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Algemene informatie Het RAZtertje editie 24  

 
Dirigent Leerlingenorkest:    Martin Aalbregt 
Dirigent Marching Band:    Martin Aalbregt 
Dirigent Concert Band:     Ellen van den Berg 
 
Docenten: Fluit: Alieke Meijer 
 Slagwerk: Jennifer Heins 
 Slagwerk: Robert van den Bosch 
 Klarinet/saxofoon: Heiko Geerts 
 
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:    marchingbandraz@outlook.com   
 
 
Wij zijn verder online te vinden op:  
 

Bestuurssamenstelling 
 
Functie: Naam: Telefoon: E-mail: 
Voorzitter Martin Aalbregt 06-52718523 voorzitter@rotterdamaanzee.nl  
Secretaris Koen Truren 06-37468796 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.
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Van de Voorzitter  Het RAZtertje editie 24 
 
2014 is het jaar dat het deelgemeentebestel wordt opgeheven. Maar ook het jaar 
dat Hoek van Holland 150 jaar bestaat en 100 jaar deel uitmaakt van de gemeente 
Rotterdam. Reden voor een feestje en daarom worden er in Hoek van Holland 
diverse evenementen georganiseerd om deze mijlpalen niet ongemerkt voorbij te 
laten gaan. 
 
Het bestuur van Rotterdam aan Zee is erg blij dat het bestuur van Stichting 150 + 100 
Hoek van Holland het idee voor het organiseren van een grote taptoe met enthousiasme 
omarmd heeft. Een idee dat overigens van Guus van der Stap komt; wij zijn hem daar dan 
ook dankbaar voor! Het belooft een prachtig evenement te worden waaraan diverse 
topkorpsen hun medewerking zullen verlenen. Naast onze eigen Marching Band zullen 
namelijk Forum Hadriani uit Voorburg, Metro uit Scheveningen, Euroband uit Rotterdam 
en Adest Musica uit Sassenheim een optreden verzorgen. Zet daarom alvast 
zaterdagavond 14 juni in uw agenda, zodat u dit evenement niet zult missen! 
 
Wist u trouwens dat Harmonievereniging Rotterdam aan Zee in 2017 haar 100-jarig 
bestaan zal vieren? Uiteraard wordt dat een feestelijk jaar en hier zullen we dan ook 
binnenkort de eerste voorbereidingen voor gaan plegen. 
 
Aangezien we wel van feestjes houden, hoeft u niet lang te wachten op het volgende 
feestje. Op zaterdag 5 april zullen we de Hoekstee namelijk geheel in Hollywood sferen 
dopen ter eren van ons voorjaarsconcert dat dit keer het thema Hollywood heeft. Vaste 
bezoekers zullen inmiddels gemerkt hebben dat het entertainment gehalte van onze 
voorjaarsconcerten steeds groter wordt. Op 5 april doen we er nog een schepje bovenop. 
U wordt ontvangen als heuse Hollywood sterren en tijdens het concert zult u niet alleen 
getrakteerd worden op prachtige muziek. De leden van toneelvereniging HoCaTo zorgen 
er namelijk voor dat u niet alleen kunt gaan luisteren naar muziek van bekende artiesten, 
maar u zult ze ook nog gaan zien! 
 
Wij hebben er erg veel zin in en hopen dan ook dat u op 5 april de weg naar de Hoekstee 
weer zult vinden. En mocht u voor de kledingkast staan en zich afvragen: “Wat zal ik deze 
keer voor kleding aantrekken voor het concert?”.. Vergeet dan niet dat de rode loper klaar 
zal liggen! 
 
Met muzikale groet,  
 
Martin Aalbregt 
Voorzitter  
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee 
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Wat gaat de tijd toch snel! Het lijkt nog als de dag van gister dat we het Najaarsconcert 
hebben gehad. Zal waarschijnlijk komen, omdat we niet echt een winter hebben gehad 
en ja…dan nu weer een Voorjaarsconcert en dus een nieuw RaZtertje. 
 
