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Van de voorzitter 
De eerste keer 
 
Geachte leden, 
Een beetje wennen is het zeker zo’n voorzittersschap 
van onze muziekvereniging Juliana de Bazuin. Als 
muzikant stond ik er niet zo bij stil bij al die vanzelf-
sprekende zaken die iedere keer geregeld waren; 
muziek op mijn lessenaar, een stukje in de krant over 
een optreden, een bijgewerkte website, de koeken-
actie,  een instrument  , een correct uniform en nog 
heel veel andere kleine dingen. Iedere keer weer 
goed geregeld ….vanzelfsprekend maar toch geregeld. 
 
Mei en Juni zijn ieder jaar weer drukke maanden; een 
eindspurt op school voor overgang of slagen, een ver-
bouwing thuis of de tuin, vakantievoorbereidingen 
maar ook bij de muziek wordt het druk! Een tweetal 
concerten (Elim en Wachtum) een aantal  straatop-
tredens en opluisteren van kerkdiensten staan de 
komende twee maanden op het programma van het 
grote orkest! 
 
Onze malletband is met onze nieuwe instructeur 
Jurjen bezig aan een muzikale revival; ook zij gaan 
meedoen  aan de twee concerten in Elim en Wachtum 
maar hebben ook nog een aantal straatoptredens. 
Hollands Geweld heeft het druk met hun 30 jarig 
bestaan en de uitgifte van een heuse CD. Onze   

- vervolg – 

jeugdafdeling is uitgebreid en oefent iedere 
dinsdagavond met 15 meest jonge muzikanten. 
 
De tweede helft van het jaar zal voor het orkest 
grotendeels in het teken staan van ons concours in 
november in de Tamboer. Een aantal muziekstukken 
staan nu al op de lessenaar en worden terdege in de 
grondverf gezet. Het schaven,schuren en aflakken is 
hopelijk iets voor de tweede helft van het jaar. Een 
keerje extra thuis het instrument uit de koffer halen 
en even meehelpen de riedeltjes en de loopjes “in de 
grondverf te zetten” maakt een dinsdagavond en een 
optreden voor iedereen een stuk makkelijker. Muziek 
maken dat doe je toch ook samen. Ook dat lijkt me 
vanzelfsprekend 
 
Jan 

                                                    
 

Who you’re gonna call?? 
Jan Meijer!!! (ghostbuster…..) 
 
Na de recente bestuurswisseling is het misschien voor 
iedereen nog niet helemaal duidelijk wie je moet 
bellen bij ziekte of afwezigheid. Eigenlijk verandert 
er niets, je meldt je gewoon af bij de voorzitter, 
ware het niet dat nou juist deze nieuw is en dus ook 
bereikbaar onder een ander nummer. Kun je een 
avond niet aanwezig zijn op de repetitie, bel dan 
even met Jan Meijer, bereikbaar onder telefoon-
nummer 0528 341958 of 06 54756988. Weet je tijdens 
een repetitie al dat je de volgende week afwezig zult 
zijn, dan kun je dat tijdens de rondvraag natuurlijk 
ook even melden. 
 
Voor de malletband blijft het afmelden onveranderd. 
Daarvoor kun je contact opnemen met Jarno van 
Goor, telefoonnummer 0528 342200 of met Jan 
Christiaan Kroesen, telefoonnummer 0528 361605. 
 
Het bestuur 
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Het secretariaat 
Met dank aan de begrafenisonderneming ….. 
 
Eind vorig jaar kreeg ik van de voorzitter namens het 
bestuur het verzoek om in overweging te nemen een 
functie te aanvaarden binnen het bestuur van onze 
vereniging. 
 
Dat zet je toch wel even aan het denken. Ik vond het 
namelijk altijd wel lekker dat mijn man in het 
bestuur zat, want dat betekende dat ik er niet in 
hoefde/mocht. Maar aangezien hij, mede om 
gezondheidsredenen, toch wilde stoppen, was de 
weg vrij om op mij een beroep te doen. 
 
En dat beroep was vrij indringend moet ik zeggen. 
De voorzitter stopt voortijdig, de secretaris treedt af 
en is niet herkiesbaar en zie daar, weg is bijna het 
gehele dagelijkse bestuur. De penningmeester geeft 
aan dat hij wel wil doorgaan (is nl. ook aftredend), 
mits de leegtes goed worden opgevuld. 
 
