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• Joke van Oord • Huub Niesthoven (2013) 
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2014. De Koninklijke Harmonie De Bazuin mag de komende jaren 
het predicaat “Koninklijk” blijven voeren. Zijne  Majesteit de Koning 
heeft bestendiging van het recht tot het voeren van dit predicaat 
verleend tot 30 juni 2039.

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

Als je de juiste toon vindt, 
is heel het leven muziek.
Toon Hermans

Leuk Lingehavenconcert
Deze editie van het uitgestelde 7e Lingehaven- 
concert had nogal te kampen met veel regen 
en wind. Orkestleden, solisten, publiek trot-
seerde de weergoden. En wat hebben ze met 
z’n allen genoten. De algehele programmering 
-samengesteld door Jos Jansen- was voor 

elk-wat-wils. Het kinderconcert 
met 1000 kinderen op de trappen 
hadden nog het meest te kampen 
van de regen maar genoten wel 
van een leuke muzikale voorstel-
ling “Hugo de Groot”. Bewondering 
voor de schooljeugd! Top Brassband 
Rijnmond met Micheline van Hautem 
was een unieke voorstelling “Shaffie 
& Brass”. Micheline weet het publiek 
te raken en een staande ovatie was 
dan ook wel van toepassing. Op zater-
dag rond de middag De Koninklijke 

Bazuin uit eigen stad voor een zeer verrassend 
concert met het thema “Als de dag van toen” 
samen met musicalster Hanneke Engels en de 
Gorcumse Tommy Netten. Jong en oud had-

den er plezier in. Wat die Koninklijke harmo-
nie betreft: “die moeten we koesteren”.  In de 
namiddag tijd voor echt klassiek. 
Het Libero strijkorkest m.m.v. Sarah Kapustin 
en jonge muzikale talenten: Job Honée, (piano), 
Dominique Seelen en Katja Naegle (viool) 
maakte veel indruk. We zullen daar nog veel 
wat van horen. Het was prachtig!

Het avondconcert op zaterdag kwam voor 
rekening van het Noordpool Orkest en dat 
is altijd een garantie voor een verrassend 
programma. En dat was ook zo met bekende 
gastsolisten Ruben Hein, Iris Kroes, Hermine 
Deurloo en, jawel, Bert Visscher. Al met al 
mocht er wel wat “klassiek” in verweven wor-
den. Immers daar staat het Lingehavenconcert 
toch voor? Mysterie Quests waren er ook. Op 
vrijdag had Dennis van Aarssen een pauze 
optreden en zaterdagavond de Oekrainse con-
certpianiste Muze Valladdinzade.



’Gatenkaas’
Deze foto is kunst. Onze vaste inval 
slagwerker Joost Jansen (geen familie) in uiterste 
concentratie tijdens het 7e Lingehavenconcert.
De muzieklessenaar geeft een mooi effect.
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140 Jarige muzikanten
Zaterdag 17 september waren de mannen jarig. Henk Bonenkamp 80 jaar 
en Jos JJansen 60 jaar. Van harte gefeliciteerd

Koffie & Thee  Stempelkaart
10 + 1x GRATIS

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

Da’s makkelijk. Gewoon even laten aftekenen.

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

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

Lekker nmakkelijk: Koffie&Thee 
betaal je straks met een stempel

Deze is gratis!
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Duco Krikke HSE-manager / 
HVK bij Deli Home

Trots!
23 september 2022. 
Met gepaste trots op 20 septem-
ber ‘22 mijn diploma Hogere 
Veiligheidskunde (HVK) in ont-
vangst mogen nemen bij Kader 
Group. Ik ben dankbaar voor de 
mogelijkheid die Deli Home mij 
heeft geboden om deze tweeja-
rige HVK opleiding te volgen. 
Verdieping, verbreding en erken-
ning van mijn deskundigheid 
ten aanzien van veilig & gezond 
werken.
___
Duco is vader van Matts die trompet 
speelt in het jeugdorkest. Moeder 
Anne Goddijn speelt tenorsax in het 
grote orkest. Samen muziek maken 
in het gezin is ook wel iets om trots 
op te zijn.

