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ons voorjaarsconcert op 

 

21 maart 2009 
 

Concert Band 
Onder leiding van Ellen van den Berg 

 
Marching Band  

Onder leiding van Joop de Ruiter 
  

Aanvang: 20.00 uur 
Zaal open: 19.30 uur 
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 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 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 
Pieter Verweijweg 23 
3151 KA 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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Na een succesvol jaar met veel leuke optredens en het met succes opzetten van onze 
eigen interne leerlingenopleiding is weer een nieuw jaar aangebroken met vele 
nieuwe uitdagingen. Inmiddels heeft het bestuur van de ledenvergadering groen 
licht gekregen voor het aanschaffen van muziekinstrumenten en uniformen voor 
een totaalbedrag van 35.000 euro. 

Je zou kunnen zeggen dat we als vereniging slachtoffer van ons eigen succes zijn 
geworden. Nog steeds hebben we ruim veertig (!) leerlingen op les en voor veel van deze 
leerlingen worden instrumenten geleend van zusterverenigingen in het Westland, of 
gehuurd. Dit kost de vereniging een hoop geld en ook zijn de instrumenten niet altijd in 
al te goede staat. Tijd dus om nieuwe instrumenten aan te schaffen! Momenteel worden 
diverse acties gehouden om hiervoor de benodigde gelden binnen te halen. Meer 
hierover kunt u in dit RAZtertje lezen. 

De grote hoeveelheid leerlingen maakt het mogelijk om een leerlingenorkest op poten te 
zetten. De plannen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium; we hopen hiermee in april 
aanstaande mee van start te gaan! Doel van het leerlingenorkest is om leerlingen al heel 
snel samen in orkestverband samen te laten spelen. Dit is namelijk ontzettend leuk, wat 
weer goed is voor de motivatie. Ook is het hierna makkelijker om in te stromen in de 
Marching Band en/of Concert Band. 

Overigens zijn wij als vereniging erg blij met de betrokkenheid van de Deelgemeente 
Hoek van Holland. Van Hestia Reukema, Portefeuillehouder Leven & Participeren, 
mochten wij onlangs 10.000 euro in ontvangst nemen ter ondersteuning van onze 
inspanningen om de Hoekse jeugd de mogelijkheid te geven om kwalitatief goed les te 
krijgen. Het is fijn dat onze inspanningen niet onopgemerkt blijven! 

Mocht u trouwens benieuwd zijn naar de vorderingen van onze leerlingen dan wil ik u 
van harte uitnodigen voor de leerlingen voorspeelavond op 13 juni aanstaande. Meer 
hierover kunt in dit RAZtertje lezen. 

De Concert Band en Marching Band zijn trouwens alweer druk aan het repeteren voor 
ons voorjaarsconcert dat op 21 maart aanstaande gehouden zal worden. In een in 
theatersfeer ingerichte zaal kunt u weer gaan genieten van een afwisselend programma, 
waarbij de nadruk ligt op amusement. Ik hoop u op het concert te zien! 

Tot slot wil ik vanaf deze plaats iedereen bedanken die zich op welke manier dan ook 
inzet om alle activiteiten van Harmonievereniging Rotterdam aan Zee mogelijk te maken.  

 

Met muzikale groet, 

 
Martin Aalbregt 
Voorzitter  
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee 
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Beste vrienden van Rotterdam aan Zee,  
 
Voor u ligt weer de 14de editie van Het RAZtertje, het eerste RAZtertje van 2009. Hierin 
kunt u o.a. lezen: hoe RAZ in de toekomst investeert voor instrumenten en uniformen, 
verslag van ons najaarsconcert van 29 november 2008,  ontvangen subsidie van  de 
Deelgemeente en nog veel meer…….. Kortom u kunt het zelf allemaal op uw gemak 
lezen. 
 
