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Van de voorzitter 
Juliana de Bazuin 40 jaar 
 
Geachte leden, 
Met veel respect lees ik met de regelmaat van de klok in de Hoogeveense Courant  de advertenties waarin de 
kinderen met trots aangeven dat hun ouders veertig jaar ( en vaak meer) met elkaar getrouwd zijn. Veertig jaar; 
welhaast een half mensenleven lief en leed delen met elkaar de ups en de downs met elkaar beleven. Zo ook met 
onze vereniging een samenbundeling van twee muziekverenigingen alweer 40 jaar samen. In het Nederland van 
1967 was het verenigingsleven een vanzelfsprekendheid. Langzaam maar onvermijdelijk hebben we gezien dat 
traditionele waarden en normen plaats moesten maken voor nieuwigheden. De gymnastiek-vereniging maakte 
plaats voor een sportschool , baantjes zwemmen werd aquajoggen en playstation heeft de plaats ingenomen van 
de oude vertrouwde sjoelbak. Zelfontplooiing en voor jezelf opkomen waren toch de woorden die de laatste 
decennia centraal stonden. Als je dan bij een vereniging bent die de afgelopen jaren (met zijn ups en downs) deze 
stormen heeft getrotseerd is dit voor een ieder die hiervan lid is een felicitatie waard. Toch maar naar de 
repetitie ook als er eens even geen zin is, nog een keer hetzelfde stukje spelen, of op straat lopen in de zon of in 
de regen. Maar ook met zijn allen ervoor zorgen dat de vereniging kan blijven bestaan. Van de financiën tot en 
met de uniforms , van de muziek-commissie tot aan de jaarmarkt; iedereen van onze grote familie heeft zijn 
steentje in de afgelopen veertig jaar welhaast als vanzelfsprekend bijgedragen om zover te komen. Het wordt 
vooral een muzikaal jubileum met optredens op allerlei podia. We willen graag in de breedte groeien en ons 
versterken met jeugd  maar ook oudere muzikanten blijven van harte welkom. Ons geld kunnen we ook maar een 
keer uitgeven en om in de familiebeeldspraak te blijven “opgroeiende kinderen zijn duur”. We willen ons 
instrumentarium en de uniforms op peil houden ook voor onze nieuwe muzikanten. Hoe het over tien jaar uitziet 
kan ik gelukkig niet voorspellen. Maar samen met jullie kunnen wij als bestuur er wel zorg voor dragen dat de 
muziekfamilie Juliana De Bazuin een hechte vereniging is en de muziekvereniging Juliana De Bazuin een hechte 
familie blijft. 
 
Jan 
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Voorjaarsconcert 
Leuk en warm 
 
Het voorjaarsconcert was erg leuk.Vooral de liedjes 
na de pauze, Pirates of the Carribean vond ik het 
leukste stuk. Met het jeugdorkest was het ook heel 
leuk en gezellig. Met het jeugdorkest waren de 3 
stukken vrolijk en swingend. Met het gewone orkest 
waren er heel verschillende muziekstijlen: hele 
snelle stukken en wat langzamere stukken. Het was 
ook erg warm op het podium, pal in de lichten. Maar 
ondanks dat ging het wel goed. De olie drums vond 
ik ook erg indrukwekkend met dat flitsende licht. 
Wel jammer dat er maar 1 leerling was van de 
malletband. Er was ook een verloting waar veel en 
grote prijzen te winnen. Op naar de volgende 
concerten dit jaar.  
 
Groetjes, 
Dianne 

 

Voorjaarsconcert 
Malletband: 
 
Tekst 
Voorjaarsconcert 10 maart 2007 
 
Zaterdagmorgen 10 maart heeft de malletband nog 
een extra repetitie gepland om 10.00 uur 's morgens. 
Dus van tevoren moesten alle muziekinstrumenten 
en percussie klaargezet worden. De malletband 
heeft alle nummers nog een keer geoefend. Rond 
11.15 uur was de extra repetitie afgelopen. De 
meeste instrumenten konden blijven staan, want er 
moest 's avonds op het podium ook nog gerepeteerd 
worden. Daarna hebben we even koffie gedronken 
met de malletband. Toen zijn we met een aantal 
leden van de concertcommissie, begonnen met het 
opruimen van de zaal (tafels in het berghok, alles 
wat niet iop het podium hoort ook naar het berghok, 
alle stoelen die in de zaal stonden opstapelen).  
 
