eerste deel van het jaar opnieuw niet door, dus 
moest er creatief naar oplossingen worden ge-
zocht om de boel draaiende te houden. En dat? 
Dat is best goed gelukt, vindt hij. “Als ik erop 
terugkijk, hadden we door van alles te bedenken 
toch telkens een vol orkest bij elkaar. Er is ook 
niemand afgehaakt, en dat is heel wat. Dat is 
echt iets waar ik blij mee ben. Ik probeer er als 
dirigent altijd voor te zorgen dat ik niet alleen 
muzikaal goed ben, maar dat er ook een goede 
sfeer is en dat er gebouwd wordt aan de club. Ik 
ervaar die goede klik met De Bazuin nog steeds 
en ondanks dat we nauwelijks concerten hebben 
kunnen doen, ben ik heel trots op ons repetitiebe-
zoek.” 

Hoop
Dat betekent overigens niet dat het altijd mak-
kelijk was, zegt de dirigent. Heel jammer vond hij 
het dat er fanatiek gerepeteerd werd voor het 

Lingehavenconcert en dit programma uiteinde-
lijk in duigen viel. “Dat concert is op het laatste 
moment geannuleerd en daar waren veel mensen 
teleurgesteld over, inclusief ik. We hebben daar 
veel tijd en energie in gestoken. Toch hebben we 
elke keer weer doorgepakt met nieuwe ideeën. Zo 
van: stel dat je tóch naar buiten mag, dat er tóch 
een concert mag plaatsvinden. We hebben telkens 
hoop gehouden, ondanks dat we heel wat pro-
gramma’s hebben gemaakt die niet zijn doorge-
gaan. Gelukkig is dat allemaal niet voor niks. On-
der andere het Lingehavenconcert staat volgend 
jaar gewoon weer op de planning en dan hebben 
wij alvast een prachtig programma klaarliggen.”

Heftig jaar
Jos deed van alles om zichzelf te blijven motive-
ren. Hij maakte opnames, een videoclip, schreef 
allerlei liedjes en werkt aan een meespeelboek. 
Toch zegt hij eerlijk: het viel niet altijd mee om 
die motivatie vast te houden. Zeker niet toen hij 
in augustus corona kreeg, waar hij behoorlijk last 
van heeft gehad. “Corona maakte mijn solo-op-
tredens door moeite met ademen en benauwdheid 
een tijdje erg lastig. Het belemmerde me aan-
zienlijk in het spelen, dus dat was echt even een 
bittere pil.” Naast het feit dat hij corona kreeg, 
verloor Jos dit jaar ook een goede vriend en zijn 
moeder. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen 
maakte hij de muziekclip ‘We Celebrate Life’, met 

Ik ben heel trots op  
     ons repetitiebezoek

als boodschap:  geniet van elke dag. “Dit jaar 
was al met al best wel heftig en ik denk dat dat 
ook wel wat invloed heeft gehad op mijn mu-
ziek. Met ‘We Celebrate Life’ heb ik toch gepro-
beerd er een min of meer positieve draai aan te 
geven.” 

Grappig
Die positieve draai komt ook tot uiting in wat 
hij voor De Bazuin doet. Hij probeert toch elke 
keer weer verrassend te zijn, met name doordat 
er steeds meer jeugd bij komt. “De jeugd heeft 
weer een hele andere muziekstijl dan de ou-
deren, dus probeer ik altijd wel creatief te zijn 
en nieuwe dingen te bedenken voor het orkest. 
Een keer wat met een DJ doen, bijvoorbeeld. 
Het moderne opzoeken zonder het traditionele 
te verliezen en dit combineren met grappige 
dingen. Dat vind ik leuk. Mensen een beetje op 
het verkeerde been zetten. Dat kan de groep 
meestal wel waarderen.”

Kerstconcert
Ook het kerstconcert zit er weer aan te komen. 
Dat wordt een indrukwekkend programma, 
vertelt Jos. “Het is voor het eerst - in mijn peri-
ode als dirigent tenminste - dat we dit zonder 
koor doen. Daarom heeft het een iets andere 
invulling, maar wel één met een vrolijke lading. 
Ik heb de populaire kerstmuziek opgezocht, 

maar ook gekozen voor oudere nummers in 
een modern jasje. Én voor wat uitstapjes, zoals 
het te gekke Saxomania dat ik heb geprogram-
meerd. Een hilarisch stuk voor de Baritonsaxo-
foon dat tijdens het concert wordt gespeeld 
door saxofoniste Katerina Pavlikova. Ik hou wel 
van die uitstapjes af en toe: een beetje anders 
kijken naar zo’n kerstconcert dan alleen samen 
liedjes zingen. Maar natuurlijk zitten er ook 
twee meezingmedleys bij, zodat het publiek wel 
de kans krijgt om lekker mee te zingen.” 

Samen muziek maken
Hoe Jos aankijkt tegen volgend jaar? Hopen 
dat alles weer mag, zegt hij. “We gaan met de 
jeugd sowieso het traditionele nieuwjaarscon-
cert doen. Ik kijk daarnaast uit naar het  be-
vrijdingsconcert in mei. Niet alleen herdenken, 
maar ook de vrijheid vieren. We hebben al met 
al best veel op de planning staan, dus dat is 
mooi.” Maar buiten de hoop om weer concerten 
te doen en samen muziek te maken, hoopt Jos 
vooral dat iedereen gezond blijft. “Een jaartje 
minder muziek is natuurlijk heel erg, maar 
gezondheid is een heel ander ding. Daar ben ik 
toch wel anders tegenaan gaan kijken. Daarom 
hoop ik op allebei: een goede gezondheid voor 
iedereen én met z’n allen weer lekker muziek 
maken.” 
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Zijn leven is allesbehalve 
rustig, maar toch heeft 
Alexander Willemse in zijn 
drukke schema nog altijd 
tijd voor De Bazuin. Al een-
entwintig jaar vindt hij zijn 
weg naar de vereniging en 
knort hij, zoals hij dat zelf 
zegt, op zijn baritonsaxofoon 
lekker met het orkest mee. 

Toen Alexander in 2000 in 
Gorinchem kwam wonen, 
werd hij vrijwel meteen lid 
van De Bazuin. Hij is hier 
destijds begonnen op de alt- 
en later de tenorsaxofoon. 
Daarnaast was hij een tijd on-
derdeel van het bestuur en is 
hij samen met Joost Wijnands 
tevens een aantal jaar voorzit-
ter geweest. Inmiddels is hij 
weer ‘gewoon’ lid en overge-
stapt op de baritonsaxofoon. 
Dat past ook wel bij hem, 
zegt hij. “Het bevalt me nog 
steeds goed, zo meespelen in 
het orkest. Het is een heer-
lijk stuk ontspanning. Met 
z’n allen muziek maken blijft 
een ontzettend mooi iets. 