Geknipt 
nieuws van 
Linkedin

Alexander Willemsete
CEO at BioConnection BV
3.845 volgers

Beurs
15 september 2022. Laatste 
dag op Connect In Pharma 
in Genève. U kunt ons 
bezoeken op stand E26. 
Als u niet in Genève bent, 
neem dan contact op met 
ons Business Development-
team als u aanvulbehoef-
ten voor uw project heeft.
____
Alexander speelt bij De Bazuin 
bas-saxofoon. Tenminste die 

inzet heeft hij. Alexander heeft humor. Vanwege zijn werk zit hij veel in het bui-
tenland. Zijn bedrijf BioConnection in Oss groeit enorm dus we moeten hem nog 
wel eens missen op de repetitie of concerten. Is dat erg? Jazeker dat is erg. We kun-
nen geen muzikant missen.

Geknipt 
nieuws van 
Linkedin

Izak Boom is met Arjan de Swart
Bijna twee jaar lang heb ik (Izak Boom) gewerkt aan deze 
‘Herinnering aan onze zeer geliefde ‘Pepperoni’ Arjan de 
Swart. Arjan ontviel ons heel plotseling na een motoron-
geval in juli 2020. Arjan is verankerd in ons hart; het was 
een geweldige kerel en we missen hem nog elke dag. Het 
olieverfschilderij van 75 x 100 cm is gemaakt in opdracht 
van Arjan’s vrouw Marjolein, speciaal voor dochter 
Janne, maar ook voor Jessica en Susanne.

Arjan de Swart is overleden op 17 juli 2020 en heeft een lange 
periode meegespeeld (trompet) bij De Bazuin. 
Zijn vrouw Marjolein is jarenlang lid geweest.

Ons idool
Onze Bazuin saxofonisten 
Belén Renger en Maudie van 
Schelt samen met hun idool 
Candy Dulfer op de zomer-
feesten. Mooi hoor.

Foto’s: Nico ZegwaardFoto’s: Nico Zegwaard

Stripboekje voor aankomende muzikanten
Wie een instrument wil leren bespelen vraagt nu het nieuwe strip-
boekje aan bij de Koninklijke Harmonie De Bazuin te Gorinchem. 
Daar staat alles in voor je eerste stap naar een eigen instrument en 
opleiding.

WE ZIJN BENIEUWD WELK INSTRUMENT JE 

STRAKS ZULT KIEZEN.
Trompet, klarinet, dwarsfluit, saxofoon 
of ga je achter het drumstel? Er is keuze genoeg. 

secretariaat@debazuin-gorinchem.nl
www.debazuin-gorinchem.nl



Jeugd bij groot orkest
Groot orkest repeteert regelmatig samen met het jeugdorkest. Leuk om zo de jeugd te enthousiasmeren 
en te laten ervaren hoe het is om met het grote orkest te spelen! Dirigent Sterre van Wijgerden laat ook 
blijken dat het fantastisch is om met zo’n groot orkest samen te werken. (Foto’s Jos Jansen)

CDA bezoekt Bazuin
26 Februari 2022 was de CDA Gorinchem - wijkwandeling 
editie Binnenstad. Begonnen bij Koninklijke Harmonie 
de Bazuin waar Hans Bos inspireerde over de kracht van 
cultuur, met name voor de jeugd! 

Dan maar fout parkeren
En dan was er opeens een moment dat we zomaar ineens niet meer konden parkeren bij “De Harmonie”. 
Hele terrein lag open. Wat doen we dan m 18.45 uur. We gaan briefjes maken om parkeerboetes te voorko-
men. Of het heeft geholpen is niet bekend.

Getrouwd
Daniëlle van Keulen en 
Marcel ter Wal zijn op 
vrijdag 22 april 2022 
getrouwd. Van harte 
gefeliciteerden veel geluk 
samen.

Daniëlle speelt bij de 
Bazuin saxofoon en 
Marcel ter Wal is bij Unitas 
archivaris en in het Unitas 
bestuur secretaris. 

Geboren
17 mei 2022 TIJS Martin Peter Bos 
geboren, tweede zoon van onze 
voorzitter Hans Bos en Linda Vis-
ser. Trotse ouders & grote broer van 
harte gefeliciteerd.

