
 

 
 
 
 

Editie 12, augustus 2008 
 

 Tevens uitnodiging voor Also invitation for 
 een grandioos CONCERT a great CONCERT 
 

Harwich Royal British Legion Brass Band 
 Onder leiding van Conducted by 

Mr. Antony Sanders 
 

Concert Band Rotterdam aan Zee 
 Onder leiding van Conducted by 

Ellen van den Berg 
 

 30 augustus 2008 30 August 2008 
 
 Aanvang: 19.30 uur Start: 19:30 hrs 
 Zaal open: 19.00 uur Doors open: 19:00 hrs 
 
@ LCC De Hoekstee, Mercatorweg 50, Hoek van Holland 

 
  

  

 Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank 
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Dirigent Concert Band:    Ellen van den Berg 
Instructeur Marching Band:   Joop de Ruiter 
 

Docenten: Fluit: Mariska Bleidorn 
 Slagwerk: Joop de Ruiter  
 Klarinet/saxofoon: Heiko Geerts 
 Koper: Matthijs Valkenwoud  
 

Leerlingencoördinator:  Marianne van der Marel 
 tel.:  06-44818351 
 email: muziekles@rotterdamaanzee.nl 
 

Postadres:      Harmonievereniging Rotterdam aan Zee 
       Postbus 132 
       3150 AC Hoek van Holland 
 

Internet site:     www.rotterdamaanzee.nl 
R.a.Z. op Hyves:     www.rotterdamaanzee.hyves.nl 
E-mail:      info@rotterdamaanzee.nl 
E-mail verenigingsblad:   raztertje@rotterdamaanzee.nl 
Melden afwezigheid:    presentie@rotterdamaanzee.nl 
 

BestuurssamenstellingBestuurssamenstellingBestuurssamenstellingBestuurssamenstelling    
 

Functie Naam Adres Telefoon/email 

Dagelijks Bestuur 

Voorzitter Martin Aalbregt  
Willem van Houtenstraat 77 
3151 AC Hoek van Holland 

06 - 22413021 
voorzitter@rotterdamaanzee.nl  

Secretaris Vacant  secretaris@rotterdamaanzee.nl 

Penningmeester Leo Op ’t Hoog 
Mahustraat 193 
3151 PE Hoek van Holland 

0174 - 421902 
penningmeester@rotterdamaanzee.nl 

2de Voorzitter Dick Vermeulen 
Theeboomstraat 17 
3151 RR Hoek van Holland 

0174 - 384815 
2de.voorzitter@rotterdamaanzee.nl 

MB bestuurslid Anja Valstar 
De Cordesstraat 99 
3151 BK Hoek van Holland 

06 - 12105226 
marchingbandraz@hotmail.com 

CB bestuurslid Nelina Korteland 
Willem Barentsstraat 34 
3151 WG Hoek van Holland 

0174 - 382759 
cb.voorzitter@rotterdamaanzee.nl 

Concert Band 

CB Voorzitter Nelina Korteland   

Marching Band 

MB Voorzitter Martin Aalbregt   

 
De Harmonievereniging Rotterdam aan Zee repeteert wekelijks op vrijdag in het LCC de 
Hoekstee, Mercatorweg 50 te Hoek van Holland.  
 

Van 19.00 uur tot 19.45 uur repeteert de Marching Band en van 20.00 tot 22.15 uur 
repeteert de Concert Band. 
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Het is inmiddels alweer bijna twee jaar geleden dat de leden van Rotterdam aan Zee, 
voor de eerste keer in het bestaan van de vereniging, de oversteek naar Engeland 
maakten om in Harwich op bezoek te gaan bij onze vrienden van de Harwich Royal 
British Legion Brass Band. Het werd een fantastisch weekend, mede dankzij de 
gastvrijheid en de goede zorgen van de leden van de Harwich RBL Brass Band. 

