VOORWOORD
Van de voorzitter
We mogen weer…

COPY NR. 4 JAARGANG 41: 24 OKTOBER 2020

Eindelijk! Na ruim drie maanden niet in verenigingsverband te
hebben kunnen musiceren laten de corona maatregelen het
enigszins toe om weer te repeteren. Nog steeds is het voor ons
harmonie orkest niet mogelijk om met het voltallige orkest te
repeteren. Maar we lossen het creatief op! Vooralsnog
repeteren we daarom met twee orkesten, alle rekken zijn min
of meer in tweeën gesplitst waardoor we twee volwaardig
bezette orkesten hebben kunnen vormen van maximaal 30
personen. Op zich gaat dit prima maar ideaal is het natuurlijk
niet. We houden dan ook nauwlettend de ontwikkelingen in
het oog en hopen van harte dat we na de zomervakantie weer
een beetje terug in ons normale ritme kunnen komen.
Vanaf deze plaats wil ik alle leden hartelijk bedanken om ook in
deze moeilijke en verwarrende tijd solidair met de vereniging
te blijven! Het geeft mij en het bestuur een erg goed gevoel
om te constateren dat we in de afgelopen periode 0
stopzettingen of aanvragen voor uitstel tot betalen van
contributie hebben gehad. Chapeau!

Afscheid Alex als dirigent bij PJ.
Op 20 juni j.l. hebben we met elkaar een fijne middag
georganiseerd om Alex hartelijk te bedanken voor zijn
dirigentschap bij PJ, helaas komt hier na 41 jaar, als gevolg van
gezondheidsredenen, een eind aan. In een ongedwongen sfeer
was iedereen in de gelegenheid om een praatje te houden en
om wat herinneringen uit te wisselen. Het valt haast niet te
beschrijven wat Alex in deze 41 jaar voor PJ heeft betekend.
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Alex heeft vormgegeven aan het harmonieorkest zoals we dat
nu kennen, en is de grondlegger van het Maartconcert én
bovendien een echt verenigingsmens! Om Alex en zijn
betekenis voor de vereniging te vereeuwigen draagt het
podium, de “werkplaats” van Alex, vanaf nu de naam “Alex
Zwijgers Podium”. Ook is Alex uitgeroepen totere-dirigent van
Prinses Juliana!
De komende weken zullen de vakanties van start gaan, vanaf
deze plek wil ik iedereen een hele fijne vakantie toewensen,
geniet en ontspan, we zien elkaar weer in september!
Met muzikale groet,
Berber Leusink
___________________________________________________
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Een paar weken geleden vroeg ik me af wat ik dit keer in de
TamTam kon schrijven. Het coronavirus houdt nog steeds de
wereld in haar greep, er zijn nog steeds geen activiteiten
binnen onze vereniging geweest… Maar de afgelopen tijd is
steeds duidelijker geworden dat er versoepelingen zijn of
komen. Vorige week heeft het jeugdorkest weer voor het eerst
gerepeteerd. Het harmonieorkest gaat ook, in een half orkest
vanwege de nog steeds geldende maatregelen, weer
repeteren. Dat repeteren zal nu nog op de zaalvloer zijn
vanwege de ruimte die tussen iedereen moet zitten, maar
hopelijk kunnen we snel het podium op. Dat podium heeft nu
een naam: het Alex Zwijgers podium.
Vanuit het bestuur zijn we de afgelopen weken bezig geweest
met het regelen van een mooie en passende bijeenkomst om
onze dirigent Alex in het zonnetje te zetten. Hij heeft maar
liefst 41 jaar ons orkest geleid en nam op 20 juni afscheid van
ons. Het was goed om hem, maar ook elkaar die middag weer
te zien. Alex is benoemd tot eredirigent en het podium, de plek
waar hij al die jaren gedreven gedirigeerd heeft, mensen
muziek heeft laten voelen en spelen en waar hij zijn passie tot
leven heeft gebracht, draagt nu zijn naam. We gaan Alex
ontzettend missen, maar we zijn ook enorm trots!
Het is bijna zomervakantie. In die zes weken liggen onze
activiteiten ook weer stil, maar vanaf 1 september hopen we
weer in volledige bezetting te kunnen repeteren en eindelijk
weer met elkaar op het podium te spelen, het podium dat nu
écht van Alex is.
Een fijne zomer toegewenst, blijf gezond en hopelijk tot gauw!
Namens het bestuur,
Mikal van der Raaf
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VERSLAGEN
Afscheid van Alex Zwijgers als dirigent van “Prinses Juliana”
Vanwege gezondheidsproblemen heeft Alex Zwijgers moeten
besluiten te stoppen als dirigent bij het harmonieorkest. Daartoe
werd op zijn verzoek op 20 juni een bijeenkomst georganiseerd,
waarbij alle leden van het harmonieorkest en de ereleden de
gelegenheid kregen om afscheid van hem te nemen en
herinneringen op te halen. Om tweeërlei redenen werd deze
bijeenkomst in drie etappes gehouden. In de eerste plaats kreeg
Alex een drietal periodes om enigszins uit te rusten en in de tweede
plaats gold de RIVM regel dat er slecht maximaal 30 personen in
het gebouw mochten.
Het werd een mooie, soms emotionele middag, waarin een ieder
voor zich afscheid kon nemen van een dirigent, die 41 jaar lang het
harmonieorkest heeft geleid, maar daarnaast nog bij ontelbare
andere zaken binnen de vereniging betrokken was.
Als dank hiervoor mocht Alex een plaquette onthullen aan de
voorzijde van het podium, waarop zijn naam voor altijd aan de
vereniging verbonden zal zijn: Het Alex Zwijgers Podium. Daarnaast
werd hij benoemd tot eredirigent van de vereniging.
Het doel werd deze middag ruimschoots bereikt: Alex kreeg een
afscheid, zoals hij dat zelf had gewild..

