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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 
 Slagwerk: Jennifer Heins 
 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 
       p/a Mercatorweg 25 
       3151 CJ 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 06-52718523 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://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 22 
 
De economische crisis laat ook bij Rotterdam aan Zee haar sporen na en we zien 
momenteel een aantal sponsors en donateurs afhaken die het helaas financieel niet 
meer op kunnen brengen om onze vereniging te steunen. Daarnaast worden we 
geconfronteerd met jaarlijkse toename van de zaalhuur. De verandering in het 
deelgemeentebestel brengt voor de komende jaren de nodige onzekerheden met 
zich mee op subsidiegebied. 

Wij gaan echter niet bij de pakken neerzitten en zullen ook de komende periode hard 
blijven werken aan het sluitend maken van onze begroting. Hier wordt door de leden 
hard aan meegewerkt door mee te werken aan collectes, verkoopacties en 
promotiemarsen. Ook worden diverse tweedehands spullen via Marktplaats verkocht 
waarbij de opbrengst naar onze vereniging gaat. Heeft u misschien spullen waar u vanaf 
wilt en wat geld zou kunnen opleveren? Stuur een mailtje naar info@rotterdamaanzee.nl. 

Ik wil uw bijzondere aandacht vragen voor ons voorjaarsconcert op 20 april aanstaande. 
Het wordt in diverse opzichten een bijzondere avond voor onze vereniging. Allereerst zal 
dit het laatste concert in de Hoekstee zijn waarbij de Marching Band onder leiding van 
Joop de Ruiter zal optreden. Joop heeft besloten om onze vereniging te gaan verlaten in 
verband met zijn leeftijd. Sinds zijn komst in 2004 heeft hij met enorm veel energie en 
passie onze slagwerkleerlingen opgeleid en de Marching Band naar een totaal nieuw 
plan getrokken. Het is een volwassen band geworden waar we met z’n allen erg trots op 
zijn, Joop misschien nog wel het meest. Joop is de grote inspirator geweest bij het 
benaderen van de scholen om nieuwe leerlingen te werven. Er zijn veel positieve dingen 
gebeurd de afgelopen jaren waar we Joop niet genoeg voor kunnen bedanken. Wij 
hopen met z’n allen dat we hem nog met regelmaat terug zien bij de vereniging en dat 
hij het, samen met Lenie, enorm naar zijn zin zal hebben, onder andere met zijn nieuwe 
Spaanse avontuur. 

Een ander bijzonder aspect van dit concert is dat de Concert Band, net als op het vorige 
voorjaarsconcert, na de pauze een optreden zal geven met hoog entertainmentgehalte. 
Vorig jaar was het thema POP; deze keer wordt het thema LATIN! Met diverse solisten, 
waaronder onze eigen Jennifer Heins op vibrafoon, belooft het weer een spectaculair 
concert te worden. 

Zoals altijd wordt het concert gestart met ons leerlingenorkest en de Marching Band. Ook 
deze orkesten hebben een aantal muzikale hoogstandjes voor u in petto dus er zijn weer 
genoeg redenen om naar onze concertavond te komen. 

Graag tot ziens op 20 april in LCC De Hoekstee!  

Met muzikale groet, 

 

Martin Aalbregt 
Voorzitter  
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee 
 

mailto:info@rotterdamaanzee.nl
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Van de Redactie  Het RAZtertje editie 22 
 
Alle lof voor… Martin (en ons) 
 
Martin, de voorzitter van Rotterdam aan Zee. Martin, het eerste uur van de Marching 
Band repetitie dirigent bij de blazers. Martin, de trombonist. Martin, fulltime werkzaam bij 
de Stena Line. Martin, de redacteur van het RaZtertje.  
 
U ziet het, Martin is een druk mannetje. Iedere keer kijken we weer vol bewondering naar 
wat hij voor elkaar krijgt. Maar op een dag zagen we iets waar we best van schrokken, 
Martin had wallen onder zijn ogen! En daar moet je vooral na je 40e voorzichtig mee zijn, 
voor je het weet verdwijnen ze niet meer na een goede nachtrust. Daarom besloten 
Jolanda van der Marel en ik, Martine Niks, dat het hoog tijd was om bij te springen. Zo is 
het gekomen dat wij gast redactrices zijn van deze editie van het RaZtertje. 
  
