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Van de voorzitter 
2005: het jaar van de vooruitgang. 
 
Geachte leden, 
 
Laat ik beginnen met iedereen (vooral hen die ik nog
niet persoonlijk de hand heb gedrukt) een goed en
gezond 2005 toe te wensen. Dat het voor ons weer
een jaar mag zijn waarbij we onszelf weer weten te
overtreffen is hierbij mijn persoonlijke wens voor ons
allemaal. 
 
Een jaarwisseling is bij uitstek een gelegenheid om
terug te kijken op een jaar wat achter ons ligt. Veel
goede dingen zijn ons persoonlijk maar ook als
vereniging overkomen. De meest recente: het kerst-
concert in Elim en de rondgang per huifkar in de
kerstnacht. Toch past het ook om stil te staan bij hen
die een familielid of vriend moesten verliezen, en
vooral tijdens deze bijzondere dagen die achter ons
liggen worden we ons daar weer pijnlijk van bewust.
Sterkte is wat ik hen wil toewensen, maar is dat
genoeg………?  Een nieuw jaar: een nieuw begin? Voor
heel veel mensen in Azië en daarbuiten heeft dit wel
een heel bijzondere betekenis gekregen. Het zal je
maar overkomen: in 1 minuut ALLES wat je hebt
zomaar weg. Het bepaalde mijn gedachten de laatste
weken bij de betrekkelijkheid van veel dingen waar 

- Vervolg – 

waar wij ons dagelijks zo druk om maken. Hoeveel 
temeer moeten we daarom dankbaar zijn voor alles 
wat we hebben (gekregen). 
 
We mogen daarbij ook vooruit kijken: naar de 
ongetwijfeld bijzondere gebeurtenissen die ons vast 
weer overkomen. Uitdagingen in de vorm van het 
aanstaande voorjaarsconcert, de jaarvergadering, de 
deelname van de malletband aan het 
podiumconcours. Allemaal activiteiten waarbij het 
nodige van ons gevraagd wordt. Laten we daar 
allemaal onze verantwoordelijkheid in nemen en laat 
het niet aan u/jullie of mij persoonlijk liggen of een 
activiteit wel of niet geslaagd mag worden genoemd. 
Als we ons allemaal voor 100% inzetten kan het alleen 
maar slagen!  
2005: het jaar van de vooruitgang. PROOST! 
 
Uw voorzitter.  

Originele naam gezocht 
Creativiteit leden valt tegen 

 
Voor je ligt de tweede nieuwsbrief van Juliana de
Bazuin. Omdat het aantal ideeën voor een toepas-
selijke naam minimaal was, heeft de redactie nog geen
definitieve keuze kunnen maken. Ieder krijgt nog wat
langer de tijd om iets origineels te verzinnen. 
 
Dus, weet jij een leuke naam voor de nieuwsbrief? Mail
jouw naam aan: redactie@julianadebazuin.nl of lever
deze in bij een redactielid. Wie weet prijkt jouw
verzinsel straks bovenaan elke nieuwsbrief. 

Een gezond en 
muzikaal 2005 

gewenst! 
(de redactie)
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Verslag kerstconcert Elim 
The spirit of Christmas! 
 
Op 10 december 2004 werd voor het 6e achtereen 
volgende jaar in Elim het kerstconcert georganiseerd 
in sporthal “De Brug”. Wederom waren wij als orkest 
weer van de partij alsmede het Chr. Mannenkoor H-
veld en Gospelkoor Only One Way uit Gramsbergen. 
Na een lange dag voor een aantal van ons vanwege 
de voorbereidingen, had de kale sporthal op 
professionele wijze een metamorfose ondergaan tot 
een comfortabele en knusse kerst- concertzaal. Rond 
20.00 uur kon het concert beginnen. Het duurde niet 
lang of “the spirit” van kerst was letterlijk en 
figuurlijk door de sporthal heen te vernemen. Voor 
de pauze was de presentatie in handen van Jannie 
Bulten, na de pauze was het programma zonder 
presentatie in medley-vorm met wat vlottere 
nummers. Nummers als Stop the Cavalry, Last 
Christmas, Do they know en White Christmas, zoals je 
ze van de radio kent. De bekende “(snotter)bells” 
waren in deze nummers ook goed te horen! (oh 
nee…. eh  hoe heten die dingen nou toch ook 
alweer?) En natuurlijk niet te vergeten werd een 
muzikaal trompet-intermezzo ten gehore gebracht 
door onze Leo en ex-trompettist van ons orkest 
Sjoerd Tel. Dit bracht menigeen tot beroering! Als ik 
mij niet vergis, was dit concert ook het eerste 
“echte” optreden met het grote orkest voor de 
nieuwe jonge muzikanten onder ons. De kerstmutsen 
na de pauze zorgden voor wat extra uitstraling, 
alleen voor de afsluiting met het Stille Nacht zetten 
we toch graag ons petje weer af. Al met al kunnen 
we terugkijken op een geslaagd concert, we hebben 
veel lovende reacties van het publiek ontvangen en 
daar doe je het uiteindelijk allemaal voor. 