Jos zorgt ook voor een hoop 
speelplezier. Hij dirigeert met 
een vleugje humor, weet heel 
goed waar hij het over heeft 
en motiveert ons toch elke 
keer weer om dat stapje extra 
te zetten.” 
CEO
De Bazuin is overigens lang 
niet het enige waar Alexan-
der zich in zijn leven mee 
bezighoudt. Hij heeft als CEO 
van het bedrijf BioConnec-
tion een drukke baan en reist 
daarvoor de hele wereld over. 
“Ik ben inmiddels dertien 
jaar CEO. Wat wij doen: we 
ontwikkelen en produceren 
steriele geneesmiddelen voor 
onze klanten. We werken aan 
medicijnen van de toekomst. 
Je zult ze niet snel in de apo-
theek vinden, want over het 
algemeen zijn het gespeciali-
seerde middelen. We werken 
nu bijvoorbeeld ook aan drie 

nieuwe coronavaccins. Na-
tuurlijk moeten klanten ons 
wel zien te vinden en één van 
mijn taken is om naar die 
klanten op zoek te gaan. Zo 
ga ik veel beurzen en congres-
sen af en ben ik daardoor 
regelmatig onderweg.” 

Mountainbiken
Tussen het werken door heeft 
hij hier en daar nog wel wat 
vrije tijd. Die besteedt hij on-
der andere aan zijn gezin. Zo 
is hij, doordat de oudste van 
zijn twee zoons op landelijk 
niveau aan mountainbiken 
deed, zelf inmiddels ook actief 
in de wereld van het moun-

tainbiken. “Op een gegeven 
moment heb ik door mijn 
zoon leren fietsen en kwam 
ik bij Jan van Arckel terecht. 
Daar ben ik nu voorzitter, 
voorzitter van de sponsor-
commissie en jeugdtrainer. 
Hartstikke leuk is dat, al die 
kleine kids leren fietsen. Tus-
sendoor probeer ik ook nog 
wat tijd te maken om mijn 
zoons te helpen met bijvoor-
beeld hun huiswerk. Zij waren 
allebei trouwens ook lid van 
De Bazuin, maar zijn daar 
inmiddels mee gestopt.” 
Concerten
Het is voor Alexander van-
wege zijn baan lastig om alle 
repetities mee te pakken, 
maar hij probeert het wel. 
Ook concerten slaat hij vrij-
wel nooit over. “Werk gaat nu 
eenmaal voor, maar ik doe ze-
ker mijn best om overal bij te 
zijn. Gelukkig kan ik redelijk 

meekomen met het 
orkest. Daarnaast kijk 
ik altijd weer uit naar 
die concerten. Het 
kerstconcert vind ik 
bijvoorbeeld één van 
de mooiste concerten. 

Verder ben ik altijd van de 
wat spontanere optredens, 
zoals op de Grote Markt. Daar 
komt toch weer ander publiek 
op af. Dat geldt ook voor het 
Lingehavenconcert. Dit zijn 
voor mij de leukere, uitbundi-
gere concerten.” 

Sfeer en humor 
Hoe hij zijn toekomst bij 
De Bazuin ziet? Zolang Jos 
blijft, blijft Alexander naar 
eigen zeggen ook. “Ik hecht 
veel waarde aan mijn sociale 
leven, waaronder De Bazuin. 
Als ik dan weer in het or-
kest speel, denk ik: de sfeer 
blijft leuk. Joost en ik zitten 
een beetje te brommen op 

Met z’n allen muziek maken 
blijft een ontzettend mooi iets

die saxofoons en dan heb je het 
zo weer naar je zin. Daarbij komt 
dan ook nog die ouwe Bos op die 
prettrompet van hem; hij en ik 
gaan leuk tegen elkaar in. Zo ook 
Joop op zijn kale plukbas en vele 
anderen. Het is natuurlijk niet al-
leen het stuk muziek maken, maar 
ook de sociale omgeving die het 

doet. Ondertussen proberen we 
er dan ook nog wat tonen op goed 
niveau uit te krijgen. Zolang er 
humor is, komt het naar mijn idee 
helemaal goed. Ik hoop van harte 
dat Jos het nog een tijdje met ons 
volhoudt.” 
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Kerstconcert 2021
Wat missen we u. Van harte welkom bij het 32e kerst-
concert in de Grote Kerk in Gorinchem. We zijn terug 
van weg geweest, na een jaartje moeten overslaan. Het 
Kerstconcert kunt u straks thuis live horen en meebe-
leven. Vanaf 23 december via de website: www.deba-
zuin-gorinchem.nl. Het orkest en de solisten zijn er 
klaar voor om de “achterstand” in te halen. Er is nog 
wel een voorbehoud als er nieuwe regels komen rond 
18 december. Tot nu toe repeteren we in de ochtend of 
midag en de opname zal ook op een zaterdagmiddag 
zijn in de Grote Kerk. 

Dankuwel
Sponsors en adverteerders. Altijd geweldig om 
een vaste kern te hebben die dit initiatief steunen. 
Hartelijk dank voor uw mede-
werking! Dit jaar is er geen 
programmaboekje. Alle adver-
teerders staan in dit clubblad 
dat in een verhoogde oplage 
is verspreid. Tevens plaatsen 
we 2x een pagina in De Stad 
Gorinchem met vermelding van 
alle sponsors en adverteerders.

32e Kerstconcert | opname in Grote Kerk Gorinchem 

Koninklijke Harmonie De Bazuin o.l.v. Jos Jansen

Irene Hoogveld sopraan | Robin Slutter, zang | Kateřina Pavlíková (Tsjechië) saxofoon

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
In blijvende herinnering 32 jaar kerstconcerten Gorinchem: 
VGerrit van den Boezem VHenk van Engelen VFrits Stout VJan Keuken VHerman van der Lee VGer van der Tang VMarinus Schmidt VAdriaan Snoek VFrans Swaters

Beleef het 
kerstconcert 
dit jaar live 
bij je thuis!

Livestream gratis beschikbaar 
vanaf  24 december 2021. Kijk op:  

www.debazuin-gorinchem.nl

Piazza Center 8 Gorinchem
T (0183) 622 928 

info@bakkerbas.nl 
www.bakkerbas.nl

Steun de Koninklijke Bazuin:Koop met deze waardebon uw oliebollen! 

BAZUIN-BAKKER-BAS
WAARDEBON
Bij inlevering van deze waardebon koopt u 
11 OVERHEERLIJKE OLIEBOLLEN 

VOOR SLECHTS 10 EURO.
Hiermee steunt u de Koninklijke Harmonie De Bazuin te Gorinchem. Knip de waardebon uit en lever deze op een vrijdag of zaterdag in bij Bakker Bas. U kunt de oliebollen direct meenemen. Actie is geldig tot en met 31 december 2021.

