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Van de voorzitter 
Juliana–de Bazuin: dat ben je zelf!      
 
Geachte leden, 
Sinds lange tijd weer een orgaan om het nieuws te
verspreiden binnen onze club. Een fantastisch initia-
tief van Andries, Marja en Henriëtte, ontstaan tijdens
het studieweekend. Voornamelijk om het nieuws zoals
optredens, acties en evenementen onder de aandacht
te brengen maar hopelijk ook om de onderlinge band
stevig te houden. 
 
In deze nieuwe nieuwsbrief is het mij als voorzitter
vergund om als eerste een stukje te mogen schrijven,
en laat ik eerst beginnen met alle orkestleden en in
het bijzonder onze dirigent van harte te feliciteren
met het behaalde resultaat op het concours.
Spannend? Zeker voor Leo die “zijn” muzikanten
graag een stapje verder brengt, maar dankzij inzet
van ons allemaal hebben we die 83,3 punten gehaald
en daarmee onszelf meer dan een dienst bewezen.
Niet alleen tijdens de wekelijkse repetities, maar in
het bijzonder tijdens het studieweekend van het
orkest waren er veel mensen actief om de voorberei-
dingen zo plezierig mogelijk te laten verlopen: daar
kun je, zeker na dit resultaat niets anders dan een
goed gevoel aan overhouden. Hoewel het voor de
niet-slapen-blijvers best wel een hele rit was, mogen 

- Vervolg – 

we toch terug kijken op een geslaagd weekend waarin 
het aan “ontspanning” niet ontbrak. Voor velen van 
ons zijn dit de krenten in de pap: op een serieuze 
manier bezig zijn met je hobby met daaromheen 
gezelligheid. Dat is wat mij betreft dan ook de 
essentie van onze gezamenlijke passie: serieus bezig 
zijn met muziek, maar op een manier die voor 
iedereen plezierig is, maar waarbij we niet moeten 
nalaten onszelf telkens te verbeteren.  
 
Wat is het volgende doel? Ik hoop dat iedereen het 
met me eens is dat we met het orkest best een 
keertje mogen promoveren naar een hogere divisie. 
Voor de malletband speelt allereerst het doel om een 
goed resultaat te behalen op het podiumconcours in 
maart 2005, met mogelijk in de voorbereidingen ook 
een studieweekend. Als we bereid zijn ons voor die 
doelen in te zetten zal dat offers vergen, niet alleen 
van “anderen” maar in de eerste plaats van onszelf. 
Daarin past een beleid dat gericht is op een gezonde 
toekomst: ledenwerving, acties, noem maar op. Maar 
het hoort allemaal bij dat “samen vereniging zijn”. 
Wat staat ons te wachten? Een solistenconcours 
waarin we de kans krijgen om boven onszelf uit te 
stijgen, ledenwerfacties op de scholen om de 
toekomst te waarborgen, acties om geld te genereren 
voor aanschaf van nieuwe instrumenten voor zowel 
malletband als orkest. En al die doelen kunnen we 
realiseren: met elkaar voor elkaar, want Juliana – de 
Bazuin: dat ben je zelf!  

Uw voorzitter 

Naamloos
Voor je ligt de nieuwsbrief van Juliana de Bazuin. De
redactie heeft i.v.m. de korte termijn waarop deze
nieuwsbrief in elkaar gezet is, besloten voorlopig de
titel 'Nieuwsbrief' te gebruiken. Een definitieve naam
voor het beestje is er nog niet. Hiervoor roepen wij
jouw hulp in. Weet jij een toepasselijke naam? Mail
jouw naam naar: redactie.juldeb@tiscali.nl of lever
deze in bij een redactielid. Wie weet prijkt jouw
verzinsel straks bovenaan elke nieuwsbrief.
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Met z'n allen …… 

Verslag muziekconcours 
Fantastisch resultaat voor Juliana de Bazuin! 
 