Een tegenbezoek kon natuurlijk niet uitblijven en wij zijn dan ook erg blij dat Rotterdam 
aan Zee op 29, 30 en 31 augustus vereerd wordt met een bezoek van onze Engelse 
vrienden.  Zoals u verderop in dit RAZtertje kunt lezen heeft de commissie ROZ 
(Rotterdam Over Zee) een programma samengesteld voor deze dagen. De leden van 
deze commissie doen dit met veel enthousiasme en hebben veel tijd en energie in de 
organisatie van deze uitwisseling gestoken.  

Wilt u de Harwich RBL Brass Band zien optreden? Kom dan op zaterdag 30 augustus naar 
het concert in De Hoekstee, waar zij, samen met onze Concert Band, een fantastisch 
concert voor u gaan geven! In het midden van dit boekje kunt u, zoals gebruikelijk, het 
programma voor deze avond vinden. 

 
Martin Aalbregt 
Voorzitter  
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee 
 
 
 

            From the From the From the From the ChairmanChairmanChairmanChairman  
 
It is almost two years ago that the members of Rotterdam aan Zee, for the first time in the 
club’s history, made the crossing to England to pay a visit to our friends of the Harwich 
Royal British Legion Brass Band. It was a fantastic weekend, also thanks to the hospitality 
and the way we were looked after by the members of Harwich RBL Brass Band. 

A return visit was bound to be made and therefore we are very happy that Rotterdam aan 
Zee has the honour to have our English friends here on 29, 30 and 31 August. As can be 
read further in this RAZtertje, the commission ROZ has made a programme for these 
days. The members of this commission do this with a lot of enthusiasm and have spent a 
lot of time and energy with the organization of this exchange. 
 
Would you like to see the Harwich RBL Brass Band perform? Visit the concert on Saturday 
30 August in De Hoekstee, where they will give a fantastic concert, together with our 
Concert Band! In the middle of the booklet you will find the programme for this evening. 
 
Martin Aalbregt 
Chairman 
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee 
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Beste vrienden van Rotterdam aan Zee,  
 
Voor u ligt weer de 12de editie van Het RAZtertje. Deze editie zal in het licht staan van het 
a.s. bezoek van onze Engelse vrienden uit Harwich dat zal plaatsvinden op 29, 30 en 31 
augustus. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Een hartelijke muziek groet van de redactie 
 
Martin, Mieke en Gerard 

 
Het centrale meldpunt voor kopij is: raztertje@rotterdamaanzee.nl 

 

ActiviteitenkalenderActiviteitenkalenderActiviteitenkalenderActiviteitenkalender    
 

22 augustus  MB  Avondvierdaagse Hoek van Holland 

29,30 en 31 augustus  MB&CB Bezoek Harwich Brassband 

13 september 18:00 MB  Marsrepetitie 

19 september 21:00 CB  Soldaat van Oranje Den Haag 

21 september  MB  Le Cateau Chambrésis - Frankrijk 

3 oktober 19:45 MB  Furieade Maassluis 

25 oktober 18:00 MB  Marsrepetitie 

15 november 13:00 MB  Intocht Sinterklaas Hoek van Holland 

29 november 20:00 MB&CB Najaarsconcert 

19 december  MB  Lampionnenoptocht Hoek van Holland 

24 december 21:30 CB  Kerstdienst Protestantse Gemeente HvH 

21 maart 2009 20:00 MB&CB Voorjaarsconcert 
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De band is opgericht in de jaren 50 en ontstaan uit een onderwijs project. Sindsdien 
heeft de band diverse namen gehad totdat het in 1994 werd geadopteerd door de lokale 
afdeling van de Royal British Legion (een militaire veteranen vereniging) waar de band nu 
haar huidige naam aan te danken heeft.  
 
Dat de band is erg populair is blijkt wel uit het feit dat ze veel worden gevraagd voor het 
geven van concerten. Ook speelt de band regelmatig aan de kade van Harwich, tijdens 
het vertrek van cruise schepen. Daarnaast treedt de band op voor allerlei organisaties, 
groepen en tijdens de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid (in November) de zgn. ‘poppy 
(klaproos) appeal’ (vergelijkbaar met onze veteranendag).  
 
