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Dirigent Leerlingenorkest:    Toon Boks 
Dirigent/instructeur Marching Band: Joop de Ruiter 
Dirigent Concert Band:    Ellen van den Berg 
 

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  
 

Contactpersoon Leerlingenorkest:  Tim Groen 
 tel.:  06-45744596 
 email: leerlingenorkest@rotterdamaanzee.nl  
 

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

Internet site:     www.rotterdamaanzee.nl  
E-mail:      info@rotterdamaanzee.nl  
E-mail verenigingsblad:   raztertje@rotterdamaanzee.nl  
Melden afwezigheid CB:   cb.presentie@rotterdamaanzee.nl  
Melden afwezigheid MB:   mb.presentie@rotterdamaanzee.nl  
 
Wij zijn verder online te vinden op:  
 

Bestuurssamenstelling 
 
Functie: Naam: Telefoon: E-mail: 
Voorzitter Martin Aalbregt 06-22413021 voorzitter@rotterdamaanzee.nl  
Secretaris Koen Truren 0174-387777 secretaris@rotterdamaanzee.nl  
Penningmeester Leo Op ‟t Hoog 0174-421902 penningmeester@rotterdamaanzee.nl  
2de Voorzitter Dick Vermeulen 0174-384815 2de.voorzitter@rotterdamaanzee.nl  
MB bestuurslid Anja Valstar 06-12105226 marchingbandraz@hotmail.com  
CB bestuurslid Nelina Korteland 0174-382759 cb.voorzitter@rotterdamaanzee.nl  

 

Repetities 
 

Wie:    Wanneer: 
Leerlingenorkest:  vrijdagavond 19.00 – 19.45 uur  
Marching Band:  dinsdagavond 19.00 – 21.00 uur  
Concert Band:  vrijdagavond 20.00 – 22.15 uur  
 

Repetities vinden wekelijks plaats, ook tijdens schoolvakanties. Locatie: LCC De Hoekstee.

mailto:muziekles@rotterdamaanzee.nl
mailto:leerlingenorkest@rotterdamaanzee.nl
http://www.rotterdamaanzee.nl/
mailto:info@rotterdamaanzee.nl
mailto:raztertje@rotterdamaanzee.nl
mailto:cb.presentie@rotterdamaanzee.nl
mailto:mb.presentie@rotterdamaanzee.nl
mailto:voorzitter@rotterdamaanzee.nl
mailto:secretaris@rotterdamaanzee.nl
mailto:penningmeester@rotterdamaanzee.nl
mailto:2de.voorzitter@rotterdamaanzee.nl
mailto:marchingbandraz@hotmail.com
mailto:cb.voorzitter@rotterdamaanzee.nl
http://rotterdamaanzee.hyves.nl/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000832722620
http://twitter.com/
http://www.youtube.com/RotterdamaanZee
http://picasaweb.google.com/rotterdamaanzee
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Van de Voorzitter  Het RAZtertje editie 19 
 
2011 is het jaar waarin heel Nederland heeft kennis mogen maken met 
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee. En wel op een heel bijzondere manier, 
namelijk op het witte doek in de Sinterklaasfilm “Bennie Stout”. Onze Marching 
Band had de eer om te mogen figureren in deze, inmiddels met de Gouden Film 
bekroonde, speelfilm. 

Onze deelname heeft de nodige positieve PR voor Rotterdam aan Zee opgeleverd met 
als hoogtepunt een interview met foto‟s in het AD, editie Waterweg eind oktober. 
Overigens heeft onze vereniging nog veel meer wapenfeiten te melden dit jaar, zoals: 
eerste showoptreden van onze Marching Band bij Taptoe Krimpen, een succesvol 
verlopen kamp voor onze leden, een 8,5 voor de Concert Band op het Westlandfestival, 
81,89 punten voor de Marching Band op Concours Schiedam en niet te vergeten diverse 
examenkandidaten die met succes hun muziekexamen hebben afgelegd.  