Doordat de tijd voorbij lijkt te vliegen is het dit keer een dunne editie. De volgende editie 
kan dikker worden! Uiteraard met een mits, want de redactie heeft wel uw hulp nodig. 
 
Rotterdam aan Zee is naarstig opzoek naar mensen die de redactie van het RaZtertje op 
zich willen nemen. Met name mensen die wat willen schrijven voor in ons blad. Dit keer 
heb ik een poging gedaan om dit blad in elkaar te zetten. Het resultaat heeft u in uw 
handen. 
 
In deze editie (nummer 24 alweer) als vertrouwelijk het programma van ons concert. Het 
belooft een heel spektakel te worden! Dit is terug te zien op de flyers (gemaakt door Ger 
Schaap) die achter de ramen van winkels en woningen in het dorp zijn geplakt. Ziet er 
spannend uit! 
 
Met het Voorjaarsconcert komen dan ook ware sterren die wereldberoemd zijn in Hoek 
van Holland. Ik kan u één ding verklappen…het zijn niet alleen maar muzikanten. U 
wordt meegesleept naar Hollywood. Ik zou zeggen ga alvast in de rij staan, want wellicht 
kunt u nog een handtekening ontvangen van één van de sterren.  
 
Wilt u zich ook eens een ster in de keuken voelen dan kunt u uw bakkunsten gebruiken 
met het maken van een ware Hollywood Dessert. Het recept staat achter in dit RaZtertje. 
 
Ik wens u namens heel de vereniging een geweldige avond en hopelijk gaat u net zo 
hard stralen als de sterren op het podium en achter de schermen. 
 
Tim Groen 
Tijdelijke redacteur 
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Naast de wekelijkse repetities hebben het Leerlingenorkest, de Marching Band en 
Concert Band de volgende activiteiten op het programma staan: 
 

29 maart 10.00 – 12.30 CB Extra repetitie 

29 maart 18.30 – 20.30 MB Mars/showrepetitie 

30 maart 12.00 – 16.00  LLO Concert met Fusica Naaldwijk  

5 april 20.00 – 22.30 LLO, MB, CB Voorjaarsconcert in LCC De Hoekstee 

12 april 18.30 – 20.30 MB Mars/showrepetitie 

13 april 14.00 – 17.00 CB Concert met Fusica Naaldwijk 

26 april 09.00 – 12.00 MB Koningsdag Hoek van Holland 

26 april 17.00 – 19.30 MB Barbecue 

26 april 19.30 – 23.00 MB Koningsdag Schiedam 

4 mei 19.30 CB Dodenherdenking Hoek van Holland 

25 mei 13.30 – 15.15 CB KUnSTPLAATS, Keringhuis Maeslantkering 

10 mei 18.30 – 20.30 MB Mars/showrepetitie 

1 juni 08.00 – 23.00 MB Gauchy, Frankrijk (optie) 

6 juni 18.00 – 22.00 MB Avondvierdaagse Bleiswijk 

14 juni 18.00 – 22.00 MB Taptoe Hoek van Holland 

5 juli 18.30 – 20.30 MB Marsrepetitie 

22 augustus 19.00 – 21.00 MB Avondvierdaagse Hoek van Holland 

6 en 7 september   LLO, MB, CB Kamp 2014 

27 september 18.30 – 20.30 MB Marsrepetitie 

11 oktober ’s-Middags CB Westlandfestival, Poeldijk 

8 november 18.30 – 20.30 MB Marsrepetitie 

15 november 12.00 – 16.00 MB Intocht Sinterklaas Hoek van Holland 

22 november 10.00 – 12.30 CB Extra repetitie 

29 november 20.00 – 22.30 LLO, MB, CB Najaarsconcert 

6 december 16.30 – 18.30 MB Uittocht Sinterklaas Hoek van Holland 

13 december 18.30 – 20.30 MB Marsrepetitie 

24 december 21.00 – 23.30 CB Kerstnachtdienst Hoek van Holland 
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Even voorstellen… Het RAZtertje editie 24 

 
Omdat onze dwarsfluitdocent Mariska Bleidorn vlak 
voor de kerstvakantie is verhuisd naar Engeland, 
moesten wij op zoek naar een nieuwe 
dwarsfluitdocent. Een oplossing was gelukkig snel 
gevonden omdat Mariska zelf met een geschikte 
kandidaat kwam die graag het stokje van haar over 
wilde nemen. 
 