De huidige dirigent, Mr. Antony Sanders, werd in de zomer van 2000 aangesteld. Dankzij 
zijn enthousiaste inbreng en vakmanschap is de band uitgegroeid tot het huidige niveau. 
Vanaf 2000 heeft de band diverse continentale reizen gemaakt w.o een reis naar Zuid-
Spanje en heeft de band inmiddels een drietal Europarade Festivals bezocht nl. in België, 
Frankrijk en Denemarken. De band bestaat momenteel uit een 40-tal leden in alle 
leeftijden vanaf de leeftijd van 10 jaar. 
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The band was formed in the 1950’s as a part of an adult education activity. Since then, it 
had various names until 1994 when it received sponsorship from the local branch of the 
Royal British Legion, and so adopted its current name.  
 
The bands popularity is increasing every year and is in great demand to play concerts. 
The band regularly plays at Harwich Port for cruise ship departures, and for various local 
groups and organizations, and as part of the RBL performs to the annual poppy appeal in 
November. 
 
During the summer of 2000 the band appointed its current musical director, Mr Antony 
Sanders. He has brought great enthusiasm to the band and his effort and skills have 
transformed the band to its current level. Since 2000 the Band has toured overseas to 
southern Spain and three Europeade Festivals in Belgium, France and Denmark. Today’s 
band consists of over 40 players of all ages ranging from 10 years old.  
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De Harmonievereniging Rotterdam aan Zee werd op 27 mei 1917 opgericht. De 
samenstelling van de vereniging heeft in haar 91-jarig bestaan diverse veranderingen 
ondergaan; zo bestond R.a.Z. uit een harmonieorkest, diverse majorettepeletons, een 
drumband en een boerenkapel. In 1997 vond de laatste verandering plaats; in dit jaar 
werd het harmonieorkest omgedoopt tot Concert Band en de drumband werd 
omgevormd tot een Marching Band. 
 
De Marching Band staat sinds 2004 onder leiding van Joop de Ruiter en verzorgt 
straatoptredens. Zo wordt medewerking verleend aan Koninginnedag, Sinterklaas, de 
avondvierdaagse maar ook aan evenementen buiten Hoek van Holland, zoals de 
Furieade in Maassluis, of zelfs optredens in Frankrijk. 
 
Sinds 2001 staat de Concert Band onder leiding van Ellen van den Berg. De Concert Band 
verzorgt concerten, zoals het voorjaars- en najaarsconcert en verleent medewerking aan 
de jaarlijkse dodenherdenking en kerstdiensten. Ook buiten Hoek van Holland wordt 
opgetreden; dit jaar werd medewerking verleend aan Verona aan de Maas, een 
voetbalopera die gehouden werd in de Grote of Sint - Laurenskerk te Rotterdam. 
 

 

 
Een succesvol scholenproject in het najaar van vorig jaar, zorgde voor veel nieuwe 
leerlingen. Hiervoor heeft de vereniging nieuwe docenten aangetrokken zodat alle 
leerlingen voortaan intern opgeleid kunnen worden.  
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Harmonievereniging Rotterdam aan Zee was formed on 27 May 1917. During the 91 
years of existence, the composition of the club has undergone several changes. R.a.Z. 
consisted of a wind band, various majorette peletons and a drum band. In 1997 the last 
change was made which resulted in the renaming of the wind band to Concert Band and 
the transformation of the drum band into a Marching Band. 
 
Since 2004, Joop de Ruiter is the Marching Band instructor. The band takes care of all 
street performances in Hook of Holland, like Queen’s Day, Sinterklaas (the Dutch Santa Claus), 
evening Four-Days Marches, but also events outside Hook of Holland, like the Furieade in 
Maassluis or even performances in France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2001 Ellen van den Berg was appointed as the Concert Band musical director. The 
Concert Band performances consist of concerts like the spring and autumn concerts, and 
assisting with the yearly Remembrance Day and Christmas services. Also events outside 
Hook of Holland are attended; this year the Concert Band was part of Verona aan de 
Maas, a football opera which was held in the Great or Saint Laurens church in Rotterdam. 
 
