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Van de voorzitter 
Concoursgang met resultaat 
 
Niet alleen de aanloop naar een concours maar ook de afloop kan enerverend zijn. Al heel snel na het voorjaars-
concert werden de eerste voorbereidingen getroffen; de muziek werd uitgezocht en zelfs beluisterd. Jeanet begon 
met de administratieve rompslomp en de muziekcommissie samen met de dirigent koos ook weer na overleg voor 
een repertoire waarbij we onze nek uitstaken en kozen voor vier muziekstukken; een inspeelwerk en drie 
muziekstukken waarbij Queen uitstekend zou kunnen passen in de nieuwe richtlijnen. Last but not least was het 
voor menig muzikant ook een drijfveer om de repetities te bezoeken. 
Een serie goed bezochte partijrepetities en aansluitend goede repetities waarbij het concoursgevoel gaandeweg 
groter werd stemde mij vooral na het studieweekend uiterst positief. Dat de lady speaker in de “Vredehorst ”het 
een week later  had over een complicatie van Queen melodieën in plaats van een compilatie  was de rimpeling 
van de voorgaande week nog net waard. En dan naar Steenwijk …. 
Bijna traditiegetrouw mochten we de spits afbijten maar (ieder nadeel heeft ook zijn voordeel) we mochten ook 
inspelen in de zaal om omstreeks half een het oordeel van  drie wijze mannen overhandigd te krijgen. 
Een eerste prijs met ruim 80 punten (dat is een ruime acht; en op menig hogere school betekent dit cum laude!!)  
Tevreden maar toch …. Toen later op de dag de resultaten van de middagsessie bekend werden, kwamen de 80 
punten in een zonniger daglicht te staan en het “maar toch“ wat afgezwakt. Dinsdagavond 18 november waren de 
meningen redelijk unaniem; tevreden muzikanten die hun beste beentje hadden voorgezet maar zich toch ook 
afvroegen wat er nou toch aan ontbreekt om te promoveren. 
 
Kerstmuziek voert nu de boventoon. In Elim wordt alweer voor de tiende keer een kerstconcert gegeven en ook 
Juliana De Bazuin doet ook daar weer aan mee. 
Kerstavond als afsluiting van een uiterst muzikaal jaar waarbij onze malletband dit jaar  promoveerde en het 
grote orkest (voor de vierde maal in zes jaar op concours ging)  een verdiende eerste prijs mee naar huis nam!  
 

Jan Meijer 
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Het jeugdorkest 
Een halfuurtje … maar altijd gezellig 
 

Het jeugdorkest bestaat uit 14 personen : drie 
bugels vooraan, 2 hoorns, één bas, één bariton, één 
sopraan saxofoon, 3 bugels achteraan en een 
trompet en soms spelen er ook 2 saxofoons mee. 

Al duurt het jeugdorkest maar een half uurtje, het is 
altijd wel leuk. We hebben ook leuke stukken om te 
spelen, ook niet zo moeilijk. Het is altijd een goede 
'warming-up' voordat je moet spelen met het grote 
orkest. En het is natuurlijk altijd heel gezellig!  

Lisanne Koster. 

 

KOPY 
De volgende editie verschijnt eind januari. Jouw 
bijdrage is van harte welkom. S.v.p. inleveren voor  
07 januari a.s. Inzendingen bij voorkeur via de mail: 
redactie@julianadebazuin.nl, of bij een van de 
redactieleden waarvan je de namen op pag. 4 kunt 

vinden. 

Hollands Geweld: Alive & kicking 
Oftewel springlevend 
 
De redactie van Take Noot of This vroeg mij om een 
stukje te schrijven over Hollands Geweld en het is 
niet moeilijk om aan de hand van onze belevenissen 
een hele Take Noot of This te vullen. Maar over die 
belevenissen wil ik het nu niet hebben. Waar dan 
wel over? Nou, voordat het ook maar tot één noot 
muziek komt tijdens een optreden is er al veel 
gebeurd, en dan heb ik het niet alleen over het 
organisatorische, maar ook over het muzikale 
gedeelte. Organisatorisch (in vogelvlucht): De 
contacten met onze toekomstige opdrachtgever zijn 
meestal telefonisch of per e-mail. Wanneer datum, 
tijd en een bedrag zijn overeengekomen wordt aan 
de leden een sms-je gestuurd. Na de reactie van 
iedereen (soms duurt dat even….) wordt het 
optreden bij voldoende bezetting aangenomen en 
een schriftelijke bevestiging gestuurd. Afhankelijk 
van waar we moeten spelen vertrekken we op tijd 
vanaf onze vaste verzamelplek: de carpoolplaats aan 
de Weg om de Oost. 
 