Haar naam is Alieke Meijer. Zij begon op zevenjarige 
leeftijd met blokfluitlessen, en is met negen jaar 
begonnen op de dwarsfluit in Almkerk (Brabant). In 's-
Gravenzande wonend kreeg zij les van Mariska Bleidorn. 
Bij Muziekschool Westland volgde zij daar de laatste twee 
jaar de Jong talentenklas, ter voorbereiding op een 
conservatorium opleiding. 
 
In 2007 begon Alieke in het juniorenorkest van de 
Vereniging Hofstads Jeugd Orkest te Den Haag, onder leiding van Lex Blankenstijn. Later 
stroomde zij door naar het oudere orkest van de vereniging en was de laatse jaren eerste 
fluitiste van het jeugdorkest o.l.v. Marcel Gereads. Ook was ze actief in het Hofstads 
Blazersensemble o.l.v. Peter le Feber, waar ze dwarsfluit, piccolo en altfluit speelde. 
Verschillende keren won Alieke de eerste prijs op de Muziekdag Hoek van Holland. In 
2012 nam ze deel in de topklasse en behaalde hier de eerste prijs en wisselschaal. In 2010 
kreeg zij de functie dwarsfluitinstructrice van dwarsfluitleerlingen van Music-Kids. Dit was 
bij Muziekvereninging St. Caecilia Loosduinen. Alieke: "Ik heb ontzettend veel plezier in 
het lesgeven en wil mijn enthousiasme voor creativiteit en muziek over brengen op 
kinderen". Sinds 2012 geeft ze privélessen in 's-Gravenzande en daarnaast ook de 
blokfluitcursus voor beginners (zodat jonge talenten met plezier noten leren lezen). 
 
In mei 2011 schreef Alieke als Singer-Songwriter een remake van het nummer 
"meidengroep" van kinderen voor kinderen. Voor het project Kinderen voor Kinderen 
Klinkklaar zong en speelde (op piano) zij dit vernieuwde nummer voor de VARA, wat 
werd uitgezonden tijdens één van de afleveringen. Ook zanglessen volgde ze aan de 
muziekschool in 's-Gravenzande. Een aantal dwarsfluitlessen volgde ze bij Eline van Esch 
en binnen de Nederlandse Fluit Academie heeft ze masterclasses gevolgd van Wieke 
Karsten en Jeroen Bron. Daarnaast mocht ze masterclasses bijwonen, geleid door Emily 
Beynon. 
 
Haar gymnasium diploma behaalde ze in 2013, waarna ze werd aangenomen op het 
Conservatorium van Amsterdam. Ze studeert dwarsfluit bij Marieke Schneemann en 
krijgt in het teamteaching programma ook regelmatig lessen van Kersten McCall en 
Vincent Cortvrint. Sinds dit jaar geeft Alieke ook in De Lier fluitlessen bij de verenigingen 
Liora en Excelsior. Net als bij Rotterdam aan Zee, mocht ze hier het stokje overnemen van 
Mariska Bleidorn. "Ik hoop dat alle leerlingen veel van mij kunnen leren en dat ze plezier 
hebben tijdens de lessen en tijdens het spelen". 
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Het eerste optreden van… Het RAZtertje editie 24 
 
Zoals bij de meesten van u bekend, wordt de deelgemeente opgeheven en dan 
krijgt Hoek van Holland een gebiedscommissie. Op 12 maart jl. was de 
afscheidsreceptie van het bestuur van deelgemeente Hoek van Holland in LCC de 
Hoekstee. De Marching Band was gevraagd om hier een muzikale invulling te 
verzorgen. 
 