A successful project at the schools during autumn last year resulted in a lot of new pupils 
for music school.  The club has attracted new teachers to make it possible for the pupils 
to be educated internally, instead of via a third party music school.  
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Antony Sanders werd in 1999 aangesteld als dirigent van de band. 
Daarvoor speelde hij Euphonium in diverse kampioen brass bands 
uitkomend in de hoogste afdeling. Als talentvol muzikant en 
musicus won hij diverse prijzen vooral in de regio zuid Engeland.  
 
Door zijn enthousiasme weet hij veel nieuwe leden aan te trekken 
voor de band. Het jeugdbeleid is één van zijn speerpunten.  
 
Aan zijn inbreng en visie is het te danken dat er een 
leerlingenorkest  en een muziekschool kon worden opgericht.  
 
Momenteel is Antony een gekwalificeerd muziek docent. 

  
 
Ellen van den Berg was al op jonge leeftijd bezig met muziek. 
Als dochter van een musicus ontkwam ze niet aan de 
pianolessen die al snel na de algemene muzikale vorming 
werden gevolgd. Daarbij mocht ze een blaasinstrument uitkiezen 
en dat werd de dwarsfluit omdat de oppas daar zo mooi op kon 
spelen. In 1989 rondde ze haar klassieke opleiding af op het 
Rotterdams Conservatorium.  
 
In de tijd erna werd er o.a. veel lesgegeven op verschillende 
muziekscholen, gespeeld in ad hoc kamermuziekensembles en 
een eigentijds kamerorkest, studio opnames gemaakt en 
geremplaceerd bij de musicals van Joop van de Ende. In 1992 
studeerde ze aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam af op directie en 
arrangeren. 
 
Tot de dag van vandaag dirigeert, doceert en musiceert Ellen nog steeds met veel plezier 
en enthousiasme. 
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Antony Sanders was appointed as band Music 
Director in 1999. Prior to joining THRBLBB, he 
played euphonium in several championship 
section brass bands, and has won many 
awards throughout southern England in 
recognition of his talent and musicianship.  
 
His enthusiasm has had a positive effect on the 
band, which is attracting many new players.  
He is very keen on youth development, and it 
was through his vision that the apprentice 
band and the beginner’s school were started.  
 
Antony is now a qualified music teacher.  
 
 
As a youngster Ellen van den Berg was always keen with music and also as a daughter of 
a musician it was no surprise that she was raised with music. She started with a general 
music education program followed by piano lessons. Her choice to select the flute as a 
main instrument was because her nanny played so nice on it. In 1989 she graduated with 
a degree in classics (flute) at the Rotterdam Conservatory.  
 
She started her career as a music teacher, played in several music ensembles and 
contemporary chamber orchestras did studio recording and was contracted at the 
famous Dutch ‘Joop van den Ende’ musicals. In 1992 she graduated with a degree of 
orchestration and conducting at the Amsterdam Sweelinck Conservatory. 
 
To this day Ellen is conducting, teaching and making music with a lot of pleasure and 
enthusiasm. 
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Opening 
 
 
Pastime with Good Company Arr. Stephen Roberts 
 
 
Jukebox      Goff Richards 
 
 
Four Cities Symphony   Rodney Newton 

 
 
Hey Jude      Lennon & McCartney 
  
  
Storie Di Tutti I Giorni   M. Fabrizio, arr. André Waignein 
 
 
Young Amadeus    T. Parker, arr. J. de Haan 
 
 
Queen Rules     Arr. Steve Sykes 

 

 

 
 

 

PPPPauzeauzeauzeauze    
((((IntervalIntervalIntervalInterval))))    

    



Augustus 2008 Pagina 15 www.rotterdamaanzee.nl 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme Concert Band Rotterdam aan Zee Concert Band Rotterdam aan Zee Concert Band Rotterdam aan Zee Concert Band Rotterdam aan Zee    

 
 
 

Cry of the Falcon  Kevin Houben 
Written on the occasion of the opening of GC Den Dries 

 
 
Mac Arthur Park    Jimmy Webb, arr. Jerry Nowak 
 
 
Pirates of the Caribbean   Klaus Badelt, arr. Ted Ricketts 
A medley including: Fog Bound, The Medallion Calls,  
To the Pirate’s Cave, The Black Pearl, One Last Shot, He’s a Pirate 

