
 
 

 
 
 
 
 

 
Editie 11  

April 2008 
 

 

Tevens programma en toegangsbewijs 
voor 2 personen voor  

  
 

HET VOORJAARSCONCERT OP 
26 APRIL 2008  

 

Lokatie: LCC Hoekstee, Mercatorweg 50, HvH. 
Aanvang: 20.00 uur   Zaal Open: 19.30 uur



Algemene informatie 
 
Dirigent Concert Band:   Ellen van den Berg   
Instructeur Marching Band: Joop de Ruiter 
Docenten:  Fluit:   Mariska Bleidorn 
   Hout:   Heiko Geerts 
   Koper:  Matthijs Valkenwoud 
   Slagwerk:  Joop de Ruiter 
Postadres R.a.Z.:    Harmonievereniging “Rotterdam aan Zee” 
    Postbus 132 
    3150 AC Hoek van Holland 
Internetsite R.a.Z.:   www.rotterdamaanzee.nl 
R.a.Z. Hyves:    www.raz90.hyves.nl 
E-mail R.a.Z.:    info@rotterdamaanzee.nl 
Leerlingen/Muziekles:  muziekles@rotterdamaanzee.nl 
e-mail Razterje:    raztertje@rotterdamaanzee.nl 
Melden afwezigheid:   presentie@rotterdamaanzee.nl 
 

Bestuurssamenstelling
Functie Naam adres Telefoon/email 
Dagelijks Bestuur 
Voorzitter Martin Aalbregt Willem van Houtenstraat 77

3151 AC Hoek van Holland 
0174 – 384034 
voorzitter@rotterdamaanzee.nl 

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

0174 - 384815 
2de.voorzitter@rotterdamaanzee.nl 

Secretaris Bob v. Ettinger Erickstraat 5 
3151 PA Hoek van Holland 

06 – 24905780 
secretaris@rotterdamaanzee.nl 

Penningmeester 
  

Leo Op ’t Hoog 
 

Mahustraat 193 
3151 PE Hoek van Holland 

0174-421902 
penningmeester@rotterdamaanzee.nl 

CB Bestuurslid Nelina Korteland Willem Barentstraat 34 
3151 WG Hoek van Holland 

0174 -  382759 
cb.voorzitter@rotterdamaanzee.nl 

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

06-12105226 
mb1.bestuur@rotterdamaanzee.nl 

Concert Band 
Voorzitter Nelina Korteland Willem Barentstraat 34 

3151 WG Hoek van Holland 
0174 -  382759 
cb.voorzitter@rotterdamaanzee.nl 

Leden ondersteuning    

Marching Band 
Voorzitter Martin Aalbregt Willem van Houtenstraat 77

3151 AC Hoek van Holland 
0174 – 384034 
mb.voorzitter@rotterdamaanzee.nl 

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

06-12105226 
mb1.bestuur@rotterdamaanzee.nl 

Leden ondersteuning    
 
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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Van de Voorzitter 
 
