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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 Koen Truren 
Rijpstraat  43 
3151 BV Hoek van Holland 

0174 - 387777 
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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Blaasmuziek is Cool! Steeds meer kinderen in Hoek van Holland komen erachter dat 
het bespelen van een muziekinstrument een leuke hobby is. Het is niet alleen leuk, 
je wordt er ook nog slimmer van! Met die boodschap zijn we weer op de Hoekse 
basisscholen op bezoek geweest en, net als vorig jaar, hebben vele kinderen kennis 
kunnen maken met onze vereniging en met verschillende muziekinstrumenten. 

Inmiddels zijn de prijswinnaars uitgenodigd voor hun gratis proeflessen en heeft de 
Marching Band een open repetitie achter de rug die weer druk bezocht werd. Al met al 
heeft dit project de Harmonievereniging Rotterdam aan Zee weer een aantal nieuwe 
leerlingen opgeleverd waarmee ook dit scholenproject weer een succes genoemd mag 
worden! Met dank aan de Gemeente Rotterdam, dienst Kunst en Cultuur waarvan wij 
subsidie mochten ontvangen voor dit project. 

De vereniging heeft momenteel niet te klagen over belangstelling voor muziekles. Dit is 
goed voor de vereniging want “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Wel levert dit 
financiële uitdagingen op waarvoor het bestuur oplossingen probeert te vinden. Naast 
de extra kosten van muziekles zal de vereniging ook moeten investeren in nieuwe 
muziekinstrumenten en uniformen. Een plan hiervoor zal door het bestuur begin 2009 
ter goedkeuring aan de ledenvergadering worden voorgelegd, waarna wij hopelijk een 
aanvang kunnen maken met het aanschrijven van fondsen om de investeringen 
financieel mogelijk te maken. 

Op onze concerten proberen wij door het houden van tombola’s en uitgangscollectes 
extra inkomsten te genereren die ook weer gebruikt kunnen worden voor het financieren 
van de muzieklessen en investeringen. Zo ook op ons najaarsconcert, dat op 29 
november aanstaande gehouden wordt. Op deze avond zult u weer een afwisselend 
programma voorgeschoteld krijgen, verzorgd door de enthousiaste leden van onze 
Marching Band en Concert Band.  

Wij hopen natuurlijk weer op een grote opkomst, met familie, vrienden, kennissen en 
misschien wel nieuwe bezoekers die nieuwsgierig geworden zijn na alle berichtgeving 
over Rotterdam aan Zee in de media de laatste tijd! 

Blader snel verder in dit RAZtertje; het staat weer boordevol met berichten over het wel 
en wee van onze mooie vereniging, inclusief natuurlijk het programma van ons concert. 

 

Ik hoop u op 29 november te mogen begroeten! 

 
 
Martin Aalbregt 
Voorzitter  
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee 
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Beste vrienden van Rotterdam aan Zee,  
 
Voor u ligt weer de 13de editie van Het RAZtertje. Deze editie is weer ouderwets gevuld 
met allerlei interessante artikelen en  (we kunnen het niet laten ) een terugblik op het 
fantastische bezoek van onze engelse vrienden uit Harwich in het weekend van 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    

Naast de wekelijkse repetities, op vrijdagavond in LCC De Hoekstee, hebben de 
Concert Band en Marching Band de volgende activiteiten op het programma staan: 

15 november 13:00 MB  Intocht Sinterklaas Hoek van Holland 

29 november 20:00 MB&CB Najaarsconcert in de Hoekstee 

13 december 18:00 MB  Marsrepetitie in de Hoekstee 

24 december 21:30 CB  Kerstdienst Protestantse Gemeente HvH 

2009 

21 maart 20:00 MB&CB Voorjaarsconcert in De Hoekstee 

30 april 09:00 MB  Koninginnedag HvH 

4 mei 19:30  CB  Dodenherdenking HvH 

14 augustus 18:00 MB  Inhalen avondvierdaagse HvH 

2 oktober 19:00 MB  Furieade Maassluis 

28 november 20:00 MB&CB Najaarsconcert in De Hoekstee 
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Dat was wat in het weekend van 29 – 31 
augustus plaatsvond. Immers was het niet 
zo dat 4 jaar geleden één van de leden, Peet 
Jansen, opperde om eens met de gehele 
vereniging de oversteek te willen maken 
naar Harwich als gast bij de lokale Brass 
Band, de Harwich Royal British Legion Brass 
Band (THRBLBB)? 