Gelukkig (of helaas…) wordt lang niet iedere 
aanvraag aangenomen. Zouden we in staat zijn om 
ieder optreden aan te nemen dan zouden we er zo’n 
60-80  keer per jaar op uit moeten. Samen met alle 
optredens van Juliana - De Bazuin zou dat een 
beetje teveel van het goede zijn en daarom zijn we 
heel selectief. Daar komt bij dat een optreden van 
Juliana – De Bazuin altijd voor een optreden van 
Hollands Geweld gaat, tenzij dit optreden al heel 
lang vaststaat. Ook houden we natuurlijk rekening 
met belangrijke evenementen. In de laatste weken 
van voorbereiding op het concours hebben we 
bijvoorbeeld geen optredens meer aangenomen om 
de lippen te ontzien. Eén voorwaarde bij het 
aannemen van een optreden is dat we uiteraard een 
goede bezetting hebben: van alles wat en het liefst 
zo compleet mogelijk. 
 
Ook muzikaal wordt er natuurlijk wat van ons 
gevraagd. Onze muzikale leider is Ronald Kroesen. 
Hij heeft de leiding bij de optredens en bepaald wat 
we spelen en in welke volgorde we dat doen. Hij 
heeft ook de leiding bij de repetities die gewoonlijk 
1 x per 2 weken wordt gehouden: op zaterdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur. Ons vaste thuishonk is de 
school aan de Zandwijkstraat. Het repertoire wat we 
spelen is in de loop van de tijd als vanzelf ontstaan 
en wordt regelmatig aangevuld met actuele liedjes, 
meestal door Ronald uitgezocht. De nummers 
worden dan meestal vanaf papier ingestudeerd met 
het doel om ze na verloop van tijd uit het blote 
koppie te kunnen spelen. Dat uit het hoofd spelen is 
dan ook redelijk uniek, want er zijn maar weinig 
dweilorkesten die dat doen. 
 
Muzikanten heb je in soorten en maten. Misschien is 
Hollands Geweld daar wel het sprekende voorbeeld 

van.           (vervolg op pagina 4) 

Naamloos 
 
Goeiendag, 
 
Mijn naam is Zander Benjamins en ik speel marimba. 
Het begon op de trommel toen ik 11 jaar was en heb 
ik nog de toms gespeeld en op de lyra. Maar sinds 
drie kwart jaar speel ik de marimba. Het was niet 
makkelijk van trommel naar marimba. Het was wel 
nodig voor de malletband want onze marimba-speler 
is met de malletband opgehouden. Sinds kort speel 
ik nu ook marimba mee op straat, sommige nummers 
ken ik nog niet volledig maar het klinkt al veel 
voller. Ik hoop dat we nog jaren doorgaan en steeds 
beter worden. Dat iedereen er voor elkaar is en we 
gezellig mooi muziek kunnen maken. 
 
De groeten, 

Zander 

mailto:redactie@juldeb.nl
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Even voorstellen 
 

Vertel eens wat over jezelf?  
Hoi, ik ben Henriette Wachtmeester en ben 25 jaar. 
Ik werk in Olden Kinholt dit is een woonzorgcentrum 
voor ouderen en ik werk daar als verzorgende. Ik 
woon bij mijn ouders en heb 3 jongere broertjes. 
 
Verliefd/verloofd/getrouwd?  
Ik heb 4 jaar verkering met Koen Meesters. 
 
Zit je bij het orkest en/of malletband en/of 
Hollands geweld? 
Ik zit bij het orkest. 
 
Hoelang ben je al lid van Juliana de Bazuin? 
Ik geloof dat ik erbij ben gekomen toen ik in groep 8 
zat dus dat zal dan ongeveer 13 jaar zijn. 
 
Wat voor instrument bespeel je? 
Ik bespeel de bugel.  
 
Wat vind je een leuk muziekstuk om te spelen? 
Ik vind op dit moment admiral spirit en queen erg 
leuk. 
 
Als je een ander instrument moest bespelen wat 
zou dat dan zijn? 
Zou het zo echt niet weten, denk dat ik een 
saxofoon ook wel leuk zou vinden..... 
 