Malletband - terugblik 2004
-Jan Groenink- 
 
Na een bewogen najaar met tegenslagen voor een 
aantal leden van de Malletband in persoonlijke en 
familiaire sfeer, hopen we met z'n allen dat we een 
produktief en positief 2005 tegemoet gaan. De 
voorgenomen plannen zijn een fantastische muzikale 
uitvoering neer te zetten, met een fris en swingend 
populair repertoire. Alsmede onze eerste deelname 
aan het Podium Concours in April te Hattem. Op dit 
moment werken we hard aan de twee verplichte te 
spelen stukken te weten Careless en Round Game 
door Rob Balfoort. 
 
December jl. is het idee ontstaan om voor de twee 
verplichte stukken extra mankracht te verzamelen 
divm de te kleine bezetting in de drumsektie. Enkele 
leden van het orkest hebben zich bereidt 
verklaard om de ekstra benodigde percussie-
instrumenten te bespelen die voor deze verplichte 
stukken nodig zijn. Laten we hopen dat eea 
suksesvol zal verlopen en dat we alle neuzen van de 
malletband dezelfde kant op krijgen. 
 
Met Vriendelijke Groet, 
Jan Groenink. 
       The Drum Doctor 
      Vakwerk in Slagwerk 
         Tel: 0591-616212 www.thedrumdoctor.nl 

Hoe maak je je dirigent gek?
Enkele waarheden van Henk van Lijnschoten 
 
Tip1: 
Om uw eigen toon goed te kunnen controleren, moet 
u steeds iets langer doorspelen nadat de dirigent of 
instructeur heeft afgetikt. 
 
Heb jij ook zo'n nuttige tip? Mail hem dan naar: 
tip@julianadebazuin.nl.  
 

Juliana de Bazuin gaat online
Website nog dit voorjaar in de lucht 
 
Onlangs heeft de vereniging haar eigen domeinnaam 
op het World Wide Web geregistreerd. Dus binnen-
kort surf je naar http:\\www.julianadebazuin.nl. 
 
Heb jij ideeën of info voor de website? Of lijkt het je 
leuk mee te werken aan het onderhouden van de 
site? Mail naar: website@julianadebazuin.nl. 
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Uitslag 
Naam ver. Verplicht 

gedeelte 
Vrij 
gedeelte 

Sub-
totaal 

Totaal  

Jul. De Bazuin 248 252 500 83,30  
Jeugdorkest David, 
Oosterwolde 

255 256 511 85,16 beker 

Kunst ba Arbeid, 
Lemele 

214 213 427 71,17  

T.O.G., ‘t Harde 251 252 503 83,83  
Juliana, Doornspijk 242 239 481 80,17 beker 
De Bazuin, Lutjegast 237 243 480 80,00  
Melodia, Luttelgeest 245 238 483 80,50 beker 
De  Harmonie, 
Gorssel/Eefde 

224 225,5 449,5 74,90  

 

Nieuws uit de bonden – CBOW 
Concertconcours in theater “De
Meenthe”, Steenwijk  
 
Accommodatie "de Meenthe" is prachtig verbouwd,
hier en daar is men nog druk doende, maar het 
geheel ziet er fantastisch uit. Het aantal deelnemers
viel tegen op 13 november jl. vergeleken bij 2003
(16) nu acht orkesten. Dit heeft ongetwijfeld te
maken gehad met de intocht van St. Nicolaas, waar
de orkesten hun budget goed mee kunnen aanvullen,
en de kritiek, die dit jaar op de algemene
ledenvergadering werd geuit op de locatie. Het zou
te droog blazen. De accommodatie op zich is
voortreffelijk, jammer dat de akoestiek te wensen
overlaat. Het valt dan ook niet mee voor de
taakgroep Hafabra om een locatie te vinden, die
goed in prijs ligt (de CBOW moet ook op de kleintjes
letten) en een goede, zo niet voortreffelijke
akoestiek heeft. Voorzitter dhr. Chris Timmer opent
om 10.00 uur de concertdag, hij las een gedicht voor
welke zeer toepasselijk was in deze tijd van
onregelmatigheden in ons land.  
 