De contacten met Harwich waren al jaren 
geleden tot stand gekomen via zijn moeder. 
Mw. (Miep) Jansen werkte nl. voor de 

plaatselijke VVV en had veel connecties met de VVV van Harwich. Al snel werd er een 
commissie gevormd die zichzelf omdoopte tot de commissie 'Rotterdam OVER Zee' (ROZ) en 
zo kon in september 2006 een eerste bezoek worden gebracht aan Harwich.  

Natuurlijk mocht een tegenbezoek niet lang uitblijven. Het 'Dream' team ROZ ging aan de 
slag en smeedde een gedegen programma in elkaar dat dan uiteindelijk zou moeten 
plaatsvinden op 29, 30 en 31 augustus 2008. En zo gebeurde het dat onze Engelse gasten op 
de vroege morgen van de 29ste zich inscheepten aan boord van de Stena Britannica om laat 
in de middag te arriveren in het natuurvriendenhuis 'August Reitsma', speciaal afgehuurd 
voor deze gelegenheid. Een officieel welkomstcomité bestaande uit de voorzitter van RAZ, 
Martin Aalbregt, en de Deelraadsvoorzitter, 
dhr. Paddy Roomer, heette de gasten welkom. 
Paddy Roomer was zeer te spreken over dit 
soort contacten tussen Engelse en Hoekse 
verenigingen en wenste iedereen een mooi 
weekend toe in de prachtige badplaats Hoek 
van Holland. Martin Aalbregt haalde nog even 
aan hoe deze contacten waren ontstaan 
verwijzend naar het verhaal van Peet Jansen 
en droeg daarna met vol vertrouwen de 
organisatie over aan de commissie ROZ. Na 
een welkom en korte uiteenzetting aan de 
Engelse gasten wat ze precies allemaal konden verwachten eindigde Gerard Stolze, namens 
de commissie ROZ, met het motto van dat weekend: "We are going for gold". Een kleine 
toespeling nog op de gehouden Olympische Spelen.  

En wat een prachtig en fantastisch weekend werd het. Mooi weer (exact hetzelfde weer als 
toen in Harwich), mooie koperen klanken van de Brass Band en veel lekkere ouderwetse 
Hollandse maaltijden. Voorbereid en opgediend door een enthousiast team van vrijwilligers 
betrokken uit leden, kennissen, ouders van de leden en zelfs de dirigente. De commissie 
mag zich heel gelukkig prijzen met zoveel inbreng en ook voor het transport van het verblijf 
naar de diverse locaties zoals het 't Fort, Maeslant Kering, Brinkplein, Hoekstee en SV De 
Waterweg waren vrijwilligers beschikbaar.  
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Naast de uitstapjes naar het 't Fort en de Maeslant Kering waren toch wel de hoogtepunten 
de optredens van THRBLBB zaterdagmiddag op het Brinkplein en het concert 's avonds in 

het LCC de Hoekstee. 's Middags, onder het genot 
van een zonnetje en voorafgegaan door een 
optreden van de Marching Band van RAZ, liet 
THRBLBB, op een met toehoorders volgestroomd 
Brinkplein, nog eens horen hoe prachtig het 
kopergeluid, zo kenmerkend voor een brassband, 
kan klinken. De commissie was inmiddels aan de slag 
gegaan met de voorbereidingen voor het concert 's 
avonds en had gezorgd voor een prachtig ingerichte 
zaal van de Hoekstee met veel nationale kenmerken 
van beide landen. De enige spelbreker voor die 

avond zou het mooie weer kunnen zijn, maar niets was minder waar. Ondanks de inmiddels 
opgelopen hoge temperatuur in de zaal, was het een volle bak in de Hoekstee. Met veel 
inbreng van de medewerkers van de Hoekstee, die in de kleedruimten voor voldoende 
koffie, thee (lekker sterk) en water hadden gezorgd, konden de ruim 200 toehoorders 
genieten van een prachtig concert van beide bands, 
THRBLBB en de Concert Band van Rotterdam aan 
Zee. Natuurlijk nam THRBLBB als gast het voortouw 
en onder leiding van dirigent Antony Sanders 
speelde de band een leuk en afwisselend 
programma. Nummers als Pastime with Good 
Company, Jukebox, Hey Jude en Queen Rules 
werden dolenthousiast ontvangen. Na de pauze was 
het de beurt aan de gastheer of eigenlijk vrouw want 
onder leiding van haar altijd enthousiaste dirigent 
Ellen van den Berg vervolmaakte de Concert Band 
van RAZ de avond. Nummers als Cry of the Falcon, Mac Arthur Park, Pirates of the Caribbean 
en Grease werden vlot door Martin Aalbregt in beide talen ingeleid. Na het overhandigen 
van cadeaus van beide verenigingen aan elkaar sloten beide bands de avond af met een 
gezamenlijk slotstuk You'll Never Walk Alone. Het lijflied voor de fans van voetbalclub 
Liverpool FC. Bij menigeen kon een traantje toen niet meer uitblijven.  

