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Van de voorzitter 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om op deze 
plaats de nieuwjaarstoespraak, zoals gehouden tijdens het 
Nieuwjaarsconcert op 5 januari 2019, in geschreven vorm te 
publiceren; 

Nieuwjaarstoespraak 2019 

Zeer geachte aanwezigen, van harte welkom in ons PJ 
muziekcentrum. Heel erg fijn om u aan het begin van het 
nieuwe jaar hier te mogen begroeten! 

Vorig jaar zou ik hier voor de eerste maal staan maar op 4 
januari 2018 bereikte ons het verdrietige nieuws van het 
overlijden van Mikel van Dijk. Mikel was in 2017 vol goede 
moed gestart als nieuwe dirigent voor ons jeugdorkest. Na een 
periode van gewenning ontstond er al snel een positieve klik 
tussen het jeugdorkest en deze getalenteerde dirigent en 
samen werkte men druk aan een mooie toekomst.  

Helaas liep het allemaal anders…  

Ons jeugdorkest heeft begin vorig jaar een moeilijke en 
verdrietige periode doorstaan, noemenswaardig om te 
vermelden is dat zij zelf de nodige zaken hebben gedaan om dit 
verdriet te verwerken. Zoals het organiseren van een 
herdenkingsavond en als afsluiting het verzorgen van een mooi 
concert samen met het jeugdorkest van MaasMuziek vol 
warme herinneringen aan Mikel. 

Fijn om te zien dat de moeder van Mikel, Anita en haar partner 
Remco, hier vanavond aanwezig zijn! Een speciaal welkom en 
namens de hele verenging heel veel sterkte in deze moeilijke 
periode! 

 

VOORWOORD 



 

 
2 . é 

! I  9
  

M 

We zullen nu eerst een kort moment van stilte houden om in 
onze gedachten bij Mikel zijn. 

Ons jeugdorkest speelde voor u Sunset Serenade geschreven 
door Thomas Doss; 

De achtergond informatie bij deze compositie luidt als volgt; 

“ Sunset Serenade is een eerbetoon van de componist 

aan een collega in de muziek die onverwacht en veel te 

vroeg uit het leven werd weggerukt. Ondanks de 

droevige aanleiding voor de creatie van dit werk 

weerspiegelt de muziek vooral veel fijne herinneringen 

evenals dankbaarheid om de samen doorgebrachte tijd 

en gedeelde ervaringen.” 

 

Ik wil graag verder gaan met een korte terugblik over 

het afgelopen jaar; 
Enkele hoogtepunten voor het harmonie orkest waren o.a. 

- Voor de 39ste maal wederom een succesvol Maartconcert 
met als speciale gast Rene van Kooten.  

- Een HAFABRA en een Windkracht concert waarbij we 
telkens twee gastorkesten mochten ontvangen in ons volle 
PJ muziekcentrum. 

- En recentelijk nog het Afscheidsconcert van de Gemeente 
Cromstrijen met alle drie de verenigingen uit de voormalige 
gemeente. Een totaal van zo’n 90 muzikanten van zowel 
NLS, Wilhelmina en PJ gaven gezamenlijk een schitterend 
optreden. Tijdens het concert hebben we van de gemeente 
een cheque van 500 euro mogen ontvangen. 
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Voor het jeugdorkest zijn we in 2018 opzoek gegaan naar een 
nieuwe dirigent en die hebben we gelukkig kunnen vinden in 
niemand minder dan Arnold Zwijgers! Rond de zomerperiode is 
hij bij ons gestart waarna hij gelijk een internationaal optreden 
mocht voorbereiden. Want onze jeugd heeft in september 
voor de tweede maal een reis naar Bad Orb in Duitsland 
gemaakt om deel te nemen aan het Internationale 
jeugdfestival voor de blaasmuziek. Uit betrouwbare bron kan ik 
u melden dat het een beestenboel is geweest! Het was meteen 
een perfecte gelegenheid voor dirigent en orkest om elkaar 
eens beter te leren kennen. 

Vooruitkijkend naar komend jaar… 

We zijn een mooie en bloeiende vereniging en kunnen gelukkig 
stellen dat het met onze vereniging over het algemeen erg 
goed gaat. We hebben voldoende leden alhoewel we wel 
zullen moeten blijven investeren in de jeugd, niet alleen 
investeren in de huidige jeugd maar ook naar de toekomst toe 
zullen we hard moeten blijven werken om voldoende jeugdige 
aanwas te krijgen. Gelukkig kunnen we de kinderen, die kiezen 
voor een muzikale hobby, gedegen muziekles aanbieden, 
gegeven door enthousiaste, en veelal jonge professionele 
musici. 

Het succes van de vereniging valt of staat met de hulp en inzet 
van vrijwilligers. Zonder gemotiveerde vrijwilligers zal de 
vereniging al snel tot stilstand komen. Worden er geen 
activiteiten meer georganiseerd of wordt het gebouw niet 
meer schoongemaakt, om maar eens iets te noemen. Als 
bestuur dragen we alle vrijwilligers een warm hart toe. 
Sommigen van hen zullen wat meer op de voorgrond aanwezig 
zijn maar er zijn er genoeg die op de achtergond meehelpen en 
hun steentje bijdragen aan het draaiend houden van de 
vereniging, allen heel hartelijk dank hiervoor! Ook in komende 
jaar zullen we een beroep moeten doen op de vrijwilligers, 
waarvan we er nooit genoeg hebben. Mocht u bij u zelf denken 
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iets te kunnen betekenen voor de vereniging? Laat het gerust 
aan mij weten! 