Er werd dit jaar voor het eerst gemusiceerd met het
nieuw Concertconcoursreglement, dat voor de
verenigingen maar ook voor de taakgroep Hafabra
een andere aanpak vergt, d.w.z. het optredend
orkest heeft een verplicht werk uit het Klein
Repertorium en verder werken uit het Groot
Repertorium en vrije keuze. Alles binnen een tijds-
bestek welke afhangt in welke divisie men uitkomt. 
 
In de 5' divisie kwamen uit: 
  - Juliana/de Bazuin Hollandscheveld; 
  - jeugdorkest David Oosterwolde; 
  - Kunst na Arbeid Lemele; 
  - Opleidingsorkest T.O.G. uitt Harde.  
 
 

- vervolg -
 
In de 4' divisie: Juliana Doornspijk en De Bazuin 
Lutjegast en in de 3'divisie Melodia Luttelgeest en De 
Harrnonie uit Gorssel/Eefde. 
 
De jury bestond deze dag uit de heren A. Schillings, 
L. Tuinstra en K. de Wolf  
 
De taakgroep Hafabra kreeg deze dag assistentie van 
de leden van de Chr. Muz. ver. Crescendo uit 
Steenwijk. Mw. Wina Steert-van Norel verzorgde de 
presentatie. 
 
Het concours kon om 16.30 uur worden besloten met 
een koraal, gespeeld door De Harmonie uit 
Gorssel/Eefde.  
 
Tussen de middag werden de punten van de 5e 
divisie bekend gemaakt. Jeugdorkest David uit 
Oosterwolde behaalde het hoogst aantal punten in 
deze divisie n.l. 85.16 punten en tevens de beker 
voor deze divisie. 
 
Sponsor voor de bekers deze dag (ook in IJsselstein 
27 nov. a.s.) is Klein Beemink, Shop- en showcenter 
te Deventer. 
 
Aan het eind van de concoursdag was er soms een 
wat teleurstellend resultaat en soms een uitslag die 
aanleiding gaf tot vreugdekreten. Mw. Tiny de Vries, 
concourssecretaris, deed de sluiting van de con-
coursdag, omdat de taakgroepvoorzitter deze dag 
slecht bij stem was.  
 
De taakgroep Hafabra is druk bezig een goede 
locatie met een goede akoestiek vast te leggen voor 
de eerstkomende vijf jaar, zij hoopt dan op een 
inschrijving van meer orkesten. 
 
Bron: Muziekbode, december 2004 
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Even voorstellen ….. 
 
Een naam bedenken voor de nieuwsbrief, nee een 
echt goed idee had ik niet en kon ik niet bedenken. 
Een nieuw blad en ik een nieuw lid, dat bracht me 
wel op een idee. Ik schrijf eens wat over mij zelf, 
dus bij deze. 
 
Mijn naam is Alet Otten, ik ben getrouwd met 
Gerwin en ik woon in Hoogeveen, ik ben wel 
geboren en getogen in Hollandscheveld, dus 
onbekend met Juliana de Bazuin ben ik niet. 
Ik werk 4 dagen per week in Meppel in een 
apotheek. Naast muziek maken zing ik ook graag en 
dat doe ik bij Terra Nova in Nieuwlande en ik geef 
kindernevendienst aan kinderen van 4 en 5 jaar bij 
de hervormde kerk in Hollandscheveld. Voorheen 
heb ik bij Irene in Nieuweroord gespeeld eerst op 
bugel en later op het slagwerk, dus muziek maken is 
mij ook niet vreemd. Nadat ik gestopt ben bij Irene, 
heb ik nog wel eens gedacht om ergens anders 
opnieuw bij een vereniging te gaan, maar daar is om 
de tijd nooit echt iets van gekomen. Totdat Ben de 
Jonge mij belde of ik geen zin had om de 
slagwerksectie van Juliana de Bazuin te versterken. 
Eerst wist ik het niet goed, wil ik dit wel en heb ik 
wel tijd genoeg; maar Ben wist mij handig te 
strikken door mij als gastspeler te vragen voor het 
concertconcours in Steenwijk dan kon ik altijd nog 
kijken of ik wilde blijven. Hier hoefde ik niet lang 
over na te denken dat kon ik natuurlijk wel doen. 
Voor mij was dit een periode waar ik kon kijken of 
ik alles zelf kon combineren en of deze vereniging 
iets voor mij was, en vlak voor het concours heb ik 
dan ook de knoop doorgehakt en besloten om te 
blijven. Juliana de Bazuin heeft mij in de korte tijd 
dat ik nu mee draai, laten zien/voelen dat naast 
muziek maken ook respect maar bovenal ook 
gezelligheid hoort bij deze vereniging. Ik ben nu een 
paar keer mee geweest met een optreden, en 
steeds blijkt dat de moraal van jullie is we doen het 
samen, en dat vind ik belangrijk. Ik zou dan ook 
graag de voorzitter aan willen vullen als hij schrijft 
“Juliana de Bazuin: dat ben je zelf!”Voor mij zou er 
mogen staan “Julina de Bazuin: dat ben je SAMEN!” 
Ik heb mij nooit echt nieuw gevoeld of 
buitenstaander in jullie vereniging, daar wil ik jullie 
allemaal voor bedanken en ik hoop dat we samen 
nog heel lang muziek mogen maken op een respect 
volle en gezellige manier. 