Zoals ook in 2006 werd de avond afgesloten tot in de kleine uurtjes met een 'party' voor alle 
leden, dirigenten, vrijwilligers etc. in het clubgebouw van SV De Waterweg. Ook hier weer 
dankzij de volledige medewerking van het bestuur en barpersoneel van SV De Waterweg.  

Met weemoed werd zondagmiddag afscheid genomen van onze Engelse vrienden uit 
Harwich en onder de luide klanken van de scheepshoorn van de Stena Hollandica (op 
speciaal verzoek) werden ze uitgezwaaid vanaf de kade. Door deze uitwisseling hebben 
beide verenigingen zich definitief in elkaars (muzikale) hart gesloten en mag zeker in de 
toekomst op een uitwisseling gerekend worden.  

Kortom Harmonievereniging Rotterdam aan Zee kan terugkijken op een fantastisch mooi 
weekend. Goed georganiseerd, het werd inderdaad een gouden plak voor iedereen die zich 
hiervoor hadden ingezet, mooi muzikaal afgewerkt, en bovenal, ook nu weer net zoals in 
september 2006 in Harwich veel zon, heel veel zon. 

 



November 2008 

AdvertentiesAdvertentiesAdvertentiesAdvertenties    

    

Pagina 10 www.rotterdamaanzee.nlwww.rotterdamaanzee.nl 

Het RAZtertje editie 13 



November 2008 

Uit het GastenboekUit het GastenboekUit het GastenboekUit het Gastenboek

Op onze website komen we regelmatig bezoekers tegen die een bericht 
greep uit ons gastenboek willen we u niet onthouden:

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u al een kijkje genomen op onze website? Ga naar 
 

Cindy 

Hoi hoi allemaal, 
 
ik wou nog even namens alle meiden en ons bestuur 
laten weten dat we het afgelopen
met jullie hebben gehad.  En jullie leuke muziek 
hebben om dansjes en show op te
tot de volgende keer. 
 
Doegg xxx Cindy  
instructrice van de Venedy Girls 

T.M.V. Adencia 

Wij wilden jullie even bedanken voor het optreden van 
gister avond. Gelukkig was het net voor het optreden 
gestopt met regenen. 
 
De Halloweenoptocht liep prima en uit de wijk hebben 
we veel complimenten gehoord. Het was een fijne 
samenwerking en wij zien uit naar een volgend 
optreden met jullie. Wij gaan proberen voor 30 april 
wat te regelen. 
 
Allemaal bedankt voor jullie inzet, en zeker tot een 
volgende keer. 

Debbie Probert 

Hi from Harwich 

Thank you for a wonderful weekend.
memories of my Hen weekend, I 
place to go with such friendly people.

Thankyou again. If anyone wants to
can 

love Debbie (BRIDE TO BE) 

Pagina 11 www.rotterdamaanzee.nl

Uit het GastenboekUit het GastenboekUit het GastenboekUit het Gastenboek 

Op onze website komen we regelmatig bezoekers tegen die een bericht 
greep uit ons gastenboek willen we u niet onthouden: 

Heeft u al een kijkje genomen op onze website? Ga naar www.rotterdamaanzee.nl

Kate & Hayley

Hi everyone we just wanted to say 
thanks for a great weekend. We all 
had a great time, lets hope we
it again some time.
 
Love Tiglet 23 and the Mouth

ik wou nog even namens alle meiden en ons bestuur 
laten weten dat we het afgelopen zondag erg gezellig 

En jullie leuke muziek 
hebben om dansjes en show op te doen.  Misschien 

Herman 

Leuk verslag over het optreden in 
Frankrijk! Ik denk er met veel plezier 
aan terug al viel het invallen op de 
bas helemaal niet mee.... Komen er 
ook nog foto's van op de site?
Groetjes en wie weet tot een 
volgende keer!

jullie even bedanken voor het optreden van 
gister avond. Gelukkig was het net voor het optreden 

De Halloweenoptocht liep prima en uit de wijk hebben 
complimenten gehoord. Het was een fijne 

uit naar een volgend 
Wij gaan proberen voor 30 april 

Allemaal bedankt voor jullie inzet, en zeker tot een 

Bewoners Schiedam 

Namens onze wijkorganisaties en 
veel wijkbewoners willen wij jullie 
hartelijk bedanken voor de 
spetterende H
onze wijk!  
De kinderen hebben fantastisch van 
jullie genoten!
 