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: 

14 maart 16:00 MB  Promotiemars HvH 
 
21 maart 20:00 MB&CB Voorjaarsconcert in De Hoekstee 
 
4 april 12:30 MB  Opening speeltuin (optie) 
 
30 april 09:00 MB  Koninginnedag HvH 
 21:00 MB  Koninginnedag Schiedam 
 
4 mei 19:30  CB  Dodenherdenking HvH 

21 mei  MB  Opening strandseizoen (optie) 

13 juni 19:30   Voorspeelavond Leerlingen 

14 augustus 18:00 MB  Inhalen avondvierdaagse HvH 

5 september 16:00 MB  Promotiemars HvH 

2 oktober 19:00 MB  Furieade Maassluis 

14 november 12:30 MB  Intocht St. Nicolaas HvH 

28 november 20:00 MB&CB Najaarsconcert in De Hoekstee 

24 december 22:00 CB  Medewerking Kerkdienst HvH 
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Actiecommissie:  

Wij zijn van plan om met mooi weer op de rommelmarkt bij de waterweg te gaan zitten, 
waarvan de opbrengst naar RaZ gaat. Elke laatste zondag van de maand wordt deze 
rommelmarkt gehouden.  

Om ons kleed te vullen zijn we op zoek naar rommelmarktspullen. Dus gaat u opruimen 
en wilt u uw spullen kwijt, laat het dan even weten via de mail: 
actiecommissie@rotterdamaanzee.nl of via Michelle / Ilonka. Vindt u het leuk om ons te 
helpen bij de verkoop, of heeft u ruimte over om rommelmarktspullen op te slaan, dan 
horen wij dat ook graag.   

(Ervaring leert dat elektrische apparaten erg gewild zijn en glaswerk bijna niet 
verkoopt… ) 

 Michelle van Vliet / Ilonka Truren 

Commissie All Together: 
 
De commissie ATG, een combinatie van RAZ, de koren Crescendo en Together, komen 
maandelijks bij elkaar met als doel een gezamenlijk concert te organiseren in 2010. De 
datum staat nog niet exact vast maar het zal ergens in november 2010 plaatsvinden. De 
bedoeling is om er een groot spektakel van te maken. Wij houden u op de hoogte. 

 
Crescendo: Anja en Krijnie 
Together: Lisette en Toon 
RaZ: Lisette, Koen, Gerard en Toon  
 

 

Uniformen & instrumentencommissies:  

Het bestuur heeft Annette Looije bereid gevonden om de coördinatie van de uniformen- 
en instrumentencommissie op zich te nemen. 
 
De commissies worden daarom vanaf nu door de volgende personen bemand: 
 
Uniformencommissie:  Annette Looije, Michelle van Vliet & Anneke Op ’t Hoog 
     e-mail: uniformen@rotterdamaanzee.nl 
 
Instrumentencommissie:  Annette Looije & Anja Valstar 
     e-mail: instrumenten@rotterdamaanzee.nl 
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Welkom aan alle nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers!  
 
Rosanne Feitsma – dwarsfluit   Julia Voogt – dwarsfluit 
Anniek Veltman – dwarsfluit   Chloe van Zwieten - altsaxofoon 
Saskia Ouwens – dwarsfluit   Gerben van Oosten – bariton 
Shaunna Bruin – dwarsfluit   Colin van Almenkerk – trombone 
Daisy Verburg – dwarsfluit 
 
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.  
 

Uitslag muziekexamensUitslag muziekexamensUitslag muziekexamensUitslag muziekexamens    
 
Op zaterdag 15 november, net op tijd om ’s middags weer met de Marching Band 
mee te spelen bij de intocht van Sinterklaas, zijn Jennifer Heins en Wouter Schinkel 
geslaagd voor hun theorie-examen. 
 
Hierna volgde het praktijkexamen, dat op zaterdag 13 december in Waddinxveen 
plaatsvond. Jennifer slaagde met 48 punten, Wouter haalde 46 punten en daarmee 
hebben beide kandidaten nu het C-diploma op zak. 
 
Jennifer en Wouter, beiden van harte gefeliciteerd met dit resultaat! 
 

VVVVoorspeelavondoorspeelavondoorspeelavondoorspeelavond    leerlingenleerlingenleerlingenleerlingen    
 
Op zaterdag 13 juni wordt weer een voorspeelavond gehouden in LCC De Hoekstee. 
Tijdens deze avond laten de leerlingen van Rotterdam aan Zee zien wat ze het 
afgelopen jaar geleerd hebben. 
 
Na het grote succes van de voorspeelavond in 2008 belooft dit weer een mooie avond te 
gaan worden. De voorstelling begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. 
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Als alles volgens plan verloopt dan zal in april de eerste repetitie gehouden worden 
van het leerlingenorkest! Leerlingen kunnen hierin al heel snel meespelen om zo 
samen met alle andere leerlingen gewend te raken aan het samen muziek maken in 
groepsverband. 
 