Inmiddels is het 12.30 uur geworden. De rest van de 
concertcommissie is ook gekomen. Rond 13.00 uur is 
Power Sound gekomen om de podiumdelen, licht- en 
geluidapparatuur te brengen. Ook is er nog extra 
hulp gekomen van een aantal leden van Juliana de 
Bazuin. Daarna hebben we als concertcommissie 
gegeten (warme hap). Na het eten zijn we verder 
gegaan met het opbouwen van het podium, zaal 
klaar zetten voor 's avonds, de aankleding van de 
zaal, licht en geluid. Inmiddels is het 17.45 uur 
geworden. De laatste hand wordt nog aan het licht 
gelegd. Inmiddels was het alweer tijd voor de 
malletband om de nummers die 's avonds gespeeld 
zouden worden nog een keer te oefenen op het 
podium. Om 18.45 uur hebben we samen met het 
orkest de gezamelijke mars Semper Viator nog een 
keer geoefend. Om kwart voor acht is het 
voorjaarsconcert begonnen. Als eerste was de 
leerling van de malletband aan de beurt. Het eerste 
nummer heeft hij met Jurjen gespeeld. Daarna nog 
een nummer alleen. Dat heeft hij goed gedaan. Toen 
was het de beurt aan de malletband. Het eerste 
nummer "A little prayer" werden door Henry en 
Jurjen op de concertmarimba gespeeld. Het stuk 
klonk heel erg goed. Toen was er een onderbreking 
in het programma Henry werd namelijk gehuldigd, 
omdat hij 12 ½ jaar lid was van de 
muziekvereniging. Ben de Jonge heeft het speldje 
gegeven en een verhaaltje over Henry verteld wat 
Henry zoal bij de muziekvereniging gedaan heeft. Als 
verrassing was Jasper er ook nog even. Daarna heeft 
de malletband "Suicide is painless" en "Rock Around 
te Clock" nog gespeeld. Deze numers klonken goed. 
Daarna was het pauze. Toen moesten alle olievaten 
en andere instrumten klaargezet worden voor het 
nummer "Oil Drums". Dit nummer is door Jurjen 
geschreven. ( 8 kleine olievaten, 2 gote vaten en een 
aantal base drums en percussie). Het stuk "Oil 
Drums" is leuk geweest om te spelen. Daarna heeft 
de malletband "Alice", "Paint it Black" en "Maid of 

Orleans" nog gespeeld. � 

Geboren 
 
 
Tim en Nick Kroesen 
Zonen van Jan Christiaan en Janet Kroesen. Nick 
mocht het levenslicht niet aanschouwen. 
 
Anniek Bouma 
Dochter van Andries en Josien Bouma en zusje van 
Daphne. 
 
Casper Besseling 
Zoon van Mariëlle en Marco Besseling en broertje 
van Nienke. 
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4 mei  
Een traditie of toch ook actualiteit  
 
Een van de vast terugkerende optredens van onze 
vereniging is de herdenking op vier mei bij het 
verzetsmonument in Nieuwlande. De meeste van 
ons hebben de gruwelen van deze wereldoorlog en 
de excessen van het nazi regime gelukkig niet 
meegemaakt. 
 
Het monument is een sculptuur van kunstenaar Paul 
Hulskamp in april 1985 onthuld. Het bestaat uit vier 
elementen waarvan er een door toedoen van de 
andere drie blijft staan en deze ook beschermt. In 
deze symboliek wordt de  onverzettelijkheid en de 
hulpvaardigheid van de Nieuwlandse bevolking 
tijdens het verzet in de tweede wereldoorlog 
uitgedrukt. 
 
Naast het gewapende verzet werd in Nieuwlande 
ook op grote schaal hulp geboden aan onderduikers 
en joodse vluchtelingen. Yad Vashem , een 
Israëlische rijksinstelling en beheerder van het 
gelijknamige holocaust museum in Jeruzalem dankt 
de Nieuwlandse bevolking middels een certificaat in 
een vitrinekast voor deze hulp. Een duplicaat van 
dit certificaat is in dit indrukwekkende museum in 
Jeruzalem door de toenmalige premier Ruud 
Lubbers in 1988 onthuld. 
 