Voor het harmonieorkest staat voor dit jaar een aantal mooie 
evenementen op de agenda. Als eerste werken we toen naar 
grandioos 40ste Maartconcert met medewerking van niemand 
minder dan Trijntje Oosterhuis. We zijn er heel erg trots op dat 
we als vereniging een artiest van formaat hebben weten te 
strikken voor dit jubileumconcert. Hou de datum  
9 maart vrij, het wordt een weergaloos concert! 

Dan later in het najaar zullen we weer op concours gaan, zoals 
u misschien wel weet is het meedoen aan een concours een 
voorwaarde om in een bepaalde divisie te kunnen en mogen 
blijven uitkomen. Voor ons is het in het najaar dan alweer 5 
jaar geleden dat we voor het laatst voor concours naar 
Zaandam zijn afgereisd. Dit jaar zullen we ons natuurlijk van 
onze beste kant laten zien in de mooie concertzaal van De 
Hanzehof in Zutphen. 

Is het u bij aankomst opgevallen?…. 

Het stralende PJ logo! 

Door een klein ongelukje is het oude logo helaas gesneuveld, 
maar natuurlijk maken we van deze nood een deugd en 
hebben we het oude logo laten vervangen door het frisse en 
gemoderniseerde logo wat ontworpen is door onze 
huisontwerper Gert Vermaas! Kijkt u nog eens achterom 
wanneer u straks richting huis gaat? 

Wat minder zichtbaar maar niet minder belangrijk, afgelopen 
jaar hebben we geïnvesteerd in ons gebouw o.a. in een nieuw 
verwarmingssysteem zodat u er vanavond weer warmpjes 
bijzit en hebben we aan de buitenzijde van het gebouw de 
dakranden vernieuwd. We mogen als vereniging trots zijn op 
zo’n mooi eigen gebouw! 
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Het zal u niet ontgaan zijn dat de gemeentes in de Hoeksche 
waard vanaf dit jaar zijn gefuseerd tot een grote gemeente 
Hoeksche Waard. Van voor heen één van de drie muziek 
verenigingen in de gemeente Cromstrijen zijn we nu één van 
de 9 muziekverengingen die de gemeente Hoeksche  Waard 
telt. Wat ons dat in de toekomst gaat brengen weten we op dit 
moment zelf ook nog niet goed, mogelijk veranderen voor ons 
de subsidie regelingen en moeten we meer onze eigen broek 
op gaan houden. Maar we zullen er vanuit het bestuur alles 
aan doen om de muziekverenigingen of cultuur in het 
algemeen op de gemeentelijke radar te houden en het 
onderwerp blijven bespreken. Naar eigen zeggen heeft de 
nieuwe gemeente cultuur hoog op de lijst staan. De tijd zal het 
leren. 

In het verlengde hiervan loopt ook nog steeds de oud-
papierdiscussie, deze voor de vereniging belangrijke inkomsten 
bron ligt nog steeds onder vuur, we merken dat het ons er niet 
makkelijker op wordt gemaakt om het papier eens per maand 
in Klaaswaal op te kunnen halen, maar ik kan u melden dat we 
hier vooralsnog ook in het komende jaar mee door kunnen 
gaan. 

In 2019 gaan we vooral door met het doen van datgene waar 
we erg goed in zijn, dat is het maken van muziek, het vormen 
van een warme vereniging, waar we voor elkaar klaar staan, 
waar vriendschappen voor het leven ontstaan en waar we 
muzikaal talent ontwikkelen en een podium geven. 

Wij laten ons niet uit het veld slaan door een gemeentelijke 
herindeling of een grondstoffen beleid! 

Het logo op het gebouw straalt als nooit te voren! Wij zijn 
Prinses Juliana! Al meer dan 100 jaar! 

Ik wens u alle goeds en voorspoed voor 2019! 

Berber Leusink. 
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Op wat regendruppels en wat donker weer na is het nieuwe 
jaar super begonnen. En zelfs het donkere weer heeft z’n 
voordelen, ons nieuwe logo op de voorkant van ons 
muziekgebouw komt dan extra mooi uit. De eerste keer papier 
ophalen met de nieuwe leverancier van containers is inmiddels 
ook achter de rug en het was een “succes”. Of die nieuwe 
containers kleiner waren of dat er heel veel papier stond, wie 
zal het zeggen. Maar gelachen hebben we wel.  
Ook hebben we het muzikale jaar alweer afgetrapt met een 
Nieuwjaarsconcert dat stond als een huis, met een tot de nok 
toe gevuld muziekgebouw. Inmiddels hebben we ook alweer 
twee jubilarissen en twee ereleden in het zonnetje gezet. 
Volgens mij is iedereen klaar een nieuw jaar vol muziek. 
Overigens is het oude jaar ook meer dan gezellig tot een goed 
einde gebracht. Niet alleen was er het  optreden van de jeugd 
in Siloam en het kerstgala van de jeugd, er was ook een heel 
bijzonder afscheidsconcert in de sporthal in Numansdorp om in 
stijl afscheid te nemen van de oude gemeente Cromstrijen. Een 
heel bijzonder concert, omdat Alex Zwijgers niet voor zo’n 70 
muzikanten stond, maar voor een kleine 100 muzikanten. Een 
gelegenheidsorkest, samengesteld uit muzikanten van de drie 
orkesten die het oude Cromstrijen rijk was. Een mooie, 
muzikale avond. 
 