Het was 20.30 uur. De Marching Band verzamelde zich in 
de sporthal van LCC de Hoekstee voor de 
afscheidsreceptie van het bestuur van deelgemeente 
Hoek van Holland. Het was nog even spannend of dit 
optreden door kon gaan, vanwege de bezetting. Al met 
al is het allemaal gelukt met een bezetting van 20 leden. 
Binnen deze bezetting waren vier klarinetten, waarvan er 
twee voor het eerst meededen. Dit zijn Joris Braster en 
Bas Rietkerk. Uiteraard moesten ze op de foto in hun 
onwijs leuke, gave uniform. (Mocht u ze tijdens het 
concert om een handtekening vragen, Joris staat op de 
foto hiernaast op een bankje, dan weet u dat alvast). 
 
De tijd tikt verder en het was dan ook 20.40 uur. De 
Marching Band gaat inspelen. Twee moeders stonden in 
de sporthal langs de kant helemaal te glunderen. U raadt 
het al…dat zijn de moeders van Joris en Bas. 
 
Het moment is aangebroken. De Marching Band stelt zich in de ontvangsthal (rond 20.50 
uur) op om bij de receptie te spelen.  
 

Na zes nummers voor het publiek te 
hebben gespeeld. Zijn we weer richting 
huis gegaan. De Marching Band heeft een 
mooi optreden gegeven en Bas en Joris 
hebben goed meegedaan. Op naar jullie 
tweede optreden en wel het 
Voorjaarsconcert! 
 
Er is helaas geen mogelijkheid om via de 
achterdeur het pand te verlaten dus ga 
maar alvast oefenen op jullie handtekening. 
Het zou wel eens storm kunnen gaan lopen.  
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Programma voor de pauze Het RAZtertje editie 24 

Leerlingenorkest o.l.v. Martin Aalbregt 
 

Pizza Pronto       Peter Kleine Schaars 

Rock About  Frede Gines 

Defying Gravity  arr. Michael Sweeney 

I Dreamed a Dream  arr. Robert Langfield 

Get Back  arr. Johnnie Vinson 

Supercalifragilisticexpialidocious arr. Michael Sweeney 

  

Marching Band o.l.v. Martin Aalbregt 
 

Breaking Free  arr. Michael Brown 

Crazy Train  arr. Paul Murtha 

Dream On  arr. Jay Bocook & Will Rapp 

Allegria  Charles van Zanten 

I Knew You Were Trouble  arr. Tim Waters 

Higher Ground  arr. Jay Dawson & Jim Reed 

 

Pauze 
 

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

een leuke prijs! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=b6qFTCub24sb9M&tbnid=trmnGGiLs8bL7M:&ved=0CAYQjRw&url=http://timelesscollection.skynetblogs.be/archive/2009/04/14/disney-en-de-jongens-een-zoektocht.html&ei=GpklU-qPI-Ob0QWxgoHwAQ&bvm=bv.62922401,d.Yms&psig=AFQjCNFqcXYNZQy1vyeKSqWpUPh2LGG9xg&ust=1395059310216624
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Concert Band o.l.v. Ellen van den Berg 
 

20th Century Fox Fanfare  

 arr. Johan van den Berg 

 

The Godfather Waltz (uit The Godfather)  

 arr. Philip Sparke 

 

Disney Fantasy 

 arr. Naohiro Iwai 

 

Main theme uit Out of Africa 

 arr. Johan de Meij 

 

Hollywood Milestones 

 arr. John Higgins 

 

Bella’s Lullaby (uit Twilight) 

 arr. Paul Murtha  solist op vleugel: Huibert de Vries 

 

Symphonic Suite from Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest 

 arr. Jay Bocook 

 

America (uit West Side Story) 

 arr. Michael Brown 
   

 

