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Algemene informatie Het RAZtertje editie 26  

 
Dirigent Leerlingenorkest:    Martin Aalbregt 
Dirigent Marching Band:    Martin Aalbregt 
Dirigent Concert Band:     Ellen van den Berg 
 
Docenten: Fluit: Nicolien van Deursen 
 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  
Alg. bestuurslid Vacant - -  
 

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:marchingbandraz@outlook.com
mailto:voorzitter@rotterdamaanzee.nl
mailto:secretaris@rotterdamaanzee.nl
mailto:penningmeester@rotterdamaanzee.nl
mailto:2de.voorzitter@rotterdamaanzee.nl
mailto:marchingbandraz@hotmail.com
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000832722620
http://twitter.com/#!/rotterdamaanzee
http://www.youtube.com/RotterdamaanZee
http://picasaweb.google.com/rotterdamaanzee
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Van de Voorzitter  Het RAZtertje editie 26 
 
Het jaar 2015 is nog maar net begonnen maar bij Rotterdam aan Zee bruist het 
alweer van de activiteiten. Inmiddels hebben de Concert Band en Marching Band al 
diverse optredens achter de rug. De agenda voor dit jaar is alweer goed gevuld en er 
komen nog steeds aanvragen binnen voor nieuwe optredens. 
 
We hebben de (S)teunactie, Rabo Clubkas campagne en de Jantje Beton collecte gehad, 
waarvan de opbrengst nog niet bekend is maar we gaan ervan uit dat het weer een mooi 
resultaat oplevert. Daarnaast zijn we bij de Jozefschool en de Van Rijckevorselschool op 
bezoek geweest om kinderen enthousiast te maken voor het bespelen van een 
muziekinstrument. De eerste aanmeldingen voor muziekles zijn al binnen dus we kunnen 
nu al spreken van een succes! Hopelijk kunnen we binnenkort ook bij de Driemaster op 
bezoek, aangezien daar traditiegetrouw veel van onze leerlingen vandaan komen. 
 
De voorbereidingen voor het voorjaarsconcert met als thema La douce France zijn ook in 
volle gang. Er zijn hele leuke plannen ontwikkeld om er weer een fantastische, 
verrassende avond van te maken die u zeker niet mag missen. Een week na het concert is 
het leerlingenorkest alweer aan de beurt met een optreden op het WFM jeugdfestival in 
De Brug in ’s-Gravenzande. Best wel spannend! 
 
De Marching Band is inmiddels begonnen om de taptoeshow voor dit jaar in te studeren. 
Na de succesvolle taptoe in Hoek van Holland vorig jaar, is de band dit jaar te gast in 
Krimpen aan de Lek en Ter Heijde aan Zee. Zoals het er nu naar uitziet gaan we onze 
show in september ook op taptoe Pijnacker ten gehore brengen. Naast de taptoes staan 
er nog diverse avondvierdaagsen, lampionnenoptochten en natuurlijk Koningsdag- en 
Sinterklaasoptredens op de agenda. 
 
Hoogtepunt dit jaar wordt het weekend Harwich, in het laatste weekend van juni. 
Hieraan wordt hard gewerkt door de commissie RoZ (Rotterdam over Zee). U zult 
begrijpen dat het een hele operatie is om niet alleen onze leden maar ook het 
instrumentarium met de boot naar Engeland te krijgen.  
 
Als voorzitter van deze mooie vereniging besef ik maar al te goed dat we ons bij 
Rotterdam aan Zee heel gelukkig mogen prijzen. Vele leden werken met veel 
enthousiasme mee aan het organiseren en uitvoeren van de vele activiteiten die we dit 
jaar hebben gedaan en nog gaan doen. Zonder hun inzet zou dit allemaal niet mogelijk 
zijn! 
 
Wij kijken met z’n allen uit naar het voorjaarsconcert op 11 april. Een avond die pas echt 
geslaagd is al u met velen aanwezig zult zijn. Ik hoop u dan ook te mogen begroeten. 
 