Oude kiekjes uit het stof 
 
De redactie is op zoek naar oude foto's. Zowel 
voor de nieuwsbrief als voor de website in wording.
De vereniging zelf beschikt over een 'archief' 
maar misschien heb jij zelf ook foto's waar een 
leuk verhaal of een herinering aan vast zit. 
Uiteraard krijg je het origineel van ons terug. 

Bericht uit Denemarken
Van Jeanette Noordzij 
 
Hallo muziekvrienden, 
Hopelijk alles goed bij jullie. Al lang niets gehoord. 
We hebben het ook nog al druk gehad. Peter ander 
werk, huis verkocht, een ander huis gekocht, volle 
dagen werken. Verder is hier alles goed. Ou je dan 
andere kaartje wel mee willen nemen naar de 
muziek. Het ligt in de bedoeling dat we met kerst 
in Hollad zijn, misschien zien we elkaar nog. 
 
Heel veel groeten, 
Peter en Jeannet 

Lieve vrienden, 
 
Vanaf ons nieuwe adres willen wij jullie 
 
FIJNE KERSTDAGEN en een GEZOND  2005 
toewensen! 
 
Peter, Jeanneete, Marco en Erik Noordzij 
Tranevej 40 
Haverslev 
9610 Norager 
Danmark 
Tel. 0045-98651298 
Email: peter.noordzij@privat.dk 
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Kerstnacht 
Een paardetram vol muziek 
 
We verzamelden met zo'n 10 à 15 leden van de
muziek om half 11 bij Woonzorgcentrum "Beatrix".
Hier werden de eerste liederen gespeeld. Er waren
ook nog bewoners opgebleven die binnen voor het
raam zaten te kijken. We gingen dit jaar per
paardentram, een soort huifkar achter een trekker
met ingebouwde tafel en banken en een lekker
warme kachel! We gingen vanaf "Huize Beatrix" naar
het Hollandscheveldsopgaande, waar we ook een
aantal liederen speelden. Van hier uit stopten we
nog op een aantal plekken in Hollandscheveld waar
we steeds verschillende liederen speelden. Onder-
weg was het erg gezellig. Er werd zo af en toe
gezongen en de warme gluhwein werd door
sommigen lekker genuttigd!! En andere drankjes ook
natuurlijk. Ook waren er oliebollen, droge worst en
plakjes cake en rollade meegenomen (hopelijk ben
ik niets vergeten) wat door iedereen erg op prijs
gesteld werd. Vanaf Hollanscheveld gingen we
richting Elim, na hier 1x gespeeld te hebben gingen 
we even bij Jurrie en Albert langs waar we heerlijke 
groentesoep kregen, gekookt door Lammien!! Na
nog wat gedronken te hebben en een plasronde
gingen we verder. Na nog een aantal keren in Elim
gespeeld te hebben gingen we richting Nieuwlande.
Na in Nieuwlande ook een aantal keren te hebben
gespeeld gingen we weer richting Hollandscheveld,
zodat we rond 03.15u een beetje moe misschien,
maar wel weer voldaan allemaal lekker naar huis en
bed konden gaan. 