Alle activiteiten vervallen
Als gevolg van de overheidsmaatregelen, die de overheid heeft
genomen ten aanzien van o.a. muziekverenigingen kwamen alle
activiteiten van de vereniging te vervallen.
De laatste repetitie voor het harmonieorkest was op 10 maart en
voor het jeugdorkest op 12 maart.
De lessen werden – voor zover mogelijk – wel voortgezet, maar dan
wel digitaal.
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Daarna vervielen niet alleen alle repetities, maar ook de volgende
activiteiten:
14 maart
Maartconcert
17, 18, 19 april
Jeugdkamp
27 april
Koningsdag
4 mei
Dodenherdenking *)
8 mei
Vlooienmarkt
24 mei
DieAlpenjäger Berkel-Enschot
6 juni
HaFaBra concert
13 juni
HW Concertfestival
19 en 20 juni
CD opnames Die Alpenjäger
27 juni
Jeugduitvoering
5 juli `
Die AlpenjägerStammineeke
*) De dodenherdenking in Klaaswaal heeft plaatsgevonden zonder
publiek. Wel is medewerking verleend door onze trompettist Wilco
Meeldijk
In de agenda zijn wel een aantal evenementen opgenomen voor na
1 september, maar het is zeer ongewis, of deze doorgang zullen
vinden.
PJ Muziekcentrum “Corona-proof”
Doordat de lessen al weer enige tijd in het muziekgebouw
plaatsvinden zijn een aantal personen druk bezig geweest om de
ruimtes in het gebouw geschikt te maken voor dit doel. De meesten
onder ons hebben dat inmiddels al eens ervaren. Uiteraard hoort
hier een handleiding bij die voldoet aan alle wettelijke normen.
Er wordt weer gerepeteerd
Nadat er al enige tijd lessen plaatsvonden repeteerde op
donderdag 18 juni het jeugdorkest voor het eerst in het gebouw. En
wel in de “corona-opstelling”. Het was allemaal een beetje wennen,
maar het ging uiteindelijk. Vrijwel iedereen was blij, dat er sowieso
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weer gezamenlijk kon worden gemusiceerd.
Het harmonieorkest werd vanwege het aantal leden in twee
gedeeltes “gehakt”. Op dinsdag 23 juni werd voor het eerst door de
helft van het orkest gerepeteerd o.l.v. interim dirigent Sebas
Hettema. Omdat er gezorgd was voor een evenredige verdeling van
de instrumenten klonk het direct al best aardig.
Oud papier met hindernissen
Omdat ook het ophalen van het oud papier problemen opleverde
met de richtlijnen van het RIVM en het bestuur het ook verstandig
achtte, werd in de maanden april en mei geen oud papier
ingezameld op de 1e vrijdag van de maand. In overleg met de RAD
werd het papier door deze organisatie opgehaald op de zaterdagen
erna. Vanaf 5 juni wordt weer papier opgehaald op de gebruikelijke
wijze.
Niet stilgezeten
Tijdens de activiteitsloze periode zijn een aantal (bestuurs)leden
actief geweest met het regelen van en werken aan zaken, die
meestal door niemand worden opgemerkt, maar die als ze niet
zouden plaatsvinden wel op zouden vallen.
Dank daarvoor uiteraard.
Vakanties
Harmonieorkest: Laatste repetitie voor de vakantie: 14 juli; eerste
repetitie na vakantie 1 september
Jeugdorkest: Laatste repetitie voor de vakantie 16 juli; eerste
repetitie na de vakantie 3 september
Chris den Boer
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VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIE
Zo ergens midden in de Coronatijd sukkelen we richting
zomervakantie. Examens, solistenconcoursen, concertjes,
schoolprojecten, alles is afgeblazen.
De lessen hebben geruime tijd online plaatsgevonden. We
mogen ons gelukkig prijzen met zulke flexibele en creatieve
docenten! Enorm veel dank aan jullie voor je inzet! We
snappen dat het lang niet gemakkelijk is (geweest) voor jullie.
Ook aan de leerlingen en ouders een woord van dank voor
jullie begrip en medewerking! Gelukkig vinden de lessen weer
live plaats, met inachtneming van Coronamaatregelen.
Ook het jeugdorkest is weer gestart met repeteren. Het
leerlingenorkest start na de zomervakantie weer.
Na de top van de Coronaperiode zijn er weer blokfluitlessen
gestart op CBS De Vliet. In Klaaswaal. Fijn! We hopen dat jullie
het leuk vinden en later misschien wel een ander instrument
willen leren spelen bij ons!
Op dit moment zijn er nog geen activiteiten gepland na de
zomervakantie i.v.m. het Coronavirus. We hopen natuurlijk wel
dat er tegen die tijd weer wat mogelijkheden komen om wat te
organiseren.
De opleidingscommissie heeft intussen versterking gekregen
en bestaat nu uit de volgende leden: Priscilla de Regt, Esther
Walgaard, Michelle de Regt, Saskia van der Craats, Bianca van
der Craats en Eva Dorst. Alle nieuwkomers: veel succes!!
Ondergetekende stopt met deze commissie m.i.v. de
zomervakantie.
Groetjes,
Annemarie Scholtens
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VAN DE JEUGD