Mmm...Lekker!

UW BIJDRAGE AAN DIT CONCERT WORDT ZEER GEWAARDEERD. HARTELIJK DANK!

Dit concert is mede mogelijk gemaakt door: F Almei Tours F ATTEMA F Anna van Toor F Bakker Bas F Besems uitvaartverzorging 
F Autobedrijf Blokland F Bos Reclame F Boshuis F Slagerij Bouter F Bronkhorst Podo Linéa F BRUNA F Deli Home 

F Dal Segno F De Jong Audo-Video F Electro World Gorkum F FOWW F gemeente Gorinchem F Haars Groep
F Hoofdwacht F Koster Makelaardij F KWA F Klimaatservices / Staal Gorkum F La Ligne F Linders verzekeringen F Merwestreek F Muziekpunt 

F Van Noordenne Accountants F Primera F Praclox  F Rivierenland fonds F ’t Schoonheidshuys F Spijksepoort Woonboulevard 
F Thuiszorg  F Van der Vliet Wonen F Van den Bergh Autobedrijf F Van Boven kunststoffen

 De Stad
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

Beleef het 
kerstconcert 
dit jaar live 
bij je thuis!

Livestream gratis 
beschikbaar vanaf  
24 december 2021. 

Kijk op:  www.
debazuin-gorinchem.nl

Beleef het Kerstconcert 
thuis
Wat missen we u. Ook het 32e kerstconcert in de Grote Kerk in Gorinchem kan dit jaar met u als publiek niet doorgaan. 

Alles was geregeld. Programmering, arrange-
menten en artiesten ingevlogen. Kerk versie-
ring en we hadden nog maar drie repetities 
te gaan. Op dit moment is het onmogelijk om 
samen met u het kerstconcert te organiseren.Wat gaan we doen? 
Opnemen en streamen. We gaan op de zater-
dagmiddag repeteren en zo ook op zo’n dag 
alles -zonder publiek- opnemen. Op 1,5 meter en iedereen gescand moet dat lukken. 
We hebben er zin in en gaan de uitdaging aan. 

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 vrijdag 24 december te zien via: 
www.debazuin-gorinchem.nl. 

32e Kerstconcert | opname in Grote Kerk 
Gorinchem | Koninklijke Harmonie 
De Bazuin o.l.v. Jos Jansen | Irene Hoogveld 
sopraan | Robin Slutter, zang | Kateřina 
Pavlíková (Tsjechië) saxofoon. 

Voor meer informatie over de solisten kijkt u op onze website.



Klassiek zangeres Irene Hoogveld (29) uit Zwolle stu-
deerde aan het conservatorium. In 2019 is ze afge-
studeerd in Londen en daarna teruggekomen naar 
Nederland om hier een carrière te beginnen als opera-
zangeres: rollen zingen, maar ook de moderne klassieke 
muziek oppakken. Ze wilde op een zo breed mogelijke 
manier met klassieke muziek bezig zijn. Volgens haar is 
er namelijk veel meer dan het standaard repertoire. 

Het pad dat ze voor zichzelf had uitgestippeld, kwam 
echter iets anders uit de verf door corona. Ze is getraind 
in solistisch werk; nieuwe initiatieven en grote pro-
jecten, opera- en muziektheaters. Ook werkt ze met 
Nederlandse componisten. Dat lag de laatste tijd voor-
namelijk stil. Gelukkig mocht ze vorig jaar wél meedoen 
met het succesvolle Ritratto bij De Nationale Opera. Dit 
was een wereldpremière. Daarnaast is Irene haar cre-
ativiteit optimaal gaan benutten door theaterteksten te 
schrijven, haar website te bouwen en drukwerk te ont-
werpen. Ze heeft drie gloednieuwe mini-opera’s geschre-
ven, die samen haar eigen opera-initiatief vormen: 
EER(S)T DE DAME. Met dit project is ze het afgelopen 
jaar volop bezig geweest. 

Irene betrapte zichzelf erop dat ze vorig jaar enorm het 
kerstgevoel miste. Ze heeft daarom via YouTube elke 
dag een kerstlied opgenomen. Puur om met muziek 
bezig te blijven en dit ook met mensen te delen en zo 
het kerstgevoel uit te dragen. Irene is daarom meer dan 
enthousiast over het kerstconcert van De Bazuin. Ze 
kijkt ernaar uit om te gast te zijn en samen muziek te 
maken. Juist nu houdt ze zich heel erg vast aan dit soort 
orkesten en fantastische medemuzikanten. Volgens haar 
wordt het één groot feest, want ‘je hoeft geen professio-
nal te zijn om behoefte te hebben aan muziek’. 

Afgelopen zomer zong Irene nog twee hoofdrollen in 
grote opera’s en ondanks alle restricties is ze druk 
geweest als uitvoerend zangeres. Volgend voorjaar zingt 
ze twee keer in Santuzza, in Haarlem en Groningen. Ze 
timmert hard aan de weg om haar carrière verder uit te 
bouwen en alle mogelijkheden te benutten. 

Op de hoogte blijven van alle optredens en nieuwtjes 
rondom Irene? Dat kan via www.irenehoogveld.com 

SOLIST KERSCONCERT

Irene Hoogveld: ‘Je hoeft geen professional te zijn 
om behoefte te hebben aan muziek’

”Nu de voortekens nog,
daar kan de boel aardig van 

opknappen.”

Jos Jansen

”Wie hard studeert 
gaat steeds zachter 

blazen.”

Gerrit Fokkema
“Toch knap dat jullie er een heel 

modern stuk van maken.”

Jos Jansen

“Je mag de oortjes 
gerust gebruiken om te 
luisteren naar elkaar.”

Jos Jansen

“Speel gerust even niet 
als je weet dat het nog 

niet lukt.”

Jos Jansen”Als iedereen zijn taak 
doet speel je op zijn 

minst gelijk.”

Johan Cruijff
“Speel het nu met 

een kleurtje’

Jos Jansen

Tegeltjeswijsheid 
Tijdens de repetities gebruikt onze dirigent Jos Jansen 
heel bijzonder uidrukkingen. Zoiets moet je opschrij-
ven en noteren als tegeltje-wijsheid.

”Simpel spelen is 
het mooist”

Johan Cruijff

Waar woorden 
tekort schieten 

spreekt de muziek.