Meer informatie hierover zal de komende weken aan alle leerlingen verstuurd worden. Of 
een leerling wel of niet mee kan doen aan het leerlingenorkest zal in samenspraak met de 
docenten bepaald worden. 

    
Vakanties muziekles 2009Vakanties muziekles 2009Vakanties muziekles 2009Vakanties muziekles 2009    
 
Tijdens de schoolvakanties wordt geen muziekles gegeven. Wij houden hiervoor de 
volgende data aan:  
 
Paasweekeinde 
Vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april  
 
Meivakantie 
Maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei  
 
Hemelvaartvakantie 
Donderdag 21 mei tot en met vrijdag 22 mei  
 
Zomervakantie 
Maandag 13 juli tot en met vrijdag 21 augustus  
 
Ook tijdens de vakanties moet lesgeld betaald worden. Het lesgeld tarief is hierop 
gebaseerd.  
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Op 22 februari zijn wij met de bus naar de Belgische Ardennen gegaan. We moesten 
om kwart voor acht bij de Hoekstee verzamelen maar de bus kwam pas om acht uur. 
Toen gingen we alles inladen en konden we vertrekken. Niet iedereen was al 
helemaal wakker op dit tijdstip dus sommigen gingen rustig nog even slapen in de 
bus. 
 

In Berkel en Rodenrijs gingen we eerst de 
majorettes van Atalanta ophalen. In de bus was 
het erg gezellig en toen hebben we heel veel 
spelletjes gedaan. Na ongeveer 2 uur te hebben 
gereden was er even pauze. Een half uur daarna 
wisselden we van chauffeur die ons verder naar 
de Ardennen bracht. 
 
Daar aangekomen zo rond een uur of 1 kregen 
we te horen dat we over een half uur al klaar 
moesten staan; dat werd dus opschieten. We 

moesten ons in een feesttent omkleden en toen moesten alle tassen en koffers weer de 
bus in maar toen ik een koffer weg wilde brengen struikelde ik en ging pal op mijn plaat. 
 
Toen gingen we inspelen en gingen we met de 
bus mee in de bus waren we nog even wat liedjes 
voor de buschauffeur aan het spelen en toen 
konden we echt vertrekken.  
We hadden veel toeschouwers en toen we weer 
in de feesttent terug kwamen moesten we nog 
een finale spelen. Er was een groepje clowns voor 
ons en die sloegen zo hard dat de grote trom 
vanzelf trilde. Na lang wachten waren wij aan de 
beurt en we hadden ook veel bekijks.  

 
Na de finale was het tijd om naar huis te gaan maar eerst 
nog even langs de Mc Donald’s  en voor sommigen naar 
de La Place. Na het eten waren we zo uitgelaten dat we 
daarna de hele weg terug liedjes keihard gezongen 
hebben en we hadden best veel lol. Toen kwamen we om 
kwart over tien weer in de Hoek aan en was er weer een 
zeer geslaagde dag om.  
 
Leontien Eygendaal 
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War  arr. Gary P. Gilroy 

 
 
Estancia      arr. Mike Story 

 
 
Cordoba      Alan Keown  

arr. Roland Barret 
        

  
Don’t stop me now    arr. Tim Waters    
 
 

Wij zijn niet gek,     arr. Peter van Lonkhuijsen  
wij zijn een drumstel  
  

 
Evil Ways      arr. Jay Dawson 

 
 
Stars and Stripes Forever  arr. Jay Dawson 

 
 

PauzePauzePauzePauze    
    

    

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

kans op een leuke prijs! 
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Vaudeville Suite   Pi Scheffer 
 
 
 
The Musical Village    Jacob de Haan 
Commissioned by fanfare “St. Caecillia”. Schalkwijk  
on the occasion of its 100th anniversary 
 
 

Porgy and Bess     George Gershwin  
        arr. Stefan Schwalgin 

 
 

Three aspects of Kurt Weill  Peter Kleine Schaars 
Drei kurzweilige Impressionen 
 

 