Beste lezers van de TamTam,
Zoals iedereen weet is er de afgelopen tijd niet veel gebeurd in
het PJ muziekcentrum. Toch heeft het jeugdbestuur i.s.m.
Arnold verschillende activiteiten ondernomen. Zo is er een
online quiz georganiseerd en zijn we bezig met een opname
van de Kampmars. Zo proberen we toch nog een beetje met
muziek bezig te zijn!
Op donderdag 11 juni vond ‘’De Grote PJ Quarantaine Quiz’’
online plaats. De leden van het jeugdorkest konden online met
deze quiz mee doen. Via Google meet kon iedereen die
meedeed elkaar zien. Via Kahoot kon iedereen antwoord
geven op de vraag die quizmaster Gertjan de Regt stelde. De
quiz bestond uit 50 vragen, aan het einde was er ook een
winner bekend. Dit was Arnold, hij heeft de enige echte PJ
zonnebril gewonnen.
Ondertussen zijn de orkestleden ook bezig met het opnemen
van de Kampmars. Iedereen maakt een eigen filmpje, zodat we
uiteindelijk het nummer gezamenlijk opnemen maar toch op
afstand. Houd de Facebook pagina van Prinses Juliana de
komende tijd goed in de gaten, want het filmpje daar zal
hoogstwaarschijnlijk binnenkort verschijnen.
Over gezamenlijk gesproken! Sinds donderdag 18 juni zijn de
repetities weer gestart! Hier zijn wij super blij mee, want
iedereen heeft het muziek maken erg gemist! Ik ben blij dat
het stap voor stap weer terug gaat naar het oude. Hopelijk kan
het jeugdorkest snel weer een concert geven!
Blijf gezond en hopelijk tot snel tijdens een concert of
repetitie!
Met vriendelijke groeten, Namens het Jeugdbestuur,
Thom de Vos
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INSTRUMENTENBEHEER
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.
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DIE ALPENJAGER

