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Van de voorzitter 
Het Juliana de Bazuin gevoel 
 
Geachte leden, 
Zaterdagavond 24 juni was er de jaarafsluiting van de muziekschool (Scala) in de Tamboer in Hoogeveen. Ouders , 
trotse grootouders ,vrienden en bekenden waren in grote getalen op komen dagen. De kleine zaal van de Tamboer 
(de grote was helaas niet beschikbaar) broeide letterlijk en figuurlijk van al het aanwezige muzikale talent dat 
Hoogeveen maar ook de omstreken rijk is ( het was er warm en de zaal zat tsjokvol). De beide grote blaas-
ensembles (jeugd en volwassenen) waren als laatste na de pauze geprogrammeerd. Op een hoop plekken bij beide 
orkesten zag ik bekende Juliana  De Bazuin gezichten. Bij het jeugdorkest waren zowel de achterhoede als de 
dirigent een van de onzen. Een avond leuke muziek waarbij ook de onzen een  fors steentje bijdroegen. 
 
Ieder jaar weer kijken we er naar uit . Na meestal een spannende en drukke periode op school of op het werk, 
geslaagd, overgegaan of naar een andere school is het dan zover: vakantie. Vaak lang naar uitgekeken, plannen 
gemaakt voor verre reizen…. Maar toch vooral de eerste dinsdagen van de vakantie bekruipt mij ieder jaar weer 
het gevoel van “dinsdagavond repetitie, oh nee het is vakantie”.  
 
Even een periode van zes weken stoppen is wel leuk maar dan bekruipt me toch weer dat niet te beschrijven 
Juliana De Bazuin gevoel. 
 
Prettige vakantie ! 

Jan                                                                                                                                         

Van de redactie 
Slag in de lucht of toeterpauze 
 
De komende weken mag iederen genieten van een 
welverdiende zomervakantie. Tijd voor even niks. 
Gewoon even lekker rust om de batterij weer op te 
laden voor een goedbezette, muzikale herfst. 
 
 
 

Namens de redactie: 
een prettige vakantie en 

tot in sepetember !!!! 
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Liever actiever 
Nieuws van de activiteitencommissie 
 
Grote Verloting 
De loten voor de grote jaarlijkse verloting zijn weer 
gedrukt en zijn inmiddels aan iedereen uitgedeeld. 
Iedereen die meespeelt met het grote orkest en de 
malletband heeft 2 boekjes ontvangen, alle 
beginnende leerlingen 1 boekje. 
Wij gaan ervan uit dat iedereen wederom zijn 
uiterste best zal doen om deze loten aan de man te 
brengen. De lege lotenboekjes mogen jullie (het 
liefst niet later dan een week voor de trekking) 
inleveren bij iemand van de activiteitencommissie. 
De trekking van de verloting zal zoals elk jaar 
gebruikelijk is tijdens de jaarmarkt in Elim (9 
september 2006) plaatsvinden.  
 
Tip: Als de mogelijkheid er is neem de loten dan 
deze zomer eens mee naar een verjaardag, feestje, 
buurt/familie barbecue of de camping!     
 
Jaarmarkt Hollandscheveld 
Tijdens de jaarmarkt in Hollandscheveld d.d. 26 
augustus a.s. zal onze vereniging ook weer 
vertegenwoordigd zijn met een kraam en het 
traditionele enveloppenspel. Omdat de leden van de 
activiteitencommissie natuurlijk niet alleen in staat 
zijn deze kraam de hele dag te 
bemannen/bevrouwen zijn wij voor de verkoop van 
de enveloppen enthousiaste leden of andere 
vrijwilligers nodig. Diegenen die mee willen helpen, 
kunnen zich opgeven bij Betty Maat (0528-230424).      
 
Graag opgeven voor de vakantie of anders even op 
tijd een telefoontje.       
 
De activiteitencommissie 
 

Terugblik 
Verslag van de laatstgehouden activiteiten van onze 
vereniging 
 
Dodenherdenking Nieuwlande 
Op 4 mei werkte ons orkest mee aan de jaarlijkse 
dodenherdenking in Nieuwlande, ieder jaar weer een 
even imposante als emotionele gebeurtenis. Al jaren 
worden op 4 mei de verzetshelden en de gevallen 
joodse onderduikers herdacht en het is voor ons 
orkest een bijzondere eer om daaraan mee te 
werken. Na het taptoesignaal, abusievelijk ook wel 
verward met de last post, werd twee minuten stilte 
in acht genomen en daarna klonken nog het 
Wilhelmus en een tweetal passende liederen bij 
deze indrukwekkende herdenking.  
 