Het blijven wel politiek spannende tijden. De nieuwe gemeente 
Hoeksche Waard is nu echt van start gegaan en het is 
afwachten hoe deze gemeente zich verbonden gaat voelen 
met cultuur en in het bijzonder met de blaasmuziek. Als 
bestuur volgen we de initiatieven die er zijn om aandacht te 
krijgen bij het nieuwe gemeentebestuur voor cultuur. 
Tegelijkertijd proberen we ons ook zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de mogelijke veranderingen die gaan komen. 
Gelukkig verkeren we als vereniging in een situatie (met onder 
andere ons eigen gebouw) dat we niet direct volledig 
afhankelijk zijn voor ons voortbestaan van de ondersteuning  

VAN DE BESTUURSTAFEL 
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van de gemeente. Maar mocht de ondersteuning van de 
gemeente gaan veranderen, dan zullen er natuurlijk wel zaken 
gaan wijzigen en aanpassingen nodig zijn. Als bestuur willen we 
daar nu al over nadenken om te voorkomen dat we er op zeker 
moment door verrast worden. 
 
Ondertussen zijn ook de voorbereidingen voor een historisch 
40e maartconcert in volle gang. Wie nog geen kaarten heeft 
gekocht, kan dat beter snel doen, want we zitten inmiddels op 
zo’n 700 bezoekers en daarmee zijn we, met nog zo’n 2 
maanden te gaan niet ver meer verwijderd van een 
uitverkochte zaal. En niet alleen is het de 40ste keer dat het 
concert georganiseerd wordt, het zal ook de 40ste keer zijn dat 
onze dirigent Alex Zwijgers tijdens het concert voor het orkest 
staat. Ook de artiest is heel bijzonder, Trijntje Oosterhuis. Dit 
jaar ook alweer 25 jaar in het vak. Ooit bekend geworden bij 
het grote publiek met haar broer in de formatie Total Touch, 
zingt ze ook vandaag nog altijd bij bijvoorbeeld de Ladies of 
Soul. Het belooft een gedenkwaardige avond te worden 
waarover nog lang nagepraat zal worden in de Hoeksche 
Waard. 
 
We hebben ook de bevestiging ontvangen dat onze inschrijving 
voor het concours op 23 november in Zutphen geaccepteerd is. 
Ondertussen is het dan alweer vijf jaar geleden dat we voor het 
laatst op concours geweest zijn. Maar we hebben dus ook nog 
wel even de tijd om ons erop voor te bereiden. 
 
En voor het zover is, zijn er de komende maanden nog diverse 
andere evenementen gepland waarbij onze leden in actie te 
zien zijn. Kortom, hoewel het getal 2019 zelf niet zo spannend 
klinkt, 2019 gaat weer een mooi en verrassend jaar worden! 
 
Namens het bestuur, 
Arnoud den Hoedt  
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___________________________________________________ 
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Windkrachtconcert 
Voor onze harmonie was dit concert, dat op 27 oktober plaatsvond, 
deze keer een welkom concert als try-out voor het Hoeksche Waard 
Festival. O.l.v. Alex Zwijgers werd het spits afgebeten op dit 
concert. Er werden een viertal werken uitgevoerd, waarvan 
Rhapsody for Talent er zeer positief uitsprong. Vervolgens was het 
de beurt aan Wilhelmina uit Numansdorp o.l.v. Martijn Krijnen. 
Hoewel geen harmonieorkest waren zij bereid aan dit concert mee 
te doen en ook dit orkest leverde muzikaal een goede prestatie. Het 
sluitstuk van de avond was indrukwekkend. De harmonie Orpheus 
uit Tilburg o.l.v. Hardy Mertens schotelde het talrijke publiek een 
heel mooi programma voor dat veel bewondering oogstte. 
Margriet de Graaf wist deze avond op gepaste wijze weer aan 
elkaar te praten. Van informatief naar humoristisch of diezinnig, 
haar presentatie is altijd boeiend en verrassend. 
Na afloop was het nog geruime tijd gezellig in het PJ 
Muziekcentrum 
 
Hoeksche Waard Festival 
In de Numansdorpse sporthal werd het Hoeksche Waard Festival op 
10 november afgesloten door het harmonieorkest o.l.v. Alex 
Zwijgers. Daarvoor waren door verschillende orkesten al 
uitstekende muzikale prestaties neergezet. Niettemin presteerde 
ons harmonieorkest uitstekend, al was het verschil in punten 
tussen het verplichte en keuzewerk wel wat groot. Bijzonder 
tevreden waren de leden met het behaalde aantal punten van 90, 
hetgeen een 1e prijs met lof van de jury betekende. 
 
