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'Take noot of this' 
 

Nieuwsbrief Chr. Muziekvereniging Juliana de Bazuin 
Nieuwlande/Hollandscheveld 

 

Jrg. 2, editie 6 December 2006 

81 punten: 1e prijs 
 

 
 
Na een intensieve voorbereiding leverde het fanfareorkest van onze vereniging op zaterdag 25 november jl. een 
prestatie van formaat. Op het bondsconcours van de CBOW behaalde het 40-koppige orkest met ruim 81 punten een 
mooie eerste prijs. Een pakkende reactie: loon naar werken. In deze editie diverse bijdragen over de voorbereiding. 
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Van de voorzitter 
Adieu 2006…… welkom 2007 
 
De donkere dagen rond kerstmis bieden mij 
ieder jaar weer ruimschoots de gelegenheid om 
te mijmeren over het afgelopen jaar, om te 
kijken in de spiegel naar wat ik niet heb 
gedaan en me wel had voorgenomen en om 
alvast plannen te maken voor 2007. 

 
Een goed verenigingsjaar met veel goed 
bezette optredens waarbij we onze muzikale 
kwaliteiten goed hebben laten gelden. Twee 
bijzonder drukke periodes in de maanden 
mei,juni,juli en de november december 
periode waarbij Leo en orkest  zich voor de 
volle 100% hebben ingezet resulterend in een 
mooie eerste prijs op het bondsconcours in 
Hoogeveen. 

 
Een nieuwe dirigent voor onze malletband die 
met jeugdig elan weer “de nodige kolen op het 
vuur gooit”. 

 
Een tweetal financieel zeer goed geslaagde 
koekacties; twee jaarmarkten met daaraan 
gekoppeld onze traditionele verloting. Een 
tweetal zaterdagen appels plukken in de polder 
dit ter financiële ondersteuning van een uiterst 
geslaagd repetitie weekend. 

 
Onze jeugdleden die langzaam maar zeker een 
vaste plaats krijgen in ons orkest. 

 
Daarnaast was er ook het stoppen, van Jurrie 
en de sombere berichtgeving rond zijn 
gezondheid. 

 
Naast vreugde bij de geboortes (van naar ik 
hoop allemaal nieuwe muzikanten) waren er 
ook momenten van intens verdriet wegens het 
wegvallen van een dierbare of zorg bij ziektes 
of anderszins bij onze muzikanten. 
 
Als nieuwbakken voorzitter heeft de inzet van 
jullie allemaal en de steeds onzichtbare hand 
in mijn rug mij goed gedaan waarvoor aan een 
ieder mijn oprechte dank 
                   
Vooruitkijkend naar 2007,een jubileumjaar met 
de nodige muzikale activiteiten maar ook een 
jaar om een aantal gemiste kansen opnieuw 
vorm te geven. Verder doorgroeien zowel 
kwalitatief als kwantitatief zal het motto zijn 
voor malletband zowel als groot orkest. 

 
Rest mij niets anders dan een ieder hartelijk te 
bedanken voor de inzet en  jullie vredige 
kerstdagen te wensen en een voorspoedig 
2007. 

 
Jan 
 

De stemvork 
Een verrassend muzikaal wereldgerecht 
 
Omdat de winter weer voor de deur staat een lekker 
en pittig mexicaans ovenrecept! Heerlijke canneloni's! 
Niet moeilijk. En handig vooraf klaar te maken, zodat 
je niet in de keuken hoeft te staan als er bezoek is. 
 

bereidingstijd 30-60 minuten 
ingrediënten 12 canneloni's, 500 gr rundergehakt, 

avocado, 2 chilipepers, 1 blik gepelde 
tomaten, 1 blik maïs, 50 gr  geconcen-
treerde tomaat, 50 gr boter, 70 gr 
bloem, 1 liter melk, komijnpoeder, cur-
cumepoeder, nootmuskaat, 1 blokje 
pure bittere chocolade, enkele teentjes 
look, 1 flesje Corona, 300 gr geraspte 
Cheddarkaas 

voorbereiding Verwarm de oven op 180 graden en 
pureer de avocado 

serveertips Lekker met een heerlijk rood wijntje of 
een Mexicaans biertje. 