En dan heb ik het nog niet over alle optredens die door onze orkesten zijn verzorgd dit 
jaar. Zoals u van ons gewend bent, timmeren wij hard aan de weg om onze vereniging 
verder uit te bouwen.  

Echter, de donkere wolken van de bezuinigingen bij de overheid pakken zich steeds 
verder samen boven cultureel Nederland en dit zal ongetwijfeld ook voor onze 
vereniging gevolgen gaan krijgen. In welke mate dit het geval zal zijn is overigens op dit 
moment nog niet bekend. Het bestuur is in contact getreden met de gemeente 
Rotterdam en Deelgemeente Hoek van Holland om uit te vinden wat 2012 op financieel 
gebied voor onze vereniging gaat brengen. 

Wat er ook gebeurt, wij zullen hard blijven werken om Harmonievereniging Rotterdam 
aan Zee een bloeiende, dynamische en enthousiaste Hoekse muziekvereniging te laten 
blijven. Het bestuur kan hierbij steunen op de creativiteit en het enthousiasme van 
diverse leden die individueel of via commissies hun steentje bijdragen aan het reilen en 
zeilen van onze mooie vereniging, iets waar ik als voorzitter ontzettend trots op ben! 

Op zaterdag 26 november zullen we als vereniging weer met ons Leerlingenorkest, de 
Marching Band en de Concert Band een avondvullend programma voor u organiseren in 
LCC De Hoekstee. Wij hopen dat u komt kijken en luisteren en dat wij u kunnen laten 
genieten van onze mooie muziek en deelgenoot kunnen maken van ons enthousiasme. 

Graag tot ziens op 26 november in LCC De Hoekstee. 

 

Met muzikale groet, 

 
Martin Aalbregt 
Voorzitter  
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee 
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Van de Redactie  Het RAZtertje editie 19 
 
Beste vrienden van Rotterdam aan Zee, 
 
Hierbij weer een nieuwe editie van het RAZtertje, met weer allerlei leuke bijdragen van 
onze leden. Veel leesplezier toegewenst! 
 
Heb je een leuke bijdrage voor de volgende editie van het RAZtertje? Stuur het dan naar 
raztertje@rotterdamaanzee.nl. Sluitingsdatum voor editie 20 is 1 maart 2012. 
 

Activiteitenkalender 

Naast de wekelijkse repetities hebben het Leerlingenorkest, de Marching Band en 
Concert Band de volgende activiteiten op het programma staan: 

 

12 november 12:00 MB Intocht Sinterklaas HvH 

15 november 10:00 MB Doopplechtigheid Stena Transit 

19 november 10:00 – 12:30 CB Extra repetitie 

20 november 14:00 CB Gezamenlijk concert met Fusica in Naaldwijk 

21 november ‟s avonds  Belactie Vriendenloterij 

26 november 20:00 LLO, MB & CB Najaarsconcert in De Hoekstee 

6 december 16:30 MB Uittocht Sinterklaas HvH 

17 december 17:00 – 19:00 MB & CB Euterpe Serious Request Maasland (optie) 

24 december 21:30 CB Medewerking aan Kerstnachtdienst 

 

2012 

7 januari 19:45 – 22:30 CB Nieuwjaarsconcert Hoekstee (optie) 

3 februari 20:00  Algemene ledenvergadering 

24 maart 10:00 – 12:30 CB Extra repetitie 

31 maart 20:00 LLO, MB & CB Voorjaarsconcert in De Hoekstee 

30 april 09:00 – 12:00  MB Koninginnedag HvH 

4 mei 19:00 – 20:30 CB Dodenherdenking HvH 

16 juni ‟s avonds MB Taptoe Krimpen (optie) 

26 oktober ‟s avonds MB Halloween HvH 

27 oktober ‟s avonds MB Halloween Schiedam 

3 november overdag MB Concours Schiedam 

10 november 10:00 – 12:30 CB Extra repetitie 

24 november 20:00 LLO, MB & CB Najaarsconcert in De Hoekstee 

 

mailto:raztertje@rotterdamaanzee.nl
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Welkom aan onze nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers!  
Britt Moerkerken – altsaxofoon 
Iris Hamer – dwarsfluit 
Brendan Truren - slagwerk 
 
Van harte welkom bij Rotterdam aan Zee. We hopen dat jullie snel mee kunnen spelen bij 
het Leerlingenorkest, Marching Band en Concert Band!  
 
