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Van de voorzitter 
De laatste keer 
 
Voor alles was er de laatste weken als voorzitter een 
laatste keer; de laatste bestuursvergadering is 
geweest, de laatste uitvoering, de laatste jaar-
vergadering, allemaal verenigingactiviteiten waar ik 
als voorzitter voor de laatste keer in meer of mindere 
mate de leiding had. Ook nu weer kijk ik met veel 
genoegen terug op al die evenementen die voor onze 
vereniging zo belangrijk zijn. Een uitvoering die 
organisatorisch en muzikaal gezien prima is verlopen 
en daar mogen we best heel tevreden over zijn. Ook 
mogen we terugkijken op een goede jaarvergadering 
waar we als commissies en bestuur verantwoording 
hebben afgelegd en plannen hebben gemaakt voor de 
toekomst. Als je dan ziet dat er zoveel mensen in 
zoveel commissies een functie vervullen mogen we 
rustig zeggen dat onze club bruist van energie.  
 
Ook de laatste keer een stukje maken voor Take noot 
of this, en dat is toch wel een beetje vreemd, voor de 
laatste keer dit hoekje vullen. Wat moet je schrijven? 
Alles lijkt al wel zo’n beetje gezegd. Nog 1 
bestuursvergadering openen (echt de laatste), de 
lopende zaken overdragen aan nieuwe bestuursleden 
en de voorzittershamer (die ik overigens maar zelden 
heb gebruikt) overdragen en dan zit het er op.        
 

- vervolg – 

14 jaar lang heb ik die hamer met vaak veel (en soms 
wat minder veel) plezier “gehanteerd”. Is het raar dat 
je soms denkt dat die vereniging een beetje jouw 
“kindje” is geworden?  Veel positieve dingen die zijn 
gebeurd zijn mij toegeschreven, terwijl dat natuurlijk 
de verdienste is van alle mensen die daarbij waren 
betrokken. Ook soms negatieve dingen worden je toe-
geschreven, die dan weer alleen van en voor jezelf 
zijn. Als voorzitter ben je in sommige gevallen ook een 
beetje een kop van jut. Ik heb in de tijd dat deze 
nieuwsbrief bestaat, en ook wel daarvoor, de 
gelegenheid gehad om die mooie en soms minder 
mooie dingen in dit hoekje van me af te schrijven. Ik 
dank u dat u dat altijd hebt willen lezen (lees 
aanhoren).  
 
Nu nog even vooruit kijken: Jan noemt dit het 
oogstjaar, het jaar waarin we de vruchten kunnen 
plukken van onze jarenlange gezamenlijke 
inspanningen. Ik wens ons allemaal toe dat dat gaat 
lukken onder leiding van een bestuur in een andere 
samenstelling. 5 zittende en 2 nieuwe bestuursleden, 
waarvan er 1 de nieuwe voorzitter is. Die kunnen dat 
niet allemaal alleen: ze zijn onze steun en inzet hard 
nodig. Als zij op dezelfde manier steun krijgen zoals ik 
die van u heb ervaren gaan ze een drukke maar zeker 
een leuke tijd tegemoet!  
 
Rest mij om langs deze weg Tinie hartelijk te 
bedanken voor haar inzet als secretaris, de andere 
bestuursleden voor de vaak meer dan plezierige 
samenwerking en het nieuwe bestuur veel succes toe 
te wensen en een goede oogst! 
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Voorjaarsconcert 
Een kort persoonlijk verslag 
 
Hallo allemaal, 
 
Hierbij het beloofde stukje over het voorjaars-
concert van onze vereniging op 11-03-2006. Een 
voorjaarsconcert, zo hadden we dat in gedachten 
voordat we eraan begonnen, maar op zaterdag 11 
maart jl. kwam er toch echt een koud wit goedje uit 
de lucht vallen ook wel sneeuw genoemd. Hadden 
we ons vergist en was het niet een voorjaarsconcert, 
maar een midwinter concert? Gelukkig waren we 
allemaal zo flexibel dat het thema er niet zo toe 
doet als we maar plezier hebben dan is het goed. 
En plezier heb ik zeker gehad deze avond!  
 