Eindelijk was het dan zover, de dag waar we met z’n
allen naar toe hadden gewerkt en geleefd, het
muziekconcours in “de Meenthe” te Steenwijk d.d.
zaterdag 13 november jl. De dag waarop het moest
gebeuren, het moment suprème, het half uur van de
waarheid. Een half uur de tijd om te laten horen wie
we zijn en hoe we muziek kunnen maken. Na heel wat
uurtjes repeteren op dinsdagavond, wat extra 
repetities, een geslaagd studieweekend, veel lol, goed
gepoetste en schoongemaakte instrumenten en wat
pep-talk van Leo waren we er klaar voor. Erop gebrand
om een mooi muzikaal resultaat neer te zetten.  
 
Zoals was afgesproken arriveerde iedereen zo rond 
09.00 uur voor de ontvangst in de foyer van het
gebouw voor een lekker ochtend bakkie koffie of thee.
Maar o jee, wat gebeurde tot Leo’s schrik. Voordat er
koffie aan te pas kwam was het gros van de
muzikanten al weer verdwenen. Dolf, onze begeleider
van die dag, was wat fanatiek en had ze met goede
bedoelingen al naar het podium gestuurd.
Verontwaardigd riep hij: “Mijn muzikanten, waar zijn
de muzikanten?! Jullie gaan toch niet zomaar met
vreemde mannen mee?!". 
 
Nadat de inwendige mens was gevuld werd het om 
09.20 uur tijd om richting podium te gaan om in te
spelen. Je kon merken aan de meesten dat de zenuw-
en nu wel begonnen op te spelen. Het spelen op het
podium valt even tegen. Het is even wennen aan de
akoestiek en de mensen van de techniek zijn nog druk 
doende met het afstellen van de belichting, wat bij
ons resulteert in irritatie en concentratieverlies.
Jammer. Maar Leo regelt het wel, uiteindelijk kregen
we de tijd om rustig in te spelen en daarna werd nog
vlug de belichting in orde gemaakt.  
 

- Vervolg verslag muziekconcours  – 
Na het afstemmen, de opening van de voorzitter en 
de aankondiging van de ladyspeaker konden we los. 
We moesten het spits afbijten, zoals dat heet. Aan 
onze baritonblazers was het de moeilijke taak de 
allereerste noot van de dag in te zetten. Geweldig, 
de juiste toon was gezet en volgens mij hebben we 
lekker gespeeld. Voordat je er eigenlijk erg in hebt, 
zit het er al weer op. Nu maar afwachten wat de 
jury ervan vindt. 
 
Aan het einde van het ochtendprogramma zo rond 
12.00 uur werd de uitslag bekend gemaakt: 83,3 
punten een mooie verbetering ten opzichte van vorig 
jaar en een resultaat om trots op te zijn. Er deden 4 
orkesten mee, allen in de 5e divisie. Voor de hoogste 
in de divisie werd een beker uitgereikt. Helaas ging 
deze aan onze neus voorbij en zijn we ook net niet 
gepromoveerd (bij 85 punten of meer). Maar dit mag 
de pret niet drukken, we hebben weer meegedaan, 
een overwinning op ons zelf behaald, we zijn 
gegroeid als orkest en het allerbelangrijkste 
natuurlijk: we hebben genoten, van zowel de 
voorbereidingen als de uitvoering!  

’t Is moeilijk bescheiden te blijven voor iemand  met zoveel talent!

SAMO Drenthe 2005 
Agenda & activiteiten (info: www.samodrenthe.nl) 
 
Datum Activiteit 
22 januari Play-inn blazers 
maart/april Solistenwedstrijden instrumentaal
april Workshop hoornblazers 
6 t/m 8 mei Jeugdstudiedagen 
28 mei Muziekfestival Assen 
In voorbereiding:

  Studiedagen Malletbands 
  Jeugdstudiedagen vanaf B-diploma 
  Cursus bestuursvaardigheden 
  Open (instructie-)dag met Militairekapel, Assen  