 
 
Hafabra Follies     Bob Gay, arr. Marcel Peeters 
Dedicated to Louis Martinus on the 10th anniversary  
of his publishing firm Hafabra Music 

 
 
Italian Holiday     Arr. R. Beck 
 
 
Grease!      Warren Casey/Jim Jacobs 
        Arr. John Moss 

 
 
Harwich Royal British Legion Brass Band & Concert Band R.a.Z.Harwich Royal British Legion Brass Band & Concert Band R.a.Z.Harwich Royal British Legion Brass Band & Concert Band R.a.Z.Harwich Royal British Legion Brass Band & Concert Band R.a.Z.::::    
 

You’ll Never Walk Alone   O. Hammerstein II/R. Rodgers 
        Arr. Larry Foster 

 

 
HEEFT U GENOTEN VAN DIT CONCERT?  
DAN STELLEN WIJ EEN FINANCIËLE  

BIJDRAGE ZEER OP PRIJS. 
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Door: Commissie Rotterdam Over Zee 

 
Op 29 augustus is het dan eindelijk zover. Onze Engelse gasten uit Harwich zullen dan 
een bezoek brengen aan onze badplaats Hoek van Holland. Hopelijk zullen de 
weergoden ons goed gezind zijn. Aan de commissie bestaande uit Michelle, Toon, Peter, 
Koen en Gerard zal het niet liggen. Zij hebben ontzettend hun best gedaan om dit 
weekend tot een groot succes te maken.  
 
Samenvattend ziet het programma er als volgt uit: 
 
Vrijdag 29 augustus 
 
16.30 uur  Aankomst bij Stena Line 
17.00 uur  Verzamelen in het August Reitsmahuis en welkom door bestuur 
20.00 uur Afzonderlijke repetitie  
22.00 uur Gezamenlijke repetitie 
23.00 uur Einde repetitie 
 
Zaterdag 30 augustus 
 

10.00 uur Bezoek aan het Fort aan den Hoek van Holland 
13.00 uur Marsen en openluchtconcert (THRBLBB) op het Hoekse Brinkplein 
19.30 uur Concert met THRBLBB en RAZ  
22.00 uur Einde concert  
     
Zondag 31 augustus 
 
10.00 uur Bezoek Stormvloed Kering 
13.15 uur Afscheid door bestuur in het August Reitsmahuis 
13.30 uur Vervoer naar Stena Line  
14.30 uur Afvaart Stena Line 
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Voorafgaand aan een helaas desastreuze wedstrijd tegen de ‘de Russen van Guus’, werd in de 
Rotterdamse Laurenskerk op zaterdag 21 juni een geweldig staaltje vrolijke samenwerking 
getoond. Onder leiding van Theo van der Hek zongen 340 zangers samen op een enorme 
tribune de eerste voetbal-opera die ooit werd gehouden: Opera Oranje. Bijna 400 Rijnmonders 
kwamen de opera in de kerk mee-beleven, mee-neuriën en mee-deinen.  
 
De oranje uitgedoste projectkoorzangers werden ondersteund door de enthousiaste 50 
man/vrouw tellende Concert Band Rotterdam aan Zee uit Hoek van Holland en de 
danseressen van Jay’s place. Organist en pianist Wim Hazeu wist met het grote orgel van 
de Laurenskerk indrukwekkende accenten aan de veelal bekende operastukken toe te 
voegen. Sopraan Waldin Roes en tenor Edwin van Gelder, beide muzikale toppers met 
internationale naam in operettes, opera’s en oratoria, speelden hun rollen als de 
verleidelijke – en diamantzieke - voetbalvrouw Violetta en topscoorder Jan Jaap 
Sthuntelaar met veel humor.  
 
