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Van de voorzitter 
2007-2008: dat is Juliana de Bazuin 
 
Terwijl ik dit stukje schrijf zijn de kerstdagen voorbij en staan we aan de vooravond van 2008. Het druilerige weer 
geeft me ruimschoots de gelegenheid om muzikaal 2007 de revue te laten passeren. Een jaar van heel veel muziek 
maken onder de meest uiteenlopende omstandigheden. De buitenoptredens, ons voorjaarsconcert, het jubileum-
concert op 27 oktober  en de diverse straatoptredens. Niet te vergeten onze beide optredens in November in de 
kerken en het kerstconcert in Elim. 
De grote publieke belangstelling bij de meeste van deze evenementen duidt erop dat Juliana De Bazuin een 
vertrouwd begrip is in onze Hollandscheveldse gemeenschap en de dorpen daaromheen. De goed geslaagde acties 
op de beide jaarmarkten  en onze koekenacties  zijn lucratief maar o zo noodzakelijk voor onze vereniging. De 
inzet van al onze muzikanten maakt dat we als vereniging niet alleen muziek kunnen maken maar ook verenigings-
mensen kunnen zijn. 
Noodzakelijk vanwege studie en verhuizing hebben een aantal muzikanten dit jaar afscheid genomen van ons, 
maar ook een tweetal hebben dit gedaan om persoonlijke redenen. Maar ook gelukkig nieuwe muzikanten en 
jeugd  erbij gekomen: muziek maken en erbij horen dat is Juliana De Bazuin. 
Leo die op het einde jaar aangaf  te willen stoppen, wat mij betreft absoluut niet noodzakelijk, maar vanwege 
persoonlijke omstandigheden (ik maak nu eenmaal liever muziek dan ik dirigeer hoe aardig ik jullie ook vind). We 
hebben een goede vervangster gevonden. 
 
Dat gezegd hebbende zijn we aangekomen bij 2008 een nieuw jaar met nieuwe kansen en vol met muzikale 
uitdagingen. Het voorjaarsconcert in maart, het concours in april van onze malletband en een optreden in 
Hoogeveen in mei zijn de eerste extra uitdagingen die we in de eerste helft van 2008 tegenkomen. 
 
Succes ! 

Jan                                                  
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Website 
Webmaster Kirsty bericht 
 
Zoals jullie weten beheer ik sinds vorig jaar de 
website van onze vereniging. Ik heb het overge-
nomen van Betty en Gerwin, die mij zeer goed 
hebben geholpen met de uitleg hiervoor. Ik vind het 
ontzettend leuk om te doen en probeer hem zo 
actueel mogelijk te houden.  
 
Mocht je nou iets op de website willen hebben, trek 
dan even bij mij aan de bel. Dit kan door even via de 
website naar het kopje ‘Contact’ te gaan en dan op 
de link van ‘Webmaster’ te klikken. Het kan 
natuurlijk ook voorkomen dat je iets op de site aan 
te merken hebt. Ook dit kun je bij mij aangeven, 
zodat ik het eventueel kan veranderen. 
Schroom niet zou ik zeggen!! 
Groetjes, 

Kirsty 

Uniform gekleed 
Al is het 30o C …. 
 
Beste muzikanten, 
Hier even een stukje van de uniformcommissie: Kobi 
en Grietje. Ja, zullen jullie wel denken, daar heb je 
die vrouwen weer met hun zwarte schoenen en 
zwarte sokken. Soms denk je wij wel eens dat jullie 
vinden dat wij zeuren, maar dat is echt niet onze 
bedoeling. Maar wij hebben al een paar keer een 
reactie uit de zaal gehad, dat het geen gezicht is dat 
er van die witte benen onder een zwarte broek 
vandaan komen. Al is het 30°c, dames, die paar 
zwarte dunne kniekousen maken dan ook niets meer 
uit. Het staat gewoon netjes als we ,,uniform” 
gekleed gaan. 
 
Wij mogen ook best blij zijn met ons groene 
podiumuniform. Als wij op concoursen anderen zien 
zweten in die dikke jassen, dan hebben wij het toch 
maar mooi voor elkaar met ons vestje. Het uniform 
is ook een visitekaartje voor onze vereniging. Laten 
we daarom zorgen dat we er samen netjes bij lopen, 
inclusief als het kan met gestreken blouse en ja 
hoor, de zwarte schoenen  en de zwarte sokken. 
 