Zoals u wellicht al vernomen heeft is RaZ het afgelopen half jaar druk bezig geweest 
met o.a. het werven van nieuwe leerlingen. De leden van de MB zijn, samen met 
Joop de Ruiter, in het najaar van 2007 bij de Hoekse basisscholen op bezoek 
geweest en hebben de kinderen op een inspirerende manier kennis laten maken met 
het bespelen van een muziekinstrument. Als gevolg hiervan is er een grote instroom 
van nieuwe leerlingen ontstaan. Momenteel heeft de vereniging 40 leerlingen; een 
unicum in het bestaan van de vereniging! 
Dit heeft echter ingrijpende gevolgen voor RaZ. Al jaren zijn wij niet tevreden over de 
kwaliteit van muzieklessen die aangeboden worden door de Muziekschool Westland. 
Na lang wikken en wegen is dan ook besloten om de muzieklessen in eigen beheer 
te gaan geven. Gelukkig zijn we erin geslaagd om docenten te vinden die onze 
klarinet-, koper- en saxofoonleerlingen les kunnen geven en deze zijn eind februari 
voor het eerst begonnen. De eerste reacties van leerlingen, ouders en docenten zijn 
erg positief! 
Financieel gezien geeft deze nieuwe ontwikkeling wel een gigantische uitdaging. 
Muziekles via de muziekschool is gesubsidieerd; deze subsidie vloeit nu (nog) niet 
naar de vereniging terwijl we wel zelf de kosten van de docenten en zaalhuur voor 
onze rekening moeten nemen. Het bestuur is in overleg met de deelgemeente 
hierover maar de verwachting is dat een oplossing niet op korte termijn voor handen 
zal zijn. 
Om financieel toch het hoofd boven water te kunnen houden probeert de vereniging 
daarom op verschillende manieren meer geld binnen te halen. Inmiddels zijn er weer 
donateursmarsen gehouden en dit heeft 31 nieuwe donateurs opgeleverd. De 
tombola tijdens onze concerten wordt weer in ere hersteld want dit blijkt toch ook een 
goede inkomstenbron te zijn.  
Hierbij wil ik een ieder bedanken die onze vereniging steunt met geld of andere 
middelen. Wij zouden niet kunnen bestaan zonder uw steun! 
Op zaterdag 26 april geven wij weer ons voorjaarsconcert. De Marching Band en 
Concert Band zijn hiervoor druk aan het repeteren en het beloofd een hele mooie 
avond te worden. Het programma van deze avond kunt u zoals gebruikelijk vinden in 
het midden van dit boekje. 
Graag tot ziens op 26 april! 
 

 
Martin Aalbregt 
Voorzitter 



Van de Redactie 
 
Beste vrienden van RAZ,  
 
Voor u ligt weer de 11de editie van het Raztertje en het is ons weer gelukt, dankzij 
inbreng van een aantal enthousiaste leden en redacteuren om het blad weer vol te 
krijgen. In deze editie kunt u lezen hoe wij de afgelopen periode zijn overstelpt met 
leerlingen/leden. Een gunstige ontwikkeling maar ook een grote (financiële) uitdaging 
zoals door de voorzitter aangegeven. Ook kunt u een klein verslagje lezen van de 
commissie Rotterdam Over Zee die weer enthousiast aan de slag is gegaan met het 
organiseren van de ontvangst 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 , Bob  en Gerard 
 
Het centrale meldpunt voor kopij is: raztertje@rotterdamaanzee.nl 
 
 
Activiteitenkalender 
 
26 april  20:00  MB&CB  Voorjaarsconcert 

30 april    MB   Koninginnedag Hoek van Holland 

4 mei     MB   Fere en Tardenois in Frankrijk 

4 mei     CB+tamboers Dodenherdenking 

17 mei  18:00  MB   Marsrepetitie 

23 mei  15:30  MB   Coolsingel Rotterdam 

21 juni   18:00  CB   Verona aan de Maas, Laurenskerk Rotterdam 

22 augustus    MB    Avondvierdaagse Hoek van Holland 

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

19 september 21:00  CB   Soldaat van Oranje Den Haag 

3 oktober  19:45  MB   Furiade Maassluis 

15 november  13:00  MB   Intocht Sinterklaas Hoek van Holland 

19 december    MB   Lampionnenoptocht Hoek van Holland 

24 of 25 december   CB   Kerstdienst Protestantse Gemeente HvH 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Van de bestuurstafel 
 
Steun Harmonievereniging “Rotterdam aan Zee” en maak kans op € 100.000,-! 

 
Wilt u “Rotterdam aan Zee” een steuntje in de rug 
geven én zelf elke week kans maken op € 100.000,-? 
Dat kan bij de Sponsor Bingo Loterij, dé loterij voor 
clubs, verenigingen en stichtingen! Om “Rotterdam 
aan Zee” in stand te houden, is geld nodig. Daarom is 

“Rotterdam aan Zee” ongelooflijk blij met de steun van de Sponsor Bingo Loterij. 
Ook ú kunt “Rotterdam aan Zee” direct steunen door mee te spelen in de Sponsor 
Bingo Loterij. En u kunt er ook nog eens elke week € 100.000,- mee winnen, of één 
van de 200.000 andere prachtige prijzen! 
 