Wij zien jullie graag

Thank you for a wonderful weekend. I now have great 
 can't think of a better 

place to go with such friendly people. 

f anyone wants to contact me you 

www.rotterdamaanzee.nl 
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Op onze website komen we regelmatig bezoekers tegen die een bericht achterlaten. Een 
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Kate & Hayley 

Hi everyone we just wanted to say 
thanks for a great weekend. We all 
had a great time, lets hope we can do 
it again some time. 

Love Tiglet 23 and the Mouth 

Leuk verslag over het optreden in 
Frankrijk! Ik denk er met veel plezier 
aan terug al viel het invallen op de 
bas helemaal niet mee.... Komen er 
ook nog foto's van op de site? 
Groetjes en wie weet tot een 
volgende keer! 

Bewoners Schiedam Groenoord 

Namens onze wijkorganisaties en 
veel wijkbewoners willen wij jullie 
hartelijk bedanken voor de 

Halloweenoptocht door 

De kinderen hebben fantastisch van 
jullie genoten! 

Wij zien jullie graag nog eens terug! 
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Van de PenningmeesterVan de PenningmeesterVan de PenningmeesterVan de Penningmeester     
 

Goed nieuws. De Belastingdienst heeft onze vereniging erkend als een Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat als u ons een schenking of donatie 
geeft dit kan meetellen voor het verkrijgen van de belastingaftrek voor 
schenkingen. Dus zo tegen het einde van het jaar kan een gift aan onze vereniging 
wel eens net voldoende zijn om over uw drempelbedrag*) te komen.  
 
*) Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw 
drempelinkomen, met een minimum van Euro 60, -. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u 
aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen. 
 

Nieuwe leerlingenNieuwe leerlingenNieuwe leerlingenNieuwe leerlingen     
 
Welkom aan alle nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers!  
 
Mariska Wesstein – dwarsfluit   Ruthger Eygendaal – slagwerk 
Shannon van Veen – dwarsfluit  Silvester van der Kruk – slagwerk 
Jesper Boon – slagwerk    Thomas Merle - slagwerk 
Raymond Eygendaal – slagwerk   Arjo van der Knaap - klarinet 
 
Allemaal van harte welkom bij Rotterdam aan Zee. We hopen dat jullie snel mee kunnen 
spelen bij de Marching Band en/of de Concert Band!  
 
We kunnen nog altijd hulp gebruiken van ouders/verzorgers die het leuk vinden om de 
vereniging met hand- en spandiensten te helpen. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Martin Aalbregt, voorzitter RAZ, tel. 06-22413021 of email: voorzitter@rotterdamaanzee.nl.  



November 2008 Pagina 13 www.rotterdamaanzee.nl 

Terugblik Uitwisseling HRBLBB en RAZTerugblik Uitwisseling HRBLBB en RAZTerugblik Uitwisseling HRBLBB en RAZTerugblik Uitwisseling HRBLBB en RAZ    Het RAZtertje editie 13    

Door: Commissie Rotterdam Over Zee 
 

Eindelijk was het dan zover, het weekend van 29 - 
31 augustus. Na een lange voorbereiding met 
veel vergaderingen, het uitwerken van 
draaiboeken, telefoongesprekken met sponsors, 
instanties, e-mails versturen naar Harwich, 
persberichten opmaken etc., kon dan eindelijk 
het langverwachte bezoek van de The Harwich 
Royal British Legion Brass Band plaatsvinden in 
ons dorpje aan de waterweg. En zoals u hebt 
kunnen lezen eerder in dit blad is het een zeer 
geslaagd weekend geworden.  

 
Natuurlijk hebben wij als commissie daar met zeer veel plezier aan bijgedragen, maar 
uiteindelijk kan alleen zo’n weekend slagen als iedereen zijn steentje bijdraagt. Daarom 
nogmaals onze hartelijke dank aan: ons bestuur, 
onze dirigenten, onze gastmuzikanten, onze 
hulptroepen in het August Reitsmahuis, onze 
chauffeurs, onze cameraman, SV De Waterweg, 
VVV Hoek van Holland, LCC de Hoekstee en 
tenslotte onze sponsors: Alders, Deelgemeente 
HvH., Herman Dekkers, ’t Fort, Van Leeuwen 
Recycling, Maeslant Kering, Marsh B.V., Van Rijn 
Groep, Tweedehandsspellen.nl, van Waning, Q8 
Servicestation, P. Jansen, G. Stolze en D. 
Vermeulen.  
 