Dirigent Theo van der Hek verbond zijn zelfgeschreven kolderieke intriges met tal van 
bekende operastukken. Het libretto was uit het voetballeven gegrepen met het conflict 
tussen voetbalvrouw Violetta en haar in alle opzichten scorende echtgenoot Jan Jaap 
Sthuntelaar. Samen speelden zij een rol in een wereld vol glitter en diamanten, 
misverstanden, voetbal, intriges en liefde. Van ‘Godiamo’, het ‘Slavenkoor’ en de 
‘Triomfmars’ van Verdi, tot ‘Nessun Dorma’ van Puccini, en van ‘Toreador’ van Bizet tot 
het ‘Lacrimosa’ van Mozart: alle stukken pasten kundig in het verhaal van de Oranje-
opera. En met het toepasselijke ‘March with me’ van Vangelis marcheerde het totale koor 
met orkest de kerk uit op weg naar de breedbeeld-tv’s.  
 

AdvertentieAdvertentieAdvertentieAdvertentie  
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Op zaterdagavond 12 juli organiseerde Harmonievereniging Rotterdam aan Zee een 
voorspeelavond voor haar leerlingen. Deze voorspeelavond was een primeur op vele 
fronten: ten eerste was het de eerste voorspeelavond van de vereniging; daarnaast was 
het voor het eerst dat de nieuwe RaZ-docenten met elkaar samenwerkten en elkaars 
werk konden bewonderen; tenslotte – en daar draaide het zaterdagavond allemaal om – 
was het voor veel leerlingen de eerste keer dat zij met hun instrument op het podium 
stonden.  
 
Het podium in de foyer van de Hoekstee was mooi aangekleed en met de gekleurde 
spotlights erboven zag het er allemaal professioneel uit. De opkomst was goed: naast de 
18 leerlingen die zouden gaan optreden en hun fans in de vorm van ouders, 
vriend(innet)jes en opa’s en oma’s, zaten ook vele Marching Bandleden in het publiek om 
hun toekomstige medemuzikanten aan te moedigen.  
 
Om 19.30u opende voorzitter Martin Aalbregt de avond. Hij vertelde hoe trots hij is dat er 
momenteel 40 leerlingen bij de vereniging op les zitten. Deze krijgen allemaal les van de 
vier docenten Mariska Bleidorn (dwarsfluit), Heiko Geerts (klarinet en saxofoon), Matthijs 
Valkenwoud (koper) en Marching Bandinstructeur Joop de Ruiter (slagwerk).  
 
Het programma van de avond was gevarieerd: sommige leerlingen speelden een duet 
met hun docent, anderen speelden met een cd mee en er waren zelfs leerlingen die hun 
voordracht uit het hoofd speelden. Een ander verschil was dat in instrument: zo is Marissa 
van Geel nog te klein om een gewone dwarsfluit te bespelen en heeft zij er een met een 
kromgebogen mondstuk. ‘We hebben hem even over de knie gelegd en hop!’ vertelde 
dwarsfluitdocente Mariska lachend.  
 
Tevens was er een duidelijk niveauverschil tussen de leerlingen. Veel leerlingen bevinden 
zich nog in de beginfase en kunnen momenteel redelijk noten lezen en hun eerste 
stukjes spelen. Dit werd afgewisseld met leerlingen die al langer op les zitten en soms al 
bij de Marching Band meespelen. Zo werd er door Laura de Koning op dwarsfluit een 
tango gespeeld en schitterde Jennifer Heins met haar drumsolo, waarmee zij tot de 
vooropleiding van het Koninklijk Conservatorium is toegelaten. 
 
Om een uur of 21.00 maakten de dwarsfluitleerlingen nog een reis om de wereld met 
muziek uit Japan, Amerika, Rusland en China. En tot slot was het aan de docenten om 
hun kunsten te vertonen.  
 
Op 29 augustus 2008 gaat het nieuwe repetitieseizoen weer van start. Voor meer informatie 
over muziekles kun je contact opnemen met leerlingencoördinator Marianne van der Marel 
06-44818351 / muziekles@rotterdamaanzee.nl. Ook kun je in het nieuwe seizoen langskomen 
bij de repetities op vrijdagavond in De Hoekstee, Mercatorweg 50, Hoek van Holland; 19.00-
19.45 Marching Band, 20.00-22.00 Concert Band. Of kijk op www.rotterdamaanzee.nl. 
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-... de Marching Band in mei te laat voor een optreden verscheen? 
-... dit veroorzaakt werd door een minimondharmonica? 
-... wij helemaal geen mondharmonica's hebben bij RaZ? 
-... deze per ongeluk, op onverklaarbare wijze, in een trompet klem was komen te zitten? 
-... we toen bij iemand aangebeld hebben die met ijzerdraad en zelfs met een stofzuiger 

geprobeerd heeft het instrumentje te bevrijden? 
-... we hier pas achteraf om konden lachen? 
 