Sponsor Bingo Loterij: loterij voor gezondheid en welzijn 
De Sponsor Bingo Loterij geeft elk jaar miljoenen euro’s aan Nederlandse 
organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn. Zoals bijvoorbeeld de Johan 
Cruyff Foundation, KWF Kankerbestrijding en Jantje Beton. En aan ruim 2.200 clubs 
en verenigingen, zoals “Rotterdam aan Zee”! Met steun van de Sponsor Bingo 
Loterij kan “Rotterdam aan Zee” leerlingen opleiden en instrumenten hiervoor 
aanschaffen. 
 
Elke week kans op € 100.000,-!  
Een lot in de Sponsor Bingo Loterij kost slechts € 7,80 per maand. Als u dat wilt, gaat 
de helft hiervan (€ 3,90) rechtstreeks naar “Rotterdam aan Zee”, iedere maand 
opnieuw!  
 
Speel mee, steun “Rotterdam aan Zee” en maak ook nog eens elke week kans op 
€ 100.000,- of één van de 200.000 andere prachtige prijzen!  
 
Een muzikale groet, 
Leo Op ‘t Hoog 
 
Van de Tombola Commissie 
 
Terug van weggeweest! Na een tijdje geen tombola gehouden te hebben, kregen we 
te horen dat veel mensen dat jammer vonden. Op 26 april tijdens het 
voorjaarsconcert houden we daarom weer een tombola. Net als voorgaande jaren 
zijn er leuke prijzen te winnen, zoals: een wafelijzer, een encyclopedie, verschillende 
soorten kaarsen en kandelaars, kookboeken en nog veel meer leuke, handige en/of 
mooie prijzen!  
 
Graag zien we u op 26 april verschijnen aan de prijzentafel. 
 
De tombola commissie



Taxi Rooney 
Hoek van Holland 



Nieuwe leerlingen 
 
Welkom aan alle nieuwe leerlingen!  
 
Marissa van Geel – Dwarsfluit   Jesse Feddes – Slagwerk 
Machiel Leusden – Slagwerk   Rianne Korteland – Slagwerk 
Heleen Biersteker – Slagwerk   Boy van der Meer – Slagwerk 
Desiree Hoogendoorn – Slagwerk  Rody Moerkerken – Slagwerk 
Sjoerd Schaap – Slagwerk   Boy de Soomer – Slagwerk 
Nadine Boon – Alt saxofoon   Demi Kram – Alt saxofoon 
Chantal Looije – Alt saxofoon   Marvin van der Meer – Alt saxofoon 
Romy van der Kruk – Alt saxofoon  Koen Korteland – Klarinet 
Anette Looije – Klarinet   Vera Swaab – Trompet 
Alex van Geel - Hoorn 
 
Allemaal van harte welkom bij R.a.Z. We hopen dat jullie snel mee kunnen spelen bij 
de Marching Band en/of de Concert Band! 
 
Nieuwe leerlingencoördinator 
 
Met ingang van de maand april is Marianne van der Marel het aanspreekpunt voor 
onze leerlingen. Zij onderhoudt ook contacten met de docenten en het bestuur en 
coördineert alle dagelijkse zaken die met het opleiden van onze leerlingen te maken 
heeft. Mochten er problemen of vragen zijn omtrent de muzieklessen dan is 
Marianne bereikbaar op 06-44818351 of muziekles@rotterdamaanzee.nl. 
 
Nieuwe muziekdocenten 
 
Met ingang van eind februari zijn twee nieuwe docenten begonnen met het les geven 
aan onze leerlingen: 
 
Heiko Geerts   - saxofoon en klarinet 
Matthijs Valkenwoud  - trompet, trombone en hoorn 
 
Naast de nieuwe docenten heeft RaZ nog twee docenten die voor de vereniging les 
geven: 
 
Mariska Bleidorn - dwarsfluit 
Joop de Ruiter - slagwerk 
 
Wij heten de nieuwe docenten van harte welkom bij Rotterdam aan Zee! 
 