Hans Christian Anderson

”Het valt er een beetje 
tussenin, maar ik zou 
spelen wat er staat”

Jos Jansen

2120



22

Zijn passie voor muziek en zingen 
startte al vroeg. Robin Slutter (44) was 
nog maar een kleine jongen toen hij 
voor zijn eerste bandje gevraagd werd. 
Op zijn elfde kreeg hij te horen dat 
hij eigenlijk best een leuke stem had. 
Twee jaar later begon hij dan ook zijn 
eerste eigen bandje en deed hij mee 
met een muziekwedstrijd in Gelder-
land. Daar won zijn band de tweede 
prijs. Sindsdien heeft Robin, buiten 
zingen in een kinder- en later ook 
mannenkoor, allerlei projecten ge-
daan. Hij was onderdeel van verschil-
lende musicals en bands, waaronder 
Boulevard.

In 2004 richtte Robin samen met wat 
anderen de band Scrum op. Hier is hij 
leadzanger. De band maakt powerfolk: 
Schotse en Ierse folkmuziek, maar - 
volgens Robin - op een stevige manier. 
In de basis is Scrum qua instrumenten 
een rockband, maar dan aangevuld 
met folkinstrumenten. In de winterpe-
riode gaat de band theaters af en in de 
zomer toeren de leden in binnen- en 

buitenland en spelen ze op festivals. 
Als zanger deed Robin daarnaast al 
meerdere optredens met dirigent Jos 
Jansen. Dat vindt hij ontzettend leuk 
om te doen en hij is erg te spreken 
over de samenwerking. De hit ‘Barce-
lona’ zong hij één keer onder leiding 
van Jos tijdens een nieuwjaarscon-
cert in Ulft, samen met sopraan Irene 
Hoogveld. Jos liet toen al weten dat hij 
dat nummer graag nog eens met hen 
wilde zou willen doen en zo geschied-
de het. Voor het kerstconcert van De 
Bazuin staat ‘Barcelona’ opnieuw op 
de lijst. Daar kijkt Robin erg naar uit. 
Onderdeel zijn van een orkest blijft 
volgens hem toch altijd heel speciaal. 
 
Met Scrum heeft Robin vanwege de 
coronasituatie in bijna twee jaar tijd 
helaas maar één optreden gehad. Al-
les werd geannuleerd. Dat was moei-
lijk voor hem, aangezien inmiddels 
duidelijk mag zijn dat muziek zijn 
grote passie en uitlaatklep is. Mede 
hierdoor kijkt Robin extra uit naar 
zijn optreden tijdens het kerstconcert. 

Zanger Robin Slutter zingt ‘Barcelona’ 
tijdens kerstconcert

SOLIST KERSCONCERT

  REDACTIE LAURA VAN HORIKSpeel je 
liever 
saxofoon?

MuziekMuziekPuntPunt
Veelzijdig in Muziekonderwijs

Altijd al een instrument 
willen leren bespelen? 

Docenten van 
MuziekPunt zijn 

volledig bevoegd en 
kunnen je helpen bij je 

instrument-keuze.
Kòm en ontdek.

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. Muzieklessen op diverse locaties in Gorinchem. 

www.muziekpunt.nl
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Tsjechische 
Kateřina Pavlíková     
op baritonsaxofoon

Haar ouders houden zich zelf niet met 
muziek bezig, maar hebben saxofoniste 
Kateřina Pavlíková (42) wél altijd aangemoedigd 
om muziek te gaan maken. Al op haar vierde startte 
Kateřina dan ook met de blokfluit, op haar zesde leerde 
ze pianospelen en op haar tiende speelde ze fluit. 
Pas later, op haar zeventiende, kwam ze in aanraking 
met de saxofoon. Deze is vandaag de dag haar favoriet. 
De baritonsaxofoon, om precies te zijn. Inmiddels is 
Kateřina getrouwd met een artiest en speelt ook hun 
10-jarige dochter al saxofoon. 

Sinds 1999 is Kateřina als baritonsaxofonist onderdeel 
van het Tsjechische Bohemia Saxophone Quartet. Tevens 
is ze artistiek leider van het uit vrouwen bestaande 
Tilia Trio én van een groep studenten: Saxwork Ensemble. 
Kateřina treedt daarnaast geregeld op als solist, begeleid 
door symfonie- en kamermuziekensembles. Maar: haar 
hoofdbezigheid is lesgeven aan het Conservatorium in 
České Budějovice en de Muziek- en kunstschool in Volary. 
Kateřina wordt daarnaast vaak uitgenodigd als gastdo-
cent op verschillende festivals en leidt masterclasses in 
Tsjechië en daarbuiten. Lesgeven, optreden en het arran-
geren van muziek nemen vrijwel al haar tijd in beslag. 

Haar naar eigen zeggen belangrijkste recente samenwer-
king was met de Amerikaanse saxofonist Dave Camwell. 
Dit leidde tot de oprichting van het Covert Ensemble. 
Dave en Kateřina werkten tijdens de lockdown op afstand 
samen en hebben tot nu toe vijftien muziekvideo’s gecre-
eerd. Vorige maand hebben ze elkaar eindelijk ontmoet 
om drie live concerten te verzorgen in Tsjechië. 
Verder bereiden ze momenteel een ander live optreden 
voor: hun bijdrage aan de North American Saxophone 
Alliance Biennial Conference in maart 2022.

Kateřina maakte al wel eens een muziekvideo met de 
getalenteerde, Nederlandse saxofonist Julian van der 
Linden, maar is zelf nog nooit in Nederland geweest. 
Ze kijkt er erg naar uit om Nederland te bezoeken en haar 
bijdrage te leveren aan het kerstconcert.  

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

G r o t e  M a r k t   4 2 0 1  E A  G o r i n c h e m
0 1 8 3  6 3 8  8 8 0
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lunch, een borrel met collega’s of voor een gezellige high-tea met 

vriendinnen. De Hoofdwacht is er voor iedereen! SOLIST KERSCONCERT   REDACTIE LAURA VAN HORIK
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Belén Renger
Alt-saxofoon

Denise Zegwaart
Dwarsfluit

Milou Keuken
Slagwerk

Maudie van Schelt
Alt-saxofoon

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
In de serie “Jeugd in beeld” heeft Daniëlle van Keulen gesproken 
met jonge muzikanten die met veel plezier spelen bij De Bazuin. 
We zijn er trots op en daarom de vier dames in beeld en verhaal. 
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De jongste speelster bij het 
grote orkest is Belén. Net 15 
jaar jong, 4e klasser van het 
Gymnasium, speelt in het 
grote orkest alsof ze nooit an-
ders heeft gedaan. Belén was 
10 jaar toen ze bij de jeugd 
van de Bazuin kwam spelen 
op haar alt-saxofoon. Ze had 
al een poosje les van Arjan de 
Swart, toen ze dit in het jeug-
dorkest mocht gaan laten 
horen. Adri van Werd was in 
die tijd nog dirigent en Belén 
vond het best spannend. 
Ze kende nog niemand, 

dus het was wel even wen-
nen. Toch heeft niemand 
dat gemerkt, want ze stond 
al meteen lekker te blazen. 
Gelukkig voelt ze zich inmid-
dels helemaal thuis, ook in het 
grote orkest. 

