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Van de voorzitter 
Samen de draad oppakken 
 
Geachte leden, 
 
Aan mij de eer om, zo net na de vakantie, deze
nieuwsbrief te beginnen. Dat doe ik graag met de
hartelijke felicitaties aan Bernhard en Hillegonda met
hun prachtige zoon Ruben. Na wat �aanloop-
problemen� gaat nu gelukkig alles goed en het klinkt
als een cliché: maar geniet ervan, want kleintjes zijn
zomaar groot, voordat je het weet. 
Voor de vereniging: een nieuw seizoen voor de boeg
met weer veel activiteiten in het verschiet. De
jaarmarkt in Hollandscheveld ligt net (succesvol)
achter ons, die van Elim moet nog komen. Voor ons
dus nog een kans om de kas te verstevigen en onszelf
met ons optreden tijdens het bloemcorso op een 
positieve manier aan het publiek te presenteren.
Mogen we weer op inzet van iedereen rekenen? Zowel
bij de kraam als tijdens het optreden? Ook het
aanstaande najaarsconcert samen met Irene is weer
een prachtige manier om onze wekelijkse repetities
te �verzilveren�.    
 
Afgelopen week sprak ik met één van de leden over
de inzet en de aanwezigheid bij optredens. De laatste
tijd ontbraken er regelmatig leden bij optredens die
in eerste instantie hun aanwezigheid wel hadden     !

- vervolg � 

 
toegezegd maar er toch niet waren��. Alle (geldige)
omstandigheden daargelaten: als we niet komen op-
dagen op momenten dat we afspraken hebben moeten
anderen die er wel zijn ervoor opdraaien. Simpel 
gezegd: we laten anderen stikken. Dit werkt aan twee
kanten verkeerd: allereerst is dat qua optreden niet
goed, maar nog belangrijker: we wekken daarmee
onderling de indruk dat het ook nog normaal is om
onaangekondigd weg te blijven! We waren het roerend 
met elkaar eens dat we er (ook bij een straatoptreden
wat fysiek best zwaar is) �gewoon� moeten zijn en dat
ieder optreden een kans is om sympathie te kweken
bij het publiek en hen te laten genieten van onze
muziek.  
 
Een nieuw seizoen, vakantie achter de rug en hopelijk 
uitgerust mogen we met elkaar de draad weer
oppakken. Laten we dat vooral MET ELKAAR doen!
Graag tot ziens bij de repetities, optredens en alles
waar we als leden gezamenlijke inspanningen moeten
leveren. 
  
Uw voorzitter 

                                                

Van de ooievaar 
    

                                    

"Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door u geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat u mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent." 
 
Op 04 juli is geboren: Ruben Gesinus Jaap Kreeft. 
Zoon van Bernhard en Hillegonda Kreeft-van 
Dijken. 
 
Gefeliciteerd! 
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Wist je dat?
 
- aantekeningen maken loont 
- een potlood zich hiervoor prima leent 
- een goed potlood onmisbaar is voor elke muzikant 
- slagwerkers ze soms gebruiken als reservestokken 
- IKEA handzame potloodjes verstrekt 
- je deze GRATIS mee kunt nemen 
- en dus beter meer dan 1 kunt pakken 
- ze in elke tas of koffer passen 
- ook prima achter je oor blijven zitten tijdens de 
  repetitie 
- er jammer genoeg géén gummetje aan zit 
- een stompe punt niet geslepen hoeft te worden 
- je dan beter het volgende gratis potlood kunt 
  pakken 
- IKEA de potloden niet als kleurpotloden heeft 
- dit is omdat kleurenblinden dan ook muziek kunnen
  maken 
- je zelf kleur moet geven aan de muziek 
- je beter familie of kennissen kunt vragen enkele 
  potloden bij de IKEA mee vandaan te nemen 
- jij hiermee tijd bespaart zodat je extra kunt 
  oefenen 
- het mes dus aan twee kanten snijdt 
- je de potloodjes niet zelf in elkaar hoeft te zetten 
- dit veel ergernis bespaart 
- en het mes dus zelfs aan drie kanten snijdt 
- bladmuziek wel weer schoon ingeleverd moet 