Jubileumjaar met hindernissen
Zoals reeds in de vorige Tam Tam
vermeld is het programma van
Die Alpenjäger eveneens ernstig getroffen. Hieronder volgt enige
informatie hierover. In de besluitvorming heeft de kapel de
richtlijnen van overheid, RIVM en de moedervereniging Prinses
Juliana gevolgd.
De onderstaande activiteiten werden afgelast
V.a maart tot heden:
4 en 5 april
27 april
24 mei
19 en 20 juni
5 juli
26 september

Alle repetities
Jubileumweekend,
Vledder
Koningsdag,
Klaaswaal
Kapellenfestival met o.a. Die Alpenjäger,
Berkel-Enschot
CD opnames,
PJ gebouw
Terrasconcert,
StammineekeGreup
Kapellenfestival Klaaswaal, PJ gebouw

Evenementen, die (nog) niet zijn afgelast:
- Korenfestival te ’s Gravendeel op 10 oktober
- Een eventueel jubileumweekend op 31 oktober en 1
november te Vledder
- Optreden op 14 november in De Hooge Weide te Strijen

Stuurgroep Die Alpenjäger
Voor
een
uitgebreidere
nieuwsvoorziening
www.diealpenjager.nl
Een website die het bezoeken zeker waard is
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SPONSORKLIKS

Wij zijn 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 zonder dat 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 bested bedrag op onze rekening
gestort. DUS ZEKER DOEN!! En zegt het voort!!
http://www.pjklaaswaal.nl/sponsorshop
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PJ OP FACEBOOK EN TWITTER

29 maart
In deze moeilijke tijden vol sociale isolatie, onzekerheid en
veranderingen willen we iedereen graag een hart onder de
riem steken. En hoe kunnen we dat beter
doen
dan met prachtige, hartverwarmende
muziek?
Houd moed, blijf positief! We hopen dat
we
iedereen snel weer in geode gezondheid mogen zien. We
kijken ontzettend uit naar de dag dat dit weer kan!
1 april
!!! OPROEP !!!
In deze tijden houden we voor extra positiviteit graag vast aan
mooie herinneringen. We hopen dat we snel weer leuke
dingen kunnen doen met elkaar, maar dat zit er nu even niet
in. Daarom vragen wij ons af: wat hebben jullie voor mooie
herinneringen aan PJ? Denk aan het mooiste concert, een
leuke anekdote die je wil delen, een mooi muziekstuk dat je
gespeeld of gehoord hebt en dat je bij is gebleven, iets wat een
grote indruk op je heft achtergelaten, etcetera!
Of je nu lid bent of bent geweest, graag naar onze concerten
komt of op een andere manier betrokken bent bij onze
vereniging, we zijn erg benieuwd waar jullie aan denken bij
deze oproep. Laat hieronder een reactie achter en laten we
genieten van elkaars herinneringen, tot we weer nieuwe
kunnen maken met elkaar!
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9 mei
Onze gemeente heeft alle maatregelen voor de culturele
sector op een rijtje gezet. Handig om te weten waar iedereen
aan toe is!
We hebben héél erg veel zin omweer met elkaar muziek te
maken. Repeteren zal nog even niet gaan, maar hopelijk
kunnen we voor de zomervakantie weer wat noten blazen!

6 juni om 20:55
Deze week zijn een paar van onze leden
geslaagd voor de middelbare school!
Wij feliciteren iedereen die geslaagd is
van harte met het behaalde diploma!