-... Martine tegenwoordig van het 'belpanel' van de Marching Band is? 
-... leden sindsdien trouw op de repetitie verschijnen? 
  
-... de Marching Band tegenwoordig minstens 2 keer per jaar in Frankrijk optreedt? 
-... deze optredens (en de reisjes ernaartoe) erg gezellig zijn? 
-... we erg blij zijn met de hulp van onze waterdragers bij optredens in tropische 

temperaturen (én Marching Band uniform)? 
 
-... Marianne en Martine t-shirts gaan laten bedrukken voor de Marching Band? 
-... Martine hier al zeker een jaar mee bezig is? 
-... we dus hele hoge verwachtingen hebben? 
 
-... Sjoerd tegenwoordig meespeelt bij de Marching Band? 
-... we hem erg knap vinden, omdat hij nog maar kort op les zit? 
-... Nina bezig is met percussie? 
-... zij ook graag handstanden oefent tijdens de Marching Bandrepetities? 
 
-... alle leerlingen hebben opgetreden op een voorspeelavond in De Hoekstee? 
-... de fluitleerlingen een stuk gezamenlijk hebben gespeeld? 
-... Jennifer is toegelaten tot de vooropleiding HAVO en klassiek slagwerk van het 

Koninklijk Conservatorium voor Muziek in Den Haag? 
-... zij hiervoor erg hard gestudeerd heeft? 
-... Joop haar hiervoor met veel enthousiasme geholpen heeft? 
-... zij vervolgens met vlag en wimpel slaagde? 
-... wij erg trots op haar zijn? 
-... wij ook trots zijn op Rianne? 
-... zij is aangenomen in de vooropleiding HAVO + muziek bij het Conservatorium in 

Rotterdam? 
-... zij naast trompet nu ook weleens slagwerk bij de Marching Band speelt? 
-... Rik kort geleden op moest voor zijn B examen? 
-... zijn trompetdocent niet is op komen dagen op het examen? 
-... hij desondanks toch geslaagd is? 
-... wij daarom ook heel trots op hem zijn? 
-... hij na de zomervakantie bij onze eigen trompetdocent op les gaat?  
-... wij Rianne, Rik en Jennifer veel succes wensen? 
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Alders Slagerij 
Bloemsierkunst De Carlton 
B. van der Ende Verzekeringen 
Deelgemeente Hoek van Holland  
Deltaport Donatiefonds 
Drukkerij SK 
Green Care Tuinaanleg 
Handelsonderneming Van der Knijff 
Henk de Visser Oogadviseurs 
Houthandel Van der Marel 
Kapsalon Concordia 
Peter van Leeuwen Tweewielers 
Profile Kees van den Burg 
Rabobank Westland 
Renee Textiel 
Ron van Reenen Interieur 
Ron van Reenen Schoenen 
Snackbar De Kombuis 
Van Spronsen TV-Radio-Elektra 
Van Rijn Groep 
Westplant Green Facility 
Woonvreugde Makelaars 
Q8 Servicestation 
 
 
 

Het culturele uitwisselingsprogramma met de  
Harwich Royal British Legion Brass Band 

op 29, 30 en 31 augustus 2008 wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

Koninklijke Aannemingsmaatschappij Van Waning (Hoofdsponsor) 
Alders Slagerij 

Stichting Fort aan den Hoek van Holland 
Autobedrijf Herman Dekkers 

P. Jansen 
Maeslant Kering 

Marsh BV  
G. Stolze 

Tweedehandsspellen.nl 
Van Leeuwen Recycling 

Van Rijn Groep 
D. Vermeulen  

Q8 Servicestation 
 