worden

Gezellige avond 
Ondanks matige opkomst geslaagde feestavond 
 
Omdat bleek dat er tijdens de repetities niet altijd
genoeg tijd is om lekker bij te kletsen, en de pauze
vaak net iets te kort is, leek het ons een goed idee
om een gezellige avond te organiseren. De feest-
commissie zou bestaan uit een aantal vrijwilligers en
wel: Sylvia, Kirsty, Kobi, Werner en Ina. Tijdens de 
vergaderingen hadden we het al heel gezellig!. (Met
natuurlijk op zijn tijd een kopje koffie!) Begin mei
hadden we al een datum geprikt en doorgegeven op
de repetitie, zodat iedereen hier rekening mee kon
houden. Zaterdag 16 juli leek ons een geschikte dag. 
Vlak voor de zomervakantie, zodat iedereen nog
even kon bijkletsen en een mooie gelegenheid om
elkaar een prettige vakantie te wensen. De datum
stond vast, nu nog een invulling voor de avond. We
wilden het een beetje dicht bij huis houden, niet te
duur maken, en iets doen wat leuk is voor jong en
oud. Al met al is ons dat aardig gelukt. 
De avond werd gehouden in het buurthuis van
Nieuw-Moscou van 20:00 uur tot ongeveer 24:00 uur.
De weg er naar toe was inmiddels bekend, want ja,
daar was ook het buurtconcert. Na de koffie met
cake mochten we onze drankjes afhalen aan de bar.
Ook werd er toen een héle grote pan op het vuur
gezet, en hierin konden we vlees bakken. Nou, de
karbonades, speklapjes, hamburgers enz. gingen er
lekker in! Ook stonden er heerlijke salades, stok-
brood, sausjes, enz. Het was allemaal prima
verzorgd! Toen de meesten van ons genoeg hadden
gegeten werden we in groepjes verdeeld. We
moesten ons wagen aan oer-Hollandse spelletjes als:
Pik-je-Brik, Kazenspel, Kogelspel, Stokken vangen,
enz. Sommigen waren zo fanatiek, dat ze om kwart
over 12 vriendelijk doch dringend werden verzocht
om te stoppen met spelen! Om ongeveer kwart voor
een gingen de laatste feestgangers moe maar
voldaan naar huis. 
Wij als feestcommissie hadden het gevoel dat
iedereen het wel naar zijn/haar zin heeft gehad en
dat was ook de bedoeling! Wij zonden het leuk om
deze avond te organiseren en willen dat best nog
eens doen, maar we vinden het wel jammer dat er
maar zo weinig mensen waren. We waren nl. met 33
personen (incl. partners!). We hebben ons best
gedaan om met iedereen rekening te houden, maar
hadden wel op een grotere opkomst gerekend. De
plannen voor een volgende feestavond zijn er al, dus
volgende keer beter! Maar daar horen jullie t.z.t.
wel meer van. 
 
 
 
 
 

 
 
Kirsty, Kobi, Sylvia, Werner en Ina 

Hoe maak je je dirigent gek?
Enkele waarheden van Henk van Lijnschoten 
 
Tip4: 
 
Om uzelf extra zekerheid te verschaffen kunt u het 
best vragen stellen omtrent zaken die op voorgaande
repetities zijn besproken. 
 
Heb jij ook zo'n nuttige tip? Mail hem dan naar: 
tip@julianadebazuin.nl.  

Bloemencorso Elim, 10 september 2005 
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Uitslag puzzel 
Een muzikale woordzoeker 
 
In nieuwsbrief nr. 4 vond je een muzikale woord-
zoeker. Nadat alle woorden gevonden waren
vormden de resterende letters een zin. De oplossing
luidde: muziek maken doe je bij juliana de bazuin. 
 
De redactie 

 
 
Dat muziek maken leuk is, wisten wij als muzi-
kanten allang. Daarom zijn we als vereniging ook
actief op de basisscholen in ons werkgebied om
kinderen enthousiast te maken voor de muziek.
Maar de belangstelling voor muziekbeoefening
staat in ons land sterk onder druk door o.a.
bezuinigingen op scholen, een breed aanbod  van
allerlei andere vrijetijdsbestedingen, vooroor-
delen en imagoproblemen.  
 
Recent wetenschappelijk onderzoek geeft alle
inspanningen een flinke duw in de rug met enkele
verbluffende resultaten. Zo is aangetoond dat
muziek een zeer belangrijke invloed heeft op
zowel de intelligentie als de sociale vaardigheden
van kinderen. Muziek maken: 

- bevordert integratie 
- stimuleert de intelligentie 
- verbetert het sociaal gedrag 
- bevordert de schoolprestaties en 
- vermindert concentratieproblemen 
 

Door zelf muziek te maken wordt de intelligentie
van kinderen verhoogd en vooral het abstractie-
vermogen en het analytisch denken sterk
verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt
daarbij het groepsgevoel en de discipline, even-
als de sociale en emotionele vaardigheden.
Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld
Voor details ga je naar www.muziekmaaktslim.nl.
 