Wij zijn erg trots op het eindresultaat en wij hopen dat u deze editie met veel plezier zult 
lezen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 

 
Jolanda van der Marel              en                   Martine Niks 
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Naast de wekelijkse repetities hebben het Leerlingenorkest, de Marching Band en 
Concert Band de volgende activiteiten op het programma staan: 
 

13 april 10.00 – 12.30 CB Extra repetitie 
 15.00 – 17.30 MB Promotiemars 

20 april 20.00 LLO, MB & CB Voorjaarsconcert in De Hoekstee 

30 april 11.00 – 17.00 MB Koninginnedag HvH 
 19.30 – 23.00 MB Koninginnedag Schiedam 

4 mei 19.30 CB Dodenherdenking HvH 

5 mei 13.30 – 16.00 CB Optreden KUnSTPLAATS, Recreatieoord HvH 

11 mei 18.30 – 20.30 MB Marsrepetitie 

13 juni 17.00 – 20.00 MB Haringparty HvH 

15 juni 18.30 – 20.30 MB Marsrepetitie 

21/22 juni    Optreden Muziek aan Zee HvH (optie) 

22 juni 09/00 – 12.00 MB Optreden Vlaardingen 

13 juli 18.30 – 20.30 MB Marsrepetitie 

20 juli 14.00 – 17.00 LLO, MB & CB Laatste optreden voor zomervakantie 

 vanaf 18.00  Eindfeest 

2 augustus 11.00 – 21.00 MB Varend Corso Westland 

3 augustus 11.00 – 21.00 MB Varend Corso Westland 

16 augustus 19.00 – 21.00 MB Avondvierdaagse HvH 

14/15 september    Kamp 

5 oktober 18.30 – 20.30 MB Marsrepetitie 

12 oktober ’s middags CB Westlandfestival 

29 oktober 19.00 – 21.00 MB Generale repetitie voor concours 

2 november 09.00 – 14.00 MB Concours Schiedam 

16 november 12.30 – 15.30 MB Intocht Sinterklaas 

23 november 10.00 – 12.30 CB Extra repetitie 

30 november 20.00 LLO, MB & CB Najaarsconcert in De Hoekstee 

14 december 18.30 – 20.30 MB Marsrepetitie 

24 december 21.00 – 23.30 CB Kerstnachtdienst 
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Moppen Het RAZtertje editie 22 
 
Eindeloos hebben wij gerepeteerd om u op 20 april te voorzien van een 
hoogstaande muzikale avond. Wij nemen dat heel serieus, maar natuurlijk moet er 
soms ook gelachen worden! Daarom voor u een aantal moppen waarmee u zeker de 
blits maakt op een volgende verjaardag! 

 Wat is een andere naam voor een trombone? Een chromatische gokstok! 

 Er komt een dronken man heel opgewonden van het toilet terug het café binnen en 
zegt: “Weet je wat ik meegemaakt heb? Ik heb op een gouden wc-pot gekakt!” De 
andere mensen die er zitten: “Het is niet waar, ooongelooflijk!” Een tijdje later komt er 
een hoornist kwaad het café binnen en vraagt: “Wie heeft er in mijn hoorn gekakt?!” 

 Toen ik vijf was, kreeg ik een trompet die me rijk heeft gemaakt. Elke dag dat ik hem 
in de kast liet staan, kreeg ik een kwartje! 

 ''En?'' vraagt de klarinettist na een stukje gespeeld te hebben, ''hoe vond je het 
klinken?'' 
''Nou,'' zegt de ander, ''geef mij maar een basklarinet!'' 
''Waarom dat?'' 
''Die branden langer...'' 

 Jantje komt huilend thuis en zijn moeder vraagt wat er is, waarop Jantje antwoordt: 
“Ik ben van de toonladder gevallen.” 