Kerstbijeenkomst Siloam 
Gezien het drukke programma van het harmonieorkest werd de 
tweejaarlijkse medewerking aan de kerstviering van het 
verzorgingshuis Siloam in Hoogvliet op 22 december, verzorgd door 
het Jeugdorkest o.l.v. Arnold Zwijgers. In de jeugdrubriek zult u 
hierover wel meer kunnen lezen. 
 
 

VERSLAGEN 
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Erepenning voor Frans 
Een van de laatste officiële werkzaamheden van burgemeester Jan 
Luteyn was het uitreiken van de erepenningen van de gemeente 
Cromstrijen. Dat viel dit jaar een vijftal inwoners van de gemeente 
ten deel, waaronder Frans de Vos jr. Hij kreeg deze penning 
uitgereikt vanwege zijn grote inzet voor Prinses Juliana over een 
groot aantal jaren. Proficiat 
!! 
 
Slotakkoord 
Een orkest van ca. 90 
muzikanten, samengesteld 
uit Wilhelmina, NLS en PJ 
verzorgde op 29 december 
in de sporthal Cromstrijen 
te Numansdorp een 
concert. Dit t.g.v. het 
ophouden van het bestaan 
van de gemeente 
Cromstrijen, die per 1 

januari 2019, gezamenlijk met de andere gemeenten tot 1 
gemeente Hoeksche Waard wordt samengevoegd. De gemeente 
Cromstrijen had die dag verschillende evenementen georganiseerd,  
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waarvan dit concert er één was. O.l.v. Alex Zwijgers werd het in 
groten getale opgekomen publiek getrakteerd op een mooi concert 
met muziek voor ‘elck wat wils’ . 
 
Goed begin 
Het jaar 2019 begon voor Prinses Juliana met een mooi 
Nieuwjaarsconcert op 5 januari. Gebruikelijk is dat de voorzitter 
terugblikt en vooruit kijkt. Dat deed Berber Leusink dit jaar met een 
speciaal accent op het overlijden van jeugddirigent Mikel van Dijk,  
wiens moeder aanwezig was. Geheel in de stijl van deze 
gebeurtenis opende het Jeugdorkest o.l.v. Arnold Zwijgers het 
concert met het ontroerende Sunset Serenade. Het eerste gedeelte 
werd voortgezet door het jeugdorkest. Ondanks dat er nogal wat 
mutaties 
plaatsvonden 
bij dit orkest 
werd een 
goed concert 
verzorgd.  
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Maarten van der Linden leidde de leerlingengroep, omdat Margreet  
nog met zwangerschapsverlof was. De minst ervaren muzikanten 
maakten er leuk optreden van.  

 



 

 
15 . é 

! I  9
  

M 

 
Het concert van het harmonieorkest o.l.v. Alex Zwijgers viel bij het 
in groten getale opgekomen publiek in goede aarde. Daarbij vielen 
twee dingen op. In de eerste plaats een vocale bijdrage van bassist, 
en voor deze gelegenheid bariton Hans von Tempelhofen, die met 
orkestbegeleiding een goede vertolking van het onverslijtbare 
Anthem ten gehore bracht. Een tweede opmerkelijk feit was de 
“ontvoering” van Josien van der Wulp door haar vriendinnen en 
vrienden vanwege haar vrijgezellenavond.  
Margriet de Graaf verzorgde op een speelse en luchtige manier de 
presentatie van deze avond. 
Met een indrukwekkende vertolking van Jericho (het was allemaal 
goed te horen) en de Radetzkymarsch werd het concert besloten. 
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Huldiging jubilarissen en benoeming ereleden 

 
Op de repetitie van 8 
januari werden Annemarie 
Scholtens en Jan Piet 
Vermaas in het zonnetje 
gezet voor het feit dat zij 
beiden 40 jaar lid zijn van 
Prinses Juliana. In korte 
bewoordingen schetste 
voorzitter Berber Leusink 
de muzikale- en  
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nevenactiviteiten van beide trouwe leden. Naast deze huldiging 
werden ook twee ereleden benoemd. Leuk was het dat beiden van 
niets wisten. In de eerste plaats Fija Blom – Vermaas. Fija, die al 
meer dan 60 jaar lid is van de vereniging was naast het musiceren 
op klarinet, al jong betrokken bij veel activiteiten, waarmee geld in 
het laatje werd gebracht, zoals boutavonden, bazaars, collectes etc. 
Ook was zij heel veel jaren uniformbeheerder. Verder werd ook 
Arie Meeldijk gehuldigd voor zijn benoeming tot erelid. Arie die o.a. 
cornet, klarinet en bariton-saxofoon speelde was ook naast het 
musiceren actief als vrijwilliger bij financiële acties en het ophalen 
van oud papier. Ook speelde Arie vele jaren in Die Alpenjäger. 
Zowel de jubilarissen, als de nieuwe ereleden ontvingen 
versierselen, bloemen en vele felicitaties. 
 