Ook mochten wij het volgend nieuwe lid verwelkomen: 
Yvette van Hattem – dwarsfluit (Marching 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.  
 

Vakanties muziekles  

 
Tijdens de schoolvakanties wordt geen muziekles gegeven. Wij houden hiervoor de 
volgende data aan:   
 
Sinterklaas 
maandag 5 december en dinsdag 6 december 
 
Kerstvakantie 
maandag 26 december tot en met zondag 8 januari  
 
Voorjaarsvakantie 
maandag 27 februari tot en met zondag 4 maart 
 
Paasweekeinde 
vrijdag 6 april tot en met maandag 9 april 
 
Meivakantie 
maandag 30 april tot en met zondag 20 mei 
 
Hemelvaartvakantie 
donderdag 2 juni tot en met vrijdag 3 juni 
 
Pinksteren 
maandag 28 mei 
 
Zomervakantie 
maandag 9 juli tot en met zondag 12 augustus  
 

mailto:voorzitter@rotterdamaanzee.nl
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?? Raad de muzikant ??  

Heeft hij/zij een hoed of een pet? Een snor? Een bril???? Welk RaZ-lid is dit? 

Deze muzikant is geboren in het jaar dat Andrew Lloyd Webber 
geboren wordt, het vliegdekschip Karel Doorman in dienst wordt 
gesteld, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) wordt 
opgericht en in Londen de eerste Olympische spelen na de Tweede 
Wereldoorlog worden gehouden. 
Naast een muzikale hobby, houdt deze persoon ook graag van 
sjoelen, lezen en puzzelen. Verder wordt graag gekeken naar het 
journaal, detectives en series met vooral Engelse humor. Dit lid lust 
bijna alles maar eet graag zuurkool met worst met een stuk 
zuurkoolspek erbij. 
 
Rara… Wie is dit???  
Vul je antwoord in op een strookje en lever het in tijdens het 
voorjaarsconcert. 

Uitslag van de vorige „raad de muzikant‟: Ruben de Bode. 
 

Nieuw Concert Band lid 

Chantal Looije en Daphne Heins spelen sinds kort mee in de Concert Band. Hierbij 
een verhaaltje van Chantal over haar eerste ervaringen. 

Ik keek al heel erg lang uit om mee 
te gaan spelen in de Concert Band. 
In begin september ben ik 
begonnen met repeteren in de 
Concert Band, samen met Daphne. 
Wij zijn ongeveer gelijk begonnen 
met lessen, tegelijk in het 
Leerlingenorkest gegaan, tegelijk de 
Marching Band in gegaan en nu 
samen de Concert Band in. We 
hadden een proefperiode van 6 
weken. De repetities waren gezellig 
en we leerden er veel van. Vlak na 
die proefperiode hadden we het eerst optreden. Dat was met het WFM festival in „s-
Gravenzande. Ik vond dat erg leuk. We haalden die dag gemiddeld een 8,5 en zijn 4e 
geworden. De muziek van de Concert Band is heel erg anders dan van de Marching Band, 
veel langer ook, mooie rustige nummers, maar ook ander soort nummers. Maar ik vind 
dat de Concert Band & de Marching Band leuke muziek hebben.  
 
Chantal Looije 
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Update Opstaporkest & Leerlingenorkest Het RAZtertje editie 19 
 
Sinds de vorige editie van het RAZtertje is er veel veranderd. Het Opstaporkest 
onder leiding van Toon Boks heeft een optreden gegeven tijdens de leerlingen 
voorspeelavond. Na de vakantie zijn het Opstaporkest en Leerlingenorkest 
samengevoegd en staan sindsdien onder leiding van Toon Boks. 
 