- vervolg -
 
B. is van Basedrum, samen met de tenortrom,    
     bespeeld door Carina, een belangrijke factor 
     binnen de malletband 
C. is van Concours, daar hopen wij volgend jaar 
     april aan deel te nemen. 
D. is van Dirigent, deze rol wordt vervuld door 
     Jan Groenink. 
E. is van Eigenwijs, dat zijn we allemaal wel eens 
     op zijn tijd. 
F. is van Forte, dat spelen we graag! 
G. is van Gezellig, dat is het zeker iedere 
     donderdagavond bij ons. 
H. is van Hobby, dat is de malletband voor ons 
     allemaal. 
I. is van Inzet, dat wordt van alle leden voor 
     100% verwacht. 
J. is van Jeugd die we goed kunnen gebruiken. 
K. is van Koeken waar we ook mee moeten lopen.  
L. is van Lyra, hierop speelt het damestrio 
     Trijnie, Silvia en Christa. 
M. is van Marimba, het instrument waar Henry zijn
     kunsten op vertoond. 
N. is van Noten, de basis van een muziekstuk.  
O. is van Optreden, dat doen we graag, maar 
     helaas niet meer zoveel.  
P. is van Piano, met het spelen van piano hebben 
     we nog al eens moeite! 
Q. is van Quad, het nieuwe “kindje” van de 
     malletband en bespeeld door Jan-Christiaan. 
R. is van Repetitie, iedere donderdagavond van 
     19.30 – 21.30. 
S. is van Spirit, deze zijn we soms kwijt maar we 
      blijven zoeken. 
T. is van Trommel, hiervan worden er 4 bespeeld 
      en wel door Jarno, Zander, Hetty en Grietje. 
U. is van Uitvoering, als we daar aan denken 
      worden we nu al zenuwachtig! 
V. is van Verlanglijstje, hoog op ons lijstje staan 
      een aantal nieuwe enthousiaste leden. 
W. is van Wandelen, dat doen we net zoveel als bij
      de O 
X. is van Xylofoon, deze wordt wekelijks bespeeld 
      door Lammien en Renate 
Y.  is van Yver, waarmee we werken. 
Z.   is van Zenuwen, ………… 
 

ABC Malletband 
 
Bij deze in de nieuw geboren clubkrant, een stukje 
van de malletband. Door middel van het hier onder-
staande A,B,C’tje geven wij u een rondleiding door 
onze repetitie avond: 
A. is van Aanvang van de repetitie, officieel om half 
8 maar het Drents kwartier komt er nogal eens bij. 
B. is van Basedrum, samen met de tenortrom, 
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Verjaardagskalender 
november-december-januari 
 

Januari  
22 januari Tiny Woltinge 
  

Februari  
         --- Géén jarigen ?? 
  

Maart  
03 maart Grietje Spoelstra 
08 maart Henry de Jonge 
 

 
 

Speculaasactie 
 
De goed heilig man is weer geland op Neder-
landse bodem en dus houdt Juliana de Bazuin
weer haar jaarlijkse speculaasactie. In de twee
weken vóór 5 december zullen we weer de
bekende brokken en taartjes verkopen in de
dorpen. Aan de indeling van de groepen is
weinig veranderd. Dus je kunt veelal in de
vertrouwde samenstelling de deuren langs. Alle
groepsleiders worden verzocht de speculaas
vanaf 17 november af te halen bij Albert
Tibben. Mocht je aan het eind van je route
onverhoopt toch nog speculaas over hebben,
dan kun je die uiterlijk op 3 december
terugbrengen bij Albert Tibben.  
Veel succes met de verkoop! 
 
De activititencommissie 
  
    

Colofon
 
Redactieleden: 
Henriëtte Wachtmeester, Marja van der Vinne,
Betty Maat, Henry de Jonge 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 

Optredens & activiteitenkalender
 
De volgende optredens staan gepland voor orkest en malletband: 
 

Datum Plaats Locatie Aanvang Bijzonderheden 
12-03-2005 Hollandscheveld Jeugdcentrum 20:00 Uitvoering 2005 (malletband/orkest) 
09-04-2005 Hattum   Podiumconcours (malletband) 
05-06-2005 Hollandscheveld Geref. Kerk  Begeleiding zangdienst (orkest) 
     
     
     
     
*     

 
* NB: onder voorbehoud, geplande tijden ed. kunnen later wijzigen 

KOPY 
De volgende editie verschijnt op dinsdag 22 maart a.s. J 
Jouw bijdrage is van harte welkom. S.v.p. inleveren voor 
15 maart a.s., bij voorkeur via de mail: 
redactie@julianadebazuin.nl of bij een redactielid.  

Gut oh gut oh guttegut …. wat ben ik  moe 