Ondanks dat de tweede wereldoorlog met al zijn 
gruweldaden al meer dan zestig jaar voorbij is en 
voor menig een van ons geschiedenis is lees ik nog 
dagelijks in de krant over moordpartijen in allerlei 
landen. 
 
Twintig minuten in alle stilte nadenken over en 
realiseren in wat voor vrijheid wij in Nederland 
werken en wonen maakt voor mij dit jaarlijkse 
optreden meer dan waard.  
 

Jan Meijer 

Rudiments 
Om je stokken op stuk te slaan 
 
Heb je jaren drumlessen gevolgd aan de muziekschool, 
denk je dat je alles gehad hebt, kom je al surfend over 
het internet in ‘rudiments’ terecht. Van de ruim 2 
miljoen (!!!!) gevonden sites zet Google de website 
van stokkenfabrikant Vic Virth met stip op 1. Een 40-
tal standaard slagtechnieken keurig op 1 website 
verzameld. De taal is engels maar laat je niet van de 
wijs brengen: een ‘roll’ is gewoon een roffel en een 
stroke een ‘voorslag’. De geluidsfragmenten spreken 
voor zich. Vooral de paradiddles zijn meer dan alleen 
een leuke warming-up voor je wekelijkse  
repetitieavond. 
 
Meer weten? Ga naar: 
http://www.vicfirth.com/education/rudiments.html 
of http://rudimentstudies.com/rudiments.htm 

 
 

Beat them all!!! 

Vrijheid maak je met elkaar 
 
Dit motto van het comité 4 en 5 mei heeft veel kanten 
en aspecten. Daarom belicht ze elk jaar een bepaalde 
invalshoek. Voor het jaar 2007 is deze:  
 

Vrijheid, grondrechten en veiligheid. 
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Bladvulling 
Schrijf eens wat 
 
Eigenlijk is het best wel jammer, dat we met z’n allen een leuk verenigingsblad hebben, maar dat het de 
redactie zo veel moeite kost om kopij aangeleverd te krijgen. 
 
Laat ik dan ook maar eens wat schrijven, denk je dan. Maar waarover? Over het voorjaarsconcert? Nee, want 
dat heeft Ben ook al gedaan. Over alle activiteiten voor dit jaar. Ach, ik heb net de agenda weer bijgewerkt, 
dus dat hoeft eigenlijk ook niet. 
 
Moppen kan ik niet onthouden, laat staan navertellen. En dan nog zijn ze geschreven lang niet zo leuk als dat 
iemand een mop vertelt. Laat maar. 
 
Ik kan er een recept tegenaan gooien, maar ja, daar ben ik nog niet voor gevraagd en ik ga er vanuit dat degene 
die de stemvork nu heeft een recept heeft aangeleverd. Dat moet dus ook maar even wachten. 
 
Ik kan jullie gaan vervelen met een opsomming van de dingen die ik zoal doe op een gewone dag, maar wie 
vindt dat nou leuk om te lezen? Same shit as ever, zak maor zegg’n. Niet interessant…. 
Hoewel, ik heb nog wel een nieuwtje: ik heb een andere baan! Zolang RENDO bestaat heb ik daar gewerkt, 
maar door allerlei (vervelende) veranderingen heb ik besloten dat het tijd werd om wat anders te zoeken. En 
wat denk je? Het eerste schot was raak! Ik ga vanaf 1 mei 2007 aan het werk bij de afdeling Sociale Zaken van 
de Gemeente Hoogeveen. De werkgever waar ik meer dan 20 jaar geleden mijn loopbaan begon (kun je nagaan 
hoe jong ik was toen ik begon, het was bijna strafbaar….). 
 
Zit ik al op de helft van een A4-tje? Bijna…. Zucht. 
 
Wat anders verzinnen dan: 
 

Ik kan een heel groot lettertype kiezen. Dat schiet lekker op. 
 
Ik kan elke zin op een nieuwe regel beginnen.  
 
En flink wat ruimte laten tussen de regels. 
 
 
Dat vult ook zo’n pagina ook wel. 
 