Ook willen we het stomen van de kleding nog even 
onder de aandacht brengen. We krijgen soms kleren 
weer, uit de stomerij?, met van alles en nog wat in 
de zakken. Bv. sigaretten peuken, mentos, 
zakdoeken etc., etc.. Het is natuurlijk niet prettig 
als je zelf zo’n uniform krijgt. Maak daarom voordat 
je het naar de stomerij brengt, alle zakken even 
leeg. Dat bespaard ons ook werk. Aan de kosten van 
het stomen ligt het niet.  
 
Bij Speedy Clean in de Nije Nering in Hoogeveen 
betaal je: 
 

 

Alleen een broek €   4,85 
Alleen een jas  €   5,35  Als pak € 10,20 
En het vestje  €   3,60 + 
Alle drie samen  € 12,50 
 

 

Zo, nu nog een andere vochtvrije kast of ruimte en 
alles blijft ook na het stomen keurig netjes. 
 
Ps. moet er een kleine verandering gebeuren aan je 
uniform, dan mag je dat zelf doen. Als het niet lukt 
mag je altijd Tiny vragen, die kan namelijk heel 
goed met de naaimachine overweg (dank je wel 
Sonja Bakker!). Lukt dit niet dan is er vast nog wel 
iets in de kelder. 
 
Uniformen zijn ontzettend duur, dus laten we er met 
zijn allen zuinig op zijn. 
 
Groetjes Kobi en Grietje 
 
Ps. de malletband kan zich melden bij Renate. 
 

Sinterklaas in ‘de Wolfsbos’ 
  
Op 2 december hebben wij de malletband, 
Sinterklaas en zijn pieten de Wolfsbos laten zien. 
Wij waren maar met een klein groepje maar 
gingen met plezier op pad. Sinterklaas ging mee in 
de auto en hij bleef ook alleen maar de hele weg in 
de auto tot we bij het winkelcentrum kwamen, toen 
ging hij de winkels bij langs. De nummers die de 
malletband speelde kwamen heel goed over, zelfs 
het sinterklaas nummer wat maar twee keer 
geoefend was klonk heel mooi. Maar sommige Pieten 
hebben nog wel eens een heropvoeding nodig want 
respect voor een malletband hebben ze niet. In het 
winkelcentrum kon de band even tot rust komen 
want de sint is niet zo jong meer dus het duurde 

even voor we weer verder konden gaan.   � pag.4 
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KOPY 
 
De volgende editie verschijnt begin april. Jouw 
bijdrage is van harte welkom. S.v.p. inleveren voor  23 
maart 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.  

Even voorstellen 
 

Ik ben …. 
 Mijn naam is Jeanet de Jonge en ik ben 39 jaar 
oud. Ben en ik hebben samen twee meiden: Femke 
van 10 jaar (ook al muzikant) en Nine van 4 jaar. Ik 
werk sinds mei 2007 bij de afdeling SoZa van het 
Werkplein Hoogeveen voor 20 uur per week. De rest 
van de week spendeer ik aan ons gezinnetje, het 
huishouden en de muziek.  
 
Verliefd/verloofd/getrouwd? 
Ik ben al jaaaaren verliefd op en getrouwd met Ben. 
 
Zit je bij het orkest en/of malletband en/of 
Hollands geweld? 
Ik speel bij het orkest. 
 
Hoelang ben je al lid van Juliana de Bazuin? 
Al 28 jaar (kun je nagaan hoe jong ik was toen ik 
begon….) 
 
Wat voor instrument bespeel je? 
Ik bespeel een bariton. 
 
Wat vind je een leuk muziekstuk om te spelen? 
Op dit moment Vivaldi’s Winter (ben benieuwd naar 
de andere jaargetijden) en Pirates of the Carribean 
vind ik bijvoorbeeld ook mooi. 
 
Als je een ander instrument moest bespelen wat 
zou dat dan zijn? 
De quad (dat ding met vier trommels bij de 
malletband). Krijg elke keer kippenvel als ik die 
hoor. Wat een geluid, geweldig! 
 
Heb je nog andere hobby`s  buiten de muziek om? 
Als er tijd overblijft lees ik graag thrillers en 
detectives. Knutselen met mijn meisjes vind ik ook 
leuk en puzzelen (die met stukjes en b.v. sudoku) 
ook. 
 
Wat zou je op dit moment als verjaardagscadeau 
willen hebben? 
Zo’n nieuw soort zilveren armband waar je allerlei 
bedeltjes aan kunt hangen. 
 
Wat is je slechtste/beste eigenschap? 
Een van mijn slechte is dat ik bij tijd en wijle 
ongeduldig kan zijn. Ik ben een echte regelneef 
(nicht) en rust dan ook niet voor alles afgewerkt is. 
Of dat nu goed is of slecht laat ik aan jullie over. 
Andere goede eigenschappen hoor ik graag van 
jullie! 
 