Chris den Boer 
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Beste lezer, 
 
In de laatste maand van 2018 is er een kerstles voor de 
houtleerlingen, blokfluiters en leerlingenorkest geweest. Dit 
was een zeer geslaagde middag/avond. Eerst werd er met 
elkaar gerepeteerd en vervolgens werd er weer lekker gegeten 
van de bekende broodjes kroket of frikandel en groentesoep. 
En het toetje bestaande uit kerstkransjes en –koekjes ontbrak 
ook dit jaar niet. Bij het aansluitende concert waren veel 
ouders en andere familieleden aanwezig. Het was een gezellige 
kerstles waarbij op het eind van de avond bijna geen 
kerstkransjes en –koekjes meer te vinden waren. 

 
In december hebben ook twee leerlingen praktijkexamen 
gedaan en beiden met succes! Lisanne Hordijk (klarinet) heeft 
haar A-examen gehaald en Tygo Kreft (trombone) zijn B-
examen. Beiden zijn geslaagd met heel mooie cijfers. 
 

VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIE 
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Op zaterdag 26 januari zullen weer andere leerlingen het 
theorie-examen gaan doen; dit is altijd een spannend moment 
voor de leerlingen waarbij hun muziekkennis wordt getoetst. 
Wij wensen ze veel succes met de voorbereidingen en met het 
examen! Daarnaast zal op 26 januari ook de jaarlijkse 
voorspeelavond gehouden worden. Op deze avond laten de 
leerlingen, die net begonnen zijn met hun muziekles, zien en 
horen wat ze in die korte tijd geleerd hebben. Ook het 
leerlingenorkest zal een aantal liedjes spelen. Het belooft een 
leuke avond te worden waarbij iedereen welkom is om te 
komen luisteren! 
 
Verderop in het jaar, op zaterdag 23 maart, wordt er weer een 
solistenconcours georganiseerd door de Hoeksche Waardse 
federatie. Ook van PJ doen hier weer een aantal leerlingen 
mee. Ze zijn al druk hiervoor aan het oefenen en voor de 
komende tijd staan ook de piano repetities gepland. De  
solisten zullen begeleid gaan worden door Johan Verzendaal of 
Wim van Herk. Kom vooral 23 maart luisteren en voor de 
solisten alvast heel veel succes!  
 
De opleidingscommissie 
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Beste lezers, 
 
Sinds oktober hebben wij verschillende activiteiten mogen 
beleven. Zo zijn er weer praktijk examens geweest en hebben 
we 2 van onze jeugdleden mogen feliciteren met hun diploma.  
Hier zijn wij heel blij mee omdat we onze jeugdleden hard 
nodig hebben. Zo komt er iemand bij in het jeugdorkest en in 
het grote orkest.  
 
Het restaurant Eetse in Klaaswaal heeft ons gevraagd of we bij 
hun een optreden wilden geven. Hier gingen wij uiteraard 
akkoord mee. Tijdens dit optreden hebben de klanten van 
Eetse een live optreden mogen meemaken van het 
Jeugdorkest PJ. Doordat er vaste klanten waren van het 
restaurant hebben wij meer fans weten te krijgen binnen het 
publiek. Het was een gezellige avond en we hopen in de 
toekomst vaker dit soort concerten te geven. 
 
Ook dit jaar hebben we weer een kerstgala gehad. Dit gala 
vond plaats op vrijdag 21 december. In de voorbereiding van 
dit hebben we veel thema’s verzonnen om ze erna weg te 
stemmen. Hieruit is uit eindelijk 1 thema overgebleven. Het 
thema werd foute kerst!!! 
Vanaf jongs af aan is ons geleerd dat er bij kerst eigenlijk 
sneeuw moet zijn. dit is ons als een soort traditie bij gebleven 
maar helaas kunnen wij het weer niet beïnvloeden. Gelukkig 
konden we wel op andere manieren aan sneeuw komen en dat 
zelfs binnen met circa. 20 graden. We hebben alles op alles 
gezet om een sneeuw machine te regelen en dat is gelukt. Erna 
was alleen nog een kwestie om die netjes weg te werken dat 
het voor iedereen een verassing is. In de whatsapp groep van 
de jeugd is wel een hint gegeven maar niet veel mensen  

VAN DE JEUGD 
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hadden het op deze manier verwacht. Tijdens het nummer: 
“Let it snow! Let it snow!” Ging het dan ook werkelijk 
sneeuwen. Hierna kon het feest niet meer stuk. 
 

 
 
De volgende dag moesten wel weer fris en fruitig zijn omdat 
we een kerstconcert hadden bij Siloam in Hoogvliet.  Dit 
optreden was een groot succes en wij waren als jeugd blij om 
aan zo’n evenement mee te mogen doen. 
 