Inmiddels zijn alle bedankbrieven naar de sponsors, deelgemeente etc. verzonden en zijn 
4 prachtige DVD’s gemaakt van het gehele weekend. En wat kan het leven na zo’n 
weekend voor de commissie opeens stil en saai worden. Geen vergaderingen, geen e-
mails, geen geregel. De commissie heeft inmiddels een kleine ‘evaluatie’ achter de rug 

dat plaatsvond in een lokaal restaurant en, geheel 
verrast, werden de leden nog eens extra in het 
zonnetje gezet door het bestuur.  
 
De commissie zal zich beraden over de naaste 
toekomst. Zal er nog een oversteekje plaatsvinden 
of zal naar elders worden afgereisd? Wie zal het 
zeggen. Aan ons zal het niet liggen en met zo’n 
vereniging als RAZ moet dit zeker weer gaan 
lukken. 
 

Michelle, Toon, Peter, Koen en Gerard 
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Zarathustra  arr.  Gary P. Gilroy 

 
 
 
Evil Ways      arr. Jay Dawson 

 
 
 
One Moment in Time   arr. Paul Lavender 

 
 
 
Satisfaction     arr. Victor Lopez 

 
 
 
Everybody Needs Somebody arr. Henk Hesseling     
The Blues Brothers 
 

  
 
Stars and Stripes Forever  arr. Jay Dawson 

 
 

PauzePauzePauzePauze    
    

    

Vergeet u de Vergeet u de Vergeet u de Vergeet u de ttttombola nietombola nietombola nietombola niet????    
Voor slechts 50 eurocent per lot maakt u 

kans op een leuke prijs! 
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Symphonic Marches   John Williams,  

arr. Maurice Hamers 
 
 
La Storia      Jacob de Haan 
 
 
Call of the Clans    Kevin Houben 
Commissioned by the Royal Federation of Music  
Vlaams-Brabant (Belgium) 
 
 
Selections from Les Misérables arr. Warren Barker 
 
 
Andalusia      Kumiko Tanaka 
アンダルシアアンダルシアアンダルシアアンダルシア      田中 久美子 
 
 
Candyman      arr. Peter Kleine Schaars 
As performed by Christina Aguilera 
 
 
Samba de Janeiro    arr. André Waignein  

 
 
 

 

 

UitgangscollecteUitgangscollecteUitgangscollecteUitgangscollecte    
Na afloop van het concert houden wij een 
uitgangscollecte. Wij hopen op uw steun! 
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Het was alweer voor de derde keer dat de 
Marching Band van Rotterdam aan Zee, op 
zondag 21 september, de instrumenten, 
bladmuziek, uniformen, flesjes water, 
rolletjes druivensuiker, fotocamera’s, dvd’s 
en nog veel meer inlaadde in de bus die hen 
naar het zonnige Zuiden zou brengen. 
Bestemming dit keer was het Noord-Franse 
plaatsje ‘Le Cateau-Cambrésis’.  

Om 08.30 uur vertrok de bus met slaperige 
muzikanten naar Breda, waar zij vergezeld 

werden door de Venedy Girls, de majorettemeiden die tijdens de optocht voor de 
Marching Band gelopen hebben. De buschauffeur was dit keer een gezellige man, die 
voorstelde dat zijn passagiers een generale repetitie van hun optreden konden houden 
in het gangpad van de bus. 

Vroeg in de middag kwam de Marching Band aan in het stadje waar die dag een 
oogstfeest gevierd werd. Al snel bleken zij niet de enige muzikanten van de dag- en zelfs 
niet de enige Nederlanders. Snel maakten ze nog even een praatje met hun medespelers 
uit Ter Heijde.  

De optocht begon om 15.00u en voerde door straatjes en over pleinen. De Marching 
Band kon daarbij vele complimenten van omstanders in ontvangst nemen. Gelukkig 
werden zij de hele route bijgestaan door ‘persoonlijke verzorgers’ die water, sap, snoep 
en eenmaal zelfs wat frietjes voor het vocht-, suiker- en zoutgehalte aanleverden. 
Afsluiter van het geheel was een korte serenade voor de burgemeester. Hij had een 
ereplaatsje gekregen, waar ook de plaatselijke scholen en verenigingen een voorstelling 
gaven. Hierbij werd hij zelfs versierd met serpentines en confetti.  