Beetje Crocy
Goed. Dan gaan we repeteren met onze solist. 
Tja het is geen optreden of zo. Gewoon repe-
teren. Ja dan doe ik gewoon mijn Crocs aan. 
Zitten erg lekker en comfortabel. 
www.crocs.nl
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Het Bazuin Bevrijdingsconcert op 5 mei in de Grote 
Kerk maakte indruk op het publiek. Als je er niet bij 
was dan heb je wat gemist, zo laat de Koninklijke 
Bazuin weten. Het concert opende met het indrukwek-
kende ‘Hymn to the Fallen’. 

Het openingsnummer is een eerbetoon aan de om-
gekomen soldaten en in deze huidige tijd opnieuw 
van toepassing. Het cello duo Noam Staal en Spaanse 
Berta Garcia zetten de emoties voort met ‘Schindler’s 
List’. ‘The Story of Anna Frank’ was wel een bijzon-

dere uitvoering met uitstekende verteller Frans Lim-
burg en samen met het orkest. Soms hier en daar in 
de fraaie kerk niet overal verstaanbaar, maar al met al 
zeer indrukwekkend in de grote akoestiek.

EMOTIES 
Dat de harmonie ook muzikaal een uitstapje kan ma-
ken in repertoire was verrassend met ‘Another break 
the Wall’, spetterend YMCA en ‘A Brand new Day’ 
(song uit the Wizz). Dirigent Jos Jansen had het orkest 
goed in de hand en dirigeerde het naar grote muzikale 

hoogte. Jansen was ook verantwoordelijk voor de ge-
hele programmering. Met ‘Invierno Porteno’ van Astor 
Piazzola werden de emoties voorgezet door orkest en 
op cello Noam Staal. De afsluiting was een leuke en 
ouderwetse Bevrijdingsmedley en de kerk ging los met 
‘Leef ’ van André Hazes.

VIJF KWARTIER 
Zo’n 350 mensen - met opvallend veel jeugd - heb-
ben genoten van dit bijzondere concert dat twee jaar 
gespeeld zou worden in het kader van 75 jaar vrijheid. 

,,Mooi dat we dit hebben mogen meemaken met alle 
complimenten aan de organisatie. Het concert duurde 
vijf kwartier en was zonder pauze. Een formule die 
vandaag de dag ook veel in het theater wordt gehan-
teerd. We denken dit ook met ons kerstconcert te 
doen”, aldus voorzitter Hans Bos die op 4 mei bij de 
Dodenherdenking Buiten de Waterpoort acte de pré-
sence gaf met het Taptoe Signaal.

    Koninklijke Bazuin 
bevrijdingsconcert maakt indruk

koninklijke harmonie de bazuin | dirigent jos jansen
frans limburg (verteller) 

noam staal & berta garcia (cello) 

CONCERT

DONDERDAG 5 MEI 2022 GROTE KERK GORINCHEM

Herdenken 
Vrijheid
Feest

Foto: Jan Noorlandt
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Bazuinschoon
Na weken in de prut en zand te hebben gezeten was het 
tijd voor een grote schoonmaakdag in het fraaie muziek-
centrum van De Bazuin aan de Dalemwal.
”Geen overbodige luxe om dit te doen. Het zand sloop het 
pand binnen en heeft flink te lijden gehad” aldus voorzit-
ter Hans Bos. Deze grote schoonmaak is perfect gereali-
seerd door Marco Eggebeen van DdM schoonmaakdien-
sten in samenwerking met schoonmaakbedrijf Exact uit 
Breda. Mooi Bazuin in Mooi Gorinchem zeggen we dan.



18 april 2022. Wat een mooi en geslaagd concert 
was het van ons opleidingsorkest Bazz Brass!
Dit was weer het eerste concert na een veel te lange 
periode van het niet mogen uitvoeren. Voor vele van 
de deelnemers was het de eerste keer om een concert 
te mogen geven. Spannen dus. Ook voor dirigente 
Sterre van Wijgerden was dit het eerste concert met 

Bazz Brass. 
’En het had niet beter kunnen gaan!
Het was super goed en de solisten TOP! 
Ben super trots op jullie allemaal!
Bedankt voor het geslaagde concert!’
Aldus een enthousiaste Sterre!