Het nieuwjaarsconcert was op zaterdag 5 januari. In dit concert 
hebben wij als jeugd onze kwaliteiten mogen tonen aan 
iedereen die kwam luisteren. De zaal en de foyer zaten goed 
vol. Tijdens dit concert hebben onze solisten goed werk neer 
gezet.   
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Muziek maken doen we met elkaar, maar goede instrumenten 
zijn hierbij belangrijk. Instrumenten worden immers intensief 
gebruikt, hebben onderhoud nodig en als er iets kapot is moet 
het uiteraard gerepareerd worden. Om dit allemaal in goede 
banen te leiden heeft het bestuur in 2006 het 
instrumentbeheer in het leven geroepen. Het 
instrumentbeheer houdt de administratie bij van wie welk 
instrument in bruikleen heeft en wanneer (en welk) onderhoud 
is of mag worden uitgevoerd.  
Graag willen wij via de TamTam nog eens aandacht schenken 
aan het bestaan en de noodzaak van het instrumentbeheer 
omdat we merken dat niet al het onderhoud wordt aangemeld 
bij het instrumentbeheer. Op het moment dat onderhoud 
nodig is aan het instrument kan dit alleen plaatsvinden als er 
een akkoord is vanuit het instrumentbeheer. 
Vanaf 2016 wordt alle klarinetten van de vereniging standaard 
jaarlijks van onderhoud voorzien. Dit is een fantastische 
ontwikkeling en iedereen is hierover erg enthousiast. Voor dit 
standaard jaarlijks onderhoud krijgt de betreffende klarinettist 
vanzelf een oproep vanuit het instrumentbeheer. Naast dit 
regulier onderhoud van klarinetten kan het toch voorkomen 
dat er een ongeplande reparatie nodig is. Neem hiervoor 
contact op met het instrumentbeheer zodat het probleem met 
het instrument zo snel mogelijk opgelost kan worden. 
Naast de klarinetten hebben we natuurlijk nog veel meer 
instrumenten binnen de vereniging.Voor deze instrumenten 
geldt dat op het moment er vragen of problemen zijn met het 
instrument er ook contact opgenomen kan worden met het 
instrumentbeheer. 
Het instrumentbeheer is te bereiken via email: 
instrumenten@pjklaaswaal.nl. 
 
Hartelijke groet, namens Instrumentbeheer, 
Mariska de Hoog & Andrea van Schelven 

INSTRUMENTENBEHEER 

mailto:instrumenten@pjklaaswaal.nl
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NIEUWS:  

Gezien het feit dat Die Alpenjäger al geruime tijd beschikt over een 
adequaat bijgehouden website zal de berichtgeving vanaf heden in 
de Tam Tam minder uitgebreid zijn dan u van ons gewend bent. De 
reden hiervan is, dat er op deze wijze wel heel veel “van hetzelfde” 
wordt gepubliceerd. 
 

 
Succesvol optreden op Korendag 2018 
De kapel begint langzamerhand een bekende verschijning te 
worden op de jaarlijkse Korendag, die in  
’s Gravendeel wordt gehouden in het Dienstencentrum aan het 
Weegje. Ook nu was de zal weer tjokvol en oogstte de kapel o.l.v. 
Alex Rommers de nodige lof. 
 
Gezellig uitzwaaien van het oude jaar 
Na de repetitie van 14 december bleven de leden, aanhang en 
supporters nog geruime tijd bij elkaar om het jaar door te nemen 
onder het genot van een hapje en een drankje. Een heel gezellige 
avond. 
 
 

 
 
3 februari Bruinisse 
Een traditioneel concert in Restaurant Grevelingendam. De aanvang 
is om 15.30 u. De toegang is gratis. 
 
 

DIE ALPENJAGER 

VERSLAGEN VAN DIE ALPENJAGER 

AGENDA DIE ALPENJAGER 
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14 april Gilze 
Die Alpenjäger is samen met Muzičanka te gast bij de Mühleheide 
Musikanten in De Hooikar te Gilze. Ook wordt medewerking 
verleent door Die Klammsteiger, die al om 12.30 u. voor 
welkomstmuziek zorgen. Het festival begint om 13.00 u. 
 
25 mei  Numansdorp 
De mensen van De Buitensluis hebben nog steeds een concert te 
goed en dat gaat op deze dag gebeuren. Het concert begint op 
14.30 u. en is ook voor niet bewoners (gratis) toegankelijk. 
 
23 juni  Greup 
Om 15.00 u. geeft Die AlpenjOm 15.00 u. geeft Die Alpenjäger een 
“terrasconcert” bij het Restaurant en Partycentrum Het 
Stammineeke aan de Brabersweg. Toegang is gratis, maar men zal 
het natuurlijk op prijs stellen dat er geconsumeerd wordt. 
 
30 juni  Elshout 
In Elshout neemt Die Alpenjäger deel aan een festival, waaraan ook 
meewerken gastheer De Wielander Muzikanten en de 
Maasgalmkapel uit Kessenich (B). Het festival vindt plaats in 
Gemeenschapshuis ’t Rad en is gratis toegankelijk. Onze kapel zal 
een concert geven van 14.45 u. tot 16.00 u. 
 
28 september Klaaswaal 
Het eigen kapellenfestival begint traditiegetrouw om 17.30 u en de 
toegangsprijs is € 7,00. Behalve Die Alpenjäger wordt meegewerkt 
door een tweetal topkapellen, namelijk Freunde Echo uit Overloon 
en Blaskapelle Fresia, waarvan de leden uit Gelderland en Noord-
Oost Brabant komen. 
 