     O.v.b 
 
 NB: de activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelname 
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Vanaf de Bok 
Dik tevreden met een vette 1e prijs 
 
De dinsdag na het creatief en succesvol verlopen
studieweekend in Giethoorn, zie ik na de repetitie
een aantal muzikanten nog wat napraten. Je gaat
even kijken, en wat schetst mijn verbazing: ze zijn
bezig met het opnieuw in het leven roepen van een 
nieuwsbrief/clubblad van Juliana de Bazuin. De
voorzetten/initiatieven waren genomen tijdens het
studieweekend. Geweldig initiatief en als dirigent
kun je dan niet achterblijven om copy daar voor in
te sturen…. Bij deze. 
 
Na maanden van hard werken en veel repeteren
hebben we het toch maar gedaan; een dikke vette
1e prijs met 83,3 punten. Een mooi resultaat voor
een mooie muziekvereniging met nog zo’n korte
concourshistorie. Ik denk dat we loon naar werken
hebben gekregen. Zoals jullie wel gemerkt hebben 
was ik eigenlijk na het optreden niet zo tevreden,
omdat ik op dat moment voor mijn gevoel iets
teveel muzikale slippertjes had gehoord. Geen fout-
en, maar details die net niet helemaal klopten. Je
gaat je dan zorgen maken, omdat je die fouten gaat
optellen. Helemaal fout natuurlijk!! Kijk maar naar
de positieve kritieken die het orkest heeft
gekregen. Daarom een groot compliment aan allen
die hebben bijgedragen aan dit resultaat!!!!!!!!! 
 
Als dirigent van deze muziekvereniging kijk je ook al
weer een beetje verder, en het volgende
gezamenlijke muzikale hoogtepunt wordt alweer 10
december, het jaarlijkse Kerstconcert in Elim. Ik
hoop dat we dan muzikaal gezien net zo kunnen
spelen als afgelopen zaterdag in de Meenthe te
Steenwijk. 
 
Individueel kun je nog in de spotlight staan op het
interne Solistenconcours op 3 December. Opgave is
nog steeds mogelijk. 
 
Tot slot, nogmaals gefeliciteerd met dit resultaat en
graag tot een volgende nieuwsbrief.  
 

Muzikaal weekend Giethoorn
Uithoudingsproef: orkest klaar voor concours 
 
We kwamen zaterdag rond 19u aan op kampeer-
boerderij de Ulenborgh. Waar we werden ver-
welkomd met een kopje koffie/thee en een plakje
cake. Hierna mochten we de slaapkamers inrichten.
Vervolgens was het tijd voor de 1e repetitie. Toen
we de eerste repetitie achter de rug hadden was er
weer koffie of thee met  een plak cake en hadden
we even een vrij moment wat we zelf mochten
invullen. Vervolgens stond op het avondprogramma
een verassing. Maar wat zou  dat zijn? We kwamen
er vanzelf achter. Iedereen ging in groepjes uiteen
en kreeg een aantal A4-tjes mee met vragen die we
in de groep moesten beantwoorden. Toen iedereen
de vragen gemaakt had werden de antwoorden
uitgewisseld met een andere groep en werd
vervolgens nagekeken. Uiteindelijk werd aan de
hand van de meeste goede antwoorden een winnaar
bekend gemaakt. Hiermee was het verplichte pro-
gramma afgelopen en kon iedereen de tijd op
eigen manier indelen. De meesten zochten elkaar
op om spelletjes te spelen, zoals kaarten. Dit ging
door tot in de kleine uurtjes en niet iedereen lag
op tijd op bed... 
 
De volgende morgen was het weer vroeg opstaan.
Om acht uur werd iedereen weer aan het ontbijt
verwacht. Sommigen hadden nog wel erg kleine
oogjes... Na het ontbijt stond er een ochtend-
wandeling op het programma. Niet iedereen deed
daar aan mee, sommigen moesten eerst de slaap
nog uit de ogen krijgen. Vervolgens was het koffie
drinken en geestelijk voorbereiden op een dag volop
oefenen met pauzes er tussendoor voor de koffie en
maaltijden. Erg intensief allemaal! Na de warme
maaltijd nog één oefensessie met daarop een tijd
om even te ontspannen. Iedereen vroeg zich al af
wat de verassing van het avondprogramma in zou
houden. 
 