Waar kan men je voor wakker maken? 
Voor  chocolade….. 
 
Wie is je grootste muziekvoorbeeld? 

In ons wereldje van muziek maken heb ik er geen, 
maar ik houd van veel soorten muziek zoals 

Anastasia, Seal en Ierse muziek zoals Clanned, enz.  
� 

(vervolg Even voorstellen …) 

 

Een bloemetje voor……. ? 
“Onze Esther” die al meer dan tien jaar elke 
dinsdagavond op onze meiden past als wij naar de 
repetitie gaan. 
 
Wat is je grootste blunder met muziek maken? 
Ik zou het niet  weten, misschien een vraag voor de 
dirigent….. 
 
Wat ligt er onder je bed? 
Afgezien van mijn sloffen, voornamelijk stof….. 
 
Waar denk je het eerst aan als je wakker wordt? 
Pfffffff. Vanavond ga ik ècht vroeg naar bed! 
 

Groetjes van Jeanet 

Kerstconcert 2007 
 
Voor de 9e keer Kerstconcert in Elim. De sporthal was 
mooi aangekleed in kerstsfeer. Er was veel plubliek en 
de sfeer was erg goed. Only One Way, het Christelijk 
Mannenkoor Hollandscheveld, en Christelijke Muziek-
vereniging Juliana De Bazuin hadden mooie kerst-
liederen ingestudeerd, de samenwerking ging goed, 
ondanks dat we Juliana De Bazuin een ‘ inval’ dirigent 
hadden en ook Dhr. Kaman als nieuwe dirigent van het 
Christelijke Mannenkoor Hollandscheveld meewerkte 
aan dit concert. Terugkijkend kunnen we stellen dat 
het een goed en mooi kerstconcert was. Een goede 
traditie om in ere te houden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Werner Christoffers 
 

Geboorte 
 
Op 14 december is geboren: Hanna. 
 
Dochter van Bernhard en Hillegonda Kreeft en zusje 
van Ruben en Eva. 
 

Namens ons allemaal: GEFELICITEERD !!! 
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Verjaardagskalender 
Februari-Maart-April 
 

Februari  

Jenneke  Pater 06 februari 

Arne Wachtmeester 16 februari 

Leona Booy 23 februari 

  

Maart  

Henry de Jonge 08 maart 

Alet Otten 10 maart 

  

April  

Grietje spoelstra 03 april 

Engbert ten Brinke 13 april 
 

 
 
 

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

Datum Activiteit Locatie Aanwezig Onderdeel 

01 februari Solistenconcours 
Jeugdcentrum; 
Hollandscheveld 

19:00u Voor alle leden 

15 maart Voorjaarsconcert Jeugdcentrum 18:30u Alle leden 
18 maart Jaarvergadering Jeugdcentrum 19:15u Alle leden 

Maart 2008 
Studiedag(en)/-weekend 
malletband 

Volgt  
 Malletband 

26 april Deelname concours Hattem Volgt Malletband 
27 april Begeleiden tentdienst Hollandscheveld 18:15u Orkest 
30 april Aubade bij WZC Beatrix Hollandscheveld Volgt Orkest 
04 mei Dodenherdenking Nieuwlande 19:30u Orkest 
24 mei Grand Harmonu Festival Centrum Hoogeveen Volgt Orkest en malletband 
08 juni Begeleiden openluchtdienst Alteveer 09:00u Orkest 
19 juni Intocht Avond-4-daagse Hollandscheveld Volgt Orkest 
30 augustus Helpen bij kraam jaarmarkt Hollandscheveld Hele dag Alle leden 
13 september Helpen bij kraam jaarmarkt Elim Hele dag Alle leden 
13 september Bloemencorso Elim Volgt Orkest en malletband 

September 
Appelsplukken voor 
studiedagen/-weekend 

 
 Alle leden 

Okt./nov. Studiedagen/-weekend orkest Volgt  Orkest 
November Deelname concours Volgt  Orkest 
     
 
* 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, Henri 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 

Vervolg van pag. 2 – Sint in ‘De wolfsbos’ 
 
maar de winkeliers vonden volgens mij dat wij goed 
presteerden en we kregen allemaal een lekker gebakje 
mee en dat werd erg gewardeert. 
het was erg zwaar om zonder de muziekkorps te lopen, 
en hopen dat we toch meer samen op straat kunnen 
lopen, want straatoptredens moeten we toch ook in ere 
houden. En ik hoop eigenlijk dat meer mensen van het 
korps er ook zo overdenken want er gaat al zoveel van 
die dingen verloren wat een soort volksvermaak is en 
dat is heel jammer. 
 
groetjes Silvia 
 