 Wat is een overeenkomst tussen een stier en een symfonieorkest? 
Ze reageren beide op iets zwaaiends! 

 Een trompettist in de Zwitserse Alpen wil genieten van de beroemde echo in de 
bergen. Hij heeft een rustig een plekje uitgekozen tegenover een massieve rotswand 
van een hoge berg. Hij blaast op zijn trompet een f. De echo geeft echter een fis 
terug. Dat maakt de trompettist wat onzeker, en hij blaast weer een f. Er komt 
opnieuw een fis terug. Na een aantal keer is hij 
zo ontdaan, dat hij zijn trompet erbij neergooit 
en boos naar huis wil gaan. Er komt een 
wandelaar aan, en vraagt de trompettist 
waarom hij zo van slag is. De trompettist legt uit 
wat er gebeurd is. “Maar meneer”, zegt de 
wandelaar, “kijk eens naar boven. Hebt u op de 
top dat kruis niet zien staan?” 

 Er loopt een man met dwarsfluit onder de arm 
in de Van Baerlestraat in Amsterdam, vraagt hij 
aan een andere man: “Hoe kom ik bij het 
concertgebouw?” zegt de andere man: 
“oefenen meneer, goed oefenen!” 

 Als uw vijand u kwaad heeft toegebracht.... 
koop dan voor elk van zijn kinderen een 
trommel!   
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In 1971 werd ik Hoofd Instructeur bij de Showband 
St. Jacob in Den Haag. Ik leerde daar Renate Dekker 
kennen. Zij speelde Hoorn. Zij ging instructie geven 
aan de meisjes die Jachthoorn speelden. We 
raakten bevriend en zijn dat nog steeds. Renate 
trouwde met Piet van der Meer en kreeg een zoon 
die later verkering kreeg met Mirjam van den Berg. 
Mirjam speelde klarinet bij Rotterdam aan Zee in de 
Concert – en Marching Band. Al in 2002 belde 
Renate mij of ik geen zin zou hebben om 
instructeur te worden bij Rotterdam aan Zee. In 
2004 belde zij wederom of ik contact wilde 
opnemen met Mirjam, die inmiddels voorzitter was 
van de Marching Band, of met Martin. Er volgde een 
aantal gesprekken en op 25 juni 2004 stond ik voor 
het eerst op een repetitie voor de Marching Band.  

Mijn eerste indruk was, dat wil ik allemaal anders. 
Mijn wens was om RAZ groot en sterk te maken. Ik 
vond dat RAZ een regionale functie zou moeten 
hebben met echte Amerikaanse Marching Band muziek. Het heeft even geduurd, maar 
een behoorlijk deel van de leden komen uit de hele regio. Amerikaanse Marching Band 
muziek spelen we inmiddels alweer jaren, en zijn daar redelijk uniek mee in Nederland. 
De bezetting is sterk verbeterd ten opzichte van 2004, maar nog steeds kwetsbaar. Ik ben 
er niet in geslaagd om RAZ in de breedte sterker te maken. We hebben van alle 
instrumenten wat, maar onvoldoende. Ik hoop dat RAZ in de toekomst mijn wens nog in 
vervulling laat gaan.  

Het allerbelangrijkste is dat de sfeer in de vereniging gewoon erg goed is. Dat is in 
principe ook de basis om groot en sterk te worden. De omgang van de mensen met 
elkaar ervaar ik als zeer prettig. Ik zal dat zeker gaan missen. Het niveau van de mensen 
ligt een stuk hoger dan de gemiddelde show band. Ik heb in mijn loopbaan wat dat 
betreft genoeg gezien. Bij alle optredens gedragen de leden zich zeer fatsoenlijk. Zeker 
bij concoursen en een showoptredens waar ook andere verenigingen zijn is dat een 
belangrijk onderdeel. De hoogtepunten zijn voor mij de concerten in De Hoekstee en de 
concoursen in Schiedam. De Dinershow bij een concert in De Hoekstee was zeker 
grappig te noemen.  