26 juni 2022. Druk bezocht 
concert van Bazz Brass en het 
GLO (Gorcums LeerOrkest). De 
dag begon met een kennismaking, 
samen repeteren, spelen, eten en 
toe werken naar het concert in de 
avond. Wat een top dag en super 
concert was het van Bazz Brass en 

het GLO (Gorcums LeerOrkest).
Eerst op de dag kennismaken met 
elkaar en dan samen repeteren! 
Nog een leuk spel gedaan en ver-
volgens eten en op naar het con-
cert. We begonnen om beurten met 
spelen maar tussen door hebben 
we laten horen dat symfonie en 

harmonie wel degelijk goed samen 
kunnen spelen! Super gedaan al-
lemaal! En als toegift kregen we 
een privé concert van een gastspe-
ler op Piano! Kortom een geslaagd 
concert!

Bazuin jeugd geeft fraai concert. Wel spannend!

Jeugd harmonie samen met symfonie. Mooie combinatie!

Bert-Jan de Wagenaar 
fotograaf én muzikant.

Herfstbijdrage

Bert-Jan de Wagenaar -oud Bazuin lid kwa-
men we tegen op facebook. Naam ”De Wage-
naar” zijn geen onbekenden bij de harmonie. 
Goof en Truus -allebei lid van verdienste- 
deden jarenlang het beheer van ons gebouw. 
Zoon Gerco de Wagenaar speelde ook lange 
tijd saxofoon bij de Koninklijke Harmonie. 
Zowel Gerco als Bert-Jan zijn verdienstelijke 
muzikanten. Bert-Jan speelde in zijn tijd 
trompet en later ook handig op saxofoon en 
klarinet. 

Fotografie
Bij het zien van zijn Gorcumse foto’s -herken-
baar aan zijn eigen stijl en nabewerking mo-
gen we wel zeggen dat het zeer verdienstelijk 
fotowerk is. Bert-Jan is zelfstandig fotograaf: 
impact fotografie. 

Portret-, bedrijfs- en event-fotografie. Bert-
Jan’s stijl wordt vaak als expressief en drama-
tisch omschreven. Kijk verder maar op: 
impactfotografie.myportfolio.com
Contact: bjdewagenaar@gmail.com
Mobiel: +31 6 519 591 82

Naast fotografie is hij ook beroepsmuzikant. 
Als sessie saxofonist heeft hij veel bekende 
Nederlandse artiesten begeleid. Trijntje Oos-
terhuis, Ruth Jacott, Edsilia Rombley, Nick en 
Simon, Lee Towers, Diggy Dex, Tino Martin, 
Gerard Joling enz. tv optredens, Grote shows, 
bv Olympisch stadion. Buitenlandse tours 
naar bijv. Thailand en Oman. Nu vooral werk-
zaam als arrangeur en componist/producer.
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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

“Toch knap dat jullie er een heel 
modern stuk van maken.”

Jos Jansen

’Speel eens een noot 
voor de dirigent’

Jos Jansen

’Zit allemaal in het 
hoofdje’

Jos Jansen
’De één zet muziek op, 

de ander danst mee’

Johan Cruijff “Speel het nu met 
een kleurtje’

Jos Jansen

Tegeltjeswijsheid  deel 2
Tijdens de repetities ge-
bruikt onze dirigent Jos 
Jansen heel bijzonder uid-
rukkingen. Zoiets moet je 
opschrijven en noteren als 
tegeltje-wijsheid.

’Dat is de laatste 
voor vandaag, de 
bitterballen gaan 

erin....’

Théophile Gautier 
’Mijn vader zag overal muziek 

in. Zelfs in mijn moeder. 
Die liep dan ook heel de dag 
te fluiten. Later bleek dat ze 

astma had.’

Tom Lanoye 

’De muziek verdient 
bestudeerd te worden.’

Ludwig van Beethoven 

’Pakken we een 
maat voor 7. 

Zes dus!’
Jos Jansen

’We kunnen het wel. 
Ben toch gerustgesteld’

Jos Jansen
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Pensionering Joke van Oord
Op een gegeven moment kregen wij als Leden van de bazuin een mailtje van het bestuur 
of er leden waren die wilden gaan spelen op 5 april  bij de pensionering van Joke.
Ik zelf keek in mijn agenda en dacht dat moet lukken moest alleen even wat regelen met 
mijn werk dus ik mailde Marian dat ik graag mee wilde doen.
Uiteindelijk hadden 6 klarinettisten zich opgegeven om mee te doen namelijk Nanda, 
Riet, Marian, Marijke, Anja en Ikzelf. Het was kort dag dus ik heb thuis in mijn stapels 
muziek gekeken en vond wat leuke stukken voor 3,4 of 5 klarinetten.