Efteling Highlights    arr. Mari van Gils 
Entree/Huys van de 5 zintuigen, Fata morgana (Harem), 
Vogelrok, Indische waterlelies, Spookslot,  
Carnaval Festival, Villa Volta 

 
 
Sing Sing Sing     Louis Prima  
        arr. Naohiro Iwai 
    

    

UitgangscollecteUitgangscollecteUitgangscollecteUitgangscollecte    
Na afloop van het concert houden wij een 
uitgangscollecte. Wij hopen op uw steun!
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Met een mooi concert op zaterdag 29 november 2008 in een drukbezochte Hoekstee liet 
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee zich van haar beste kant zien en horen. 
Instructeur Joop de Ruiter beet de spits af met een fraai optreden van zijn Marching Band. 
De Marching Band had een drukke periode achter de rug met veel optredens. Veel 
boekingen komen o.a. tot stand via de website van Rotterdam aan Zee en mond op mond 
reclame.  

De Marching Band opende het concert met 
Zarathustra; een hip arrangement van het bekende 
Also sprach Zarathustra. Hierna vervolgde de groep 
met Evil Ways, van Santana, een lekker vlot nummer 
wat goed uit de verf kwam. Het overbekende One 
Moment in Time, van Whitney Houston, was het 
enige werk dat de Marching Band niet op straat 
uitvoert en werd op verdienstelijke wijze uitgevoerd. 
De twee laatste nummers van het optreden, Dancing 
Queen en Disco Inferno, maken al iets langer deel uit 
van het repertoire van de Marching Band, dat 
tegenwoordig alleen nog maar bestaat uit Amerikaanse arrangementen van 
amusementsmuziek. Al met al een fantastisch optreden van deze jonge groep mensen, die voor 
deze gelegenheid ondersteund werden op basgitaar door Sophie van der Meer; tot grote 
voldoening van Joop de Ruiter.  

Na de pauze was het de beurt aan de Concert Band, onder de altijd enthousiaste en 
inspirerende leiding van dirigente Ellen van den Berg. De Concert Band opende met het fraaie 
Symphonic Marches van John Williams de welbekende filmcomponist van o.a. de Indiana Jones 
reeks met Harrison Ford in de hoofdrol. Natuurlijk mocht de huiscomponist, Jacob de Haan, niet 
ontbreken met het nummer La Storia. Een nummer waarin de muzikanten en het publiek hun 
eigen verhaal kwijt konden. Vervolgens speelde de Concert Band de nummers Call of The Clans 
en Selections from Les Misérables. Zoals dirigente Ellen van den Berg vertelde, draait Les 

Misérables nog steeds in het Nieuwe Luxor, maar de 
vertolking van de Concert Band mocht er ook zijn en 
gaf het aanwezige publiek de kans om ook van deze 
mooie muziek te genieten. Na Andalusia, een vlot 
Spaans getint werk, was het tijd voor de twee laatste 
werken van het concert. Een spetterend 
arrangement van Candyman (van Christina Aguilera) 
liet zien dat de Concert Band ook de hedendaagse 
popmuziek niet schuwt. Dit werk werd dan ook op 
enthousiaste wijze uitgevoerd. Met het opzwepende 
Samba de Janeiro kwam er een eind aan een mooi 
optreden van de Concert Band.  

Na de dankwoorden en bloemen voor instructeur Joop de Ruiter en dirigente Ellen van den 
Berg werd de avond afgesloten met een extra toegift van het nummer Candyman. Opvallend 
deze avond was het fraaie decor van bouwsteigers dat symbolisch leek te zijn voor de 
vereniging. Ook Rotterdam aan Zee staat momenteel in de steigers. Met de komst van meer dan 
40 nieuwe leerlingen (zoals voorzitter Martin Aalbregt bij de opening aangaf) is het eerste 
fundament gelegd voor een mooie toekomst voor deze vereniging.  
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Deelgemeente Hoek van Holland steunt RaZ met 10.000 euro!   

Op 9 januari werd onze vereniging met een bezoekje vereerd door Hestia Reukema  
(VVD), portefeuillehouder Leven & Participeren voor Deelgemeente Hoek van 
Holland. 