Piano
Als Belén geen saxofoon had 
gespeeld, was het zeker piano 
geweest, net als haar zus. 
Voor de Bazuin dus maar een 
geluk dat ze bij de VIO les-
sen van Lex Gorter deze niet 
heeft gekozen. Dan hadden 
we nu niet van haar kunnen 
genieten. Haar ouders wilden 
heel graag dat ze muziek ging 
maken. Haar vader heeft haar, 
voor haar gevoel, een beetje 
gestuurd in de keuze om saxo-
foon te gaan spelen. Hij speelt 
zelf mondharmonica en zag 
in Belén misschien wel een 
aanvulling voor zijn bandje 
(Jazzclub Royal). Helaas is dat 
tot nu toe nog niet gelukt. Wie 
weet in de toekomst. Belén 
zou dit wel graag willen, maar 
dat zal nog wel even tijd nodig 

hebben, zegt ze zelf.  Ze zou 
het lef van haar vader wel wil-
len hebben. Hij speelde op 4 
mei 2020 mee met Hans Bos. 
Hans blies het signaal Taptoe 
vanaf de kerktoren en haar 
vader speelde op zijn mond-
harmonica mee in de tuin. 

Meer jeugd
Op de vraag wat de Bazuin 
naar haar idee nodig heeft, 
is Belén heel duidelijk: meer 
jeugd van 12 tot 18 jaar. Dat 
zou niet alleen leuk zijn voor 
haar zelf, maar ook voor het 

imago van het spelen in het 
orkest. Nu komen er ook maar 
weinig jongeren kijken. Ze 
herkennen zich niet altijd in 
de muziek, dus ook daar zou 
een verandering in kunnen 
worden gemaakt: iets meer 
popmuziek en dan het liefst 
in leuke medleys, net als die 
van The Lion King en Queen 
bijvoorbeeld. Dit spreekt de 
jeugd meer aan, omdat ze het 
ook kennen en mee zouden 
kunnen zingen. Ook het spe-
len van muziek die je kent is 
uiteindelijk het leukst.

Toekomst
In de toekomst ziet Belén zich 
zeker nog een hele lange tijd 
bij de Bazuin spelen. Mocht 
er ooit een kans komen om 
met Candy Dulfer een duet te 
doen, zou ze dat heel graag 
willen. “Ik zou zoveel van haar 
kunnen leren!” zegt Belén. 
Misschien best een heel leuk 
idee om eens uit te proberen 
met de Bazuin… 

’Het spelen van muziek die je kent 
is uiteindelijk het leukst.’

Milou Keuken slagvaardig op drumstel

De allergrootste hobby van Milou is toch echt muziek. Luisteren 
of meespelen: met een eigen drumstel op haar kamer, is Milou 
daar veel mee bezig. Als extra hobby doet ze ook nog aan judo, 
maar dat mag niet veel naam hebben. Muziek staat bovenaan het 
lijstje.
Op jonge leeftijd koos Milou, na wat VIO lessen om allerlei instru-
menten te leren kennen, vol overtuiging voor de drums. Ze vond 
het altijd al cool om te zien en als je een vader hebt die ook drumt, 
is de keuze snel gemaakt. Haar vader speelt daarnaast ook nog 
basgitaar en haar broer speelde keyboard. Muziek zit dus zeker wel 
in de familie Keuken. Zo vertelde Milou ook, dat ze weleens naar 
een grote muziekwinkel in Goes gaan, waar ze dan met elkaar mu-
ziek gaan maken in een speelruimte.  

Sinds haar tiende verjaardag speelt Milou bij de Bazuin. Ze kreeg 
les van Adri van Werd. Met zijn connecties bij het jeugdorkest, is ze 
daar bij betrokken en speelde ze al snel mee. Niet lang daarna werd 
ze ook gevraagd voor het grote orkest en inmiddels is ze van vaste 
waarde voor de hele Bazuin. Er zijn veel slagwerkers gekomen, 
maar nog veel meer gegaan. Iedereen swingt en beweegt op haar 
ritme.,

In de 7 jaar die Milou nu bij de Bazuin speelt heeft ze veel meege-
maakt. Soms is een nadeel dat iedereen het hoort wanneer je er 
naast zit. Veel meer dan bij de meeste andere instrumenten. Die 
kunnen zich nog weleens inhouden als ze niet zeker zijn. Op drums 
kan dat echt niet. Bij zoveel ervaring heeft ze ook veel dingen 
gezien. Vooral achter de schermen van het orkest gebeurt er nogal 
eens wat. Kletterende stokken die ze laten vallen bij de drums, 
vallen ook voor het orkest weleens op. Het meest opvallende wat 
Milou vertelde te hebben meegemaakt, was tijdens een optreden 
met de BazzBrass. Het thema van dit concert was “Cowboys en In-
dianen”. Vlak voor het optreden fluisterde Yavin, (de dirigent) haar 
in, dat hij een leuk idee had: Helemaal aan het eind van het laatste 
nummer, zou hij met een pistool op haar richten en zij zou dan van 
haar kruk vallen. Zo gezegd, zo gedaan. Het concert was voorbij en 
Yavin “schoot” in haar richting. Milou liet zich vallen en… nam per 
ongeluk een heel deel van het drumstel mee en viel keihard op de 
stenen vloer met het drumstel over haar heen. Binnen het jeugdor-
kest heeft niemand iets gezien, maar misschien zijn er nog beelden 
van?

Instrument
Af en toe vraagt Milou zich nog weleens af of ze misschien een 
ander instrument had willen kiezen. Haar tweede keuze zou akoes-
tisch gitaar zijn. Dan had ze dus niet bij de Bazuin kunnen spelen 
en niet zoveel plezier gehad in het spelen als nu. Achteraf is ze er 
dan ook heel blij mee dat ze voor de drums heeft gekozen. 
Naast muziek maken is Milou dit jaar begonnen aan de HBO oplei-
ding Pedagogiek. Over 10 jaar hoopt ze nog steeds te drummen en 
het liefst natuurlijk bij de Bazuin.

’Ze vond het altijd al cool om te zien 
en als je een vader hebt die ook drumt, 
is de keuze snel gemaakt’

Belén Renger alt-saxofoon
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We kennen Denise allemaal 
van de dwarsfluit. Dit doet 
ze al sinds haar 10e jaar bij 
de Bazuin. Dat is nu dus al 
7 jaar. Bij de VIO-lessen van 
Lex Gorter kwam ze voor het 
eerst in aanraking met dit 
instrument. Met heel veel 
plezier heeft ze dit altijd 
gedaan, tot ze er een tijdje 
geleden achter kwam dat er 
misschien wel meer is dan de 
fluit… 

Denise studeert sinds vorig 
jaar aan de Herman Brood 
Academie. Daar doet ze de 
Music Industry Professional 
opleiding. Hierbij is ze vooral 
veel bezig met Artiesten Ma-
nagement en festivals organi-
seren. Dit laatste vindt ze het 
allerleukst.