Voor een aantal leerlingen was het tijd geworden om door te stromen naar de Marching 
Band of Concert Band en zij hebben daarom het Leerlingenorkest verlaten. Tegelijkertijd 
heeft Ellen van den Berg, die het Leerlingenorkest vanaf april 2009 onder haar hoede had, 
aangegeven dat zij deze taak aan iemand anders zou willen overdragen. Na de positieve 
ervaringen met Toon als dirigent van het Opstaporkest, is daarom besloten tot het 
samenvoegen van de twee orkesten. Het Leerlingenorkest heeft een stapje terug gedaan 
in verband met de toevoeging van diverse nieuwe leden uit het Opstaporkest. Zij zullen 
hun kunnen op het najaarsconcert aan u laten horen! 
 
Onderstaand nog een leuk verhaaltje van Toon over het eerste optreden van zijn 
“opstappers” tijdens de leerlingen voorspeelavond op 25 juni: 
 
“Best spannend als je op de voorspeelavond mag 
meedoen. Ook het opstaporkestje werd gevraagd om 
wat te spelen. Al snel viel de keuze op de 
Schildpaddenrace van Jan de Haan uit het boek Band 
Time Starter. Iedere vrijdagavond van 19.00 uur tot 
19.45 uur kwamen we bijeen om te repeteren. We 
hebben al aardig geleerd om met elkaar wat muziek te 
maken. Want je lesje spelen bij je muziekleraar of 
lerares is nog heel wat anders dan samen met andere 
leerlingen spelen. We hebben geleerd om samen hard en zacht te spelen, wat een 
dirigent zoal kan aangeven en nog veeeel meer. 
 

We konden dus met elkaar al aardig de 
schildpaddenrace spelen en dat hebben we laten 
horen. Omdat het de bedoeling was dat de opstappers 
tzt naar het Leerlingenorkest door zouden schuiven, 
toen nog met dirigent Ellen van den Berg, wisten we 
van Ellen dat zij niet alleen aan muziek doet maar dol is 
op theater. Bij Ellen komt er altijd wel een hoedje, petje 
of veer tevoorschijn om de boel op te sieren.  
 

Om ook de opstappers daarop voor te bereiden zijn we gaan knutselen aan hoofddeksels 
in de vorm van schildpaddenschildjes. Twee zaterdagen zijn de opstappers bij Toon Boks 
thuis aan het knutselen geweest. Op een ballon hebben we stukjes kranten papier 
geplakt. Met WC papier werden ribbels aangebracht en nadat er de tweede zaterdag 
druk geschilderd was, leken het echte schildpaddenschildjes.  We hebben de mensen 
hiermee verrast op de voorspeelavond en een leuk eerste optreden gegeven.” 
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Opening door voorzitter Martin Aalbregt 
 

Leerlingenorkest o.l.v. Toon Boks 
 

www.bandtime.com   

Clog Dance  

Guns „n Cowboys   

Maxi en Mini   

Beethoven     

 

Marching Band o.l.v. Joop de Ruiter 
 

2001 Fanfare  arr. Ken Dye 

Let‟s Get Loud  arr. Vicor López 

What‟d I Say  arr. Ralph Ford 

Bongo Song (door de percussiegroep) 

Don‟t Stop Believin‟    arr. Brian Scott 

Livin‟ On a Prayer    arr. Paul Murtha 

 
 
 
 

Pauze 
 

Vergeet u de tombola niet? 
Voor 1 euro per lot maakt u kans op  

een leuke prijs! 
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Concert Band o.l.v. Ellen van den Berg 
 

 
Concert Pitch  Stef Minnebo 

 

Lord Tullamore     Carl Wittrock 

 

Selections from Miss Saigon  arr. Jay Bocook 

 

An American in Paris arr. Naohiro Iwai 

 

Mouthpiece Mania    arr. Menno Haantjes 

 

Enchanted      arr. Eji Suzuki 

 

Sweet Home Chicago   arr. Aiden Thomas 

 

Candyman      arr. Peter Kleine Schaars 

 

    

 

Uitgangscollecte 

Na afloop van het concert houden wij een 
uitgangscollecte. Wij hopen op uw steun!
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Vraag het de docent Het RAZtertje editie 19 
 
In de hal van de Hoekstee, vlak voor de repetitie van de Marching Band zitten Koen 
van Willigen (13 jaar) en zijn slagwerkdocent Joop de Ruiter (68 jaar), die wij ook 
allemaal wel kennen als de instructeur van de Marching Band. 
 