Toen de vraag bij mij kwam, heb ik erg mijn best 
gedaan om andere kandidaten naar voren te brengen 
en ik weet dat er zeker 1 persoon is die ook 
daadwerkelijk is gevraagd. Toen diegene aangaf dat 
niet te zien zitten, kwam op een gegeven moment 
toch weer de vraag bij mij. 
Als je dan de keus hebt tussen een “bestuurscrisis” 
en de gezondheid van de voorzitter (toevallig mijn 
eega), heb je eigenlijk geen andere keus dan je 
verantwoordelijkheid te aanvaarden. Ik kon dus in 
feite kiezen tussen ja of ja….  
 
Wat echter de doorslag heeft gegeven is het 
telefoontje dat ik in januari jl. kreeg van iemand 
van de Begrafenisonderneming. Zij zijn ook op zoek 
naar iemand die zitting wil nemen in het bestuur en 
toen dacht men aan mij. Ik heb toen aangegeven dat 
er ook al een vraag was vanuit het bestuur van onze 
vereniging en aangezien ik liever 1 ding goed wil 
doen dan 2 dingen half, heb ik op dat moment 
besloten om, als ik dan toch zitting moet nemen 
binnen een bestuur, ik dat liever doe voor onze 
vereniging omdat ik daar toch veel meer mee heb. 
Laten we eerlijk zijn: het is toch veel leuker om met 
levende have bezig te zijn, of niet soms? 
 
Tijdens de bestuursvergadering van 22 maart jl. zijn 
de taken binnen het bestuur verdeeld. De nieuwe 
voorzitter was al bekend, maar de rest van de 
functies moest nog ingevuld worden. Besloten is dat 
ik zal gaan fungeren als de secretaris. Zowaar een 
hele verantwoordelijkheid! Ik kan jullie echter 
verzekeren dat ik mijn stinkende best zal doen om 
het werk dat op me ligt te wachten zo goed mogelijk 
te doen. Er zullen waarschijnlijk wel eens dingetjes 
mis gaan, omdat ik geen ervaring heb met dit soort 
werk. Ik hoop dat jullie me dat niet kwalijk zullen 
nemen en altijd bij me komen als je dingen 
tegenkomt die beter of anders kunnen of moeten.  
 

Muzikaal jubileum 
Hollands Geweld bestaat 30 jaar 
 
Ons eigen dweilorkest Hollands Geweld vierde op 29 
april j.l. haar dertigjarige jubileum tijdens de 
Koninginnedagmarkt in Hollandscheveld op passende 
wijze. Precies dertig jaar gelden trad het toen nog 
onder de naam Zendestriekers opererende orkest, 
voor het eerst als boerenkapel op, ook tijdens 
Koninginnedag in Hollandscheveld. In de tussen-
liggende jaren is zowel de bezetting als het soort 
muziek verandert en in 1999 veranderde ook de 
naam. Anno 2006 reden voor een feestje dus!  
 
De plaatselijke activiteitencommissie ’t Oekie 
tekende voor de organisatie van de groots opgezette 
markt, Hollands Geweld tekende voor het muzikale 
spektakel en de ontvangst van de muzikanten. Maar 
liefst vijf bevriende dweilorkesten waren speciaal 
voor de jubilaris afgereisd naar Hollandscheveld: De 
Boellawajoos uit Zuidwolde, De Wezenloze Spoor-
blaozers uit Zwolle, Frederikshaven uit Uffelte, de 
Entertainer uit Roden en de Roetetoeters uit Wan-
roij. Op verschillende plaatsen op de markt waren 
plaatsen gereserveerd voor de orkesten en vanaf elf 
uur werd continu opgetreden. 
 
Hoogtepunt van de dag was het slotoptreden op het 
centrale podium. De ruim 100 muzikanten hadden 
zich om half vijf verzameld voor het laatste 
muzikale spektakel van de dag, een oorverdovend 
optreden. Na afloop van deze geslaagde dag stond 
voor de muzikanten een stamppotbuffet klaar, 
waarmee op een waardige manier een fantastische 
dag werd besloten. 
 
 Tevredenheid alom bij zowel de organisatie als bij 
de muzikanten over een wel zeer geslaagde 
Koninginnedag. Overigens volgen er in dit jubileum-
jaar nog meer activiteiten van Hollands Geweld. Een 
CD staat op het punt uitgegeven te worden en in juni 
word een driedaagse muzikale trip naar Denemarken 
gemaakt. Verder is er in september nog een 
muzikale rondtocht per huifkar door verschillende 
dorpen. Hollands Geweld laat van zich horen……….. 
 