Toen ik ’s avonds aankwam was de zaal al helemaal 
klaar voor de start. De versieringen hingen, stoelen 
stonden klaar en niet onbelangrijk ook het podium 
stond speelklaar. De organisatie had al veel werk 
verzet voordat de avond begon, maar hun werk was 
nog niet klaar voor die avond. Hoe moet dit, hoe 
moet dat, het is hier zo warm, het licht is te fel enz 
enz enz al deze vragen kwamen op hun dak terecht, 
maar gelukkig konden we allemaal met soms wat 
aanpassingsvermogen onze kwaliteiten ten gehore 
brengen.  
 
Ik moet voor mezelf zeggen dat de kriebels behoor-
lijk te voelen waren, de spanning steeg met de 
minuut, maar uiteindelijk heb ik lekker gespeeld.  
De keuze van onze muziekstukken die we na de 
pauze hebben gespeeld, vond ik erg goed. Ik vond 
het leuk om eens bepaalde groepen of personen uit 
ons orkest naar voren te halen, zonder dat het 
meteen een echt solonummer werd en er nog genoeg 
overbleef voor ons om te begeleiden. 
 
Graag wil ik langs deze weg de jubilarissen van harte 
feliciteren met het behaalde resultaat en dat er nog 
maar heel veel meer jaren en jubilea mogen volgen.  
Super dat we zo veel jeugd binnen onze vereniging 
actief mogen zien zowel bij de malletband als bij 
het orkest! Het was leuk om jullie te horen en zien 
spelen. Ga zo door! 
 
Eigenlijk was het meer mijn bedoeling om een kort 
verslagje punt voor punt over de avond zelf te 
schrijven, maar de meeste van jullie waren er alle-
maal bij dus hebben jullie dat ook zelf mee 
gemaakt. Vandaar dit hak op de tak verhaal van alles 
wat er zoal in mij bovenkomt als ik terug denk aan 
ons voorjaarsconcert.  
 
Ik wil graag afsluiten met jullie allemaal te 
bedanken voor de leuke avond. 
 
Groetjes, 
Alet Otten 
 
 

Jong geleerd …… 

Hoe maak je je dirigent gek? 
Enkele waarheden van Henk van Lijnschoten 
 
Tip 7: 
 
Draag tijdens de repetities schoenen met harde 
zolen, zodat u duidelijk hoorbaar kunt meetikken om 
de maat te houden. 
 
Heb jij ook zo'n nuttige tip? Mail hem dan naar: 
tip@julianadebazuin.nl.  
 

KOPY 
 
De volgende editie verschijnt op dinsdag   16 mei as. 
Jouw bijdrage is van harte welkom. 
S.v.p. inleveren voor 09 mei a.s., liefst via de mail: 
redactie@julianadebazuin.nl, of bij een van de 
redactieleden waarvan je de namen kunt vinden op 
de achterkant van deze nieuwsbrief.  

De jubilarissen worden in de bloemen gezet 
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Voorjaarsconcert 
Malletband 
 
Nadat het orkest enkele stukken had gespeeld 
mochten we applaudiseren voor Jan Christiaan 
Kroezen en Jan Meijer, omdat zij werden gehuldigd. 
Namens de malletband allebei van harte gefelici-
teerd. 
 
Eindelijk was het voor ons dan zover. Vol spanning 
lieten we onze eerste drie nummers Foutains 
Sqaure, Mambo en North and South horen. 
 
Voordat Hollands Geweld de avond afsloot speelden 
we nog All about a sunny day, Summernights en 
Copacabana. Ondanks een lastige voorbereiding 
hebben we een goede uitvoering laten horen. 
 
Met deze uitvoering is er ook een eind gekomen aan 
onze samenwerking met Jan Groenink. Namens de 
malletband bedankt. 
 
Trijnie van der Vinne 
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Drums & mallets in concert 

Horinzontaal:
1.arbeiden, 6. Stelen, 10. Klein hert, 11. Treffen, 
13. Bepaald lidwoord, 14. Rivier in Duitsland, 
16. Daar bijt je mee, 17. Opbergzakje van de bril, 
18. Enkelvoud van "steunen", 20. Beharing op 
bovenlip, 23. Daar, 25. Lap, 27. Getij, 29. Zeep-
water, 30. Enkelvoud van "snuiten" (vt), 33. Tot en 
met (afk), 34. Rijksinstelling (afk), 35. Planten, 
37. Zweedse popgroep, 39. Een kort moment, 
41. Persoonlijk voornaamwoord, 42. Wortel, 
43. Wintervoertuig, 44. Met name (afk), 45. …wie 
…toekomt, 46. Vervelen, 48. Soort kano, 49. Kleine 
rode vrucht. 
 