Tja, wat voor onzinnige dingen kun je dan nog meer bedenken. Mijn inspiratie laat me in de steek. 
 
Dan zie ik ineens dat ik zowaar bijna aan het eind van de pagina ben. Zomaar ineens en dat in een kwartiertje. 
Zo moeilijk is het dus toch niet! 
 
Als ik dat kan, moeten jullie dat toch ook kunnen. 
 
Dus laat je niet kennen en bedenk en schrijf eens wat; je doet de redactie er een enorm plezier mee. 
 
Groetjes van Snettie. 
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Even voorstellen … 
Jurjen Zitman – dirigent malletband 

 

Hallo, 
Ik zal me eerst even voorstellen voor degene die mij 
nog niet kennen. Ik ben Jurjen Zitman en ben sinds 
vorig jaar april dirigent bij Juliana de Bazuin. Er 
werd mij gevraagd of ik een stukje wou schrijven 
over het concert. Hoe waren de repetitie? Hoe 
kwamen we aan ons programma? 
Ik heb een aantal doelen voor mezelf gesteld toen ik 
dirigent werd bij Juliana de Bazuin (JdB). Het leden 
aantal moest groeien en de sfeer en gezelligheid 
moest er zijn. Het laatste doel is al gelukt. De sfeer 
tijdens de repetitie is goed er is tijd om een grapje 
uit halen of andere leuke dingen en zeker na tijd is 
het zeer gezellig. Tijdens de repetitie wordt er hard 
gerepeteerd zeker de afgelopen paar weken. Eerder 
was het altijd van half 8 beginnen en dan om half 10 
zaten de mensen op de klok te kijken van, zo de 
repetitie is afgelopen. De laatste paar repetitie 
repeteerde we rustig door tot kwart voor 10 en 
niemand had daar problemen mee. Dit geeft al aan 
dat de sfeer goed is binnen de groep. Wat overigens 
heel belangrijk is. Tijdens de repetitie kan ik alles 
zeggen wat door de groep ook wordt geaccepteerd, 
waar ik heel blij mee ben.  
Samen met Henry hebben we het programma 
bepaald. Het moest herkenbare muziek zijn wat voor 
het publiek leuk is om naar te luisteren maar het 
moest ook gevarieerd zijn. Ook voor de leden was 
het belangrijk dat het niet te moeilijk was en leuk 
was om te spelen. Hier zijn we toch behoorlijk in 
geslaagd.  
Ik vind het altijd leuk om instrumenten mee te 
nemen die niet bekend zijn in de malletband wereld. 
Zo hebben we bij Maid of Orleans een springdrum 
gebruikt en bij Oildrums hebben we o.a. een 
lockdrum gebruikt. Ook een bekken op een pauk 
geeft weer een totaal andere klank. Naast deze 
instrumenten hebben we ook een concertmarimba  
en een concert xylofoon gebruikt. Nu zou je kunnen 
zeggen: jullie hebben toch al een xylofoon en een 
marimba. Dat klopt maar dat zijn marsinstrumenten. 
De concertmarimba en concert xylofoon, het woord 
zegt het al, worden gebruikt voor concerten. Je hebt 
een groter bereik en de klank is veel warmer en 
mooier. Met dit concert heeft een ieder weer wat 
geleerd ook ik zelf. We hebben een mooi en goed 
concert gegeven. De malletband is in opzicht van de 
voorgaande jaren 180 graden gedraaid. Dan hebben 
we nog 1 doelstelling over en dat is om het leden-
aantal van de malletband om hoog te werken. Na 
het concert zijn er 2 leerling toegevoegd aan de 
malletband dus het begint langzaam te komen. Ik 
hoop in de toekomst dat we naar een leden aantal 
gaan van 18 a 19 mensen dat zou fantastisch wezen. 
Hier moeten we hard aan werken en dat doen we 
ook. Iedereen is welkom om een keer een kijkje te 
nemen tijdens een repetitie of kom gezellig langs om 
na tijd wat te drinken. U bent welkom. 
Groet Jurjen Zitman, dirigent malletband 

 