Meer jubileuminfo op:  www.hollandsgeweld.nl
 

- vervolg - 
 
Ik vertrouw erop dat we binnen het bestuur goed 
zullen samenwerken en dat de nieuwe voorzitter en 
ik kunnen steunen op hun ervaring en goodwill. Als 
jullie ons als bestuur zo blijven steunen zoals de   
laatste jaren altijd is gebeurd, ben ik er van 
overtuigd dat het helemaal goed gaat komen. 
 
Met vriendelijke groet van Jeanet de Jonge 
(jullie secretaris). 
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Malletband 
Volop in beweging 
 
Donderdag 23 maart was onze laatste repetitie-
avond onder leiding van Jan Groenink. Eigenlijk zou 
dit op 30 maart zijn, maar het Jeugdcentrum was 
niet beschikbaar. We zijn toen maar uitgeweken 
naar barbecuerestaurant Melvin’s in Hoogeveen. 
Hier hebben we er met elkaar een gezellige en 
smakelijke avond van gemaakt. 
 
Met ingang van 1 april is Jurjen Zitman (25) onze 
nieuwe instructeur. Dit is voor ons een hele 
verandering, zowel in uiterlijk en leeftijd als in 
muzikale zin. Zo komen we er achter dat onze 
“drummers”  piano kunnen spelen, onze melodisch-
slagwerkers zichzelf kunnen horen, en dat er in 
muziek ook dynamiek zit.  
 
Tot dusver heeft dan ook iedereen het naar zijn zin, 
en is er een behoorlijk enthousiasme binnen de 
groep.  Overigens hopen wij onze groep de komende 
tijd uit te kunnen breiden, met een aantal 
leerlingen dat nog in opleiding is, en zo door te 
groeien richting de 20 leden. 
 
Op dit moment zijn we ons aan het voorbereiden 
voor het openluchtconcertje in Elim en het 
gezamenlijke concert in Wachtum. Zelfs voor het 
voorjaarsconcert van 2007 worden al voorberei-
dingen getroffen. In combinatie met een leuk aantal 
straatoptredens betekent dit dat de malletband een 
drukke maar gezellige periode tegemoet gaat.  
 
Kortom: de malletband is volop in beweging!! 

De stemvork 
Een verrassend muzikaal wereldgerecht 
 
Recept Grietje Thalen 
 
Wat heb je nodig:  

• middelgrote appels (1 appel is genoeg voor 2 
personen); 

• witte of bruine basterd suiker 
• kaneel 
• beetje rum 
• rozijnen en 
• vanille vla. 

Hoe ga je te werk: Schil de appels en haal het 
klokhuis eruit. Snijdt de appel in 4 schijven. Bak de 
schijfjes appel in de koekenpan zodat ze zacht 
worden. Pak puddingschaaltjes en doe in ieder 
schaaltje 2 schijfjes appel. De holtes vul je met 
rozijnen, bruine basterd, een beetje kaneel en een 
klein scheutje rum. Vul de schaaltjes verder met 
vanille vla en laat dit afkoelen in de koelkast. 
Serveren met een lekkere toef slagroom. 

Eet smakelijk!!! 

Ik geef de stemvork door aan: 
Renate Nijman  
 

Hé, kom me effe helpen duwen!! 
 
Lig ik vannacht heerlijk te slapen, wordt er om 4 
uur flink op de deur gebonkt en aangebeld.  
Ik schrik me rot en vlieg naar het raam om te kijken 
wie het is en ja hoor... ladderzat staat daar iemand 
aan de deur te schreeuwen: "Hé, kom me effe 
helpen duwen !!". Ik roep terug: "doe normaal joh, 
het is 4 uur 's nachts, ik ken je niet eens en jij wilt 
dat ik kom duwen, doeoeiii". Terug in bed zegt mijn 
vrouw: "Doe niet zo overdreven, het is jou toch ook 
wel eens overkomen dat je met panne stond en 
toen was je ook blij dat iemand jou hielp met 
duwen. Kun je die sukkelaar echt niet even helpen?" 
"Hoezo", sputter ik tegen: "die vent is ladderzat". 
Waarop zij zegt: "nou ja, zo ken ik je helemaal 
niet." Dus ik me maar weer aankleden en naar 
beneden toe, doe de voordeur open en roep: "Hé 
kerel ik kom je effe helpen duwen, waar zit je!!!!". 
Hoor ik de dronkaard schreeuwen: "Hier in de tuin 
op de schommel !!!"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Hoe maak je je dirigent gek? 
Enkele waarheden van Henk van Lijnschoten 
 