12 oktober  ’s Gravendeel 
Om 16.00 u. speelt Die Alpenjäger tijdens de Korendag in ’s 
Gravendeel. Locatie: Dienstencentrum aan het Weegje. De toegang 
is gratis. 
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8 december Geldrop 
Om 14.00 u. speelt Die Alpenjäger in verenigingsgebouw De Borgh 
in Geldrop op het zgn. Camembertconcert. De toegangsprijs is € 
5,00 en een kaasarrangementje kost € 3,50. 
 
Stuurgroep Die Alpenjäger 
 
Voor een uitgebreidere nieuwsvoorziening zie: 
www.diealpenjager.nl 
 
 
 
 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------- 

http://www.diealpenjager.nl/
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Sinds een aantal jaren zijn we 
aangesloten bij "Sponsorkliks". 
Nu zul je je afvragen, wat is dit?? Dat is 
een heel eenvoudige manier om geld 
te verdienen voor de vereniging. 
 
Bestelt u iets op internet? Dan kunt u 

ons sponsoren zonderdat u er ook maar iéts van merkt. 
Wanneer u voortaan via de link op onze website naar één van 
de vele webshops gaat (waaronder Bol.com, Wehkamp, HEMA 
en Thuisbezorgd) krijgen wij een percentage van het door u 
besteed bedrag op onze rekening gestort. DUS ZEKER DOEN!! 
http://www.pjklaaswaal.nl/sponsorshop 
_______________________________________________ 
 

 

SPONSORKLIKS 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pjklaaswaal.nl%2Fsponsorshop&h=EAQHBYp5d&enc=AZO6Y7imXco9AQAR5fdDPTKEKeyxqAtXMP_DAHtgFcJTE76st9vi1SKKg5rGTJy4aqOVRDJE3QSXdU9N3uOHjGPvXV0yMO_b1oGGGviQ4ik1RIGmqQnm08_mO7F1QYqWdW5bhG_Ajf0Ip-emWyDsOPxE&s=1
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Nog ruim zeven weken tot ons 40e Maartconcert m.m.v. 
Trijntje Oosterhuis en de kaartverkoop gaat HARD! Bent u nog 
niet verzekerd van een plekje in de zaal op 9 maart? Stuur snel 
een mailtje naar maartconcert@pjklaaswaal.nl en bestel uw 
kaartjes voor €15,00 per stuk! 

 
 

PJ OP FACEBOOK EN TWITTER 
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Deze twee jeugdbestuursleden gaan het jeugdbestuur helaas 
verlaten.. Naomi en Lisette bedankt voor jullie vele inzet!! 

 
 
 
Op 21 februari is weer de jaarlijkse Lenteles voor de koper- en 
slagwerkleerlingen. Gezellig met elkaar eten, muziek maken, en 
aan het eind van de avond aan de ouders laten horen wat er 
gerepeteerd is die avond. 
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Net als afgelopen jaren zal ook Die Alpenjäger weer te horen 
zijn tijdens de Oostenrijkse maand van Restaurant Grevelingen 
Dagelijks heerlijke Oostenrijkse gerechten in gezellige winterse 
sferen! en iedere zondag van 15.30-18.30 uur live muziek. 
Kom gezellig een kopje koffie drinken, of een hapje eten en 
geniet van onze mooie kapel! 

 
 
 
Frans de Vos jr. kreeg ook een waarderingspenning uit handen 
van de burgemeester. Als blijk van waardering voor zijn 
jarenlange inzet voor onze muziekvereniging! Natuurlijk zijn wij 
hem daar ook heel erg dankbaar voor en hopen dat hij nog 
jaaaaaaren door blijft gaan!! 
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KLEURPLAAT 
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Beste puzzelaars, 
Heb jij de juiste route gevonden door het doolhof uit de vorige 
Tamtam? De middelste ingang leidde tot de uitgang naar de 
overige muziek instrumenten.  
Voor nu een leuke winterse kruiswoordpuzzel. Lukt het jou om 
het juiste woord te vinden? 
Heel veel plezier en succes! 
 

 
 

PUZZELPAGINA 
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Gezien het grote aantal activiteiten wordt de agenda in het 
vervolg beperkt. Voor een volledig overzicht verwijzen we  
naar de website www.pjklaaswaal.nl 
 
 
26-01-2019 Voorspeelavond leerlingen 
03-02-2019 Die Alpenjäger Rest. Grevelingendam 
09-03-2019 Maartconcert Sporthal Numansdorp 
23-03-2019 Solistenconcours HW Fed. 
06-04-2019 Jeugdorkest Tangus Concert 
12-04-2019) Jeugdkamp 
14-04-2019) 
14-04-2019 Die Alpenjäger Gilze 
27-04-2019 Koningsdag 
25-05-2019 Die Alpenjäger Buitensluis Numansdorp 
15-06-2019 HaFaBra concert 
23-06-2019 Die Alpenjäger Stammineeke Greup 
29-06-2019 Jeugduitvoering 
30-06-2019 Die Alpenjäger Elshout 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 

http://www.pjklaaswaal.nl/


 

 
39 . é 

! I  9
  

M 
 

 
 



 

 
40 . é 

! I  9
  

M 

 
 
 
 