Als tegenprestatie afgesproken op het RAZ kamp, zou Koen zijn leraar interviewen voor 
het RAZtertje, anders zou hij zijn kwijtgeraakte vieze sokken niet meer terug krijgen. 
Thuis verzon Koen een aantal leuke vragen, zodat wij allemaal Joop nog beter leren 
kennen. 
 
Koen: “Hoe oud was u toen u met muziek maken 
begon?” 
Joop: “Bijna 6 jaar. Ik ging aan de hand van mijn 
vader naar de 1ste slagwerkles. Ik leerde trommelen 
op een eigen gemaakt plankje die je met een riempje 
aan je bovenbeen bevestigde en daar moest ik op 
oefenen. Wij hadden toen nog geen oefenpad.” 
Koen: “Wat vind u zo leuk aan les geven?” 
Joop: “Het is leuk dat je je eigen vaardigheden en 
ervaring aan jonge (maar ook oudere) leerlingen 
kan overbrengen. Jonge mensen worden er beter 
van. Ik heb er zelf nog veel plezier in en als ik dat niet meer zou hebben dan zou ik stoppen.” 
Koen: “Bij welke vereniging bent u begonnen met slagwerk?” 
Joop: “Bij Fanfareorkest met drumband  "Klein Maar Dapper"  in Den Haag. De vereniging 
bestond uit ongeveer 100 leden.  Ik ging trombone spelen tot ik ongeveer 1 jaar les had op het 
Conservatorium. De man waar ik eerst tegenop had gekeken ging ik verbeteren als jongetje 
van 13 jaar. En dat pikte Nico niet..Wanneer Nico er niet was speelde ik slagwerk, en anders 
trombone.” 
Koen: “Van wat voor soort muziek houdt u, zowel om te maken als naar te luisteren?” 
Joop: “Van BigBand muziek, maar ook lekker swingend en dansmuziek, verder vind ik 
klassieke muziek erg mooi.” 
Koen: “Is de keuze voor muziek de laatste jaren veranderd?” 
Joop: “Nee, ik ben altijd met de tijd meegegaan. Bij de Marching Band spelen ze moderne 
nummers en dat moet ook met zo'n jong groep. Ik heb ook met andere verenigingen gewerkt 
en daar de Amerikaanse muziek geïntroduceerd.” 
Koen: “Hoe vindt uw vrouw het dat u zo vaak weg bent?” 
Joop: “In het begin begon ze te piepen en dan zei ik: “waar heb je mij leren kennen? Juist ja... 
dus wist je waar je aan begon.” Ze weet nu niet beter, maar daar en tegen was ik overdag 
meer thuis dan een andere vader en kon ik mijn kinderen wel op zien groeien.” 
En de laatste vraag alweer.. 
Koen: “Hoe lang denkt u nog door te gaan?” 
Joop: “Ik wil als ik 70 ben, dus in 2013 stoppen met dirigeren. Zo'n oude man voor zo'n jong 
orkest dat vind ik niet kunnen. Dat wil niet zeggen dat ik met alles stop, want lesgeven kan ik 
altijd nog doen.” 
  
Dank jullie wel, Koen en Joop voor dit leuke interview! 
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Wie ben jij?  Het RAZtertje editie 19 
 

Elk RAZtertje legt Marina aan een of meerdere leden een aantal vragen voor. 
Ditmaal vertellen Mariska Wesstein en Michel Heins wat hen bezig houdt. 