Tip 8: 
Om zeker te zijn dat het water goed uit de kleppen 
en pompen wordt verwijderd, dient u dit er goed 
hoorbaar uit te blazen. Het beste kunt u dit doen 
tijdens zeer zachte passages. 
 
Heb jij ook zo'n nuttige tip? Mail hem dan naar: 
tip@julianadebazuin.nl.  
 

KOPY 
De volgende editie verschijnt op dinsdag 04 juli. 
Jouw bijdrage is van harte welkom. S.v.p. inleveren 
voor 27 juni 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.  
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Verjaardagskalender 
Mei-juni-juli 
 
 
Mei  
22-05 Silvia Benjamins 
22-05 Jan-Chistiaan Kroesen 
27-05 Roelie Zomer 
29-05 Lammien Tibben 
Juni  
03-06 Jeanet de Jonge 
16-06 Bernhard Kreeft 
21-06 Ronald Kroesen 
28-06 Fiona Zomer 
Juli  
06-07 Trijnie van der Vinne 
10-07 Werner Christoffers 
13-07 Andries Bouma 
 

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

Iedereen: BEDANKT! 
 
Afgelopen Koninginnedag vierden we het 30-jarig 
bestaan van Hollands Geweld, en dit eerste 
evenement in ons jubileumjaar was ere ééntje waar 
we met volle tevredenheid op terug mogen kijken. 
Gezien de reacties in het gastenboek op onze website 
waren ook onze gasten meer dan tevreden.  
Maar hoe krijg je zo'n dag voor elkaar zonder de hulp 
van verschillende mensen die hun vrije tijd opofferen 
om ons te helpen? NIET DUS! Daarom: namens alle 
muzikanten: verschrikkuluk errug bedankt allemaal: 
de leden van het dweilorkest die meegeholpen 
hebben met de voorbereidingen zoals het aardappels 
schillen en groente schoonmaken, in het bijzonder 
Grietje Thalen. En natuurlijk Jan Meijer, Lammien 
Tibben, Gretha Vermaning en Kirsty Kip voor de 
ontvangst van de dweilorkesten en onze koks Ad 
Homan, Jennie Kreeft, Betty Christoffers en Tinie 
Woltinge voor het koken van de overheerlijke 
stamppotten. Ook Jarno van Goor en Ina 
Wachtmeester voor de bediening bij het eten en 
Harrie Mulder voor zijn hulp bij het huisvesten van 
ruim 100 gasten voor het stamppotbuffet. Groente en 
Fruithandel Spang voor het beschikbaar stellen van 
de ingrediënten van de maaltijd en RSG Wolfsbos 
voor het beschikbaar stellen van de keuken. Nog een 
keer Jarno en Jan voor het regelen van het 
overheerlijke vlees en natuurlijk al die vrijwilligers 
van 't Oekie die overdag de catering voor hun 
rekening namen. We hebben onze gasten op een 
waardige manier ontvangen en daar mogen we best 
trots op zijn!  
NOGMAALS IEDEREEN HARTELIJK DANK!!!!! 
 
Ben de Jonge (BigB) 

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

Datum Activiteit Locatie Aanwezig Bijzonderheden 
23-05-06 Openluchtconcert Elim 19:15  

10-06-06 Concert samen met 
Wachtum 

Wachtum  Orkest en malletband 

11-06-06 Openluchtdienst Alteveer 09:00 Orkest 
22-06-06 Wandel 4-daagse Hollandscheveld 19:15 Orkest & malletband 
25-06-06 Evangelisatiedienst Elim  Orkest 
01-07-06 Optreden De Krim 15:30 Malletband 
07-07-06 Wandel-4-daagse Hoogeveen  Malletband 
15-07-06 Optreden ponypark Ponypark Slagharen 10:00 Malletband & orkest 
09-09-06 Bloemencorso Elim Elim 14:30 Malletband & orkest 

04-11-06 Mdw. 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 

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