Uitgangscollecte 
Na afloop van het concert houden wij 
een uitgangscollecte. Wij hopen op uw 
steun! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=afCD_A5uDS_oTM&tbnid=0SSk398iE0y4lM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.mtviggy.com/articles/the-glam-hollywood-premiere-of-banksy-film-exit-through-the-gift-shop/&ei=t5klU6ydMuOl0AXomoCgDg&bvm=bv.62922401,d.Yms&psig=AFQjCNEAgtxb6M7c6I40IL4tAGhLnT22rQ&ust=1395059471008938
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WQHAajWU40lOtM&tbnid=7BfNkTuHijORMM:&ved=0CAYQjRw&url=http://bier.blog.nl/tag/video&ei=CrElU5OIO4OH0AXty4CwBw&bvm=bv.62922401,d.Yms&psig=AFQjCNESSX1zCey2viHcvVZv3Q2UhYuu6w&ust=1395065312969009
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Commissie ROZ Het RAZtertje editie 24 
 

In de zomer van 2006 heeft RAZ deelgenomen aan een muzikale uitwisseling met 
The Harwich Royal British Legion Brass Band (in de rest van dit stukje voor het 
gemak “Harwich” genoemd). De optredens van onze Marching- en Concert Band 
aldaar waren zeer geslaagd. In de daaropvolgende jaren is het er echter nooit meer 
van gekomen om deze trip te herhalen en dat is natuurlijk best jammer. Optreden is 
leuk (daar doen we het toch allemaal voor, nietwaar?) en het is helemaal gaaf als het 
te combineren is met een reisje naar het buitenland.  
 
In de herfst van 2013 is daarom 
besloten om weer eens contact met 
Harwich op te nemen om te zien of 
een optreden aldaar weer tot de 
mogelijkheden zou behoren. Al snel 
was duidelijk dat we in juni 2014 van 
harte welkom waren. Nadat ook het 
bestuur van RAZ zijn goedkeuring 
had gegeven aan de plannen, konden 
de voorbereidingen beginnen. De 
commissie “Rotterdam Over Zee” 
(ROZ) werd samengesteld en op 27 
december 2013 is voor het eerst 
vergaderd. 
 
Een reisje naar Engeland organiseren. Hoe moeilijk kan het zijn? Als je met z’n tweetjes 
gaat, gooi je je tas in de kofferbak van je auto en een paar uurtjes later zit je aan de 
overkant op het terras.  Maar dit reisje was anders. Heel anders.  
 
De leden, invallers en begeleiders van RAZ moesten uitgenodigd en ingeschreven 
worden en daarnaast moesten de overtochten (voor leden en instrumenten), 
overnachtingen, maaltijden en het programma z.s.m. geregeld worden. Dit alles 
natuurlijk tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Daarom werden de financiën scherp in de 
gaten gehouden werd er hard gezocht naar voordeeltjes, aanbiedingen, subsidies, 
fondsen en sponsoren. Ik ben deze opsomming hierboven verre van volledig, maar je 
begrijpt dat het een hele klus was. Zeker als je bedenkt dat het allemaal in minder dan 
een half jaar helemaal voor elkaar moest zijn. 
 
De commissie ROZ vergaderde zeer regelmatig en al snel werd duidelijk dat het harde 
werk zijn vruchten af begon te werpen. Bij iedere vergadering was duidelijk dat we grote 
vorderingen maakten en hoe verder we kwamen, hoe enthousiaster we werden.  
 