Op eigen verzoek ga ik stoppen bij RAZ. Niet omdat ik het niet meer leuk vind, maar 
gewoon om mijn leeftijd. In mei hoop ik 70 jaar te mogen worden en dan heb ik er dus 9 
jaar RAZ opzitten. Tijd voor jonge mensen die hoop ik de lijn gaan doortrekken. Ik ben 
ook trots dat Jennifer Heins het slagwerk deel voor haar rekening is gaan nemen. Zij is al 
bijna een vak muzikant en ik hoop dat zij tijd kan blijven maken voor RAZ. Martin doet al 
een tijdje het blaasgedeelte en dat is wat mij betreft in goede handen. Ik zal RAZ op de 
voet blijven volgen, maar niet in weg lopen.  
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Joop gaat ook niet achter die bekende 
planten zitten, maar gaat mee 
participeren in de zaak van zoon 
Michel in Spanje. Voor een deel ga ik er 
ook wonen.  Mogelijk deze week 
neemt mijn zoon een Theater Muziek 
Cafe over, waarbij ik ook een rol zal 
gaan spelen. Ik wens de vereniging 
voor de toekomst heel veel succes en 
ik draag goede herinneringen aan die 9 
jaar dat ik hier docent slagwerk en 
instructeur was. Het gaat u allen goed. 
Dankjewel. 

Joop de Ruiter 

Onze sponsors   Het RAZtertje editie 18 

Mede dankzij de steun van onderstaande sponsors kunnen wij de vereniging 
draaiende houden. Wij zijn hen daarvoor erg dankbaar!
 
Kijk op http://rotterdamaanzee.nl/index.php/informatie/sponsors voor een compleet 
overzicht van al onze sponsors. 

  

http://rotterdamaanzee.nl/index.php/informatie/sponsors
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Opening door voorzitter Martin Aalbregt 
 

Leerlingenorkest o.l.v. Toon Boks 
 

Cheeseburger       Peter Kleine Schaars 

Vivaldi’s Winter       arr. Steve Cortland 

Music from Pirates of the Caribbean Klaus Badelt 

  arr. Michael Brown 

Hot Dog Disco  Peter Kleine Schaars 

  

Marching Band o.l.v. Joop de Ruiter 
 

Welcome to the Jungle  arr. Paul Murtha 

Jump  arr. Jay Bocook & Will Rapp 

Reunited  arr. Michael Brown & Will Rapp 

Boomwhack Attack Tom Anderson 

Carwash arr. Jay Dawson & Jim Reed 

Rolling in the Deep arr. Michael Brown & Will Rap 

 
 

Pauze 
 

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

een leuke prijs! 
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Programma na de pauze Het RAZtertje editie 22 

Concert Band o.l.v. Ellen van den Berg 
 

 
El Cumbanchero   arr. Naohiro Iwai 

Adiós Nonino Astor Piazzolla 

Vibrafoon: Jennifer Heins arr. Peter Kleine Schaars 

Samba de Janeiro arr. André Waignein 

Rumba of Love Günter Noris 

Sax soli: The Saxy Girls 

Caravan arr. Naohiro Iwai 

The girl from Ipanema     arr. Peter Kleine Schaars 

Zang: Nicolette Klein 

Gloria Estafette arr. Peter Kleine Schaars 

Samba for flutes             Eric Osterling 

Fluittrio: Jolanda, Sabine en Tim 

Copacabana arr. Naohiro Iwai 

    

 

Uitgangscollecte 
Na afloop van het concert houden wij een 
uitgangscollecte. Wij hopen op uw steun!
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Wie ben jij?   Het RAZtertje editie 22 
 

Zoals u van ons gewend bent, stellen wij in elke editie van het RaZtertje twee 
muzikale leden aan u voor. Deze editie is het de beurt aan Jeroen Rijgersberg en 
Aniek Megens. 