Er was weinig tijd om te repeteren dus besloten we de maandag voor de pensionering 
met zijn allen nog even te repeteren in het gebouw. Gelukkig was dit vrij op de tijd dat 
we wilden repeteren. 

We hadden 6 stukken waar we uit konden kiezen die leuk waren om te spelen. 
Uiteindelijk werden het de volgende stukken: Bagatelle  / Air – Bach  / Oh when the 
saints  / The Galway piper. Na een uurtje repeteren ging het eigenlijk best goed en kre-
gen we er steeds meer vertrouwen in dat het wel goed moest gaan komen bij Joke.

Dinsdag 5 april 2022 verzamelden we op de locatie rond 16.15, want om 16.30 werden 
we verwacht. Helaas was er geen achteringang waar we gebruik van konden maken dus 
Joke zag ons al binnen komen, maar dat maakte de pret er niet minder om. De te spelen 
stukken gingen goed zeker als je bedenkt dat we ze 1 keer samen gespeeld hebben.  

Joke vond het ook erg mooi en bij de air van Bach waren er zelfs vochtige ogen. Zo zie je 
maar wat muziek bij je los kan maken en hoe mooi is dat. Joke kon het erg waarderen 
dat we voor haar waren komen spelen en dat is mooi dat je met zoiets kleins iemand blij 
kan maken.

Door Angela van Tuijl

Bazuin klarinetgroep levert   
       emotionele muzikale doch 
feestelijke bijdrage.

24 25



De Algemene LedenVergadering van de 
Koninklijke Harmonie De Bazuin had een 
nieuw record. Vroeger mocht zo’n ver-
gadering wel een hele avond duren. De 
periode Bos sr. bracht het naar een uur 
en Bos Jr. handelt de Bazuin-zaken in alle 
rust- in 40 minuten af. Een en al tevre-
denheid bij de Gorcumse harmonie. Door 
gemeentelijke steun is de club de corona-
periode redelijk goed doorgekomen. Het 
ledenaantal is stabiel en jeugd is weer in 
opmars o.l.v. de enthousiaste dirigent 
Sterre van Wijgerden. De kascommissie 
was content en verleende de penning-
meester en bestuur decharge. 

Was er dan niets te mopperen? Nou eigen-
lijk niet zo bijzonder. “Klein dingetje” dat 
de club wel vrijwilligers zocht en de leden 
opriep voor de halfjaarlijkse schoon-
maakochtend. Er zijn trouwens wel meer 
momenten voor de zo nodige vrijwilligers.

Diverse leden werden bedankt. 
Voorzitter Hans Bos waardeerde hun 
inzet  bijzonder  en dat werd door de leden 
ondersteund met een groot applaus.
Opvallend dat er een leuk aantal jeugd-
leden de moeite namen om deze vergade-
ring bij te wonen. Dat biedt persepectief!

Na de ALV direct naar huis? Nee, nee, er 
was gewoon repetitie voor het groot 
orkest. Er staan weer een paar mooie 
stukken op de lessenaar voor het komen-
de kerstconcert op vrijdag 23 december. 
Maar even noteren. Wel dit jaar op vrij-
dagavond hé!

De Bazuin ALV in 40 minuten!

Algemene Ledenvergadering: woensdag 28 september 2022

v.l.n.r. Voorzitter Hans Bos, Robert Stout (Bbheer gebouw),
Marian Aaftink (secretaris) en Tim van Werd (PR, nieuwe media)
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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

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

www.attema.nl

wij bouwen en versterken merken

branding | ontwerp | web

|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 mo-
ment wordt er regelmatig muziekles gegeven. Op de vrij-
dagavond zit orkest Merwe sinfonietta. De woensdagavond 
is voor de eigen vereniging. Door de week overdag behoort 
ook tot de mogelijkheden. De dinsdagavond houden we vrij 
voor de buren (schietvereniging). Kom kijken op een prach-
tige locatie met ruime gratis parkeergelegenheid. Bespreek 
uw wensen met de beheerder Robert Stout 06-300 96 522.