 
Zomeravondconcert  
Een vervolg op het zomeravondconcert in 2005 in 
Nieuw-Moscou werd gehouden op 23 mei op het plein 
bij de Open Deur in Elim. Hoewel de 
weersverwachtingen niet bijster positief waren 
bleek het op de geplande aanvangstijd droog en was 
de temperatuur dusdanig dat we toch buiten konden 
spelen. Zowel de malletband als het orkest speelden 
nummers uit hun huidige repertoirelijst en het 
publiek genoot zichtbaar. Vooral voor de leden van 
de malletband was dit best een spannend optreden 
want zij traden voor het eerst op onderleiding van 
hun nieuwe dirigent Jurjen Zitman.  
 
 
Openluchtdienst Alteveer 
De medewerking aan de openluchtdienst bij de 
Gereformeerde Kerk in Alteveer begint een jaarlijks 
terugkerende traditie te worden. Evenals vorig jaar 
waren we op de tweede zondag in juni te gast bij 
bovengenoemde kerk en leverden een essentiële 
bijdrage aan de dienst. Het was een warme 
zondagmorgen, maar gelukkig konden de meeste 
muzikanten een plekje in de schaduw vinden.  
 
 
Avond Wandel 4 Daagse Hollandscheveld 
Ook de intocht van de wandelaars in Hollandscheveld 
mag tot de jaarlijks terugkerende tradities worden 
gerekend. Ondanks de afwezigheid van een aantal 
leden hadden we een aardige bezetting bij elkaar en 
maakten we de muzikale rondgang door het dorp, 
met de wandelaars achter ons aan. Het begint erop 
te lijken dat de route steeds langer wordt, maar aan 
de andere kant is dit natuurlijk een prachtige 
gelegenheid om ons aan ons ´eigen publiek` te 
presenteren. 
Nadat we de wandelaars bij de speeltuin hadden 
afgeleverd arriveerden we om 21.00 uur bezweet en 
wel weer bij de sporthal. Ondanks de lichte dreiging 
van regen hebben we het deze keer droog gehouden, 
in tegenstelling tot vorig jaar, toen we tot op de 

huid zijn natgeregend. 

Colofon 
 
Redactieleden: 
Henriëtte Wachtmeester, Marja van der Vinne, Betty Maat, 
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 
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‘Ons Genoegen’  in actie 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe maak je je dirigent gek? 
Enkele waarheden van Henk van Lijnschoten 
 
Tip 9: 
Het komt er niet op aan hoe u rietbeschermers, 
dempers, stokken enz. aan de lessenaar bevestigd of 
hanteert, als deze maar gemakkelijk kunnen vallen. 
 
Heb jij ook zo'n nuttige tip? Mail hem dan naar: 
tip@julianadebazuin.nl.  
 

Dubbelconcert Wachtum 
Muzikaal plezier voor twee 

Op 10 juni jongstleden werkten zowel het orkest als 
de malletband mee aan een dubbelconcert met 
Muziekvereniging ‘Ons Genoegen’ uit Wachtum. De 
voorbereidingen voor deze avond namen niet veel 
meer tijd in beslag dan de reguliere wekelijkse 
repetities, aangezien we geen gezamenlijke 
optredens hadden gepland. De contacten met de 
vereniging uit Wachtum dateren nog uit de tijd dat 
Gert Wagenaar zowel ons orkest als dat in Wachtum 
leidde en de verassing was daarom groot dat Gert 
met zijn vrouw Jeanet daar aanwezig waren om 
onze verrichtingen aan te horen. 

Het was een broeierige avond in het dorpshuis in 
Wachtum, maar ondanks de hoge temperaturen 
speelden we voor een volle zaal. Voor de pauze 
traden Ons Genoegen en onze malletband aan en na 
de pauze was ons orkest aan de beurt. We mogen 
terugkijken op een zeer geslaagde avond, voor 
zowel onszelf als voor het publiek. Voor ons was dit 
een mogelijkheid om wat podiumervaring op te 
doen en Leo was tevreden over de prestatie van het 
orkest. Onze malletband trad voor deze keer op 
onder leiding van invaller Bruno Lukens, voor wie 
dit zijn eerste optreden als dirigent was, natuurlijk 
mocht hij rekenen op de ervaring van onze 
muzikanten.  

 

De stemvork 
Een verrassend muzikaal wereldgerecht 
 
 

                         
 
Het recept van Renate Nijman houd je nog te 
goed!! 
 