Gezien de genoemde conclusies kunnnen we als
vereniging toch niet anders dan vol in te zetten
op ons jeugdbeleid en zelf onze eigen kinderen
op te laten groeien met de muziek. Klinkt
allemaal heel mooi, maar dit helpt de
vooroordelen en imagoproblemen nog niet uit de
wereld. Wat wij hier persoonlijk en/of als
vereniging aan kunnen doen? Thuis flink
repeteren zodat de buurt onze muziek mee krijgt
en we bij optredens goed beslagen ten ijs komen
en ons flink in de picture spelen op straat of in
de concertzalen. Want wees nou eerlijk: wat is
nou een dorp zonder muziekvereniging? Of een
feest zonder muziek? 

 
 

'Wat sport is voor het lichaam, 
is muziekbeoefening voor de geest!' 

 

De stemvork 
Een verrassend muzikaal wereldrecept 
 
Recept Marja van der Vinne 
Tuinbonenschotel met mosterd en tartaartjes 
  
Ingrediënten: 
- 6 eetlepels Blue Band Culinesse 
- 200 g uienblokjes 
- 4 stuks runder tartaartjes 
- 200 g spekblokjes 
- 450 g macaroni-spaghettigroenten 
- 1 pot tuinbonen 
- 125 ml Blue Band Finesse voor koken  
- 2 eetlepels Franse mosterd 
- 1 potje zilveruitjes 
- 1 potje augurken 
 
Bereiding: 
- Verwarm 2 eetlepels Blue Band Culinesse in een 
wok tot de grote bellen verdwijnen en bak de ui en 
spekblokjes al omscheppend mooi bruin. Schep ze op 
een bord.  
- Verwarm 2 eetlepels Blue Band Culinesse in de wok 
en roerbak de macaroni-spaghettigroenten in 3-4 
minuten beetgaar.  
- Wrijf de tartaartjes in met zout en peper. Verhit 2 
eetlepels Blue Band Culinesse in een koekenpan en 
bak de tartaartjes in 6-8 minuten bruin en rosé van 
binnen. 
- Giet de tuinbonen af en schep ze door de groenten. 
Roer ook de Blue Band Finesse voor Koken en 
mosterd erdoor en warm het gerecht al 
omscheppend goed door. Voeg zout en peper en 
eventueel nog wat mosterd naar smaak toe. 
- Leg de tartaartjes op vier borden en schep de 
tuinbonen ernaast. Strooi de uien en spekjes erover. 
Geef de augurken en zilveruitjes erbij. Serveer 
eventueel met volkorenbrood, zoetzure augurken en 
zilveruitjes. 
 
Tip: Deze schotel wordt lekker pittig als u het spek 
vervangt door kleine blokjes chorizo of salami. 
 
Ik geef de stemvork door aan Bernhard Kreeft. 
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 Verjaardagskalender 
September-oktober 
 
September  
03-09 Hetty van Groningen 
14-09 Bertine Meijer 
17-09 Jan Meijer 
26-09 Freek Tibben 
29-09 Albert Tibben 
  
Oktober  
02-10 Kobi Everts 
09-10 Jacquelien Reitsema 
13-10 Marja van der Vinne 
16-10 Jolinda Wassens 
  
  
  
 
 

 
 

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 
10-09-2005 Elim Jaarmarkt  Kraam met enveloppenspel 
10-09-2005 Elim De Palm 14:15 Bloemencorso Elim (orkest & malletband)
15-10-2005 Noordscheschut De Cirkel  Najaarsconcert samen met Irene 
04-11-2005 Hollandscheveld Jeugdcentrum  Intern solistenconcours 

03-12-2005 Hoogeveen Buurtcentrum 
Wolfsbos 'De Ark' 13:15 Inhalen Sinterklaas 

10-12-2005  Elim  Kerstconcert 
*     

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

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

KOPY
 
De volgende editie verschijnt op dinsdag 01
november a.s. Jouw bijdrage is van harte
welkom.  
S.v.p. inleveren voor 25 oktober a.s., liefst via
de mail: redactie@julianadebazuin.nl, of bij
een van de redactieleden waarvan je de namen
hieronder kunt vinden.  

Bedankt! 
 
Hallo muziek collega's, 
 
Hier even een stukje van Fiona. Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten ben ik flink ziek geweest! In die 
periode heb ik aan belangstelling absoluut niet te klagen gehad!! Daarom wil ik alle mensen bedanken waarvan 
ik een groet, sms, mailtje, kaart of cadeautje heb gehad!! Super!! Dit was erg leuk, ik had het idee dat ik niet 
vergeten werd. Zoals jullie ook wel weten ben ik altijd (vrij druk) :-) , en is op bed liggen en niks doen een ramp 
voor mij, daarom was het erg leuk om op die dagen te wachten op de postbode! Dat was het leukste van de 
dag!! Dus muziekcollega's ��������� BEDANKT VOOR ALLES!! 
 
Groetjes, Fiona 