Bereidingswijze: 
Doe een beetje olie in een pot - Bak hierin het 
rundsvlees samen met wat look, komijnpoeder, 
curcumepoeder, fijn gesneden chilipepers, peper en 
zout - Voeg de blikken tomaat, een blokje chocolade 
en wat bier toe - Laat sudderen - Maak een roux van 
boter en bloem - Voeg hier melk en nootmuskaat, wat 
peper en zout en de gepureerde avocado toe - Nadat 
de 'chili' wat is ingekookt, voeg je de maïs toe - Roer 
alles goed om - Vul de canneloni's met chili en houdt 
de saus even apart - Leg de canneloni's in een 
beboterde ovenschotel, overgiet ze met de overschot 
van de chili en de avocado-bechamel - Overstrooi het 
geheel rijkelijk met de geraspte Cheddar - Kook de 
schotel gedurende een half uur gaar in de oven. 
 
Eet Smakelijk! van  Renate Nijman 
 

Ik geef de stemvork door aan Jarno van Goor 
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Studieweekend Drouwen 
Een verslag 
 
Hallo allemaal, even mijn ervaring van het afgelopen 
studieweekend. Vrijdagavond 10 november begon de 
pret, langzaam maar zeker kwamen de deelnemers 
binnendruppelen in Drouwen, groepsaccommodatie 
Alinghoek. Na een shotje cafeïne (of iets anders 
drinken) en een plakje cake of koek werden de 
bedden klaargemaakt voor de nachtrust? Om onge-
veer 20.30 uur het begin van de studie, een uurtje 
spelen in onze repetitieruimte. Gelukkig was er niet 
al te veel licht en wat lampen op verkeerde 
plaatsen, zodat we een goed excuus hadden 
wanneer er iets fout ging. De toon voor dit muzikale 
weekend werd gezet! Na de repetitie moesten we 
toch wel even haasten om niets van het leven van 
Jan Smit te missen, maar gelukkig hebben we weer 
helemaal met hem kunnen meeleven. 
 
Jan en Bertine hebben ons laat op de avond even 
flink laten zweten (lees: nadenken), maar het bleek 
dat we toch echt veel te hard nadachten. Dit was 
voor mij toch echt iets waar ik op zat te wachten: 
verstand op nul en gaan….. (of had ik het nu toch 
verkeerd begrepen?) Na wat spelletjes doen, wat 
eten en drinken, tv-kijken, boekje lezen en 
heeeeeeel veeeeel gezelligheid was het bedtijd. 
Uiteraard voor de één wat eerder dan voor de ander, 
maar uiteindelijk heeft iedereen zijn/haar bed 
opgezocht. 
 
Zaterdagochtend om 8.00 uur ontbijt en ja hoor daar 
zaten we dan zo fit als een hoentje, klaar voor de 
dag!? Net als vrijdagavond kwam ook nu langzaam 
aan iedereen binnendruppelen en was er wederom 
een warm ontvangst met koffie/thee/fris. Voor een 
enkele onder ons leek het wel of hij ook vrijdag al 
was blijven slapen, want geheugenverlies was al 
opgetreden, hij was Elske vergeten mee te nemen, 
maar gelukkig is ze er toch gekomen! Het was 
inmiddels al repetitietijd geworden en vol energie 
trokken we weer naar ons zaaltje. Na veel arbeid, 
afgewisseld met wat tijd voor de inwendige mens, 
moesten er na de koffie/theepauze van de middag 
weer mensen naar huis. Helaas! Repeteren maar 
weer, en na een langere pauze waarin we heerlijk 
hebben gegeten nog één keer repeteren dit 
weekend. 
 