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

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

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

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

|Maand-contributie
De contributie is per 1 januari 2019 gewijzigd. Wij verzoe-
ken u alsnog bij automatische betaling dit aan te passen. 
Hartelijk dank!
• Leden jonger dan 18 jaar: € 12,-
• Leden 18 jaar of ouder:  € 16,50
Ben je als gezin lid van onze vereniging en betreft dit drie 
personen? Dan is het derde lid voor de helft van de prijs.

De rekeningnummers van De Bazuin zijn:
- SNS Bank NL92 SNSB 0827 6944 58

- ING Bank NL90 INGB 0001 5344 92

Wat je moet weten van de vereniging

25 januari 2022 bereikte ons het 

droevige nieuws dat

Joke Koedam (70)
is overleden. Joke was lid van verdien-

ste en verdiende deze titel met name 

vanwege haar vele werkzaamheden 

voor de club en in het bijzonder voor 

de muziekcommissie. Het was bijzon-

der om te merken dat een lid, dat zelf 

niet actief muziek maakte, zich zo 

inzette voor het kiezen van een mooi 

repertoire en ook altijd te porren was 

als er andere klussen gedaan moesten 

worden. Ook in de stichting en het mee 

organiseren van onze kerstconcerten 

was zij jarenlang secretaris. 

We wensen familie, vrienden veel 

sterkte toe bij het verwerken van dit 

grote verlies.  

Bestuur en leden
Koninklijke Harmonie De Bazuin       

Zonnepanelen
We zijn er nog steeds blij mee. 40 Zonnepanelen op het dak en 
gerealiseerd door onze “hofleverancier” Strago Electro. 
Ondanks dat de zon schijnt moeten we toch denken aan alter-
natief wat energie betreft. Een warmtepomp zou een oplossing 
kunen zijn maar ook een warm/koud airco installatie. 
wellicht zijn er betrokken Bazuin-mensen die willen meeden-
ken. Energie wordt en is op dit moment onbetaalbaar voor een 
kleine vereniging als De Bazuin.
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Zaterdag 5 november 2022
Bazuin Schoonmaakdag
______________________ 
Zaterdag 17 december 2022
KERSTCONCERT JEUGD
In eigen gebouw! 
______________________
Vrijdag 23 december 2022
33e KERSTCONCERT 
Grote Kerk
______________________
Zaterdag 7 januari 2023
Nieuwjaarsconcert
Jeugd + Harmonie
______________________
Vrijdag 20 januari 2023
Midwinterconcert 
Jeugd + Harmonie
______________________
Weekend 17-18-19 juni
2023 Vesting JAZZ
______________________
Zaterdag 23 december 2023
34e KERSTCONCERT 
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De Bazuin geeft acte de présence bij de   
      Gorcumse Dodenherdenking

Doden Herdenking 2022 in Gorinchem
Een moment om stil te staan bij de mensen die het ultieme offer hebben geleverd voor onze vrijheid. 
Met de wandelstoet vanaf de grote kerk naar buiten de waterpoort en de twee minuten stilte. Het 
was krap in de tijd om exact acht uur twee minuten stil te zijn. 
Hoe kwam dat? De begeleiders van de Grote kerk naar Buiten de Waterpoort liepen niet gewoon in 
”marstempo” maar met een langzame stap. Een soort extra langzame sleep-pas.  
We kunnen ons herinneren dat De Bazuin dat ook wel eens heeft gedaan. Dat werd het jaar daarna 
direct afgeschaft. Duurde gewoon te lang en was billen knijpen. In pakweg twintig minuten moet je 
van de Grote kerk bij het herdenkingsbeeld staan. 

De Bazuin speelde altijd de ”Marche Funèbre” van Chopin. Maar weer eens op de lessenaar zetten. 
SInds 1997 is De Bazuin een concertvereniging geworden. Dus het echte marslopen werd niet meer 
gedaan. Het idee was om in die tijd meer jeugd te enthousiasmeren. Op straat marslopen is niet 
altijd leuk. Verder hadden we geen echt uniform meer nodig. ”Pet en pluim” werden afgeschaft. Do-
denherdenking werd altijd nog wel gedaan. Ook het ”loopje” naar Buiten de Waterpoort.

Op You tube staat nog een samenvatting over de Gorcumse 4mei Dodenherdenking:
https://www.youtube.com/watch?v=zgmY2dLYElU
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23 December 2022

Kerstconcert in Grote Kerk op vrijdagavond!