Jeroen Rijgersberg is geboren op 28 
januari 1996 te Delft. Hij is op gegroeid in 
het gezellige stadje `s- Gravenzande, 
maar sinds twee jaar woont Jeroen samen 
met zijn moeder, stiefvader en twee 
zusjes in Honselersdijk. Sinds zijn derde 
jaar wist Jeroen al wat hij wilde doen als 
hij ‘later groot was’, namelijk 
kraanmachinist zijn. Inmiddels is hij 17 
jaar en studeert hij aan het Scheepsvaart 
en Transport College. Hij volgt de 
opleiding voor Logistiek Medewerker. Als 
hij deze opleiding heeft afgerond kan hij 
echt beginnen aan de opleiding voor 

kraanmachinist en zijn langgekoesterde droom waarmaken. Jeroen is zijn vrije tijd erg 
actief voor een bouwforum (www.bouwmachineforum.nl/forum/index/php). Hiervoor 
verzamelt hij foto`s en informatie over bouwprojecten in en omstreeks het Westland en 
plaats deze op de website.  
 
Momenteel werkt hij in de Pijl te Naaldwijk, waar zijn familie het 
horecagedeelte pacht. Jeroen staat op zaterdag van vier uur `s 
middags tot elf uur `s avonds heerlijke gerechten klaar te maken voor 
de sportteams die daar een wedstrijd hebben gespeeld. Uiteraard 
vind hij het ook erg gezellig om op zaterdagavond nog even een 
biertje(maar meestal meerdere) te drinken met zijn vrienden.  
 
Jeroen is sinds januari 2013 lid van Rotterdam aan Zee. Hij speelt grote trom bij de 
Marching Band. Zijn ambitie voor het maken van muziek is begonnen bij een andere 
vereniging, waar hij snaredrum speelde. Later wilde hij heel graag de grote trom spelen, 
maar helaas was die plek al bezet. Zo doende is Jeroen bekkens gaan spelen. Na drie jaar 
van snaredrum en bekkens gespeeld te hebben kwam daar dan de plek vrij om de grote 
trom te spelen. Inmiddels maakt hij al weer elf jaar met veel plezier muziek. Jeroen is bij 

Rotterdam aan Zee terecht gekomen via een ander 
lid van de Marching Band. Na een repetitie te hebben 
bijgewoond heeft hij het besluit genomen om zijn 
oude club vaarwel te zeggen en zich bij ons aan te 
sluiten. ‘’De sfeer is erg gezellig binnen deze 
vereniging. De openheid naar nieuwe leden is ook 
erg leuk en motiverend. Zo als iedereen met elkaar 
om gaat lijkt het wel op een grote gezellige familie’’, 
aldus Jeroen.   

http://www.bouwmachineforum.nl/forum/index/php
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Wie ben jij?  Het RAZtertje editie 22 
 

Het volgende nieuwe lid wat wij aan u willen voorstellen heet 
Aniek Megens. Aniek is geboren op 3 juli 1989 in de prachtige 
historische stad ’s-Hertogenbosch. Zij is opgegroeid in een klein 
dorpje genaamd Ammerzoden. Het dorp ligt net over rivier de 
Maas nabij ’s-Hertogenbosch. Ammerzoden valt net onder de 
provincie Gelderland, maar zoals Aniek zegt: ‘’Ik voel me een 
echte Brabander.’’ Ondanks het echte gevoel van een Brabander 
heeft zij deze provincie vaarwel gezegd om samen te gaan 
wonen met haar vriend Steven in Maassluis. Ze reist voor haar 
werk nog dagelijks naar de provincie Brabant. Aniek is namelijk 
werkzaam bij accountantskantoor Abab te Waalwijk. Voor dit 
bedrijf werkt zij al tweeënhalf jaar als assistent accountant. 

Naast deze drukke baan volgt zij ook nog een opleiding Master AA, waar ze uiteindelijk 
zal afstuderen als AA-Accountant. Naast haar baan en opleiding heeft Aniek ook nog 
hobby`s. Zo speelt ze heel graag saxofoon, gaat graag met vrienden op pad en zoals 
iedere vrouw houdt ze erg van winkelen. Helaas heeft ze door haar drukke schema 
sporten tijdelijk op moeten gegeven.  
 