’s Avonds was er een speurtocht: deur de bossen, 
deur de heide, dwars deur ’t kanoal … en deur de 
regen! Omdat zo’n weekend toch verbroedering 
geeft, was het moeilijk om elkaar los te laten, maar 
gelukkig zijn we een vrij mobiel orkest zodat we 
elkaar regelmatig even konden bellen wat we nu 
weer om ons heen zagen. (ik zag voornamelijk zwart 
en bomen) Gelukkig kwamen we allemaal weer bij 
de Alinghoek aan en konden we opnieuw genieten 
van wat lekkers te eten en/of te drinken en was er 
opnieuw/nog steeds gezelligheid. 
- vervolg op pag. 4 - 

Sponsoractie Plusmarkt 
 Hoe komt Juliana/De Bazuin aan zijn fortuin? 
 
Vanaf 13 november 2006 tot en met 3 februari 2007 
kunnen wij onze kas weer spekken met de Sponsor-
actie van de Plusmarkt. Tijdens deze actie krijg je 
bij elke € 10,-- aan boodschappen (geen rookwaar en 
drank) een sponsorpunt die 5 eurocent waard is. Bij 
bepaalde artikelen zullen er extra punten gegeven 
worden. Dit kan dus lekker oplopen en is een 
makkelijke manier om wat extra geld binnen te 
halen voor de vereniging, waar we leuke dingen mee 
kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan aanschaf van 
instrumenten of het aanstaande jubileumjaar van de 
vereniging. 
 
HET IS DUS DE BEDOELING DAT JE JE HELE FAMILIE 
EN AL JE VRIENDEN EN KENNISSEN VRAAGT OM 
HUN BOODSCHAPPEN TE DOEN BIJ DE PLUSMARKT 
EN JOU DE PUNTEN TE GEVEN! 
 
De punten die je zelf of van anderen krijgt, kun je 
inleveren bij Albert en Lammien Tibben. Dit kan 
tijdens de repetitieavonden. Zij zullen deze punten 
dan wekelijks inleveren bij Plus Cappendijck en die 
zal de tussenstand ook wekelijks bekend maken op 
een scorebord in de winkel. En natuurlijk willen wij 
bovenaan staan, of niet soms! 
 
Wij kunnen onze vereniging ook nog eens extra 
promoten door extra activiteiten. In ons geval kun je 
dan bijvoorbeeld denken aan het maken van muziek 
door de verschillende onderdelen van onze 
vereniging voor of in de winkel. Dit doen we in 
overleg met Plus Cappendijck op een nader te 
bepalen tijdstip, waarschijnlijk begin januari 2007. 
Over het hoe en wanneer zul je nog nader 
geïnformeerd worden. 
 
Wij gaan er vanuit dat je allemaal je best wilt doen 
om deze actie voor onze vereniging tot een 
grandioos succes te maken. 
 
Hoe komt Juliana/De Bazuin aan zijn fortuin? 
Ze worden rijk met de sponsoractie van Plus 
Cappendijck! 
 
 
Het Bestuur 
 

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 
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Op concours  
Gedachten en belevingen van een trombonist 