Muzikale familie
Of het nu komt door haar 
opleiding, door haar muzikale 
familie (vader, opa en tante 
die trompet spelen, oma die 
accordeon speelt) of door het 
ouder worden. In de afgelo-
pen jaren is de muziekstijl 
van Denise wat veranderd. 
Waar ze vroeger heel erg kon 
genieten van de mooie, klas-
sieke muziek die ze met haar 
dwarsfluit kon maken, krie-
belt het sinds een tijdje steeds 
meer bij pop- en Jazzmuziek… 
“Dat is op de fluit moeilijk te 
doen’, aldus Denise. Daarom 
is ze op zoek gegaan naar 
een instrument waar ze wel 
die lekkere Jazz op kan spe-
len en zo kwam ze uit op de 

trompet en de alt-saxofoon. 
De trompet vindt ze heel mooi 
klinken, maar is niet echt iets 
voor haar. De keuze is daarom 
gevallen op de saxofoon! In 
de tussentijd is ze zelfs zo ver 
dat ze les is gaan nemen. Of ze 
echt overstapt binnen het or-
kest is nog te vroeg om te zeg-
gen, maar je weet maar nooit. 
Misschien ligt er ook nog wel 
een toekomt voor haar weg-
gelegd in de band “Excelsior” 
waar haar familie in speelt. 
Ervaring met optreden heeft 

Denise in ieder geval wel. Al 
geeft ze aan weinig zenuwen 
te hebben bij een optreden, 
werd het haar in het verleden 
wel een beetje warm onder de 
voeten, toen haar bladmuziek 
van haar standaard werd ge-
blazen door de wind. Dit was 
bij een zomerconcertje op de 
Grote Markt in de stad. Sinds-
dien heeft ze haar knijpers 
klaar liggen voor het buiten 
spelen!

Samenwerking
Verder geeft Denise aan 
geïnteresseerd te zijn in een 
gesprekje met Tim van Werd. 
Vanuit haar opleiding en zijn 
ervaring op festivals… Mis-
schien zit hier nog wel een 
leuke samenwerking aan te 
komen… Over 10 jaar hoopt 
Denise nog steeds veel met 
muziek bezig te zijn. Of het 
dus dan nog steeds op de fluit 
zal zijn of op een saxofoon… 
Dat weet nog niemand. We 
zullen haar volgen.

’Denise studeert sinds vorig jaar aan de 
Herman Brood Academie. Daar doet ze de 
Music Industry Professional opleiding’

Denise Zegwaart op dwarsfluit

Naast alt-saxofoon spelen en 
daarbij lekker improviseren, vindt 
Maudie het ook leuk om op haar 
gitaar of keyboard te spelen. Ge-
zellig afspreken met vriendinnen 
doet ze ook graag. 
Wanneer we het hebben over waar 
ze denkt te zijn over 10 jaar, weet 
ze niet precies wat ze dan doet 
voor werk, maar wel dat ze met 
muziek bezig blijft. Het liefst ook 
nog steeds bij de Bazuin, maar ja, 
je weet nooit waar je terecht komt 
als je gaat studeren. 

Binnen de Bazuin heeft Maudie 
veel bewondering voor Frank van 
Middelkoop. Toen ze als klein 
meisje van tien jaar bij het jeug-
dorkest ging spelen, zat hij vaak 
naast haar en was hij erg behulp-
zaam. Ze vindt dat hij erg goed 
speelt en vindt het ook heel bijzon-
der dat hij zijn D-examen heeft ge-
haald. Maudie is erg benieuwd hoe 
hij dat voor elkaar heeft gekregen. 
Ook André Verweij vindt ze heel 
goed spelen. “Hij kan echt zo goed 
improviseren!” 

Duet
Als ze iemand zou mogen kiezen 
om ooit een duet mee te kunnen 
spelen, zou dat Candy Dulfer zijn 
en het liefst speelt ze dan een 
jazz- of blues nummer. Haar aller-
grootste voorbeeld blijft Arjan de 
Swart. Hij gaf haar vanaf haar ne-
gende jaar les, tot zijn overlijden. 
“Hij heeft me alles geleerd en het 
was altijd zo gezellig. We hadden 
veel plezier samen en hij heeft mij 
de liefde voor muziek bijgebracht’’ 
vertelt ze. Zo iemand kom je niet 
meer tegen. 
Hoe het zo kwam, dat Maudie 
saxofoon is gaan spelen, was nog 
wel even diep graven in het ge-
heugen. Uiteindelijk bedacht ze 
dat het kwam doordat ze vaak 
meeging naar optredens van haar 
broer die speelde bij de Volhar-
ding. Een leeftijdsgenoot van hem 
in dit orkest speelde saxofoon en 
dit sprak haar meteen erg aan. 

Ondanks dat haar broer trompet 
(en bugel) speelde en haar oma 
piano, ging Maudies hart snel-
ler kloppen van de saxofoon. Het 
meest coole instrument naar eigen 
zeggen. Tot op de dag van vandaag 
heeft ze geen spijt van deze keuze.

Ze heeft wel spijt gekregen van een 
avondje treuzelen na een optreden 
bij de Bazzbrass. Samen met haar 
vriendin Denise (Zegwaart), was ze 
gezellig nog wat aan het nakletsen 
en ruimden ze op hun dooie gemak 

hun instrumenten op. Het grote 
orkest zou na hen gaan spelen, 
maar tussendoor was een pauze en 
kon de jeugd alles opruimen in het 
“instrumentenhok” achter in de 
zaal. Ze hadden niks in de gaten, 
toen ineens iemand de deur dicht 
deed en ze de dirigent hoorden 
aftellen… Ze hebben daar het hele 
concert verder gezeten, want ze 
durfden niet door de deur te gaan. 
Iedereen zou ze dan zien… Na het 
concert hebben ze nog even ge-
wacht en zijn daarna vlug de zaal 
ingeslopen in de hoop dat het niet 
op zou vallen. Dat is niet helemaal 
gelukt weten we inmiddels, maar 
het was een heel avontuur. Ach-
teraf leek het wel anderhalf uur 
te zijn geweest dat ze er zaten. Nu 
snappen we ineens ook waarom 
ze altijd zo snel opgeruimd zijn na 
optredens.