Als eerste hield Albert een leuk verhaal over een
schip en de mensen die op het schip zaten. Albert
vertelde met smaak en lag zelf ook dubbel van het
lachen. Vervolgens werd door Henriëtte en Marja
een playback-show georganiseerd, met als
vakkundige assistenten Henry en Bernhard. Er werd
heel veel gelachen, met name om de leuke
kostuums van de diverse deelnemers. Na al deze
dingen werd er weer samen gespeeld met kaarten
en andere spellen. De meesten lagen er nu toch wel
eerder in dan de vorige nacht, want de volgende
morgen moesten we vroeg uit de veren. 
 
Zondag weer om acht uur ontbeten en vervolgens
hebben we een kerkdienst begeleid in Giethoorn. Na
dit alles werd er weer koffie gedronken in de
Ulenborgh met aansluitend nog een maaltijd. Toen
zat het weekend erop. Spullen pakken en naar huis.
Het was een erg leuk weekend, veel geoefend en
ook veel gelachen. Zeker voor herhaling vatbaar! 
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Verjaardagskalender
november-december-januari 

 
november  

14 november Zander Benjamins 
  

december  
29 december Ina Wachtmeester 

  
januari  

3 januari Ben de Jonge 
22 januari Tiny Woltinge 

 

Speculaasactie 
 
De goedheiligman is weer geland op Neder-
landse bodem en dus houdt Juliana de Bazuin
weer haar jaarlijkse speculaasactie. In de twee
weken vóór 5 december zullen we weer de
bekende brokken en taartjes verkopen in de
dorpen. Aan de indeling van de groepen is
weinig veranderd. Dus je kunt veelal in de
vertrouwde samenstelling de deuren langs. Alle
groepsleiders worden verzocht de speculaas
vanaf 17 november af te halen bij Albert
Tibben. Mocht je aan het eind van je route
onverhoopt toch nog speculaas over hebben,
dan kun je die uiterlijk op 3 december
terugbrengen bij Albert Tibben.  
Veel succes met de verkoop! 
 
De activiteitencommissie  

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.juldeb@tiscali.nl 
Internet: http://www.juldeb.nl 

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

Datum Plaats Locatie Aanvang Bijzonderheden 
22-11 t/m 04-12    Speculaasactie (orkest/malletband) 

03-12-2004 Hollandscheveld Jeugdcentrum 19:30 Solistenconcours (orkest/malletband) 
Tussen 17:00 en 19:15 kun je repeteren.

10-12-2004 Elim Sporthal 'De Brug' 20:00 Kerstconcert (orkest) 

11-12-2004 Hollandscheveld Schoonhoven  Serenade 25-jr. jubileum 
Dr. Brouwer (orkest)  

24-12-2004 Nw.lande, Elim en 
Hollandscheveld 

 23:00 Kerstnacht (vrijwillige deelname) 

12-03-2005 Hollandscheveld Jeugdcentrum 20:00 Uitvoering 2005 (malletband/orkest) 
09-04-2005 Hattum   Podiumconcours (malletband) 
05-06-2005 Hollandscheveld Geref. Kerk  Begeleiding zangdienst (orkest) 
     
#     

* NB: onder voorbehoud, geplande tijden ed. kunnen later wijzigen         # noteer hier eventuele extra optredens 

KOPY 
De volgende editie verschijnt op 14 december a.s. Jouw 
bijdrage is van harte welkom. S.v.p. inleveren voor 7 
december a.s., bij voorkeur via de mail: 
redactie.juldeb@tiscali.nl of bij een redactielid.  

Gut oh gut oh guttegut …. wat ben ik  moe 