 
Dinsdagavond 21 november 
’t Is bijna twintig over zeven, ik moet me nu haasten 
anders ben ik, die verdikke het dichtst bij woont, te 
laat. ‘k Heb nog storingsdienst dus hup telefoon in 
de buuze en op naar het Jeugdcentrum. Ik hoop dat 
ik vanavond niet gebeld wordt voor een storing, het 
zal wel meevallen want het is erg rustig. Ziezo, 
trombone uut de koffer, standaard in mekaar en 
blazen maar. Wat zullen we spelen. Tuurlijk we 
beginnen met Daar Juicht Een Toon….Jan begint. 
En dan? Weer nummer 1 uut Zeven Koraal Bewer-
kingen, dat kennen we nu toch wel? Blijkbaar nog 
niet want Leo krijgt er maar niet genoeg van. Nouja 
spelen maar, volgens mijn giet ut best wel. Even een 
domme vraag: Spelen we de herhaling niet? Nee, dat 
is natuurlijk al weken eerder vermeld maar toen zat 
ik natuurlijk weer te ouwehoeren zoals gewoonlijk. 
In ’t vervolg toch eens beter luisteren als er wat 
gezegd wordt. Nou dat ging ja best, hup volgende 
stuk: Odyssee. Dat wordt weer tellen, alhoewel ‘k 
kant  al oardig op gevoel spelen, maarja dat wil Leo 
natuurlijk niet, dus toch maar tellen 1,2,3,4  2,2,3,4  
3,2,3,4………11,2,3,4 adem en hop gelijk met Gretha. 
Nou dat klonk ook al wel goed al zeg ik het zelf. 
Maar is dit wel hetzelfde tempo?? Ach Leo zal’t wel 
goed hebben, hij heeft er per slot voor geleerd. Nou 
volgende stuk dan maar Contasto Grosso, wat een 
contrast ( maar das geleuk ok de bedoeling). Ik zal 
nu nog meer proberen de accenten te spelen. Puntje 
d’r boven, accent naar rechts, streepje erboven. Dat 
soort dingen maar ook wat meer piano (ben ik soms 
de enige die dat doet, want hoe zacht ik ook flof het 
blijft hard klinken. Nou trompeetjes jullie magt ook 
wel wat zachter). Hèhè ,ff mag eindelijk es wat 
knetteren. Nou al met al klinkt Contasto ook wel al 
is het wel hier en daar wat onrustig, maar we 
hebben gelukkig nog een repetitie dus dat zal ook 
wel goed komen. Dan nu…….sssstttt, ohoh nog eem 
’t water d’r uut en…..ja hoor Grietje begint al. 
Tsjonge wat knap dat ze dat durft. Ja hier ist nog 
niet zo moeilijk maar zaterdag in die grote Tamboer. 
Da’s andere koek. 1,2,3,4.. daar gaan we ( ’t is net 
het begin van Pipi). Hatsikidee ik krijg bijna de 
neiging om te gaan staan en te gaan dansen, maar 
dat doek maar niet. Wat zult ze wel denk’n. Op het 
einde even wachten (dan schiet het me weer door 
m’n gedachten, daor kompie daor kompie) gelukkig 
Ina haar solo kwam d’r ok wel weer goed uut. Nog 
één keer kletssssssss en dat was The Irish Dance 
Master. Blijft een leuk stukkie.  
 
Donderdag 23 november 
Bijna weer te laat, maar hup jas an en naar het 
Jeugdcentrum. Hopelijk de laatste keer want ik heb 
het nog drukker met repeteren dan met e-mailtjes 
doorsturen. Natuurlijk weer de vaste volgorden en 
de bekende puntjes op de i.  
-vervolg op pag. 5- 

-vervolg van pag. 3- 

 
Helaas was Jaqueline ziek geworden en is zij naar 
huis gebracht. Voor de rest werd het ook weer 
bedtijd. 
 
Zondagochtend, 8.00 uur ontbijt, maar waar is 
iedereen? De halve corveeploeg ligt nog op één oor, 
staat nog te douchen of wat ook maar. Het weekend 
begint zijn tol te eisen, maar uiteindelijk zijn we 
met z’n allen op tijd vertrokken naar de kerk in 
Gasselte om de dienst te begeleiden. De één iets 
witter om de neus dan de ander en de oogjes ook 
nog wat klein, maar wat maakt het uit. Jullie 
hebben volgens mij best OK gespeeld en ik kan het 
weten als jullie daarvoor betitelde dirigente. Na de 
dienst, met z’n allen terug naar de Alinghoek om 
het weekend af te sluiten met enkele woorden van 
onze echte dirigent en de voorzitter. Nog samen 
eten en opruimen en dan tot ziens! 
 
Kort samengevat is mijn visie over dit weekend: 
super gezellig en heel erg leerzaam! Organisatie 
bedankt, het was tip top voor elkaar allemaal!  
En tegen de mensen die een deel of die niet 
geweest zijn wil ik nog even zeggen, dat het erg 
jammer was dat jullie er niet bij konden zijn. We 
hebben jullie gemist, niet alleen tijdens de 
repetities, maar zeker ook tijdens het gezellig 
samenzijn. Wie weet een volgende keer een 
studieweekend met meer deelnemers?  
 