Wie ben jij?   
Mariska Wesstein 

Instrument(en)   
Dwarsfluit 

RaZ-lid vanaf   
2007 

Waar speel je? 
Leerlingenorkest 

Leukste muziek van RaZ 
Dancing Queen 

Wat zou je willen veranderen aan RaZ? 
Niks 

En wat moet zeker blijven?   
Kamp 

Naast RaZ…  
Werk/school   
Mavo 2 ISW Hoogeland 

Favoriet tijdverdrijf (naast RaZ)   
Dansen 

Favoriet tv-programma   
GTST (Goede Tijden Slechte Tijden) 

Favoriet boek   
P.S. Ik ben uw dochter 

Ik wil ooit…   
Advocaat worden 

Mij kun je wakker maken voor   
Van alles 

Wil je verder nog iets kwijt?   
Ik vind het altijd heel gezellig op de 
muziek  
 

 

Wie ben jij?   
Michel Heins, die sinds kort weet waar Abraham de mosterd haalt. Vader 
van Jennifer (slagwerk) en Daphne (saxofoon) en echtgenoot van 
Tineke (pauken), die ook alle drie lid zijn van RAZ. 

Instrument(en)   
Bariton, accordeon, keyboard en basgitaar. 

RaZ-lid vanaf   
April 2009
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 Wie ben jij?  Het RAZtertje editie 19 
 

Waar speel je? 
Bariton in de Marching Band. Daarnaast volg ik les bij Matthijs. 

Leukste muziek van RaZ 
Swingende Marching Band muziek (o.a. Disco Inferno, Viva la 
Vida, Dancing Queen enz.). Kick Off (word ik vrolijk van), 
Kyrill (ontroert me), The best of Billy Joel (feest van de 
herkenning). 

Wat zou je willen veranderen aan RaZ? 
Op dit moment niet veel. RAZ is een bloeiende vereniging, met 
uitstekende dirigenten, goede docenten en een prima bestuur. Het 
beheer van het instrumentarium zou beter kunnen. 

En wat moet zeker blijven? 
De Concert Band met een mooi en afwisselend muziekrepertoire. De Marching Band, het 
visitekaartje voor onze club op allerlei buitenoptredens in de regio. Het leerlingenorkest, 
de „springplank‟ voor jonge muzikanten om de overstap te kunnen maken naar de 
bovenstaande orkesten. De combinatie tussen muzikaal presteren en gezelligheid. De 
wekelijkse opkomst bij de MB-repetities, super! Alle commissies die een bijdrage leveren 
aan het reilen en zeilen van de vereniging. De inspiratie en gedrevenheid die onze 
huidige dirigenten (Ellen en Joop) hebben. 

Naast RaZ… 
Werk/school   
Ik werk nu bijna 25 jaar in het onderwijs. Na ruim 17 jaar als docent voor de klas te 
hebben gestaan, vervul ik nu al weer acht jaar verschillende managementfuncties bij ROC 
Zadkine. Momenteel ben ik directielid van Zadkine Centrum, waar ruim 5000 studenten 
een beroepsopleiding volgen. 

Favoriet tijdverdrijf (naast RaZ)   
Ik vind bijna alles leuk wat ik doe. Hoewel ik een drukke baan heb, ga ik dagelijks met veel 
plezier naar mijn werk. 

Favoriet tv-programma   
The Voice of Holland 

Favoriet boek   
Graag lees ik thrillers, bijvoorbeeld de spannende boeken van Alistair MacLean. 

Ik wil ooit…   
Net als mijn dochters meespelen in de Concert 
Band van Rotterdam aan Zee. 

Mij kun je wakker maken voor   
Het maken van muziek (ik weet alleen niet of 
anderen daar zo blij mee zijn ). 