� (vervolg pag. 2) 
Alle stukken werden goed gespeeld. Er werd goed 
gelet op hard en zacht spelen. Vanaf deze plek  wil 
ik Alet Otten en Andries Bouma bedanken voor de 
extra hulp namens de malletband. Als malletband 
mogen we terug kijken op een geslaagd 
voorjaarsconcert. Een ieder was tevreden en na het 
concert heeft de malletband veel complimenten 
gehad. Ook heeft de malletband samen met het 
orkest de mars "Semper Viator" gespeeld. Een leuk 
optreden om samen met de hele muziekvereniging 
een muziekstuk te spelen. Na het voorjaarsconcert 
is het tijd geworden om de spullen weer op te 
ruimen. De concertcommissie heeft hulp gekregen 
van een aantal leden van Juliana de Bazuin. Daarna 
nog even wat gedronken. Als afsluiting zijn we met 
de concertcommissie en een aantal leden van de 
muziekvereniging naar de shoarmaboer geweest. Dit 
is al jaren een vaste gewoonte. Al met al mogen we 
terugkijken op een geslaagd voorjaarsconcert. 
 

Carina Schonewille 

De stemvork 
Een verrassend muzikaal wereldgerecht 
 
Hollandse erwtensoep 
 

 
 

 
Ingrediënten: 
1 liter water, 200 gr. erwten, prei, selderijknol, 
varkenspootjes/-hakjes, worst of spek en zout.  
 
Kooktijd: 
erwten en pootjes 3 uur 
spek   1 uur 
groenten  ¾ uur 
 
Bereiding: 
De erwten wassen en weken. Ze koken met het 
weekwater en het vlees. De prei en de selderijknol 
in kleine stukjes snijden; ¾ uur meekoken. Het zout 
toevoegen. Bij gebruik van hele erwten kunnen de 
basten met de schuimspaan afgeschept worden. 
 
Dit is mijn overheerlijke recept en de volgende die 
wat mag bedenken is:  
 
Arne Wachtmeester 

KOPY 
De volgende editie verschijnt op dinsdag 29 mei a.s. 
ouw bijdrage is van harte welkom. S.v.p. inleveren 
voor 22 mei a.s. 
Inzendingen bij voorkeur via de mail: 
redactie@julianadebazuin.nl, of bij een van de 
redactieleden waarvan je de namen op pag. 6 kunt 

vinden.  
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Verjaardagskalender 
Maart-April 
 
 
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 Koesen 

27 mei Roelie Zomer 

39 mei Lammien Tibben 

  

  
 

 
 

Optredens- & activiteitenkalender 2007 
De volgende optredens staan gepland voor(jeugd-) orkest en malletband: 
 

Datum Activiteit Locatie Aanwezig Bijzonderheden 

31 maart Palmpaasoptocht 
Hoogeveen, 
Wolfsbos 

13:00-13:15 Malletband 

21 april 
Naar Speelstad 
oranje 

 
 Jeugdleden 

04 mei Dodenherdenking Nieuwlande 19:30 Orkest 
17 mei Familiefietstocht  ’s middags Alle leden 
31 mei Openluchtconcert Elim 19:00 Malletband en orkest 

07 juni 
Avondvierdaagse 
Elim 

Elim 
 Malletband en orkest 

21 juni Avond-4-daagse Hollandscheveld 19:15 Orkest en malletband 
23 juni OF 
07 juli 

Optreden 
Attractiepark 

Slagharen 
10:00 

Orkest en malletband 
(onder vooorbehoud) 

27 juni Openluchtconcert Hollandscheveld 19:00 Alle leden 

01 juli 
Kerkdienst met 
verschillende koren 

Hollandscheveld 
?? Orkest 

04 september Openluchtconcert Nieuwlande 19:00 Orkest en malletband 
08 september Bloemencorso Elim Elim 14:00 Orkest en malletband 

09 september 
Begeleiden 
ev.dienst 

Feesttent, Elim 
14:30 Orkest 

13 september Openluchtconcert Nieuw-Moscou 19:00 Orkest en malletband 

06 oktober Feestavond 
Buurtgebouw 
Nieuw-Moscou 

20:00 Alle leden 

27 oktober 
Vriendenconcert 
met irene en/of 
Wachtum 

 
 Orkest en malletband 

09 november Solistenconcours   Alle leden 
15 december Kerstconcert Elim   Orkest 
     

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

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 