Heb je nog andere hobby`s  buiten de muziek 
om? 
Tv kijken, winkelen en ga sinds kort fitnessen. 
 
Wat zou je op dit moment als verjaardagscadeau 
willen hebben? 
Een senseo apparaat heb ik nog niet en is errug 
lekker!! 
 
Wat is je slechtste/beste eigenschap? 
1 van mijn slechtere eigenschap is dat ik vaak 
minder haast heb en treuzel, dus Koen moet nogal is 
op mij wachten als we eigenlijk wel weg moeten. 
Goede eigenschap is dat ik bescheiden ben dus 
mogen jullie zelf bedenken wat goede 
eigenschappen van mij zijn. 
 
Waar kan men je voor wakker maken? 
Nergens voor, laat mij maar lekker slapen. 
 
Wie is je grootste muziekvoorbeeld? 
Heb niet echt een groot muziekvoorbeeld. 
 
Wat is je grootste blunder met muziek maken? 
Geen idee, moet nog komen zeker (15 november 
misschien haha). Hoop het niet!!... 
 
Wat ligt er onder je bed? 
Schoenen, laarzen en stof. 
 
Wat denk je het eerst als je wakker wordt? 
Gatsie, moet ik er nu al uit..... 
 

Jaarmarkten Hollandscheveld en 
Elim 2008 
 
Zaterdag 30 augustus was het weer zover, de jaarlijkse 
jaarmarkt te Hollandscheveld. ’s Morgens in alle 
vroegte kwam Albert met een volgepropte auto bij de 
kraam aanrijden, waar wel zo’n 330 prijzen in zaten; 
variërend van aanstekers, vliegenmeppers tot koffie-
zetapparaten en boodschappentassen. Het was toen 
uitstallen maar en bonnetjes plakken. Jan Meyer 
zorgde intussen nog voor de inwendige mens met een 
lekker bakje koffie. Om goed 9 uur was het dan klaar. 
De kraam stond propvol. Het volk kon komen. En 
komen deden ze. En niet alleen komen, de meesten 
kochten ook nog. Zelf vond ik dat de mensen 
gemakkelijk hun portemonnee trokken, het verkopen 
ging vanzelf. Dit had ik ook wel eens anders 
meegemaakt. De gehele dag was de bezetting bij de 
kraam goed. Tot onze grote vreugde waren de 
enveloppen (3500 stuks) al om 4 uur allemaal op. Dit 
hadden we nog niet eerder meegemaakt! Er waren nog 
wel een aantal prijzen over; dus de mensen hebben 
niet goed in de envelopjes gekeken, Jammer dan! 
Al met al een zeer geslaagde dag bij mooi zonnig weer. 
Nu maar hopen dat Elim op dezelfde manier verloopt. 
 
Zaterdag 13 september was het de beurt aan Elim. 
Hier valt eigenlijk niet zo heel veel anders over te 
vertellen. Behalve dan dat de kraam bij Jurry stond, 
en hier staan ook alle spullen in de schuur. Dus alles 
mooi bij de hand. Ook hier stond om half 10 een 
volgepropte kraam klaar. En de ringen met 3500 
enveloppen waren klaar om verkocht te worden. Ook 
hier onder prima weersomstandigheden (niet te warm 
en niet te koud) liep de verloting goed. Aan het einde 
van de dag (ongeveer 5 uur) waren er nog ongeveer 
200 enveloppen over. Dus ook hier heel goed gedraaid. 
Ook werden hier om 5 uur de prijzen bekend gemaakt 
van de verloting. Al met al een drukke dag, die op een 
paar kleinigheidjes na (b.v. prijsjes niet te vinden) 
probleemloos is verlopen. Al met al 2 geslaagde dagen! 
Met dank aan alle helpers! 
 