Wil je verder nog iets kwijt?   
RAZ is een echte vereniging, met harmonie hoog 
in het vaandel. Het is een club waar een ieder 
elkaar respecteert en waardeert. Ik hoop nog 
lang spelend lid te blijven.  
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U kunt Harmonievereniging Rotterdam aan Zee steunen door loten te kopen voor de 
VriendenLoterij. Bij de VriendenLoterij bepaalt u zelf wie van uw deelnemende 
vrienden een prijs winnen wanneer u in de prijzen valt.  
 

Op maandag 21 november wordt weer een belactie 
gehouden met als doel het verkopen van loten aan 
Hoekse inwoners om zo meer inkomsten voor onze 
vereniging binnen te halen. 

U hoeft overigens niet te wachten op een telefoontje van onze leden! Lid worden kan 
namelijk ook op www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm. Vergeet niet hierbij aan te 
geven dat u Harmonievereniging Rotterdam aan Zee wilt steunen.  

Alvast bedankt voor uw support! 
 

Advertentie  

 

  

http://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm
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Mede dankzij de steun van onderstaande sponsors kunnen wij de vereniging 
draaiende houden. Wij zijn hen daarvoor erg dankbaar!
 
Bliek Schilders 
B. van der Ende Verzekeringen 
Bouwbedrijf Koornneef 
Business Club Hoek van Holland 
Cafetaria Willempie 
Deelgemeente Hoek van Holland  
De Hoek Doe Het zelf 
De Stijlbrigade 
De Tuinen Concurrent 
Drukkerij SK 
Gem. Rotterdam, dienst Kunst en Cultuur 
Green Care / Home & Garden Resort 
Handelsonderneming Van der Knijff 
Henk de Visser Oogadviseurs 
Houthandel Van der Marel 
Kapsalon Concordia 
Ko Bezuijen B.V. 
Maatschap Wesstein-De Vries 
Music All In 
Peter van Leeuwen Tweewielers 
 

Prins Bernhard Cultuurfonds 
Profile Kees van den Burg 
Q8 Servicestation HvH 
Rabobank Westland 
Renee Textiel 
Restaurant Gentile 
Ron van Reenen Interieur 
Stena Line 
Stichting Bevordering van Volkskracht 
Stichting Loswal “De Bonnen” 
Strandclub ff-Tijd 
Strandclub Zwoel 
Taxi Rooney 
Van Reenen Schoenen  
Van Rijn Groep 
Van Spronsen TV-Radio-Elektra 
V.O.F. van der Knaap-Overkleeft 
VriendenLoterij 
VSB Fonds 
Woningbouwvereniging Hoek van Holland 

Advertentie  
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Motivatie 

Na een aantal maanden van repeteren was het op zaterdag 5 november eindelijk het 
moment dat we onze kwaliteit konden tonen aan de Jury en het publiek.  

Om 11.30 uur kwam een mooi korps de Margriethal binnen. Het korps had een goede 
uitstraling en er werd goed muziek gemaakt. De jury had geen aanmerkingen over de 
stemming, want die zat er goed in. Voor de motivatie van de leden van Rotterdam aan 
Zee heb ik grote waardering. Optredens op 28 en 29 oktober en dan op 30 oktober een 3 
uur durende repetitie. Op 1 lid na, die moest werken, en l lid die op vakantie was naar 
India, hadden we een complete bezetting. Dat heet bij mij MOTIVATIE. Op deze repetitie 
moest alleen de sfeer van een concours er in gebracht worden. Aan het einde van de 
repetitie was deze goede concourssfeer er weer helemaal. Het laatste deel van de 
repetitie ging eigenlijk te goed. Het is net als met schaatsen, je kunt te vroeg pieken. 

Met een score van 81,89 punten behaalde we een eerste prijs, maar niet de score van 85 
punten of meer om te promoveren naar de 2e divisie. Dat is jammer, maar niet getreurd. 
Het belangrijkste is toch het plezier in muziek maken. Volgend jaar beter. De jury plaatste 
een aantal opmerkingen waar we wel wat mee kunnen om volgend jaar deze score wel te 
behalen.  