KOPY 
De volgende editie verschijnt op dinsdag 03 oktober. 
Jouw bijdrage is van harte welkom. S.v.p. inleveren 
voor 26 sept. 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.  

Sollicitatie 
 
Geslacht?           Nee, ik leef nog. 
Naam?                Heb ik al. 
Voornaam?         Ja, heel erg voornaam. 
Voorletters?       5 stuks. 
Woonplaats?       Thuis. 
Telefoon?           Wit. 
Geboren?            Ja. 
Geboorte plaats? Mijn moeders bed. 
Gehuwd?             Met mijn man. 
Kinderen?            Erg lastig. 
Vorige salaris?     Te weinig. 
U wilt verdienen? Meer. 
Ziekte?                Gehad. 
Rookt u?              Nee, mijn sigaret wel. 
 
 

           Conclusie: U bent afgewezen!! 
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Verjaardagskalender 
Juli-augustus-september 
 
 
Juli  

06-07 Trijnie van der Vinne 

10-07 Werner Christoffers 

13-07 Andries Bouma 

24-07 Mariël Besseling 

31-07 Tineke Eveleens 

  

Augustus  

06-08 Betty Maat 

07-08 Marijke Bergsma 

13-08 Renate Nijman 

15-08 Jarno van Goor 

28-08 Jurry Berkenbosch (erelid) 

29-08 Henriëtte Wachtmeester 

30-08 Diane Vos 

  

September  

03-09 Hetty van Groningen 

14-09 Bertine Meijer 

17-09 Jan Meijer 

26-09 Freek Tibben 

29-09 Albert Tibben 
 

Optredens- & activiteitenkalender 2006 
De volgende optredens staan gepland voor orkest en malletband: 
 

Datum Activiteit Locatie Aanwezig Bijzonderheden 
15-07-2006 Optreden ponypark Ponypark Slagharen 10:00 Malletband & orkest 
18-07 t/m 
15-08-2006 

Zomervakantie 
 

 Orkest 

20-07 t/m 
17-08-2006 

Zomervakantie 
 

 Malletband 

22-08-2006 Lampionoptocht Hollandscheveld 20:45 Malletband & orkest 
29-08-2006 Jaarmarkt Hollandscheveld  Bezetting kraam 
09-09-2006 Bloemencorso Elim Elim 14:30 Malletband & orkest 
??-?? Solistenconcours   Voor alle leden 

04-11-2006 
Medewerking concert 
concoursdeelnemers 

 
 Orkest 

10-11-2006 Studieweekend   Orkest 
16-11-2006 Extra repetitie   Orkest 
23-11-2006 Extra repetitie   Orkest 

25-11-2006 Concertconcours 
Tamboer, 
Hoogeveen 

 Orkest 

25-11-2006 
Intocht Sinterklaas 
Krakeel 

Hoogeveen 
10:30 Malletband 

02-12-2006 
Intocht sinterklaas 
Wolfsbos 

Hoogeveen 
13:30 Malletband 

02-12-2006 Jeugdorkesten-festival Hoogeveen  Jeugdorkest 
     
 
* NB: onder voorbehoud, geplande tijden ed. kunnen later wijzigen 

Uit de oude doos …. 
Uit vroegere verenigingsbladen 
 
Ik ben ....., ben bijna 14 jaar, en zit ongeveer 4 1/2 
maand op de muziekles van Juliana de Bazuin. Ik krijg 
les op de Bariton en dat vind ik erg leuk. In het begin 
kreeg ik les van meneer Tibben maar later kwamen er  
nog meer leerlingenen toen meneer Tibben de andere 
leerlingen les ging geven in `Concordia`. Toen kreeg ik 
les van meneer Mager. Op een gegeven moment ver-
telde meneer Mager dat er gauw een uitvoering was  
van `Juliana de Bazuin`zou zijn en dat de leerlingen 
ook een gedeelte mochten verzorgen. Nou dat vond ik 
wel moo, het waren de liederen `middernacht, boven 
de starren en er ruist langs e wolken`. Nou ik geloof  
dat het op de uitvoering wel aardig goed is gegaan. 
We hadden natuurlijk ook goed geoefend met elkaar 
want toen gingen meneer Mager en ik ook naar `Con-
cordia`toe om samen met de andere leerlingen te  
oefenen. Op het ogenblik krijg ik weer les van meneer 
Tibben in `Concordia`samen met de andere leerlingen. 
Ik vind het heel erg mooi op de muziekles, ik ga er met  
plezier naar toe en ik hoop dat ik het later ook heel 
goed kan net als meneer Mager en meneer Tibben. 
 
Wie herkent zich???? 

Ronald Kroezen

 