33

De start van het nieuwe schooljaar en 
verenigingsleven is niet alleen voor kinderen 
een spannende tijd. Ook veel ouders hebben 
het moeilijk door kosten school, sport of cul-
turele activiteiten. Stichting Leergeld helpt 
kinderen met ouders die een laag inkomen 
hebben.

Wat voor kosten?  
U kunt bij Stichting Leergeld een aanvraag 
indienen voor hulp bij verschillende kosten: 
- Schoolkosten, zoals ouderbijdrage, een 
schoolreis, of schoolboeken. 

- Sportkosten, zoals de contributie voor een 
sportvereniging, sportkleding 

- Kosten voor culturele activiteiten, zoals 
muziekles, dansles of een bezoek aan een 
bioscoop. 

Oók kan de stichting vaak een (tweedehands) 
fiets of laptop regelen als een kind dat nodig 
heeft. 

Hoe werkt het? Komt u in aanmerking voor 
Leergeld? Voor welke kosten is een bijdrage 
mogelijk? Hoe vraagt u het aan?  
Deze informatie vindt u op www.leergeldav.nl. 
Of mail uw vraag naar naar info@leergeldav.nl 

U kunt ook bellen met Stichting Leergeld 
(0183) 764 707.  Bereikbaar van maandag t/m 
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

Wat is Stichting Leergeld? 
Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leef-
tijd van 0 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen 
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Kinderen kunnen door Leergeld bijvoorbeeld 
meegaan op schoolreis, gaan sporten of op 
muziekles. Ook kunnen wij vaak een (twee-
dehands) fiets of zwemlessen regelen als een 
kind die nodig heeft. Allemaal normale levens-
behoeften, waardoor kinderen zich kun-
nen ontplooien, ontwikkelen en meetellen. 

 Voor wie is het extra geld? U kunt een 
bijdrage aanvragen voor kinderen voor cul-
tuur, een sportclub van uw kinderen of extra 
schoolkosten. Dit doet u bij stichting Leergeld. 

Extra vergoedingen voor de inwoners van de 
Gemeente Gorinchem 
Met een laag inkomen is het vaak lastig om 
rond te komen. Mogelijk kunt u bij Avres extra 
geld aanvragen voor uzelf en/of uw gezins-
leden. Avres heeft diverse regelingen om u 
financieel te ondersteunen. 

Over deze minimaregelingen en bijzondere 
bijstand leest u hier meer. 
https://www.avres.nl/extra-vergoedingen 

Als volwassene kunt u de bijdrage onder meer 
gebruiken voor: kosten van een sportclub 
| kosten voor sportkleding en -materiaal | 
bibliotheek lidmaatschap | krant abonnement  
| internet- en telefoonkosten | museumjaar-
kaart | zwemabonnement | theatervoorstelling 
| cursusgeld.  

Vragen? Heeft u hulp nodig of vragen? 
Wij nodigen u van harte uit om contact met 
ons op te nemen. 

Bezoekadres Stadhuisplein 1 
4205 AZ Gorinchem 
Telefoon: (0183) 650 200.   
e-mail:  info@avres.nl 

Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag: 8:30 - 16:30 uur 
Vrijdag: 8:30 – 12:00 uur 
Postadres Postbus 50, 
4200 AB Gorinchem 

Stichting Leergeld biedt kansen 
voor ieder kind!

Meer informatie over een instrument leren bespelen? Stuur een mail naar: secretariaat@debazuin-gorinchem.nl
Je kunt hier ook het stripboekje ‘muzikant worden’ aanvragen.

4200

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

Het bestuur van de Stichting Vrienden van 
De Bazuin organiseert op vrijdag 23 de-
cember 2022 weer het traditionele kerst-
concert in de Grote Kerk in Gorinchem. 
Dit jaar is de 33e editie! 

Er ligt weer een mooi programma op de lessenaar 
met de volgende prominente solisten.
Groot orkest De Bazuin o.l.v. Jos Jansen / Zange-
res Irene Hoogveld en het Ulfts mannenkoor o.l.v. 
Christo Guenov. Het koor, de solisten en het orkest 
staan samen garant voor weer een geweldig 
concert-kerst-avond.