 

 
 
 



 

Ouders zijn belangrijk 
Door: Joop de Ruiter 
 
Sinds het scholenproject hebben we ineens 40 leerlingen bij Rotterdam aan Zee. De 
meeste van deze leerlingen zijn nog heel jong. Vanwege de afstand moeten zij 
meestal gebracht en gehaald worden. Vaak is dat een extra belasting voor de ouders 
en soms ook de Opa’s en Oma’s. Mensen hebben het tegenwoordig allemaal druk, 
en dan komt dit er nog even bij. Ik zie daar veel van. Ik heb heel veel respect voor 
ouders die op deze manier de jonge kinderen steunen om muziek te maken bij 
Rotterdam aan Zee. 
Vaak komen deze ouders ook bij mij binnen, en vragen mag ik even kijken. Mijn 
reactie is altijd, maar natuurlijk mag u kijken, want ik vind het heel belangrijk dat 
ouders weten hoe het gaat. Ouders investeren in de hobby’s van de kinderen en 
moeten weten hoe het gaat. Dat halen en brengen is ook belangrijk voor de 
continuïteit van de lessen en de vorderingen. Iedere week op les komen en thuis 
toch wat oefenen helpt om zo gauw mogelijk wat te gaan meedoen met de Marching 
Band. Ook helpen ouders ons bij voor ons belangrijke taken. Contact hebben met 
ouders is dus heel belangrijk voor de vereniging.  
 
De komende tijd moet er nog veel gebeuren op het gebied van opleiden en 
begeleiden. Net als bij de basisscholen is dan hulp van de ouders onontbeerlijk. 
Jammer genoeg zijn er uitzonderingen. Nog niet iedere ouder voelt zich echt 
betrokken bij Rotterdam aan Zee, waardoor lessen worden gemist en van echt 
contact geen sprake is. Ik hoop dat we dit kunnen verbeteren. 
 
Inmiddels zijn er ook wat ouders lid geworden van Rotterdam aan Zee. 
Op Saxofoon, Klarinet en Slagwerk volgen zij nu met veel enthousiasme de lessen. 
Een goede ontwikkeling voor de Marching Band, om zo een goede balans te krijgen 
in het ledenbestand. Het ziet er naar uit dat we meer gaan optreden buiten de grens 
van Hoek van Holland, en dan is het zeker belangrijk dat er wat oudere leden deel 
uitmaken van de Marching Band.  
Op 4 mei staat bijvoorbeeld een optreden gepland in Frankrijk. 
 
Op termijn hoop ik nog wat sterke vaders te interesseren voor de wat zwaardere 
instrumenten zoals sousafoon, bariton, tenorsaxofoon en trombone. Denk er eens 
over na. Ik wil u er graag over bijpraten. 
 
Bedankt voor uw steun Ouders ! 
 
 



 



PROGRAMMA MARCHING BAND 
 

Cordoba     Roland Barren/Aan Keown 

Openingswoord door de voorzitter Martin Aalbregt 

 

Eye of the Tiger    M. Kruiniger/M. Aalbregt 

Estancia     Mike Story 

 
Intermezzo met leerlingen Saxofoons 

 
Fame      Michael Gore/Larry Kerchner 

Dancing Queen    Michael Brown/Will Rapp 

 
Intermezzo met leerlingen Slagwerk 

 

Canned Heat    Michael Brown 

Don’t Stop Me Now   Tim Waters 

 

Intermezzo met leerlingen Koper instrumenten 
 

Opkomen alle leerlingen Marching Band 

Disco Inferno    John Higgens 
 

PAUZE 
 

Vergeet u de TOMBOLA niet!!!  
(€ 0,50ct per lot)) 



PROGRAMMA CONCERT  BAND 
 
 
Cry of the Falcon Kevin Houben 
(Written on the occasion of the opening of GC Den Dries) 

 

Hafabra Follies    Bob Gay&Marcel Peeters 
(Dedicated to Louis Martinus on the 10th anniversary  
of his publishing firm Hafabra Music) 
 

 

Norwegian Woodn’t    Edvard Grieg/Lennon&McCartney 

 

James Bond 007 Selection  Arr. Joh. De Meij 

 

Une Belle Histoire    Arr. R. Kernen 

 

Richards Rodgers Collection  Arr. Peter Kleine Schaars 
(the Lady is a Tramp – It Might As Well Be Spring – My Favorite Things) 
 

 
Grease  Warren Casey/Jim Jacobs 

Arr. John Moss. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEBT U GENOTEN VAN DIT CONCERT? WORDT 
DAN DONATEUR DIT KAN AL VANAF € 10,- PER 

JAAR.   
 