Aniek is op haar zevende per ongeluk verzuild geraakt bij een fanfareorkest in de buurt 
van Ammerzoden. Hier speelde zij de sopraan saxofoon. Eigenlijk wilde ze alt saxofoon 
spelen, maar toen ze eenmaal begon met haar sopraan saxofoon was ze helemaal 
verkocht. Inmiddels is ze al twee jaar gestopt bij de 
fanfare club en is ze toch overgegaan op de alt saxofoon. 
Dit omdat er meer mogelijkheden zijn met een alt 
saxofoon, zoals spelen in een harmonieorkest. Bij elkaar 
maakt Aniek nu zo`n vijftien jaar muziek. Afgelopen 
januari hebben wij dit talent mogen verwelkomen bij 
onze vereniging Rotterdam aan Zee. Hiervoor heeft zij 
een aantal concerten bijgewoond en vond de Concert 
Band de eerste keer al hartstikke gaaf. Na de tweede keer 
vond zij het net zo geweldig als de eerste keer en heeft ze 
zich uiteindelijk aangesloten bij de Concert Band. Haar 
motivatie zoals ze zelf zegt is, ‘’Je hoort dat er veel 
muzikaliteit in het orkest zit. Daarbij is er echt een goed 
repertoire in elkaar gezet en straalt het orkest energie uit. 
De keuze van de muziek en de manier waarop het wordt 
uitgevoerd zorgt ervoor dat heel het publiek bij het 
concert betrokken wordt’’.  
 
Deze lovende woorden van zowel Jeroen als Aniek vinden wij als Rotterdam aan Zee erg 
leuk om te horen. Dit stimuleert de vereniging om nog beter te presteren naar zowel de 
leden als het fantastische publiek die er ieder concert toch weer bij zijn. Wij hopen dat u 
vanavond de woorden van Jeroen en Aniek zelf kunt ervaren.   
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In 2008 verhuisde ik voor mijn studie naar 
Breda. Het eerste jaar kwam ik nog iedere 
week terug naar Hoek van Holland om bij 
Rotterdam aan Zee te repeteren (en om 
mijn was in te leveren bij moeders, om 
deze vervolgens in keurig nette 
gestreken stapeltjes weer mee te nemen). 
Toen ik een jaar later full time Bredanaar 
werd, kwam ik niet meer ieder weekend 
terug en ik stopte bij Rotterdam aan Zee. 
Ik heb altijd via de vereniging een 
dwarsfluit gehuurd en deze moest ik 
inleveren. Zelf had ik ook nog een oude 
dwarsfluit. Ooit gekocht door mijn vader, 
jarenlang op zolder gelegen en 
speelgoed voor mijn broertje en mij toen 
we klein waren. Ondanks de ondernomen 
pogingen tot renovatie van de fluit, bleef 
deze vals. In Breda pakte ik af en toe de 
fluit en speelde heel zachtjes heel erg 
vals een paar liedjes. Niet veel, want mijn 
huisgenoten vroegen mij al snel 

vriendelijk doch dringend de fluit op te 
ruimen en nooit meer tevoorschijn te 
halen.  
Toen ik eind zomer 2012 met pijn in mijn 
hart Breda weer inruilde voor Hoek van 
Holland werd ik getroost door één 
gedachte. Ik ging weer muziek maken bij 
de Marching Band.  
In oktober schoof ik voor het eerst aan bij 
de repetitie, met wederom een gehuurde 
fluit. Ik keek een beetje verbaast om me 
heen, er zijn de laatste jaren zoveel 
mensen bijgekomen! En ook de muziek is 
heel erg leuk om te spelen.  
 
Kortom: ik ben trots op het feit dat ik deel 
uit mag maken van zo’n leuke club als de 
Marching Band van Rotterdam aan Zee! 
 