Na een snelle omkleedsessie konden de Hoekse muzikanten weer de bus in, die 
onderweg een stop maakte om met elkaar nog patat, pasta en/of een ijsje te eten. Er kan 
ook dit keer gesproken worden van een vermoeiend, maar geslaagd optreden!  
En dat het optreden niet onopgemerkt is gebleven blijkt uit onderstaand e-mailtje:  

 

 

Bonjour, 

Je suis Philippe du Nord de la France. Je ne sais pas si vous êtes 
Marina van den Bos du Marching Band de Rotterdam aan Zee. 
Si c'est le cas je voulais féliciter votre groupe pour la prestation 
effectuée à "Le Cateau" le 21 09 2008. J'ai essayé d'envoyer ce 
mail à l'adresse du Marching Band mais il n a pas fonctionne. J'ai 
donc pris la liste des musiciens et j’ai cherché un nom au hasard. 

Je sis moi même musicien et j’ai beaucoup apprécié la marche de 
votre groupe. Désole du dérangement. 
 
Cordialement 
Philippe 
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Vorig jaar is de Marching Band (MB) van Rotterdam aan Zee begonnen met het 
bezoeken van de basisscholen in Hoek van Holland. Aan dit project hielden zij een 
groot aantal goede en enthousiaste leerlingen over. Reden genoeg om ook dit keer 
weer een rondje langs de scholen te maken. 

Op donderdag 16 oktober was de start van het project op de Jozefschool. Marina van den 
Bos (MB bestuurslid), Joop de Ruiter (MB instructeur en slagwerkdocent) en Mariska Bleidorn 
(fluitdocente) gaven de groepen 5 tot en met 8 ieder een uur muziekles. 

Allereerst kregen de kinderen te zien en te horen wat de MB doet. Daarna vertelde Mariska 
een aantal leuke wetenswaardigheden. Weet u bijvoorbeeld waarom de dwarsfluit tot de 
houtblazers behoort? En hoe kan het dat de 
tonen van de piccolo vaak veel hoger zijn dan 
die van de dwarsfluit? Vervolgens vertelde 
Mariska dat individuele muziekles 
tegenwoordig vaak veel leuker is dan vroeger. 
Dit is zo omdat de lesboeken nu vaak een CD 
bevatten. Zo kun je thuis met je ‘eigen’ orkest 
of band al snel wat liedjes meespelen. Hoe leuk 
dit dan klinkt, liet Mariska op haar dwarsfluit 
horen met muziek van ‘Prins Ali’ uit de film 
‘Aladdin’. De kinderen (en ook hun 
leerkrachten) keken vol bewondering toe en 
een groot applaus was wat dit deel van de les 
afsloot.  

Daarna was het tijd om van de banken te komen: de kinderen mochten zelf gaan spelen. De 
MB is hard op zoek naar leerlingen voor blaasinstrumenten. De instrumenten die zij dan ook 
naar de school hadden meegenomen, waren: trompet, hoorn, bariton, klarinet, althoorn, 
dwarsfluit en trombone. De leus van het project van vorig jaar was: ‘van muziek maken word 
je slimmer!’. Ook dit jaar heeft Joop dit nog eens aan de kinderen verteld.  

Of alle leerlingen goed geprobeerd hadden, 
werd nog eens getest in het morsespel. In dit 
spel konden de leerlingen proberen om op de 
blaasinstrumenten woorden aan elkaar door te 
geven in de vorm van morsetonen (lang/kort 
combinaties). De twee beste leerlingen van 
elke klas werden naar voren gehaald. Zij 
wonnen twee gratis proeflessen bij RAZ op een 
instrument naar keuze.  

Na de herfstvakantie is ook een bezoek 
gebracht aan de Rijckevorselschool en de 
Driemaster. 
 

Het scholenproject ‘Blaasmuziek is Cool’ wordt 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
Gemeente Rotterdam, dienst Kunst en Cultuur.  
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De redactie mocht onderstaand artikel ontvangen. Wij kunnen dit van harte ondersteunen.  

In het verleden werd op de publieke omroep met regelmaat aandacht geschonken aan onze Hafabra 
(Harmonie-Fanfare-Brass Band muziek) cultuur. De laatste jaren is dit aardig weggeëbd.  
“Uit verschillende bronnen bereiken ons stemmen om HaFaBra, Showkorpsen en muziekevenementen 
onder de aandacht van de media te brengen. 

