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Van de voorzitter 
-FORZA!- 
 
Geachte leden, 
 
Een nieuwe nieuwsbrief voorzien van een naam! Wat
deze naam is weet ik bij het schrijven van dit stukje
niet want de redactie hult zich in eenstemmig
stilzwijgen wanneer ik ernaar vraag. Die nieuwe naam
staat hier vast ergens bovenaan en wat die naam is
doet er op zich eigenlijk niet zoveel toe. Wat er wel
toe doet is dat er verschillende leden zijn die hierin
hebben meegedacht en dat is waar het met veel
nieuwe ontwikkelingen de laatste tijd om draait:
meedenken.  
 
Ik denk daarbij allereerst aan het voorjaarsconcert
waar we ons allemaal voor hebben ingezet. Vooral de
mensen met en door wie dit georganiseerd mocht
worden verdienen een pluim voor de (bijna) vlekke-
loze voorbereidingen. Het resultaat mocht wat het
orkest betreft natuurlijk beter, we hebben dat
kunnen horen van Leo. Over de malletband geen
klagen, Jan Groenink mag tevreden zijn. Hopelijk is
hij dat ook na 9 april, wanneer de malletband heeft
deelgenomen aan het podiumconcours in Hattem. Tot
die tijd is er echter nog veel te doen en laten we
onszelf alsjeblieft na afloop geen verwijten moeten
maken dat we beter hadden gekund. Het welslagen 

- vervolg – 

hangt van ons allemaal af en niet alleen van enkele 
mensen in het bijzonder.  
   
Ten tweede mogen we terugkijken op een geslaagde 
jaarvergadering waarbij we mochten besluiten om 
Jurry Berkenbosch als Erelid in onze gelederen te 
benoemen. Gezien de vele verslagen die we die avond 
mochten horen van tal van commissies binnen onze 
vereniging mogen we vaststellen dat er veel werk 
achter de schermen verricht wordt. 
Als laatste natuurlijk de website: een staaltje 
perfectie waar we trots op mogen en kunnen zijn. 
Betty en Gerwin hebben veel tijd besteedt aan de 
opzet van die site en het resultaat mag er zijn! Voor 
iedereen van u die de site nog niet hebben bezocht is 
het een absolute aanrader.   
 
Een positief stukje van de voorzitter zegt u? Misschien 
wel, ja. Maar dit is géén oproep om te denken dat het 
allemaal wel goed is zo. Met nieuwe muzikanten in 
aantocht alle reden om verder te gaan op deze 
(positieve) ingeslagen weg. Zoals de Italianen zeggen: 
FORZA!, hetgeen VOORUIT betekent: vooruit op weg 
naar een (nog) betere vereniging.  
 
Uw voorzitter 

Het beestje heeft een naam!
Inzendingen: creatief en origineel 

 
De afgelopen tijd heeft een behoorlijk aantal leden
gereageerd op onze oproep om een originele naam te
bedenken voor ons 'clubblad'. Als redactie werden we
verrast met de meest uiteenlopende inzendingen zodat
het maken van een keuze niet meeviel. Maar na lang
wikken en wegen is definitief de knoop doorgehakt en
hebben we gekozen voor een inzending van Jeanet de
Jonge: 'Take noot of this'. Wij willen als redactie
Jeanet via deze weg van harte feliciteren met haar
originele vondst. Uiteraard bedanken wij ook alle
andere inzenders voor hun originaliteit en creativiteit. 
 
de redactie 



Nieuwsbrief  Juliana-de Bazuin    -     jrg. 1 editie 3    -    april 2005    -    pag. 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitvoering 2005 
- verrassend programma & jeugd in opkomst - 
 
Zaterdag 12 maart jl. hield onze muziekvereniging
een zeer geslaagde voorjaarsuitvoering in het Jeugd-
centrum te Hollandscheveld. Het was een volle bak
die avond met behalve veel familieleden en andere
muziekliefhebbers uit de omgeving ook enkele  be-
zoekers vanuit het Friese Akkrum. Tijdens de
uitvoering was er een belangrijke inbreng van zowel
de leerlingen van de malletband als van het
jeugdorkest Beide zetten hun beste beentje voor en
toonden aan dat niet alleen het aantal jeugdleden de
laatste tijd gestaag groeit maar ook hun muzikaliteit
zich snel ontwikkelt. 
 