Martine Niks 
Proud to be a Marching Band geek  
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• Wietske de slagwerkers de mond wilde snoeren met plakband, omdat zij te veel 
praten; 

• Kevin Vervloet de hoge b niet wil spelen, omdat hij met zijn werk als kraan machinist 
elke dag al hoog genoeg moet; 

• Michel Heins zijn bariton tijdens een optreden in België in de auto laat liggen. En deze 
nog geparkeerd stond in Hoek van Holland; 

• Marianne van der Marel haar debuut maakte als drum major van de Marching Band op 
10 februari en zij een natuurtalent blijkt te zijn; 

• Martin Aalbregt 40 werd op 26 januari en dit gevierd werd met een serenade van de 
Marching Band terwijl het een paar graden onder nul was; 

• Martin niet had verwacht dat de voltallige band ook binnen wilde komen voor taart; 

• Dirigent Ellen van den Berg kippen van Arie de Zeeuw gehad heeft en zij vol 
enthousiasme over de kippen kan praten; 

• Toon en Lisette Boks tijdens een middag muziek uitzoeken voor een rijk gevulde tafel 
met overheerlijk eten gezorgd hadden. Alle pakken moeten nu uitgelegd worden; 

• John van der Knaap zijn pet met Sinterklaas volgestopt werd met snoepgoed door een 
zwarte Piet; 

• Waarna de Piet de pet volgepropt en wel weer terug op John zijn hoofd had gezet; 

• Sommige Marching Band leden ' s morgens om 10.00 uur onderweg een optreden naar 
een optreden in België een zeer gezond ontbijt nuttige bij de Mc Donalds; 

• Er op verjaardagen van leden heel fanatiek Just Dance gespeeld word. Door jong en 
oud; 

• Toon tijdens Copacabana “El Cumbanchero!” roept, terwijl dit niet bij dit stuk hoort; 

• John van der Knijf de tijdelijke zangeres was bij het nummer The girl from Ipanema. 
Heel mooi gezongen op zijn klarinet; 

• Tim Groen spontaan lid werd van de Concert Band, omdat Jolanda als enige fluitist 
aanwezig was; 

• Slagwerkers een High Tea houden tijdens de Concert Band repetitie, waar zij alle 
verhalen van de week even uitwisselen; 

• 30 leden gecollecteerd hebben voor Jantje Beton, met een heel mooi eindbedrag als 
resultaat.  
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Het zonnetje begint steeds vaker te schijnen en het gaat niet lang meer duren voor 
we weer op het strand, op het balkon of in de tuin kunnen genieten van het mooie 
weer. Daarnaast is het thema van dit voorjaarsconcert Latin en wij willen graag dat u 
hier ook na vanavond van kunt genieten. Daarom hebben wij voor u dit heerlijke 
Zuid-Amerikaanse recept voor u, om van te genieten onder een warm zonnetje.  

 

 
Voor deze overheerlijke Zuid-Amerikaanse chimichurriburger hebt u nodig: 
300 g rundergehakt 
1 kleine rode uit, fijn geraspt 
1 teentje knoflook, geperst 
1 theelepel gedroogde oregano 
25 g tortillachips nacho cheese, grofverkruimeld 
Versgemalen zwarte peper 
2 eetlepels olie 
 
Een grillpan of koekenpan met antiaanbaklaag 
Een kom 
 
Bereiding: 
U kneedt in een kom de gehakt, ui, 
knoflook, oregano, chips, zout en peper 
door elkaar. Vervolgens verdeelt u het 
gehakt ik vier gelijke porties en u vormt 
deze tot hamburgers. Bestrijk deze 
hamburgers aan beide zijden met olie. U 
verhit de grillpan of koekenpan en bakt de 
hamburgers 6 tot 8 minuten op hoog vuur 
gaar en bruin. Uiteraard halverwege de 
hamburgers even omkeren.  
 
Tips: 
Bereid de hamburgers op een barbecue en 
nodig uw buren uit. 
Leg ze op pistoletjes, leg er ijsbergsla op 
en tot slot een beetje salsa.  
Fijne Latin muziek op de achtergrond. 
 

Eet smakelijk! 

 
Bron: http://www.ah.nl/allerhande/#/recepten/237814/zuid-amerikaanse-
chimichurriburger/?rq=zuid+amerika 

http://www.ah.nl/allerhande/#/recepten/237814/zuid-amerikaanse-chimichurriburger/?rq=zuid+amerika
http://www.ah.nl/allerhande/#/recepten/237814/zuid-amerikaanse-chimichurriburger/?rq=zuid+amerika
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