Concert
Het lijkt haar verder een leuke 
ervaring om met de Bazuinleden 
naar een concert te gaan of om 
eens op een andere plaats op te 
treden met het orkest. Een keer 
in een andere stad, misschien ook 
met een ander (pop) repertoire, zo-
als tijdens het swingende optreden 
in de van Rappardhal een paar 
jaar geleden. Dit waren een paar 
van de ideeën die Maudie noemde 
om meer jeugd aan te trekken bij 
de Bazuin. Wie weet kunnen we 
nog wel veel meer doen om het 
aantrekkelijker te maken!

Maudie van Schelt actief op alt-saxofoon

’Mocht er ooit een kans komen om met 
Candy Dulfer een duet te doen, zou ze dat 
heel graag willen’
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Maudie, 17 jaar, zit op dit mo-
ment in de 6e klas van het 
Lyceum Oude Hoven. Ze weet 
nog niet precies wat ze wil 
worden, maar is op dit moment 
druk met het bezoeken van 
open dagen van verschillende 
opleidingen. Ze is geïnteres-
seerd in de studie Muziekthera-
pie aan het conservatorium in 
Enschede. Het lijkt haar name-
lijk erg mooi om psychologie te 
combineren met muziek maken 
en daarmee mensen te kunnen 
helpen. Ook de studie Cognition, 
Language and Communication 
aan de UvA lijkt haar erg inte-
ressant. 
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Werkzaamheden op terrein  
van De Bazuin vordert
5 November- Als de planning klopt is het nog een paar weken te gaan en dan 
zijn de werkzaamheden gedaan. Als je het terrein nu ziet vraag je je af hoe dit 
allemaal goed moet komen. Stalen rijplaten, stapels buizen en veel modder, 
prut en zand sieren het terrein -en het laatste ook binnen het gebouw. 

Vanaf de straat bekeken is het wel een staaltje van technisch vakwerk van 
Van Vulpen om leidingen honderden meters onder de grond door te boren. 
Voor de bezoekers van het gebouw “De Harmonie” is het nog even tanden-
knarsen om in het avonddonker de weg te vinden naar het gebouw. Een uit-
glijder is zo gedaan en dan hang je hangt in de hekwerken. Daar heeft de ver-
eniging zich wel een beetje op verkeken. 



36 37

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

Dorpsstraat 61

3381 AE Giessenburg

info@dejongav.nl

+31 (0)184 659138

Mooi geregeld:

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

Tijdens het kerstconcert op 18 
december zal De Bazuin meerdere 
kerstnummers spelen die door Hans 
Derks zijn gearrangeerd. Dat con-
tact kwam tot stand via dirigent 
Jos Jansen. Hans en hij waren verre 
collega’s toen Hans bij de Lucht-
machtkapel en Jos bij de Mariniers-
kapel speelde: “Jos wilde tijdens het 
kerstconcert eens wat anders doen 
dan de standaardwerken. Het was 
eerst de bedoeling dat ik één werk 
zou arrangeren, uiteindelijk is het 
halve programma door mij geschre-
ven. Zo’n programma groeit lang-
zaam. De Bazuin heeft een bestand 
met zangers en zangeressen, Irene 
Hoogveld en Robin Slutter zullen dit 
keer soleren. Ik krijg dan het bereik 
van de stem door en mag mijn gang 
gaan. Later kwam het idee om het 
publiek te laten meezingen, dus daar 
heb ik ook wat voor geschreven.”

“De muziek is kerstgerelateerd, niet 
alleen kerstliedjes, maar breed in het 
thema kerst. Populaire nummers die 
in deze tijd veel geluisterd worden, 
komen voorbij. Zoals It’s beginning 
to look a lot like Christmas en It’s 
the most wonderful time of the year. 
Wat ik zelf wel heel bijzonder vind 
is dat Kateřina Pavlíková soleert op 
baritonsax. Voor haar arrangeerde ik 
onder andere Hallelujah van Leonard 
Cohen. Ze wordt begeleid door de 
saxofoonsectie van De Bazuin.” 

Arrangementen
Hans Derks schrijft al zo’n 30 jaar 
arrangementen, vooral voor de mili-
taire beroepsorkesten, maar ook voor 
het Metropole Orkest en het Brabants 
Orkest. Derks is gespecialiseerd in 
lichte muziek: “Toen ik begon met ar-
rangeren was er in dat genre niks en 
er was wel behoefte aan. In de lichte 
muziek kun je heel veel met klanken 
doen, vooral in de begeleidende sfeer. 
Als er dan ook nog een combo mee-
doet, kun je nog meer met de kleuren 
van het orkest doen. Daarin probeer 

ik steeds te variëren. Niet altijd de 
melodie voor de altsaxen, maar het 
hele orkest benutten zodat de muziek 
voor alle muzikanten leuk is. Dit jaar 
is er toevallig wel veel aandacht voor 
de saxgroep. De arrangementen zijn 
op De Bazuin geschreven. 

“De timing in de lichte muziek is vaak 
net wat anders dan in klassieke mu-
ziek. Ik vind het wel leuk om ook een 
beetje educatief te schrijven, zodat 
het voor de muzikanten een uitdaging 
wordt om het op de juiste manier te 
spelen.”

Voorbeeldfunctie
De Luchtmachtkapel is altijd voor-
trekker in lichte muziek geweest en 
heeft daarin een voorbeeldfunctie 
gehad voor de amateur muziekvereni-
gingen. Derks zegt daarover: “Vereni-
gingen hadden snel door dat je men-
sen een plezier doet met muziek die ze 
herkennen. Ik ben nu bezig met een 
dance medley.”

Het valt Derks op dat de kwaliteit van 
amateurzangers 
en -zangeressen 
steeds beter wordt: 
“Programma’s als 
The Voice en X-
Factor dragen daar 
zeker aan bij. En ze 
deinzen er niet voor 
terug om iets met 
een groot orkest 
te doen. Dat is nog 
wel een uitdaging. 
Muziek op een band 
is altijd hetzelfde, 
maar bij een orkest 
is dat niet zo. Bij 
mensen die live 
spelen kan van alles 
gebeuren. Je merkt 
dat het publiek die 
interactie kan waar-
deren.”

De Bazuin speelt populaire kerstmuziek 
gearrangeerd door Hans Derks

ACHTERGRONDVERHAAL

Tekst&Co Karin den Otter – Van der Velden
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Een second opinion voor uw IT, ook dat kan bij ons!
Maak vrijblijvend een afspraak om met ons te sparren.

NO-NONSENSE
IT ADVIES

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

Wij wensen u een 
feestelijk kerstconcert!
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Scan deze QR code 
voor de youtube clip!

Door alle gebeurtenissen van de afgelopen periode besef je steeds meer dat 
je moet genieten van elke dag. Koester je dierbaren en alle mooie momenten. 

Houd hen van wie je afscheid moest nemen altijd in gedachten en vier het 
leven.