Traditiegetrouw speelde het orkest als openingslied
psalm 150 gevolgd door het openingswoord van de
voorzitter. Daarna vervolgde het orkest met het
koraal Love Divine en de mars Delicata. Uiteraard
mochten de stukken Pastoral Pictures en Carribean
Festival, waarmee het orkest zo succesvol was op het
bondsconcours in Steenwijk eind vorig jaar, niet
ontbreken. Als winnaar van het intern solisten-
concours 2004 viel Fiona Zomer de eer te beurt om
als solist op te treden in Memory, begeleid door het
orkest. De malletband zette aansluitend een strak
programma neer met Round Game, Careless en
Flashpoint. Als laatste onderdeel voor de pauze
waren de leerlingen van de malletband aan de beurt. 
Zij zetten een knap optreden neer met twee
verrassend ritmische nummers, wat een flink applaus
opleverde vanuit de zaal. Uit handen van een
aanwezige bondsbestuurder ontving een tweetal
julilerende leden een insigne voor hun jarenlange
lidmaatschap. Meer hierover op pagina 4 van deze
nieuwsbrief. 
 
Na de pauze werd door alle geledingen van de
vereniging een meer luchtig programma gebracht
met diverse populaire nummers. Het leerlingenorkest
leidde ons op een muzikale rondreis door een vijftal
Europese landen met het stuk On Tour. Diverse
herkenbare melodieën leidden ons kris kras door 
Europa: van Portugal via Denemarken, Bosnië en
Turkije uiteindelijk naar Engeland. Een knap
optreden waarin de leerlingen zich van hun beste
kant lieten zien. Vervolgens was het opnieuw de
beurt aan het orkest. Hun programma bestond uit
een mengeling van toppers uit de 80-ies en 90-ies van 
Elton John, Doe Maar en Neerlands ideale schoonzoon
en hitmachine Marco Borsato. In haar ontembare
enthousiasme blies het orkest het dak bijna van het
Jeugdcentrum waardoor de balans in het orkest
enkele malen zoek raakte. Dirigent Leo Harmsen
toonde zich later dan ook terecht niet geheel
tevreden over 'de tweede helft'. Een goed
leermoment voor muzikanten en dirigent waaraan de
komende tijd tijdens de repetities zeer zeker
aandacht zal worden besteed.    - vervolg zie pagina 3 -
  

Erelidmaatschap 
-ALV benoemt Jurry Berkenbosch tot erelid- 
 
Tijdens de jaarvergadering op 15 maart jl. besloten 
de aanwezige leden op voordracht van het bestuur 
Jurry Berkenbosch te benoemen tot erelid van onze 
vereniging. Voordat een besluit genomen werd, 
somde de voorzitter een indrukwekkende 
'muziekcarrière' op die begon in 1938 als lid van 'De 
Bazuin'. Tijdens zijn lidmaatschap was Jurry jaren 
actief als bestuurslid en penningmeester  van de ver-
eniging. Enkele jaren geleden werd Jurry nog 
namens de muziekbond onderscheiden voor zijn 60-
jarig lidmaatschap. Ook is hij buiten onze vereniging 
al jarenlang organist bij de Hervormde Kerk te Elim 
en speelt hij sinds 1992 bij het ouderenorkest R.V.O. 
te Hardenberg. Kortom: een muzikant in hart en 
nieren. 
 
Trots als een pauw ontving hij uit handen van onze 
voorzitter de bijbehorende oorkonde en een boeket.

In slagorde  ….
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- vervolg: uitvoering 2005 - 
 
Vervolgens trad de malletband voor het voetlicht
met de nummers Sunny, My Little Lady en de voor
jong en oud bekende Abba-klassieker S.O.S. Een
goed optreden voor de malletband die haar tijd in
de aanloop naar de uitvoering moest verdelen over
deze uitvoering en het naderende podiumconcours
waaraan zij begin April zal deelnemen. 
 
De uitsmijter van de avond was voor Hollandsch
Geweld dat haar nieuwe kledinglijn presenteerde in
een heuse modeshow waarvoor alle kledij uit de
afgelopen jaren nog eens uit de kast was gehaald.
Vervolgens werd de zaal getrakteerd op een mini-
concert met de bekende krakers dat in de zaal de
handjes stevig op elkaar kreeg. 
 
De avond werd afgesloten met een dankwoord van
de voorzitter en het zingen van het slotlied. Als
vereniging mogen we terug kijken op een geslaagde
uitvoering. Vanuit het publiek kwamen diverse
lovende reacties over het verrassende repertoire
dat werd gebracht. Ook werd veel lof geuit over de
aanwas van jeugd bij zowel de malletband als het
orkest. Een ontwikkeling waarmee de vereniging vol
vertrouwen de toekomst tegemoet mag zien. 