Er zijn vele tv-kanalen en omroepverenigingen die zich bezig houden met de Nederlandse cultuur maar 
vergeten daarbij dat muziek maken ook een grote culturele vorm in ons land en ver daarbuiten is. In de 
jaren zestig en zeventig hoorden we nog wel orkesten via de NCRV op de radio en zagen we zo af en toe 
een taptoe op de tv. Tegenwoordig schijnt dit niet meer mogelijk te zijn, terwijl er toch vele duizenden 
Nederlanders zich bezighouden met deze culturele vorm.  

Met dit project hebben wij het doel om een landelijk themakanaal op te gaan zetten speciaal voor de 
doelgroepen HaFaBra en Showkorpsen, daarbij niet uit het oog verloren de beroepsorkesten en hun 
evenementen. Tevens proberen wij mee te werken aan de vele vernieuwingen die er in de 
muziekwereld gaande zijn en dus op deze manier een positieve bijdrage te leveren. 

We willen uitzendingen gaan verzorgen van Concerten, Taptoes en Evenementen zoals het WMC en 
Concoursen. Ook  items over componisten, opbouw van show, muziek theorie, het maken van 
instrumenten, het volgen van dirigenten etc. Van korpsen uit alle regionen en windstreken.  Tevens kan 
dit bijdrage tot positieve aandacht voor het verenigingsleven waardoor het aantal leden van de 
verenigingen weer kan gaan groeien. 

Door middel van onze enquête willen wij graag de behoefte peilen, van een ieder die de  muziek een 
warm hart toe draagt. De uitslag zal bepalend zijn voor het succes van dit project. Voor zover wij nu 
kunnen beoordelen is er een enorme behoefte aan “Blaasmuziek in de Spotlight” maar zonder de steun 
van de muzikanten heeft het weinig zin.  

Surf voor de enquete naar: http://www.wika-dvd-productions.nl/enquette.html. 

Naast het peilen van de vele muzikanten in Nederland gaan wij op pad om opnames te maken van 
Concerten of Evenementen. Mocht u eerdaags een mooi concert of evenement hebben laat het ons dan 
weten. Wij nemen contact met u op over de mogelijkheid om van uw concert een opname te maken. 
Ook zijn wij opzoek naar mensen die iets speciaals te bieden hebben op muzikaal gebied, denk aan een 
speciale verzameling of een persoon die extra in het zonnetje moet worden gezet vanwege de inzet 
binnen de vereniging. Iemand die er dus uitspringt en waarvan wij een mooi item kunnen maken. 

Er is een site geopend waar naast onze werkzaamheden ook de reacties op de enquête gelezen kunnen 
worden en er is een Hyves site opgezet waar iedereen lid kan worden en op de hoogte kan blijven van 
onze vorderingen.  
Kijk op www.wika-dvd-productions.nl/blaasmuziek.html en op www.blaasmuziekspotlight.hyves.nl. 
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 Wist U dat...Wist U dat...Wist U dat...Wist U dat...    

-...  de Concert Band de laatste tijd zeer professioneel bezig is?

-...  vooral de terminologie zeer up

-...  Ellen graag aanfrummelt op dat “klik

-...  dat je dan eh, eh doet en dan zo, snap 

-...  je die piccolo gewoon ergens moet stoppen waar het warm is?

-...  Peet O-li-fant moet spelen tot 113?

-...  als je lang genoeg wacht, dat Martin vanzelf op z’n knieën gaat?

-...  de Marching Band tegenwoordig overstelpt wordt met aanvragen voor o

-...  de MB dit jaar voor het eerst voor Halloweenoptochten werd gevraagd en daarvoor 
gelijk twee avonden achter elkaar op pad was?

-...  het erg leuke optredens waren en we na afloop veel enthousiaste reacties kregen van 
ouders en kinderen? 

-...  Veronica, de moeder van Wouter voor het eerst meedeed?

-...  zij dit heel leuk vond, en wij ook? 

-...  wij hopen dat Wouter en Veronica nog lang met ons mee willen spelen?
 
-...  de vader van Madelon verrast werd door een serenade omdat hij Abraham 

was? 
 
-...  hij dit eigenlijk stil wilde houden maar dat onze serenade nu met foto en al in diverse 

kranten in en buiten Hoek van Holland geplaatst werd?
 