Mariël Besseling v.d. activiteitencommissie 

Uitslagen concertconcours 15-11-2008, “De Meenthe” te Steenwijk 
 

Vereniging Plaats Divisie Totaal 

Juliana/De 
Bazuin 

Nieuwlande/Hollandscheveld 5e 80,08 

Jeugdorkest 
Concordia 

Oldebroek 5e 80,55 

Jeugdorkest 
David 

Oosterwolde 5e 83 

Juliana 
 

Doornspijk 4e 80,67 

Emma Brass 
 

Sneek festival 74,17 

Brassband 
Hosannah 

Leeuwarden festival 80 

Hengelose 
Harmonie 

Hengelo 2e 74,83 

Soli Deo Gloria Ommen 1e 83,75 

 
Bron: www.cbow.nl 

http://www.cbow.nl/
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Verjaardagskalender 
December-Januari 
 
December  

29 december  Ina wachtmeester 

  

Januari  

 3  januari Ben de Jonge 

22 januari Tiny Woltinge 

Petra Dekker Petra Dekker 

  

  

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optredens- & activiteitenkalender 2008-2009 
De volgende optredens en activiteiten staan gepland voor(jeugd-) orkest en malletband: 
 
 

Datum Activiteit Locatie Aanwezig Onderdeel 
13 december Kerstconcert De Brug, Elim  Orkest 

24 december Spelen kerstnacht Holl.veld, Elim, Nwl.   

01 februari Begeleiden kerkdienst Geref. Kerk, Holl.veld  Orkest 

21 maart Voorjaarsuitvoering 
Jeugdcentrum, 
Holl.veld 

 Alle 

     

     

 
 
* NB: onder voorbehoud, geplande tijden ed. kunnen later wijzigen. Op dit moment nog onbekende aanvangstijden horen jullie zodra deze 

bekend zijn geworden. 

Colofon 
 
Redactieleden: 
Henriëtte Wachtmeester, Marja van der Vinne, Sylvia Benjamins  en 
Andries Bouma 
Adres: 
p/a Seringenlaan 97, 7906 JR  Hoogeveen Tel. (0528) 26 25 21 
Email:     redactie@julianadebazuin.nl   
Internet: http://www.julianadebazuin.nl 

(vervolg van pag. 2) 

Mannen (vooral in verschillende maten) en 

vrouwen (daar laat ik me fatsoenshalve niet 

over uit) maken deel uit van ons dweilorkest 

dat al meer dan 30 jaar (!!!) de trommelvliezen 

teistert in Noord-Nederland. Lid worden kan in 

principe iedereen, als je maar lid bent van 

Juliana – De Bazuin en een instrument bespeelt 

dat past in de bezetting. Op dit moment zijn we 

aardig compleet, maar als je ‘ns een keertje wilt 

komen kijken ben je natuurlijk altijd welkom op 

de repetities. Kijk voor meer informatie over 

ons reilen en zeilen op onze website: 

www.hollandsgeweld.nl. 

Hier vind je ook foto’s en reacties op onze 

optredens. Natuurlijk mag je in ons gastenboek 

je eigen reactie schrijven. 

  

Ben de Jonge 
 

Studieweekend 
waar ik niet onderuit kan komen 
 
Nou daar zit ik dan, op bed met de laptop. Even kijken 
of ik een stukje aan elkaar kan breien. Nu maar even 
bedenken hoe ik zelf de aanloop naar het studie-
weekend beleef. Ik vind het erg spannend en ben er 
veel mee bezig, ondanks het feit dat we het erg druk 
hebben met de voorbereiding van onze verhuizing naar 
Alteveer. Mijn trompet staat altijd paraat, zodat ik op 
elk tijdstip even kan toeteren. Meestal is er dan 
niemand in huis zodat ik helemaal los kan gaan. Daar 
heb ik in Alteveer straks geen last meer van want dat 
is een vrijstaand huis en hoef ik geen rekening te 
houden met de buren hahahahahaha. Ik vind de sectie 
repetities leuk, -ook al heb ik er maar 2- het is weer 
eens wat anders spelen dan met de hele groep. Ik heb 
zin in  het studieweekend, lekker 2 dagen  muziek 
maken want dat is echt mijn aller grootste hobby. 
Kunnen we gelijk even checken of onze Alieke een 
ochtend humeurtje heeft want `s morgens vroeg 
beginnen is weer eens wat anders dan dinsdagavond 
half 8. Ik heb er zin in, al vind ik op concours gaan erg 
spannend. Mijn oudste dochter staat het liefst vooraan 
en kickt op concoursen. Ik ben blij dat ik lekker 
achterin zit met mijn trompet!  
Ik denk dat ik inmiddels wel een aardig stukje heb over 
hoe ik het allemaal beleef. 
 
Tot op het studieweekend allemaal! 
Gretha 
  

mailto:redactie@juldeb.nl
http://www.juldeb.nl/
http://www.hollandsgeweld.nl/