Digitale nieuwsbrief 
Nieuwsbrief ook op www.julianadebazuin.nl 
 
Velen van ons hebben inmiddels de weg gevonden 
naar onze website: http:\\www.julianadebazuin.nl.
Binnenkort vind je hier ook alle nieuwsbrieven in 
digitaal formaat. 
 
 
 
 
 
Heb jij ideeën of info voor de website? Mail naar: 
webmaster@julianadebazuin.nl. 

De stemvork
Een verrassend muzikaal wereldrecept 
 
Oosterse kip-kerrie-ragout met rijst 
Ingrediënten:  
- witte rijst 
- 1 pakje kerriesaus 
- kipfilet 
- champignons 
- een ui 
- een paprika (of voeg paprikapoeder toe) 
- hand vol cashew-noten 
 
(NB: de aangegeven hoeveelheden kunnen variëren 
afhankelijk van de grootte van het gezin of het 
tafelgezelschap en uiteraard van ieders maaginhoud) 
 
Bereid de rijst op de op de verpakking aangegeven 
wijze. Snij de kipfilet in blokjes en bak deze mooi 
bruin. Snij de champignons en paprika in plakjes en 
de uien in ringen. Bak deze kort mee. Voeg vervol-
gens de kerriesaus met de aangegeven hoeveelheid 
water toe en laat het geheel kort koken. Voeg voor 
de muzikale versiering een hand vol cashewnoten 
toe. Serveer de saus met de witte rijst en smullen 
maar! Tip voor de pittige trek: voeg een scheutje 
mango-chutney toe. 
Ik geef de vork door aan: Henry de Jonge 

Hoe maak je je dirigent gek?
Enkele waarheden van Henk van Lijnschoten 
 
 
Tip2: 
 
Help uw medemuzikanten door zelf zo luid te spelen 
dat daardoor de fouten van een ander minder 
opvallen. 
 
Heb jij ook zo'n nuttige tip? Mail hem dan naar: 
tip@julianadebazuin.nl.  
 

Het jeugdorkest On Tour door Europa 
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Verjaardagskalender 
April-mei-juni 
 

April  
10 april Bertus Tibben 
13 april Engbert ten Brink 
24 april Mariël Besseling 

  
Mei  

5 mei Kirsty Kip 
5 mei Carina Schonewille 
22 mei Jan-Christiaan Kroesen 
29 mei Lammien Tibben 
  

Juni  
03 juni Jeanet de Jonge 
16 juni Bernhard Kreeft 
21 juni Ronald Kroesen 
 
 

 
 

Jubilea
 
Traditiegetrouw worden tijdens de jaarlijkse
uitvoering de jubilarissen binnen onze muziek-
vereniging in het zonnetje gezet. Dit jaar viel
de eer te beurt aan Jeanet de Jonge en Sylvia
Benjamins voor respectievelijk hun 25- en 12½-
jarig lidmaatschap van onze vereniging. De
verraste jubilarissen werden kort toegesproken
door een vertegenwoordiger van de muziek-
bond CBOW, waarbij onze vereniging is
aangesloten. Daarna werden zij in de
bloemetjes gezet en ontvingen zij het bonds-
speltje, ter onderscheiding voor hun jarenlange
trouwe lidmaatschap. 

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 
09-04-2005 Hattem   Podiumconcours (malletband) 
23-04-2005 Speelstad Oranje   Voor jeugdleden. Nader bericht volgt. 
30-04-2005 Holl.veld Huize Beatrix 17:00 Serenade (Orkest) 
02 t/m 14 mei HV, Elim en Nwl.   Taartactie 
04-05-2005 Nieuwlande Monument 19:30 4-mei herdenking (Orkest) 
05-06-2005 Hollandscheveld Geref. Kerk 14:30 Begeleiding zangdienst (Orkest) 
26-06-2005 Alteveer   Begeleiding kerkdienst 
Juni 2005    Zomerconcert Juliana-de Bazuin 
09-07-2005 Slagharen Ponypark  Orkest/malletband 
26-07-2005    Zomervakantie 
*     

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

KOPY
De volgende editie verschijnt op dinsdag 31 
mei a.s. Jouw bijdrage is van harte welkom. 
S.v.p. inleveren voor 21 mei a.s., bij voorkeur 
via de mail: redactie@julianadebazuin.nl of 
bij een redactielid.  

De nog beduusde jubilarissen worden toegesproken