Afgelopen periode heb ik dit stuk gecomponeerd en Coronaproof 
opgenomen in de Studio. Als musicus wil ik proberen om energie te geven en 
mooie dingen te maken, ondanks de zware tijd die we hebben gehad en wat 

er zoal nog op ons af gaat komen. 

Vind je het mooi dan zou ik willen vragen om je op mijn YouTube kanaal te 
abonneren en dit bericht met je vrienden te delen.

Jos Jansen - We Celebrate Life

www.josjansenmusic.nl
Scan deze QR code 
voor de youtube clip!

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.

Jos Jansen begon met zijn conservatoriumstudie 
toen hij 21 was. In 1989 studeerde hij af als doce-
rend musicus (Zwolle) en in 1991 als uitvoerend 
musicus (Hilversum). 
Al tijdens zijn studie werd hij aangenomen 
als bastrombonist bij de Marinierskapel der 
Koninklijke Marine, waar hij medio 2014 afzwaai-
de.

De première van Typical JJ, met de Koninklijke 
Harmonie Pieter Aafjes o.l.v. Heinz Friesen was 
het begin van de solocarrière van Jos Jansen. Peter 
Kleine Schaars schreef dit werk, waarin klassieke 
en lichte muziek aan bod komt speciaal voor Jos. 
Sinds die tijd treedt Jos als solist op bij amateur- 
en beroepsorkesten in binnen- en buitenland. Ook 
bracht hij meerdere CD’s uit waarop hij als solist te 
beluisteren is. 

De Koninklijke Harmo-
nie De Bazuin bestaat 
132 jaar en heeft een 
rijke historie in de 
Gorcumse samenleving.  
De enthousiaste maar 
ook zeer kritische en 
gedisciplineerde aanpak 
van dirigent Jos Jansen 
werp zijn vruchten af. 
De leden hebben er weer 
zin aan en er wordt 
weer gelachen. Dat gaat 
gepaard met groei in 
alle geledingen. Maar 
muzikanten kun je nooit teveel hebben. Tijdens dit 
Kerstconcert staat de club weer voor hoge muzikale 
standjes. De dirigent eist dat gewoon.

Jos Jansen inspireert door zijn aanpak 
en muzikale kwaliteiten. 
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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

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

De Gorkumse Fietskoerier ontzorgt jouw complete 
postverkeer. Geen dure postzegels meer. Wij ver-

zorgen het brengen en halen van de post bij jou op 
kantoor en kunnen ook zorgen voor het frankeren en 
bezorgen ervan. Je hebt zo zelf geen enkel omkijken 
meer naar jouw postzaken en je bespaart ook nog 

eens tijd en geld! 

Westwagenstraat 52  4201 HJ Gorinchem
T (0183) 623 999

Predicaat Koninklijk
Het Predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend aan verenigingen, 
stichtingen, instellingen of grote ondernemingen. Het symboliseert het respect, de waar-
dering en het vertrouwen van de Koning tegenover de ontvanger en wil niet zeggen dat 
het betrokken bedrijf leverancier is of een andere relatie heeft met het Koninklijk Huis. De 
Koning bezit ook geen aandelen van bedrijven die het Predicaat Koninklijk mogen voeren.
Het begrip ’Koninklijk’ dateert in ons land uit 1807. Koning 

Lodewijk Napoleon introduceeerde het in de lage landen. 

Het betrof toen uitsluitend instellingen van nationaal 

belang. Koning Willem I neemt in 1815 het recht tot het 

verlenen van het predikaat ’Koninklijk’ over evenals zijn 

opvolgers. 

Het zilveren jubileum van 1914 met een vorstelijk cadeau 
Koninklijke Harmonie De Bazuin

Deze hoge onderscheiding voor De Bazuin en haar directeur in het bijzonder, door de 
Gorcumse burgerij aangevraagd, was voor de vereniging een bewijs van de grote waardering 
voor het corps.

Onmiddellijk nadat het bulletin zaterdagavond 18 juli aan het buro van de Nieuwe 
Gorinchemsche Courant was gepubliceerd ging het nieuws als een lopend vuurtje door de 
stad. Ook was bekend gemaakt dat De Bazuin om tien uur 
‘s avonds een rondgang met muziek door enige straten zou 
maken. Een grote menigte verzamelde zich voor Obadja, 
het vertrekpunt. In dit repetitielokaal van De Bazuin werd 
om negen uur door de heer Gerritse de koninklijke bood-
schap aan de leden overgebracht, gevolgd door applaus en 
luid hoera-geroep. 

Begeleid met prachtige nieuwe koperen carbidflambouwen, 
door een der werkende leden vervaardigd, trad het corps 
om klokslag tien uur naar buiten. Op de Grote Markt werd 
met een plechtig Wilhelmus ter ere van de vorstin dank 
gebracht voor de koninklijke onderscheiding. Na de rond-
gang, die een massa mensen op de been bracht, verbleef 
De Bazuin nog in Obadja, waar de stemming er goed inzat. 
Het werd voor hen en voor Gorcum een onvergetelijke 
avond.

Op 22 juli gaf De Bazuin een volksconcert op de Grote 
Markt. Om negen uur verschenen de fakkeldragers die het 
corps naar de Kriekenmarkt begeleidde naar het huis van 
de burgemeester. Hem werd een serenade gebracht uit 
erkentelijkheid voor zijn medewerking aan de verlening 
van de onderscheiding.

Harmonie De Bazuin -132 jaar 
jong- draagt nu 107 jaar jaar 
het predicaat ‘Koninklijk’.
Daar mogen we als stad best 
trots op zijn.

Uit het jubileumboek ’125 jaar Bazuin’ / 2014
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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

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. 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

Koninklijke Harmonie De Bazuin Gorinchem |  Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie De Bazuin

Wij wensen u 
gezellige feestdagen 

en een mooi muzikaal 
en gezond Nieuwjaar. 

Dat het een jaar mag worden 
met begrip voor elkaar

in vrede en saamhorigheid.



Piazza Center 8 Gorinchem
T (0183) 622 928 

info@bakkerbas.nl 
www.bakkerbas.nl

Steun de Koninklijke Bazuin:

Koop met deze waardebon 
uw oliebollen! 

BAZUIN-BAKKER-BAS
WAARDEBON
Bij inlevering van deze waardebon koopt u 

11 OVERHEERLIJKE OLIEBOLLEN 
VOOR SLECHTS 10 EURO.

Hiermee steunt u de Koninklijke Harmonie De Bazuin te 
Gorinchem. Knip de waardebon uit en lever deze 

op een vrijdag of zaterdag in bij Bakker Bas. 
U kunt de oliebollen direct meenemen. 

Actie is geldig tot en met 31 december 2021.

Mmm...Lekker!