Een leuke ervaring tijdens een wintersportvakantie in 
Oostenrijk. 
Door: Jack Das  
 

 
Ik kom al heel lang in Hopfgarten op een camping en heb al verschillende malen de 
plaatselijke muziekkapel zien optreden. Het leek het me wel leuk om een keer mee te 
spelen. 
Ik wist dat er op vrijdag avond gerepeteerd werd en ben er op afgestapt. 
Toen ik binnen kwam en vertelde dat ik uit Holland kwam en het me leuk leek om 
een keer mee te spelen was dit absoluut geen probleem en werd mij een plaats aan 
gewezen bij de 2e klarinetten. Ik ging zitten en het eerste wat me gevraagd werd  of 
ik een biertje wilde. 
Ik was best wel verbaasd maar toen ik iedereen met bier en fris zag dacht ik zeker 
normaal hier. 
Goed, deze vereniging heeft een eigen gebouw waar alles opgesteld staat, 
lessenaars, slagwerk, pauken. enz. 
Maar ook de muziek staat bij iedere lessenaar, iedereen heeft twee mappen. Een 
blijft op de vereniging en de andere is voor thuisstudie. 
Het gaat allemaal erg strak, de dirigent is hier nog echt de baas. 
Boven de dirigent hangt een stemapparaat daar stemt iedereen op af. 
Heel de avond leuk zitten spelen. Uiteraard ook wat Oostenrijkse marsen. 
Het bleek dat er in de week voor deze avond een aantal mensen jarig geweest was 
en die trakteerden. 
Wat denk je, tot mijn grote verbazing staat er na het spelen om 22.30 een kompleet 
buffet met spareribs, salade en voldoende drank . Iedereen gaat gezellig zitten en 
begint aan de maaltijd. Een erg gezellige avond..Aan het eind van de avond werd mij 
verteld dat ze in maart een optreden hadden en dat hiervoor 2 maal in de week 
gerepeteerd moest worden en of ik dinsdag weer kwam en als ik in Oostenrijk was 
mee wilde spelen op hun concert. 
 



 
Dinsdag weer meegespeeld, vrijdag 
weer. 
En al weer een aantal mensen jarig 
weer een compleet buffet. 
Leuk detail bij deze vereniging is: de 
jarige mag een mars uitkiezen en 
deze zelf dirigeren dit mocht ik als 
gast ook maar dat heb ik maar niet 
gedaan. 
Ik vond het zelf een erg leuke 
ervaring om bij een Oostenrijks 
Orkest te spelen.   
Ik ga zeker tijdens een volgende 
vakantie weer meedoen. 

 
 
Van de commissie ROZ (Harwich) 
 

Weet u het nog? Op 9 en 10 September 2006 hebben we een 
fantastische weekend mogen meemaken in Harwich bij de 
Royal British Legion Brass Band afgekort de HRBLBB. We 
troffen daar een goed geoliede organisatie aan. Kortom een 
leuke periode om op terug te kijken. Helaas was de HRBLBB 
niet in staat, vanwege andere buitenlandse verplichtingen, om 
in ons jubileumjaar 2007 een tegenbezoek te brengen aan 