Het bestuur van Rotterdam aan Zee heeft zich het 
afgelopen jaar enorm ingezet om het 
muziekonderwijs in Hoek van Holland te stimuleren 
en verder te ontwikkelen. Zo werden er op de 
basisscholen kennismakingslessen gegeven en 
werd er uitleg gegeven over de 
muziekinstrumenten. Er waren extra optredens in 
de wijk. De muzieklessen worden sinds afgelopen 
jaar in eigen beheer gegeven; werden voorheen 
niet alle muzieklessen in Hoek van Holland 
gegeven, nu vinden deze weer in LCC De Hoekstee 

plaats. Met optredens van de Marching Band en Concert Band in binnen- en buitenland 
doen de leerlingen spelenderwijs enorme ervaring op en wordt het “Hoek van Holland” 
met recht buiten de grenzen rondgebazuind.  

Het bieden van ontwikkelingskansen voor de Hoekse jeugd, het initiëren van nieuwe 
activiteiten en het bevorderen van het muziekonderwijs passen in het beleid van de 
deelgemeente. Reden waarom portefeuillehouder Hestia Reukema aan 
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee onlangs een bijdrage van € 10.000,- verstrekte.  

Voorzitter Martin Aalbregt was hier heel blij mee. “We zijn blij dat de deelgemeente ons 
hierin steunt. We hebben er als vereniging heel veel tijd en energie in gestoken. Nu 
worden deze inspanningen ook beloond met een groei van de vereniging. 
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee bouwt net als de deelgemeente Hoek van 
Holland aan haar toekomst en met inmiddels ruim 40 nieuwe leden is er een mooi 
fundament gelegd”.  
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Na een jaar waarin Harmonievereniging Rotterdam aan Zee uit Hoek van Holland 
ruim veertig nieuwe leerlingen mocht inschrijven, heeft de algemene 
ledenvergadering van de vereniging het investeringsplan voor nieuwe 
muziekinstrumenten en uniformen goedgekeurd.  

Het plan omvat een investering van in totaal 35.000 euro. Een bedrag wat de vereniging 
voor het grootste deel niet uit eigen middelen kan financieren en daarom zullen er 
diverse initiatieven worden ontplooid om de 
benodigde gelden binnen te halen.  

Naast het aanschrijven van fondsen en bedrijven in de 
regio heeft Harmonievereniging Rotterdam aan Zee 
ook een belactie gehouden. Op 7 maart hebben een 
aantal leden van de vereniging meegedaan aan een 
belactie van de SponsorBingo Loterij. Doel was om 
zoveel mogelijk loten te verkopen aan familie, vrienden 
en kennissen van leden van de vereniging maar ook 
aan overige inwoners van Hoek van Holland. Rotterdam 
aan Zee krijgt de helft van de opbrengst van het aantal 
verkochte loten wat de vereniging op maandelijkse 
basis heel wat extra inkomsten oplevert.  

Door deze investering kan Harmonievereniging Rotterdam aan Zee haar nieuwe leden 
voorzien van nieuwe, kwalitatief goede muziekinstrumenten en kunnen instrumenten, 
die nu gehuurd worden of geleend van zusterverenigingen, vervangen worden. De 
vereniging hoopt hiermee het muzikale plezier te vergroten en tevens aanzienlijke 
besparingen te realiseren voor kosten aan huur en reparaties van muziekinstrumenten.  

 

 

Steun Harmonievereniging Rotterdam aan Zee! 

 

Help ons om 35.000 euro bijeen te krijgen 
voor nieuwe instrumenten en uniformen. 
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Bij het ter perse gaan van dit RAZtertje maken een aantal leden van 
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee zich op om op zaterdag 7 maart in 
Amsterdam vanuit een callcenter zoveel mogelijk loten voor de SponsorBingo loterij 
te verkopen. Tussen 15.30 en 17.00 uur kunnen inwoners van Hoek van Holland een 
telefoontje verwachten van één van de leden van Rotterdam aan Zee.  

Momenteel zijn de leden al bezig met een 
voorverkoopactie. Zij mochten al een 
behoorlijk aantal adressen noteren, die zij 
voor bevestiging op zaterdag 7 maart alleen 
nog maar hoeven te bellen. Voor elk lot van de 
SponsorBingo loterij ontvangt Rotterdam aan 
Zee de helft. Dat betekent dat de vereniging 

elke maand 4,25 per verkocht lot zal ontvangen. 