Locatie  Grote Kerk Gorinchem
Datum   Vrijdag 23 december 2022 
Locatie  Grote Kerk Gorinchem
Aanvang 19.30 uur
Kerk open  19.00 uur. Vrije zitplaatsen
Entree   € 15 per persoon, 
  inclusief thee/koffie

B I N N E N K O R T

V E R W A C H T
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Het is niet voor elk kind Het is niet voor elk kind 
vanzelfsprekend vanzelfsprekend 

om een muziekinstrument om een muziekinstrument 
te leren bespelen...te leren bespelen...
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     2021. Bijzonder Bazuin
        kerstconcert.
Verplicht zonder publiek!

Honderden mensen keken online naar 
kerstconcert van de Bazuin

Het 32e kerstconcert van de Koninklijke Harmonie De Ba-
zuin in Gorinchem is een enorm succes. Honderden mensen 
hebben nu al de streamline bekeken via de website van De Ba-
zuin. Ook nu nog te zien. Het concert was op zaterdagmiddag 
18 december opgenomen in de Grote Kerk en op kerstavond 
was de première. ‘De opname was op zich al spannend en met 
1,5 mtr., akoestiek van de lege kerk en te weinig repetitietijd. 
,,Normaal spelen wij live een concert van een uur voor de 
pauze en een uur na de pauze. Nu is er een selectie gemaakt 
van de mooiste nummers”, zegt de enthousiaste dirigent Jos 
Jansen die verantwoordelijk is voor de gehele programme-
ring.  ,,Er is nog wel een hoop mooi materiaal blijven liggen. 
We gaan er over nadenken wat we daar nog mee gaan doen.”
Al met al is het is op deze manier een mooi concert gewor-
den, gerealiseerd dankzij o.a. gemeente Gorinchem, FOWW 
en Rivierenland Fonds. De Bazuin heeft hiermee leden en de 
Gorcumse bevolking en omgeving een positieve muzikale bij-
drage geleverd in deze lastige tijd. 

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

Koninklijke Harmonie De Bazuin uit Gorinchem kan liefheb-
bers dit jaar tóch een kerstconcert laten horen en zien. Het 
orkest nam, enkele uren voor het kabinet de lockdown aan-
kondigde, een optreden op in de Grote Kerk op zaterdagmid-
dag 18 december 2021. 

Het concert werd opgenomen zonder publiek. Alle corona-
maatregelen die toen golden, werden in acht genomen. En-
kele uren later kondigde premier Mark Rutte aan dat Neder-
land opnieuw in lockdown zou gaan en beseften de leden van 
De Bazuin hoe bijzonder de opname was.
,,We zijn heel erg trots op dit concert, letterlijk het laatste wat 
nog mogelijk was dit kalenderjaar, aan te bieden op kerst-
avond’’, zegt voorzitter Hans Bos. Er werd samengewerkt 
met de gemeente Gorinchem om alles voor elkaar te krijgen. 
Volgens Bos waren de opnames een unieke ervaring voor de 
leden van het orkest. ,,Omringd door vier camera’s en tech-
nische apparatuur, maakte dit kerstconcert anders dan an-
ders.’’

Dat de leden van de harmonie flexibel zijn hebben ze op deze 
middag wel bewezen. Enthousiast en met volle inzet zijn ze 
aan de opname beginnen. Dirigent Jos Jansen woonachtig in 
Westervoort was vol lof over de inzet van de leden: “Blij dat 
we dit hebben kunnen realiseren. Wel een hele zit hoor van 
één tot vijf. Maar dan hebben we ook wat. Het wordt echt een 
sfeervolle en afwisselende streamline die samen met de ge-
meente Gorinchem wordt aangeboden aan de inwoners van 
Gorinchem e.o. De intro is van burgemeester Reinie Melis-
sant-Briene. Mooi dat dat allemaal hier kan. Heel bijzonder.”

Het grote gemis was toch wel het publiek. Die bepaald de 
sfeer met applaus en reactie op de gespeelde stukken. Nu 
werd er spannend gekeken naar de opnameleider die zijn 
duim omhoog stak “prima, volgende stuk”.  Een bijzondere 
ervaring voor de leden van De Bazuin in een bijzondere tijd.
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 Groot orkest De Bazuin Jos Jansen
Ulfts mannenkoor Christo Guenov

Irene Hoogveld sopraan

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

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

Vrijdag 23 december 2022
Grote Kerk Gorinchem

B I N N E N K O R T

V E R W A C H T