 
AMV docente 
Teresa van Wanrooij  tvanwanrooy@gmail.com 
Dinsdag van 17.50 tot 18.30 uur 
 
 
FluitKlarinet 
Lisette van den Broek  Simon Dubbeld 
lisettevandenbroek@tiscali.nl             scdubbeld@gmail.com 
 
 
Hobo                                                         Klarinet 
L P-Y Loosjes   Margreet van der Molen 
info@hoboles.com  info@lesvanmargreet.nl  
website: www.hoboles.com 
 
 
Saxofoon                                                 Hoorn 
Daan van Koppen                                   Arnold Zwijgers 
daanvankoppen@hotmail.com arnoldzwijgers@gmail.com 
 

DOCENTEN 

 
Koper                                                        Trompet  
Alejandro Antinolo  Oscar CorderoChuky 
Trombonale1989@gmail.com oscartrumpet@gmail.com 
 
 
Fagot    Slagwerk 
LieselotToorop   Martin de Greef 
lieselottoorop@gmail.com  info@martindegreef.nl 
 
 
 
 
 

mailto:lisettevandenbroek@tiscali.nl
mailto:info@hoboles.com
http://www.hoboles.com/
mailto:Trombonale1989@gmail.com
mailto:oscartrumpet@gmail.com
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Bestuur 
bestuur@pjklaaswaal.nl 
 
Voorzitter    
voorzitter@pjklaaswaal.nl   
 
Secretaris    
secretariaat@pjklaaswaal.nl 
 
Penningmeester    
penningmeester@pjklaaswaal.nl  
   
Jeugdbestuur   jeugdbestuur@pjklaaswaal.nl 
Matthijs van den Boogert  Thom de Vos 
Tessa van der Horst  Lisette de Lange 
Naomi den Hoedt    
  
Opleidingscommissie  opleiding@pjklaaswaal.nl 
Priscilla de Regt   Annemarie Scholtens 
Nancy den Hoedt                       Esther Strauss 
Michelle de Regt   Josien van der Wulp 
Saskia van der Craats   
 
Instrumentenbeheer  instrumenten@pjklaaswaal.nl 
Andrea van Schelven 
Mariska de Hoog 
 
Maartconcert   maartconcert@pjklaaswaal.nl 
 
Verenigingsvoorlichting  communicatie@pjklaaswaal.nl 
 
Fanclub    fanclub@pjklaaswaal.nl 
Hans Engels   
Jan van der Horst    
Hans Tempelman   
  

BESTUUR 

mailto:voorzitter@pjklaaswaal.nl
mailto:penningmeester@pjklaaswaal.nl
mailto:jeugdbestuur@pjklaaswaal.nl
mailto:opleiding@pjklaaswaal.nl
mailto:instrumenten@pjklaaswaal.nl
mailto:maartconcert@pjklaaswaal.nl
mailto:communicatie@pjklaaswaal.nl
mailto:fanclub@pjklaaswaal.nl
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De TAMTAM is een officiële uitgave van de 
Chr. Harmonievereniging Prinses Juliana. 
 
Jaargang 40, nummer 1,  2019 
 
Eindredactie 
Marjolijn in `t Veld 
tamtam@pjklaaswaal.nl 
 
Abonnementen 
Abonnementsprijs min. €7,50 per jaar. 
Informatie: Marjolijn in `t Veld 
Wilt u de Tam Tam niet meer ontvangen?  
Mail even naar tamtam@pjklaaswaal.nl. 
 
Advertentieverkoop 
Frans de Vos jr. 
Sponsor@pjklaaswaal.nl 
 
De TAMTAM verschijnt 4 maal digitaal per 
jaar. 
 
Internet 
www.pjklaaswaal.nl 
 
 
 
 

 
 

REPETITIETIJDEN 
           Harmonieorkest dinsdag       19.30-21.45  
           Jeugdorkest         donderdag 19.15-20.30 
           Leerlingenorkest vrijdag        19.00-19.45 
  
 AFMELDINGEN 

afmeldingen@pjklaaswaal.nl 
Harmonieorkest  Frans de Vos  

   
Jeugdorkest     

afmeldingenjeugd@pjklaaswaal.nl 
 

Leerlingenorkest Margreet van der  
   Molen 
 

WIJZIGINGEN 
In email adres, telefoonnummer etc. 
ledenadministratie@pjklaaswaal.nl 

  
  DIRIGENTEN 

Harmonieorkest Alex Zwijgers 
 a.zwijgers7@chello.nl 
 

Jeugdorkest Arnold Zwijgers 
 arnoldzwijgers@gmail.com 
 

    Leerlingenorkest M. Van der Molen 
    info@lesvanmargreet.nl 
 
 
     
    

     MUZIEKCENTRUM  
     PRINSES JULIANA  
     Industrieweg 5 
     3286 BW Klaaswaal 
     0186-573761 

 

 
ALGEMENE VERENIGINGSREKENINGl 
NL95 RABO 0347 4033 60 
 
BANKREKENING FANCLUB 
NL95 RABO 0332 0103 25 
 
 
 
 
 
 

COLOFON 

http://www.pjklaaswaal.nl/
mailto:info@lesvanmargreet.nl
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