Het belteam dat aan de slag gaat bestaat o.a. uit Marina van den Bos, Mieke Op ’t Hoog, 
Marianne van der Marel, Corine ’t Hart, Anja Valstar, Martin Aalbregt, Tim Groen, Martine 
Niks en Jennifer Heins.  

Op 7 maart zullen nog meer verenigingen in het callcenter plaatsnemen om zoveel 
mogelijk loten te verkopen. Als de leden van Rotterdam aan Zee winnen en de meeste 
loten verkopen, krijgen ze een bonus van 2000 euro.  

De inkomsten uit deze actie zullen worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe 
muziekinstrumenten en uniformen, die nodig zijn voor de ruim veertig nieuwe leerlingen 
die de vereniging het afgelopen jaar heeft mogen inschrijven. Hiervoor heeft Rotterdam 
aan Zee 35.000 euro nodig; een bedrag wat de vereniging voor het grootste deel niet uit 
eigen middelen kan financieren.  

Niet gebeld? Meldt u dan aan voor de SponsorBingo Loterij via onze website, 
www.rotterdamaanzee.nl. Of bel met de penningmeester, dhr. Leo op ’t Hoog, via 
0174-421902. 

Speelt u al mee in de SponsorBingo Loterij en wilt u met die loten Rotterdam aan Zee 
steunen?  
Ga dan naar https://www.sponsorloterij.nl/web/show/id=40967/sc=ab7b72 en vul dan 
het online formulier 'Omzetten loten' in of bel met de Sponsorlijn: 020-6776880 (op 
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur). Van ieder lot gaat dan voortaan 4,25 euro 
rechtstreeks naar Harmonievereniging Rotterdam aan Zee. 
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Aan het einde van de sfeervolle bruiloft van Mieke en Job in een soort 
bunkercomplex nabij Bunnik werd ons bij het afscheid een cadeau aangeboden. 
Eerder kreeg ik bij feesten een blijk van dank voor mijn aanwezigheid, maar nu was 
deze traditie wel op een heel bijzondere manier vormgegeven.  

 
Nabij de uitgang stond een tafel met daarop een groot aantal 
boeken. De bedoeling was dat een ieder, bij het verlaten van het 
feestgedruis, er een af zou nemen. De boeken waren op de 
eerste bladzijde gesigneerd door het kakelverse echtpaar met; 

 “Leuk dat je er was, 6-2-2009 Mieke  Job.” 
 
Het was een lust voor het oog hoe een ieder in de hoop met 
boeken een exemplaar zocht van hun gading. Het deed me een 
beetje denken aan een uitverkoop waar de artikelen van hand 
tot hand gaan tot zij een nieuwe bezitter heeft gevonden.  
 
Mijn oog viel op een boek van Toon Hermans getiteld “Liggen in 
het gras”. Waarschijnlijk heeft de voornaam van deze auteur, 

maar toch zeker ook de titel van het boek, mij bijzonder aangetrokken. Maar gezegd 
moet worden dat ik de teksten van Toon Hermans vaak heel treffend vind.  
 
Gelukkig kon ik voor de terugreis, als passagier plaats nemen in een bijzonder mooie 
auto, waar ik, door enkele verschillen tussen Tomtom en eigen opvattingen van de 
terugweg, uitgebreid de kans kreeg om enkele regels te lezen in mijn nieuwe aanwinst. 
 
Als liefhebber van zang en muziek stuitte ik op de aanhef van een gedicht; “Geluid”, en 
begon te lezen. 
 
walgelijk geluid 
dat voor de wereld knettert 
en spat op onze huid 
en ons gehoor verplettert 
o walgelijk geluid 
gedreun, geknal, geklop 
wie vond dat alles uit 
en legde het zwijgen op  
aan het ruisen van het riet 
in al zijn lieve tonen 
zo werd het scheppingslied 
de schreeuw van demonen                            
 
Uit “Liggen in het gras, van Toon Hermans” 
 
Mieke en Job bedankt. 
Toon 
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Een opzienbarende ontwikkeling in het uitlezen van (digitale) notenschrift. 