Eigenlijk was er één puntje van zorg. Ondanks dat we 65 inschrijvingen voor de oversteek 
hadden, bleef de bezetting van de Concert Band onder de maat. Het bleek dat een hoop 
leden al plannen en afspraken hadden gemaakt voor “ons” weekend in juni. Nadat 
duidelijk werd dat er ook niet voldoende invallers beschikbaar zouden zijn, groeide het 
puntje van zorg uit tot een regelrecht probleem.  

http://www.harwichrblbrassband.co.uk/gallery/images/tours/rotterdam_aan_zee_september_2006/pict0027.JPG
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Vervolg Commissie ROZ Het RAZtertje editie 24 
 
We gingen naar Harwich om muziek te maken. Maar als je niet de kwaliteit kunt leveren 
die we gewend zijn, moet je dan wel gaan? Gaat een leuke reis naar Harwich dan 
uiteindelijk niet voor een hoop ergernis zorgen? 
 
Uiteindelijk heeft de commissie ROZ in overleg met het bestuur van RAZ de enige juiste 
(maar ó zo moeilijke) beslissing genomen. De reis naar Harwich werd afgelast.  
 
Maar… tegelijkertijd spraken we ook iets anders af. Uitstel wordt zeker geen afstel. 
Inmiddels hebben we van Harwich begrepen dat we ook volgend jaar van harte welkom 
zijn. 28 maart 2014 komt de commissie ROZ weer bijeen voor de inleidende 
beschietingen voor de overtocht van volgend jaar. Het werk wat is gedaan, gaat dus niet 
in de prullenbak maar in de koelkast en direct na de komende zomervakantie gaan we 
aan de slag met de voorbereidingen voor 2015. Natuurlijk wordt je snel daarna op de 
hoogte gebracht over de plannen en de laatste stand van zaken. 
 
Vinden we het jammer dat ROZ 2014 niet is doorgegaan? Absoluut! Maar daardoor is de 
motivatie om van ROZ 2015 een spetterend succes te maken alleen maar groter 
geworden! Wij hebben er zin in! Gaan jullie mee?! 
 
Commissie ROZ, 
Ed van Hattem, Koen Truren, Michelle van Vliet, Ruben de Bode en Toon Boks 
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De Jeugd- en Activiteitencommissie (verder JAC) bestaat dit jaar alweer 5 jaar. 
Binnen de vereniging communiceren wij eigenlijk alleen per mail over de 
activiteiten die plaats gaan vinden, maar wat doet het JAC eigenlijk? 
 
De JAC is een commissie met twee leden van het bestuur waaronder de voorzitter Martin 
Aalbregt en de penningmeester Leo Op ’t Hoog. Zij vergaderen elke zes weken met de 
overige leden Annette Looije, Michelle van Vliet, Tim Groen en Tineke Heins. Daarnaast 
oefent Ilonka Truren haar hobby uit door het verkopen van spullen via o.a. Marktplaats. 
Deze spullen worden door leden of door mensen die Rotterdam aan Zee een warm hart 
toedragen aangeboden. De opbrengst van deze spullen komt geheel ten goede van 
Rotterdam aan Zee. Dus als u spullen heeft die u wilt verkopen, maar het is uw ding niet 
en wij mogen de opbrengst houden? Laat het ons weten! 
 
De leden van de JAC coördineren en organiseren zelf activiteiten voor het binnenhalen 
van geld, maar ook voor activiteiten voor alle leden van Rotterdam aan Zee. 
 
Zo is verleden jaar een pepernotenactie gehouden. Leden van Rotterdam aan Zee 
hebben blikken met pepernoten verkocht. De opbrengst voor onze vereniging is €277,30. 
Dit jaar heeft Rotterdam aan Zee collecte gelopen voor Jantje Beton. De vereniging heeft 
hiermee €1.055,37. De helft hiervan gaat naar de clubkas en de andere helft gaat naar 
Jantje Beton. 
 
Elk concert kunt u loten voor de tombola kopen voor €1,00 per stuk. De tombola hoort 
ook bij de activiteiten van de JAC, maar wordt voornamelijk door Sabine Rietkerk 
gecoördineerd.  
 
Uiteraard organiseren wij ook het een en ander voor de leden van Rotterdam aan Zee. 
Wat dacht u van Kamp, Nieuwjaars borrel en een eindfeest als afsluiting van het seizoen. 
Ook tijdens concerten wordt er 
voor eten gezorgd voor het 
Leerlingenorkest en de Marching 
Band, omdat zij meestal al om 17.00 
uur aanwezig zijn. 
 