Hoek van Holland. Het is nu de bedoeling dat zij dit jaar, in het weekend van 29, 30 
en 31 Augustus Hoek van Holland zullen gaan bezoeken. 
De commissie (José, Michelle, Toon, Peter, Koen en Gerard) is inmiddels alweer 
volop aan de slag gegaan en met resultaat. Een tiental sponsors heeft zich al 
aangemeld om zowel financieel alsmede in natura te sponsoren. Onze gasten zullen 
overnachten in het August Reitsmahuis. Wij schotelen onze gasten een weekend vol 
met activiteiten voor. Te denken valt aan een bezoek aan het ’t Fort en de Maeslant 
kering. Uiteraard zullen ze ook een concert geven op het Brinkplein. Bij deze doen 
wij nog steeds een beroep op meer sponsors dan wel particuliere giften. Wie wil er 
bijvoorbeeld de entreekosten van het ’t Fort op zich nemen? Of wat te denken om het 
transport met treintje Rooney te sponsoren? Via onze website en het Razterje geven 
wij dan ruime naamsbekendheid aan uw bedrijf of instelling. 
Als u wilt sponsoren kunt u zich melden bij één van de commissieleden. 
Wist u trouwens dat een gift aan een muziekvereniging aftrekbaar is voor de 
belasting? Zie hiervoor onze website (bij informatie/voor u gelezen) of 
informeer eens bij de penningmeester. 
 



 

  



 
 
 



Mijn eerste keer. 
Door: Martine Niks  
 

3 Februari, was het dan zover. Ik ging voor 
het eerst marsen met mijn bariton. Voor het 
eerst in negen jaar bleef mijn dwarsfluit in 
haar doos. Nu kon ik eindelijk mijn ‘leuke 
jongens achteruitkijkspiegel’ uitproberen. Vol 
goede moed ging ik in alle vroegte (10.15u) 
naar de Hoekstee waar wij ons moesten 
verzamelen. Omdat ik die dag al mijn 
krachten nodig had voor het marsen met mijn 
zware bariton was mijn kleine broeder zo 
aardig mijn bariton te dragen (dit moet erin, 

goed gedrag moet altijd beloond worden). Toen we aankwamen gingen we direct 
weg.  
Dankzij Marian haar beste vriend, TomTom, kwamen we zonder verkeerd te rijden 
aan in Moergestel. Daar moest ik natuurlijk eerst een patatje eten en een cappuccino 
drinken om energie te krijgen voor dit spannende avontuur.  
Na het vullen van mijn lege maag gingen we opstellen en warmblazen. Al snel kwam 
ik erachter dat een bariton vasthouden en een marsboekje omdraaien niet 
samengaat. Je hebt namelijk minimaal één hand nodig om de bariton vast te houden 
en minimaal twee handen om een marsboekje om te draaien. Gelukkig wilde Tim, 
één van onze groupies, mijn lieftallige assistente spelen. En ik moet zeggen, hij deed 
het voortreffelijk (goed gedrag altijd belonen).  
Na een aantal liedjes spelen werd de bariton toch wel erg zwaar. Ik merkte dat ik 
steeds minder energie had. Ik denk ook niet dat het hielp dat ik die avond ervoor om 
half vier ’s nachts thuis was. Op een gegeven moment werd de bariton zelfs zo 
zwaar dat ik overwoog te gaan sporten om zo mijn conditie te gaan verbeteren voor 
de volgende keer dat ik met dit onding over straat moest marsen. Gelukkig opperde 
iemand later het idee om een beugel voor mijn bariton aan te schaffen zodat ik mijn 
bariton kon laten hangen.  
Toen we eindelijk maar toch weer aankwamen bij de auto’s kon ik eindelijk mijn 
bariton neerzetten. Ik had geen gevoel meer in mijn armen. Ook heb ik nog twee 
dagen lang spierpijn gehad, maar toch heb ik zonder beugel deze mars met mijn 
bariton gelopen!  
 
Van dit avontuur heb ik twee dingen geleerd: 
 
Ik heb ontdekt dat carnaval in Moergestel niet de beste plaats en tijd is om mijn 
‘leuke jongens achteruitkijkspiegel’ uit te proberen. Met carnaval gaan namelijk alle 
Moergestelse jongemannen aan de alcohol en des te meer alcohol leuke jongens 
drinken, hoe lelijker ze worden. Tenzij je natuurlijk zelf ook een bakkie op hebt.  
 
Ook weet ik nu dat met een dwarsfluit marsen stukken eenvoudiger is dan met een 
bariton! 