    
Wie kent niet de spelcomputer de Wii © van 
Nintendo. Vooral populair bij de jeugd maar ook 
volwassenen maken er gebruik van. Wii© staat 
vooral bekend om de eigen bewegingen over te 
brengen naar een spel zichtbaar op een (TV) 
beeldscherm. Zo kan je ‘virtueel’ bowlen, 
tennissen, fitnessen, biljarten etc. Een aantal 
maanden geleden is het spel ook geïntroduceerd 
bij de bewoners van Humanitas (Bertus 
Bliekhuis) in Hoek van Holland.  
 

Recent is het spel Wii Music© op de markt gebracht waarmee je zelf in een 
orkest kan meespelen of dirigeren. Je beweging als muzikant (ritmesectie, 
trompet etc.) of dirigent wordt feilloos overgebracht op het door het spel 
verzonnen orkest op de TV. Daarop voortbordurend is Nintendo bezig met een 
nieuw Wii product, nl. “het digitale notenschrift”, speciaal ontwikkeld voor de 
muzikant en dirigent. Nintendo wil dit prototype, voordat dit op de markt wordt 
gezet, eerst testen in de muziekwereld waarin o.a. RaZ zich ook begeeft nl. 
HaFaBra wat staat voor Harmonie-, Fanfareorkesten en Brassbands. Daarom 
heeft Nintendo de overkoepelende muziekbranche (De Kunstfactor voorheen: 
Unisono) voor de HaFaBra aangeschreven om medewerking hiervoor te 
verlenen. Niet helemaal vreemd natuurlijk want  hiermee boort Nintendo een 
potentiële markt van bijna 1 miljoen leden aan. Via een aanwijsprocedure 
waarin zowel professionele- alsmede amateurorkesten waren betrokken is onze vereniging ook één van 
de gelukkigen om dit prototype uit te mogen testen.  

Hoe werkt het systeem: De muziek wordt zichtbaar gemaakt via een 
USB-stick op een oprolbaar L(iquid)C(ristal)D(isplay) matje (ook om in de 
nabije toekomst kranten, tijdschriften, boeken etc. digitaal te 
presenteren). Dit matje, ter grootte van een A4-tje, en gemakkelijk te 
plaatsen op de lessenaar van de muzikant is naast de USB poort 
aansluiting ook voorzien van een infrarood sensor aan de zijkant. Op 1 
USB stick van bijv. 1 gigabyte kunnen zo’n 100 muziekstukken worden 
geplaatst. De dirigent beschikt over een polssensor waardoor de 
beweging van het ritme wordt overgebracht naar de sensor van het LCD 

matje van de muzikanten. Op deze wijze wordt het notenschrift, zichtbaar op het LCD matje, op het 
aangegeven ritme van de dirigent doorgebladerd, eigenlijk ‘door-gescrolled’ van boven naar beneden. 
Met 1 druk op de knop van de afstandsbediening kan de dirigent het scrollen stopzetten om 
bijvoorbeeld daarna snel terug te springen naar een bepaald muziekfragment. Het systeem heeft 
enorme voordelen: de gehele muziekbibliotheek van RAZ op 1 USB stick, nooit meer je bladmuziek 
zoeken of kwijtraken. Altijd weten waar je moet beginnen etc. daardoor enorme tijdwinst tijdens het 
repeteren wat weer de kwaliteit van een repetitie ten goede komt. 
  
Nintendo wil het systeem breed uitdragen bij het publiek en nodigt dan ook iedere geïnteresseerde en 
mensen in het vakgebied uit om deze demonstratie bij te wonen. In het gehele land staan 
demonstraties op stapel die elke eerste woensdag van de maand plaatsvinden in lokale wijkcentra, 
schouwburgen, bibliotheken, conservatoria, verenigingsgebouwen etc. Omdat RAZ pas laat op de 
hoogte werd gebracht door haar branchevereniging en de eerste woensdag van maart inmiddels is 
verstreken als u dit stukje leest, is de eerstvolgende maand pas de gelegenheid om de demonstratie bij 
te wonen. 
Deze wordt gegeven vanaf 20.00 uur in het wijkgebouw LCC de Hoekstee aan de Mercatorweg 50 te 
Hoek van Holland. U bent van harte welkom.  
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Op zondag 22 februari was het voor de Marching Band van Rotterdam aan Zee weer 
tijd voor een optreden in het buitenland. Om 08.00 uur stapten zij in de bus die hen 
dit keer naar het Belgische stadje Marche-en-Famenne bracht.  
 