De rest van het jaar is er nog genoeg te doen, zoals het inhalen van Sinterklaas, een 
optreden bij Stena Line, en natuurlijk ons najaarsconcert. Dan moeten we zeker nog een 
keer pieken. Houdt de motivatie nog even vast tot kerst. 

Joop de Ruiter  

Mijn held Joop 
 
Het thema van de Kinderboekenweek in 2011 was 'helden'. Nederlandse scholieren 
werden gevraagd een stukje te schrijven over hun held. Ruthger Eygendaal deed 
daar ook aan mee en koos voor een bijzondere held: Joop de Ruiter!  

Joop is mijn held omdat hij aardig, lief, en zorgzaam is. Joop 
geeft mij drumles/trommelles bij Rotterdam aan Zee. Vroeger 
speelde hij zelf bij de Marinierskapel in Rotterdam en bij de 
politieharmonie Haaglanden, en nog veel meer. 

Joop is de instructeur van de Marching Band en geeft heel veel 
leerlingen les. Joop heeft in november met de Marching Band de 
eerste prijs gehaald op de muziekwedstrijd in Schiedam. Later 
hoop ik net zo goed te kunnen drummen als Joop. 

Ruthger Eygendaal 
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Postvak in     -       Marina van den Bos 
======================================================================== 
Van:  J.W. H van Goudriaansen 
Betreft: vertrouwelijk! 
        

Wassenaar, 18 oktober 2011 
 
Geachte mevrouw van den Bos, 
 
Dit bericht bevat zeer vertrouwelijke informatie. Wij rekenen dan ook op uw integriteit en zorgvuldigheid.  
Op 30 april 2013 wordt, zoals elk jaar, Koninginnedag gevierd. In 2013 zal dit echter een zeer bijzondere 
dag voor de Nederlandse geschiedenis worden. Op deze dag zal onze Koningin, Beatrix van Oranje-
Nassau, namelijk afstand doen van de troon en dit op dezelfde dag overdragen aan haar zoon, onze 
Kroonprins Willem-Alexander van Oranje. De reden dat wij u nu aanschrijven, ontstond als volgt. 
 
Op 10 oktober jongstleden bekeek het jonge gezin van Oranje in de bioscoopzaal te huize Eikenhorst de 
amusante Sinterklaasfilm „Bennie Stout‟. Bij het zien van het muziekcorps dat zowel de in- als de uittocht 
van de Goedheiligman verfraaide, riepen de prinsesjes het uit: „Vader, vader, zie toch die vrolijke man die 
de bas bespeelt!‟; „Och vader, wat een snoezige muzikale meisjes!‟; „En vader, hoort u die klanken?‟; „Die 
moet u vragen voor uw Feest in 2013!‟ 
 
U begrijpt, een vader van 3 dochters kan zoiets niet weigeren. 
 
En daar kwam ik in beeld. Allereerst bekeek ik de filmbeelden en tot mijn schik zag ik de naam van uw 
vereniging genoemd in de aftiteling! Ik telefoneerde met de filmregisseur en producent en beiden spraken 
over uw vlekkeloos imago. Daarop vroeg ik naar contactgegevens en werd mij uw naam medegedeeld. 
 
Mijn vraag aan u is of uw muziekcorps, Marching Band Rotterdam aan Zee geheten, ruimte heeft op de 
agenda op 30 april 2013. Naast een bezoek aan het paleis zult u uiteraard op een ruime financiële 
vergoeding voor uw vereniging kunnen rekenen. Minimale eis voor uw optreden is het spelen van het 
alom bekende „Wilhelmus‟. Een van de prinsesjes vroeg mij of, na de plechtigheden, ook „Mamasé‟ van K3 
gespeeld kan worden.  
 
Graag verneem ik voor 1 december uw reactie op bovenstaand verzoek. 
 
Hoogochtend, 
 
J.W.H. van Goudriaansen,  
 
Hofmaarschalk van Willem-Alexander Claus George Ferdinand Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau.  
 
======================================================================== 
 

 
Wie weet…. Het zou leuk zijn! 
 
Marina 
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