Groetjes Alet 
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Geboren 
Reisverslag van de ooievaar 
 
De afgelopen maanden zijn diverse muzikanten 
verblijd met een jonge telg: 
 
Op 06 oktober werd Eva, dochter van Bernhard en 
Hillegonda Kreeft, geboren. 
 
Op 23 oktober werd Dagmar geboren. Zij is de 
dochter van Betty en Gerwin Maat. 
 
Op 29 november werd Luuk geboren. Hij is de zoon 
van Renate en Michel Nijman. 
  
Op 30 november werd Kevin, zoon van Kirsty en 
Erwin Kip, geboren. 
 

             
 

Namens de redactie: van harte gefeliciteerd! 
 

-vervolg van 4 pag.- 

 
Hopelijk geen verassingen van Leo z’n kant want dat 
maakt sommigen nogal van slag(werk). Schreeuwt er 
een achter me: haha de ene laatste keer en dan …… 
we goat die stukk’n volnde weeke ritueel ver-
braand’n. Nouja ik heb ze wel eens vervelender 
meegemaakt, maar smaken verschillen. Na afloop 
van de leste repetitie wordt Rudolf en Rianne 
bedankt voor hun medewerking, applaus op z’n 
plaats. Maar die vent naast me, het voelt wel weer 
vertrouwd maar Henry is ook een gast. Hup hij ook 
applaus………. Dan wrijft Jan het er nog een keer in. 
Mensen, zaterdagochtend om 07:30 uur aanwezig en 
denk om je sokken, schoenen en de rest. Jaja dat 
weet ik nou wel. Wel een pluspunt van vanavond is 
dat Leo zei dat we het instrument niet meer 
mochten schoonmaken en uit elkaar halen. Dat 
scheelt al weer. Lekker makkelijk. Hup noar huus 
want ik moet er morgen weer vrog uut. CV ketel 
monteren bij JC, en das veur een trombonist geen 
eenvoudige klus. 
 
Vrijdag 24 november 20:00 uur 
Verhip die bloes die Henriette me heeft meegeno-
men is wel een heel dun bloesje, en er zit ook nog 
een kriebeltje in. Dat kan natuurlijk niet. Kom ik net 
uut Hoogeveen om een tamboerijntje te halen voor 
Ilonka, voor Sinterklaas morgen. Had ik ook wel even 
een bloes mee kunnen nemen. Nouja dan nog maar 
even naar Jan Koster, die zal ze ook wel hebben. En 
jahoor witte bloesen zat €50,- €60,- das wel errug 
duur voor een wit bloessie. Aha, daar ligt er een die 
wat goedkoper is, in de tas en strijken maar. Die 
vouwen willen er toch niet zo makkelijk uit. Alles 
gelukt: Trombone staat klaar, muziektas (MET 
PARTITUREN) staat klaar, vestje past ook nog, dat 
komt morgen wel goed. 
 
Zaterdag 25 november 
06:30 wekker gaat af, ik snooze hem nog een keer … 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………… 06:40 er toch maar uit, 
even douchen, eten Waldo uitlaten en jahoor uit het 
zijraam gezien van ons huis kan ik net zien dat de 
eersten er al zijn. Nou dan ga ik ook maar: GOOD 
MORNING JULIANA-DE BAZUIN. Vraagt Leo ook nog of 
ik de partituren wel bij me heb. Wat denk je dan? 
Ach zegt ie ook nog: Je woont gelukkig dichtbij. 
Groot is Uw trouw o Heer…..daar beginnen we mee, 
hoe kan het ook anders. Nog een stukje Odyssee en 
dat moet het doen, want het is 08:00 uur we gaan in 
stoetvorm naar Hoogeveen. 
 