Verticaal:
1.gemeen, 2. Verharde huid, 3. Beeldraadsel, 4. 
Daar, 5. Vochtig, 6. Opbrengst van geld, 7 voor-
zetsel, 8. En dergelijke (afk) 9. Borrel, 12. Geld-
lade, 15. Slot, 19. Ontkenning, 21. Windrichting, 
22. Opbrengst van geld, 24. Neerslachtig, 26. Boks-
term, 28. Onderste ledematen, 29 grote hoop, 
31 gezongen toneelstuk, 32. Vat, 34. Kookgerei, 
36. Watervat met hengsel, 38. Waterstroompje, 
40. Herhaaldelijk, 46. Niet voor, 47 godsdienst 
(afk). 

De stemvork 
Een verrassend muzikaal gerecht 
 
Recept Jan Christiaan Kroesen 
 
Drents stoofpotje van kalfsvlees (4pers.) 
Ingrediënten : 
250g sjalotjes 
2 Drentse Kosterworsten (a 100g) 
50g boter 
1kg kalfslapjes   
1 flesje bruin bier (op kamertemperatuur) 
zout en peper 
1/2 zakje verse peterselie (a 30g ) 
1/2 zakje verse selderij (a 50g ) 
  
Bereidingswijze: 
Sjalotjes schoonmaken, grote exemplaren halveren. 
Worst in blokjes snuiden. In (braad)pan boter ver-
hitten en worst ca. 4 minuten zachtjes bakken. Kalfs-
lapjes in pan leggen en in ca. 4 minuten aan beide 
zijden lichtbruin bakken. Bier langs de rand van de 
pan bij het vlees schenken. Sjalotjes, zout en peper 
toevoegen. Opnieuw aan de kook brengen, vuur dan 
laag draaien. Met deksel op pan (op vlamverdeler) 
vlees in ca. 1 1/2  uur gaar stoven. Af en toe door-
scheppen. Steetjes van de peterselie en selderij 
afsnijden, blad grof hakken. Helft van verse kruiden 
door vlees scheppen. Stoofvlees in vier diepe borden 
scheppen, bestrooien met andere helft van kruiden. 
(p.s. lekker met aardappelpuree). Bereidingstijd in 20 
min. voorbereiden  en daarna 90 min. in de oven. 
 
Ik geef de stemvork door aan Grietje Thalen
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 Verjaardagskalender 
April-Mei 
 
 
April 
 
03 april  Grietje Spoelstra 
 
10 april  Bertus Tibben 
 
13 april  Engbert ten Brink 
 
 
Mei 
 
05 mei  Kirsty Kip 
 
05 mei  Carina Schonewille 
 
22 mei  Silvia Benjamins 
 
22 mei  Jan-Christiaan Kroesen 
 
27 mei  Roelie Zomer 
 
29 mei  Lammien Tibben 

 
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

Kaarten Ponypark 
 
Voor het bezoek aan het Ponypark op 15 juli a.s. 
zijn kaarten te koop a €10,00 per stuk. Let op: de 
kaarten zijn alleen die dag geldig !! 
Je kunt ze bestellen bij: 
Jacquelien Reitsema 
Bernhardlaan 15, Nieuwlande 
Tel. 351027 

Optredens- & activiteitenkalender 
 
De volgende optredens staan gepland voor orkest en malletband: 
 
Datum Tijd Plaats Onderdeel 

08 april 13:30 Buurtgebouw Wolfsbos, 
Koekkoeklaan te Hoogeveen Malletband 

29 april 09:30 Serenade Woonzorg-centrum 
Beatrix Orkest 

04 mei 19:30 Dodenherdenking, monument 
Nieuwlande Orkest 

10 juni  
Concert samen met Wachtum, 
in Wachtum (onder 
voorbehoud) 

Orkest & malletband 

15 juli 10:00 Ponypark Slagharen Orkest & malletband 
18 juli t/m 15 aug.  Zomervakantie Orkest 
20 juli t/m 17 aug.  Zomervakantie Malletband 
27 aug.  Kraam, Jaarmarkt Holl.veld Orkest & malletband 
10, 11 en 12 nov.  Studieweekend Orkest 
16 nov.  Extra repetitie Orkest 
23 nov.  Extra repetitie Orkest 

25 nov.  Concours, Tamboer te 
Hoogeveen Orkest 

09 dec.  Kerstconcert, De Brug te Elim Orkest 
 
    

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

Denk ook even aan de contributie en de lief en leedpot!!! 
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