18 juniom 20:15
Yes! Na ruim drie maanden kan het jeugdorkest vanavond
eindelijk weer repeteren. Wat is het fijn om weer met elkaar
muziek te kunnen maken!
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KLEURPLAAT
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PUZZELPAGINA
Hebben jullie nog iets gedaan met de knutsel kleurplaat uit de
vorige Tamtam? En ook de verloren sok terug kunnen vinden in
het doolhof?
In deze Tamtam twee Sudoku puzzels, hopelijk heb je genoeg
tijd om de geode oplossing te vinden in deze zomervakantie.
Heel veel plezier en success!
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AGENDA

10 oktober

Korenfestival met Die Alpenjäger
Weegje ’s Gravendeel
Jubileumweekend Die Alpenjäger
Vledder
Concert Die Alpenjäger
Hooge Weide Strijen

31 okt. En 1 nov.
14 november

RAADPLEEG ONZE VOLLEDIGE AGENDA OP:
www.pjklaaswaal.nl

Vakanties
Harmonieorkest:
Laatste repetitie voor de vakantie:
Eerste repetitie na vakantie:

14 juli
1 september

Jeugdorkest:
Laatste repetitie voor de vakantie:
Eerste repetitie na de vakantie:

16 juli
3 september
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DOCENTEN

AMV docente

Dinsdag van 17.50 tot 18.30 uur

Dwarsfluit
Lisette van den Broek
lisettevandenbroek@telfort.nl

Klarinet
Simon Dubbeld
scdubbeld@gmail.com

Hobo
Lieke Loosjes
info@hoboles.com

Klarinet
Margreet Burggraaf
info@lesvanmargreet.nl

Saxofoon
Monica Kemink
Monica.kemink@gmail.com

Hoorn
Arnold Zwijgers
arnoldzwijgers@gmail.com

Groot koper
Jan van Gemert
gemertie@hotmail.com

Trompet
Emiel van Gemert
emielvangemert93@gmail.com

Fagot
LieselotToorop
lieselottoorop@gmail.com

Slagwerk
Martin de Greef
info@martindegreef.nl

Blokfluit
Carine Quartel
carinequartel@hotmail.com
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BESTUUR
Bestuur

bestuur@pjklaaswaal.nl

Voorzitter

voorzitter@pjklaaswaal.nl

Secretaris

secretariaat@pjklaaswaal.nl

Penningmeester

penningmeester@pjklaaswaal.nl

Jeugdbestuur
Max van der Poel
Tessa van der Horst
Thom de Vos

jeugdbestuur@pjklaaswaal.nl

Opleidingscommissie
Priscillade Regt
Esther Strauss
Michelle de Regt
Saskia van der Craats
Bianca van der Craats
Eva Dorst

opleiding@pjklaaswaal.nl

Instrumentenbeheer

instrumenten@pjklaaswaal.nl

Maartconcert

maartconcert@pjklaaswaal.nl

Verenigingsvoorlichting

communicatie@pjklaaswaal.nl

Fanclub
Hans Engels
Jan van der Horst
Hans Tempelman

fanclub@pjklaaswaal.nl
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COLOFON

De TAMTAM is een officiële uitgave van de
Chr. Harmonievereniging Prinses Juliana.
Jaargang 41, nummer 3, 2020.
Eindredactie
Marjolijn in `t Veld
tamtam@pjklaaswaal.nl

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

AFMELDINGEN
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

Harmonieorkest
afmeldingen@pjklaaswaal.nl
Jeugdorkest
afmeldingenjeugd@pjklaaswaal.nl
Leerlingenorkest Margreet van der
Molen

De TAMTAM verschijnt 4 maal digitaal per
jaar.
Internet
www.pjklaaswaal.nl

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

DIRIGENTEN
Harmonieorkest SebasHettema
Jeugdorkest
Arnold Zwijgers
arnoldzwijgers@gmail.com
Leerlingenorkest M. Van der Molen
info@lesvanmargreet.nl

ALGEMENE
VERENIGINGSREKENING
NL95 RABO 0347 4033 60

MUZIEKCENTRUM
PRINSES JULIANA

BANKREKENING FANCLUB

Industrieweg 5
3286 BW Klaaswaal
0186-573761

NL95 RABO 0332 0103 25
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Christiaan Huygensstraat 50
3291CNÂ Strijen
T: +31 (0)78-2020000
F: +31 (0)186-683788
@: klantenservice@office-deals.nl
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