Heeft u ideeën voor de JAC of wilt u 
een bijdrage leveren in welke vorm 
dan ook? Laat het ons weten. 
 
De Jeugd- en 
Activiteitencommissie, 
Annette Looije, Leo Op ’t Hoog, 
Martin Aalbregt, Michelle van Vliet, 
Tim Groen en Tineke Heins 
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 Hollywood een oppervlakte heeft van 64,6 km2 

heeft 
 

 in 1857 is gesticht als onafhankelijke stad ten 
noordwesten van het centrum van Los Angeles… 

 

 Sinds 1910 een wijk is geworden van Los Angeles 
 

 En in 2002 weer een poging is gedaan om van 
Hollywood een zelfstandige stad te maken? 

 

 In 1911 de eerste studio werd opgericht 
 

 In datzelfde jaar nog 15 onafhankelijke studio’s zijn gevestigd 
 

 Filmproductiebedrijven naar Hollywood zijn getrokken vanwege het goede weer 
en de langere dagen 

 

 Omdat kunstmatige verlichting nog niet mogelijk was 
 

 En tot die tijd New York de hoofdstad van de filmprocuctie was geweest 
 

 De Oscars in het Dolby Theatre in Hollywood worden uitgereikt 
 

 De Oscar officieel Acadamy Award heet 
 

 Deze voor het eerst is uitgereikt in 1928 
 

 De korte documentaire uit 1958, ‘Glas’ van 
Bert Haanstra de eerste Nederlandse winnaar 
was 
 

 De korte animatiefilm uit 2001 ‘Father and Daughter’ van Michael Dudok De Wit de 
laatste winnaar tot nu toe is  
 

 Hiertussen nog 7 Nederlandse winnaars zitten 
 

 Nederland echt goede documentaires en films maakt 
 

 De Marching Band in 2011 ook in de film ‘Bennie Stout’ heeft gespeeld?  
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Het is even zoeken, maar er bestaat blijkbaar toch echt een recept (waarschijnlijk 
meerdere) uit Hollywood en dat kunnen we u niet onthouden. Volgens de recensie is het 
echt heel lekker! We hebben het alleen nog niet uitgeprobeerd. Dat laten we graag aan u 
over. Wilt u ons laten weten hoe het heeft gesmaakt? Dit kunt u mailen naar 
raztertje@rotterdamaanzee.nl. 
 
Voor dit gerecht kunt u allerlei soorten fruit gebruiken. Bij vers fruit wel eerst even koken 
en laten uitlekken. De voorbereiding bedraagt circa 15 min. en de baktijd is 1 uur. 
 
Benodigdheden : 

 Mengkom 

 Ondiep ronde metalen of aardewerk bakvorm (diameter circa circa 23 cm) 
 
Ingrediënten voor 8 personen: 

 blikje fruitcocktail á 400 gram (uitgelekt) 

 100 g bloem 

 0,5 theelepel bakpoeder 

 0,5 theelepel zout 

 200 g kristalsuiker 

 1 ei 

 100 g bruine basterd suiker 

 50-75 g grof gehakte walnoten 

 Slagroom 
 
De voorbereiding 

1. Verwarm de oven voor op 150 oC. 
2. Vet de springvorm of aardewerk bakvorm van 23 cm licht in. 
3. Zeef de bloem met het bakpoeder en het zout in een mengkom en doe de 

kristalsuiker erbij. 
4. Klop het ei los en roer het door de droge ingredienten. Roer er dan het uitgelekte 

fruit door. Doe het deeg in de vorm. 
5. Verdeel de basterdsuiker in een dikke laag over de bovenkant en strooi er dan de 

walnoten over. 
6. Bak het gerecht 1 uur en dien het warm op met stijfgeslagen slagroom. 
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