Na een kleine 5 uur rijden kwam de Hoekse 
groep -dit keer bestaande uit 25 
muzikanten!- aan bij de feesttent waar alle 
deelnemers van de carnavalsoptocht zich 
verzamelden. Tussen de mannen in 
Schotse rokken en swingende drummers 
bereidden de Hoekenezen zich voor op 
hun optreden in de kou. Het weer zat die 
dag niet erg mee en al snel zaten de 
regendruppels op de bladmuziek. Toch 
kon het weer de sfeer niet beïnvloeden.  
 
België en haar bezoekers vierden feest! 
Symbool van carnaval in Marche-en-
Famenne is een grote draak en hier 
speelden velen met hun kostuums en 

praalwagens op in. De Marching Band was als tweede in 
de optocht opgesteld en al snel bleek dat dit tot gevolg 
had dat de kinderen langs de kant allemaal nog 
voldoende confetti in hun zakjes hadden om de 
muzikanten helemaal onder te strooien. Het zou ons niets 
verbazen als de muzikanten over een paar weken nog 
deze bonte papiersnippers tegenkomen bij het 
schoonmaken van hun instrument.  
 
Eenmaal terug in de feesttent van de start van de optocht 
presenteerden alle deelnemers zich nog eens aan elkaar. 
Al snel vulde het podium zich met draken, insecten, 

danseressen en 
andere feestgangers. 
Ook hier zette de 
Marching Band 
(aangekondigd als ‘showband Rotterdam’) samen 
met majorettemeiden van Atalanta uit Berkel en 
Rodenrijs een mooi optreden neer. Onder het genot 
van een patatje werd nog eens nagekletst over de 
gezellige dag. Dit optreden was de primeur voor 
slagwerker Sjoerd Schaap, die het zwaar maar zeker 
voor herhaling vatbaar vond! 
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-...  Rotterdam aan Zee heel erg gegroeid is in ledenaantal? 

-...  Het er steeds meer worden en dat dit veel goeds belooft voor de toekomst? 

-...  Martin heel trots op ons is? 

-...  hij dit ons bijna nooit vertelt? 

-...  er vorig jaar voor het eerst een basgitaar mee deed?  

-...  Joop dit veel vaker hoopt te zien? 

-...  Branco niet meer de kleinste is? 

-...  Nina daar langzamerhand de plaats voor inneemt? 

-...  Martine na een verhuizing haar zwarte schoenen kwijt was? 

-...  ze daarom op het laatste moment schoenen van Anja moest lenen? 

-...  Martin mensen ervan verdacht dat ze uniformbroeken meenemen? 

-...  de broek die zoek was in de auto van Martin is teruggevonden? 

-...  het spuug van de kinderen nog steeds uit de bariton van Martine komt? 

-...  Raymond een zware hersenschudding heeft?  

-...  hij daardoor niet meer kan trommelen? 
 
-...  zijn zusje het nu van hem overneemt (ze is nog maar 2)? 
 
-...  het heel grappig is om te zien hoe Karleyn trommelt? 
 
-...  ze nog veel moet leren en om de 5 minuten vraagt of ze verder mag? 
 
-...  de Marching Band dit jaar met carnaval naar de Belgische Ardennen zijn geweest? 
 
-...  dit heel leuk was en we dit keer op tijd thuis waren? 
 
-...  dit alweer het 5de buitenlandse optreden van de Marching Band was? 
 
-...  dit voor Sjoerd het eerste optreden was en hij het SUPER gedaan heeft? 
 
-...  u in het volgende RAZtertje weer meer Wist-U-Datjes kunt lezen? 
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Alders Slagerij 
B. van der Ende Verzekeringen 
Deelgemeente Hoek van Holland  
Deltaport Donatiefonds 
Doe het zelf van Dam 
Drukkerij SK 
Gemeente Rotterdam, dienst Kunst en Cultuur 
Handelsonderneming Van der Knijff 
Henk de Visser Oogadviseurs 
Horticoop b.v. 
Houthandel Van der Marel 
Jebo uitzendburo 
Kapsalon Concordia 
Knipshop 
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 sponsors en donateurs hard nodig om onze leerlingen les 
te geven en om o.a. muziekinstrumenten en uniformen aan te schaffen.  
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. 