-...  iedereen het nu dus weet? 
 
-...  de open repetitie van de MB
 
-...  er een tribune vol met kinderen en ouders kwam luisteren?
 
-...  we inmiddels weer een aantal
 
-...  we hier erg blij mee zijn? 
 
-...  u in het volgende RAZtertje weer meer Wist
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e Concert Band de laatste tijd zeer professioneel bezig is? 

ooral de terminologie zeer up-to-date is? 

Ellen graag aanfrummelt op dat “klik-klak ding” 

at je dan eh, eh doet en dan zo, snap je? 

e die piccolo gewoon ergens moet stoppen waar het warm is? 

fant moet spelen tot 113? 

ls je lang genoeg wacht, dat Martin vanzelf op z’n knieën gaat?

de Marching Band tegenwoordig overstelpt wordt met aanvragen voor o

de MB dit jaar voor het eerst voor Halloweenoptochten werd gevraagd en daarvoor 
gelijk twee avonden achter elkaar op pad was? 

het erg leuke optredens waren en we na afloop veel enthousiaste reacties kregen van 

Veronica, de moeder van Wouter voor het eerst meedeed? 

...  zij dit heel leuk vond, en wij ook?  

...  wij hopen dat Wouter en Veronica nog lang met ons mee willen spelen?

...  de vader van Madelon verrast werd door een serenade omdat hij Abraham 

...  hij dit eigenlijk stil wilde houden maar dat onze serenade nu met foto en al in diverse 
kranten in en buiten Hoek van Holland geplaatst werd? 

B weer een groot succes was? 

er een tribune vol met kinderen en ouders kwam luisteren? 

een aantal nieuwe leerlingen hebben kunnen 

...  u in het volgende RAZtertje weer meer Wist-U-Datjes kunt lezen?
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ls je lang genoeg wacht, dat Martin vanzelf op z’n knieën gaat? 

de Marching Band tegenwoordig overstelpt wordt met aanvragen voor optredens? 

de MB dit jaar voor het eerst voor Halloweenoptochten werd gevraagd en daarvoor 

het erg leuke optredens waren en we na afloop veel enthousiaste reacties kregen van 

...  wij hopen dat Wouter en Veronica nog lang met ons mee willen spelen? 

...  de vader van Madelon verrast werd door een serenade omdat hij Abraham geworden 

...  hij dit eigenlijk stil wilde houden maar dat onze serenade nu met foto en al in diverse 

unnen inschrijven? 

Datjes kunt lezen? 
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Onze sponsorsOnze sponsorsOnze sponsorsOnze sponsors    

 
Alders Slagerij 
Bloemsierkunst De Carlton 
B. van der Ende Verzekeringen
Deelgemeente Hoek van Holland
Deltaport Donatiefonds 
Drukkerij SK 
Gemeente Rotterdam, dienst Kunst en Cultuur
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 
Woonvreugde Makelaars 
Q8 Servicestation 
 

Bent u al donateur?Bent u al donateur?Bent u al donateur?Bent u al donateur?
 
Wij hebben de steun van sponsor
te geven en om o.a. muziek
U kunt al donateur worden vanaf 10 euro per jaar
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ja ik word donateur van Rotterdam aan Zee!
 
Naam:    ___________________________________________________

Adres:    ________________

Postcode + woonplaats: ___________________________________________________

E-mailadres:   ___________________________________________________

Uw jaarlijkse bijdrage: ___________________________________________________

Dit strookje kunt u inleveren bij één van de bestuursleden. Voor adressen zie pagina 2 van dit RAZtertje.
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B. van der Ende Verzekeringen 
Deelgemeente Hoek van Holland  

Gemeente Rotterdam, dienst Kunst en Cultuur 

Handelsonderneming Van der Knijff 
 

Leeuwen Tweewielers 

Elektra 

Bent u al donateur?Bent u al donateur?Bent u al donateur?Bent u al donateur?    

Wij hebben de steun van sponsors en donateurs hard nodig om 
muziekinstrumenten en uniformen aan te schaffen. 
vanaf 10 euro per jaar! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ja ik word donateur van Rotterdam aan Zee! 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Dit strookje kunt u inleveren bij één van de bestuursleden. Voor adressen zie pagina 2 van dit RAZtertje.
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s en donateurs hard nodig om onze leerlingen les 
instrumenten en uniformen aan te schaffen.  

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

___________________________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Dit strookje kunt u inleveren bij één van de bestuursleden. Voor adressen zie pagina 2 van dit RAZtertje. 