 



 
Neem dan deze zomer zo‘n kansarm kind als Nabila uit Frankrijk in huis. 
Ziekte, werkeloosheid, emotionele verwaarlozing, drankmisbruik en gebroken 
gezinnen zijn doorgaans de redenen waarom deze kinderen er even tussenuit 
moeten. Ik hoor u zeggen: ze moeten weer terug.....ja, maar de ervaring van EKH 
heeft ons geleerd dat deze kinderen een heel jaar kunnen teren op wat u ze geeft. 
De fotoboeken van ieder jaar worden gekoesterd.... U laat ze zien dat er ook nog een 
“andere wereld“ bestaat. 
 
Stichting Europa Kinderhulp bestaat al meer dan 45 jaar en nog steeds is het nodig 
om kinderen dé vakantie van hun leven te geven en uit het „beton“ te halen. Voor uw 
eigen kinderen een verrijking om te ervaren dat niet alles zo vanzelfsprekend is. 
Wij zijn een landelijke stichting, maar we werken vanuit regio’s. Alle medewerkers 
zijn 
(getrainde) vrijwilligers en u wordt goed begeleid, zowel vóór als tijdens de 
vakantieperiode. Iedereen kan zich aanmelden, ook ouderen tot 70 jaar of 
alleenstaanden. Het eerste jaar mogen de gastkinderen mee op vakantie binnen 
Nederland, daarna ook naar het buitenland. 
 
Europa Kinderhulp Regio ZH ontvangt jaarlijks ongeveer 400 kinderen en de data 
waarop de kinderen op vakantie komen zijn; Franse kinderen 2 juli t/m 23 juli, 6 juli 
t/m 24 juli of 19 juli t/m 9 aug. Duitse kinderen 21 juli t/m 7 aug of 28 juli t/m 16 aug. . 
Nederlandse kinderen uit o.a kindertehuizen 21 juli t/m 8 aug. 
Engelse kinderen 25 juli t/m 12 aug, Bosnische kinderen 28 juli t/m 15 aug. 
 
De kinderen zijn tussen de 5 en 12 jaar. Het kind mag meerdere jaren blijven komen. 
Tussentijds kunt u contact onderhouden met uw gastkind, cadeautjes sturen, brieven 
schrijven of bellen/E-mailen (indien aanwezig). 
 
Meld u aan en geef een kansarm kind een daadwerkelijke kans! 
Enthousiast geworden? Aanmelden of informatie aanvragen is eenvoudig. Kijk op 
www.europakinderhulp.nl, of bel een regio medewerker in Zuid Holland, 
Ed Ringelberg tel. 078-6149522/0613683240 of Corine ´t Hart tel. 0174-419069. 



 



 

 
 

 



 

  



DIT ‘RAZTERTJE” IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR: 
 

ALDERS SLAGERIJ 
B. VAN DER ENDE VERZEKERINGEN 
DRUKKERIJ SK 
GREEN CARE  
HENK DE VISSER OOGADVISEURS 
HOUTHANDEL VAN DE MAREL 
KAPSALON CONCORDIA 
MELIOR MAKELAARDIJ  
PETER VAN LEEUWEN - TWEEWIELERS 
PRINS-HENDRIK EETCAFE 
PROFILE – KEES VAN DEN BURG 
RENEE TEXTIEL 
RON VAN REENEN INTERIEUR 
SNACKBAR DE KOMBUIS 
VAN SPRONSEN – TV-RADIO-ELEKTRA 
VAN RIJN GROEP – POELDIJK 
WESTPLANT   
Q8 – SERVICE STATION 
 

HET CULTURELE UITWISSELINGSPROGRAMMA MET DE ROYAL BRITISH 
BRASS BAND UIT HARWICH OP 29, 30 EN 31 AUGUSTUS 2008 WORDT 
MOGELIJK GEMAAKT DOOR: 

 
AUTOBEDRIJF HERMAN DEKKERS 
JEBO UITZENDBURO 
KONINKLIJKE AANEMINGMAATSCHAPPIJ VAN WANING 
MARSH BV 
TAXIBEDRIJF ROONEY 
TWEEDEHANDSSPELLEN  
VAN LEEUWEN RECYCLING   
VAN RIJN GROEP 
Q8 – SERVICE STATION 
D. VERMEULEN 
P. JANSEN 

 