Ik rijd geloof ik maar achter die Saxo aan, die rijdt 
richting het Mauritsplein, hoeven we lekker niet te 
betalen (hoezo krent). Lopens naar de Tamboer waar 
Jan met een brede grijns op z’n gezicht zegt: Alleen 
de mensen met een grote mogen hier achter naar 
binnen, de rest moet maar omlopen naar de voor-
kant van de schouwburg. Het lijkt waarachtig wel 
kinderkermis, we krijgen verduld een stempel op de 
hand als we naar binnen gaan. � 
 

 
�  Denken ze soms dat ik voor de lol met m’n 
trombone loop te slepen. Nouja, eerst maar een 
bakkie, sinds deze week zonder suiker, die ik nadat 
ik hem op heb zeker niet ga terug brengen. Voor 
€1,90 magt ze em ok wel ophaal’n. Nog even naar de 
W.C. , partituren inleveren en hup het podium op. 
Wat hebben die slagwerkers weer een ruimte 
ingenomen. Dat moet anders, want wij hebben geen 
schuifruimte. Stoelen slepen, klokkenspel verzetten 
en bekkens verplaatsen. Jahoor zo wil het wel. 
Nou…..succes hé. Wat is dat nu………? Ik krijg 
verdorie last van iets waar ik bijna nooit last van heb 
tijdens een optreden. IK KRIJG DE KRIEBELS. Maar zo 
te zien, rechts naast me zitten er nog een paar die 
hun trompet een vibratie meegeven zonder dat ze 
het willen. Gelukkig is het een gezonde spanning. 
Even stemmen……..even zwaaien………en weer verder 
stemmen.  Héé BEN brult er een vent. En ik denk: 
Tjonge, wat klinkt dit anders dan het Jeugdcentrum, 
als dat maar goed gaat. Ik ga toch even vragen aan 
Leo of we rekening moeten houden met de zaal of 
dat we net zo moeten spelen als we gewend zijn. 
Het wordt het laatste. Zo, de voorzitter begint met 
een welkomstwoord en een gedicht. We mogen 
beginnen na de presentatie van ons orkest onder 
leiding van Leo Harmsen. Gaan staan is er overlegd 
dus hup in de benen. Zitten en 1,2,3 we zijn 
los……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………… 

EERSTE PRIJS!!!!!!!!! 
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Verjaardagskalender 
December-Januari 
 
 
December  

06 december Joke Kuiken 

29 december Ina Wachtmeester 

  

Januari  

03 januari Ben de Jonge 

22 januari Tiny Woltinge 

22 januari Petra Dekker 

  
 

 
 
 
 
 

Optredens- & activiteitenkalender 2006/2007 
De volgende optredens staan gepland voor (jeugd-)orkest en malletband: 
 

Datum Activiteit Locatie Aanwezig Bijzonderheden 
09-12-2006 Kerstconcert De Brug, Elim 18:15u Orkest 

24-12-2006 
Spelen in de 
kerstnacht 

 
ca 22:00u  

02-01-2007 Nieuwjaarsreceptie 
Jeudcentrum, 
Hollandscheveld 

19:30u Alle leden 

Januari 2007 
Promotie 
sponsoractie 
Plusmarkt 

Plusmarkt, 
Hollandscheveld  Alle onderdelen 

Half febr. 2007, 
op vrijdagavond 

Solistenconcours 
 

 Orkest en malletband 

10-03-2007 Voorjaarsconcert  ca. 19:30u Alle onderdelen 

13-03-2007 Jaarvergadering 
Jeugdcentrum, 
Hollandscheveld 

ca. 19:30u Alle leden 

     
 

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

KOPY 
De volgende editie verschijnt op dinsdag 20 februari. 
Jouw bijdrage is van harte welkom. S.v.p. inleveren 
voor 13 februari a.s. 
 
Inzendingen bij voorkeur via de mail: 
redactie@julianadebazuin.nl, of bij een van de 
redactieleden waarvan je de namen op pag. 3 kunt 

vinden.  

Jubileum 
 
Na het jubilerende dweilorkest in 2006 heeft in 
2007 onze vereniging zelf wat te vieren: haar 40 
jarig bestaan. 
 
Als vereniging zal dit feit niet ongemerkt aan ons 
voorbij gaan. Het bestuur werkt momenteel haar 
plannen uit. 
 
In volgende edities meer over dit heuglijke feit! 
 
Meer weten? Maar waar vind ik dat zo snel? 

Surf naar:  www.julianadebazuin.nl  