Au revoir! 
 
Martin Aalbregt 
Voorzitter 
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee  
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Van de Redactie  Het RAZtertje editie 26 
 
Beste vrienden van Rotterdam aan Zee, 
 
De tijd vliegt en het gaat echt heel snel. Dit is voor mij de derde editie van het RAZtertje. 
Begonnen als tijdelijke redacteur en dan nu maar de vaste redacteur geworden. Eigenlijk 
is het gewoon heel leuk om dit verenigingsblad in elkaar zetten. Elke editie wordt steeds 
leuker om te doen, omdat er meer leden zijn die iets willen maken voor ons 
verenigingsblad. Dat is leuk voor mij, maar zeker leuk voor de mensen die hun eigen 
stukje terug zien komen (lijkt mij) en voor u door het lezen van verschillende schrijfstijlen. 
 
Zoals u op de kaft heeft kunnen zien nemen wij u mee naar Frankrijk. Voor onze 
vereniging een oud en vertrouwd land waar wij ieder jaar optreden, maar wij, Rotterdam 
aan Zee, gaan steeds meer internationaal. Zoals genoemd Frankrijk en zoals u weet 
België. Dit hebben we dit jaar uitgebreid met Duitsland en wij gaan nog naar Engeland. 
Meer over Duitsland en Engeland krijgt u in dit blad te lezen. 
 
In editie 26 blikken we terug op de gebeurtenissen die wij de laatste vier maanden 
hebben meegemaakt, geven inzicht in de toekomst en wij staan stil bij Frankrijk, het 
thema van dit concert. Daarnaast wordt u voorgesteld aan een nieuwe docent, die in de 
vorige editie al deels werd voorgesteld en aan onze saxofonist bij het Leerlingenorkest 
en de Marching Band, Marvin van der Meer in ”Ik geef de pen door aan…”. Het 
programma vindt u als vertrouwd in het midden van dit blad. Gelukkig voor mij, heeft 
Leontien Eygendaal haar best gedaan om “Wist u datjes” bij te houden en is Sabine 
Rietkerk ongeveer mijn persoonlijke notitieblok, zodat ik nog achter stukjes voor deze 
editie aan kon gaan. 
  
Omdat ik het zo leuk vindt dat meerdere leden hieraan hebben meegewerkt zult u ook 
de namen van de inzenders zien bij elk stuk. Zo heeft een ieder eer aan zijn of haar stuk. 
 
Wellicht heeft u zelf wel zin om een stuk te schrijven voor ons blad. Hoe u bijvoorbeeld 
ons concert vond. Ik zou dat in ieder geval erg leuk vinden. U kunt dat te allen tijden 
mailen naar raztertje@rotterdamaanzee.nl. Als u geen internet heeft kunt het ook tijdens 
de repetities van alle divisies afgeven of afgeven bij het postadres Mercatorweg 25 te 
Hoek van Holland. 
 
Ik wens u veel plezier en zie u graag op ons concert op 11 april 2015 waar wij met elkaar 
kennis kunnen maken.  
 
Tim Groen 
Redacteur  

mailto:raztertje@rotterdamaanzee.nl
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Activiteitenkalender Het RAZtertje editie 26 

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

2015 

11 april 20.00 – 22.30 LLO, MB, CB Voorjaarsconcert LCC de Hoekstee 

18 april 13.30 – 16.00 LLO WFM Jeugdfestival, De Brug, ‘s-Gravenzande 

27 april 10.00 – 12.00 MB Koningsdag Hoek van Holland 

 20.00 – 23.00 MB Koningsdag Schiedam 

4 mei 19.30 CB Dodenherdenking Begraafplaats HvH 

5 juni 18.30 – 22.00 MB Avondvierdaagse Monster 

20 juni 16.00 – 23.00 MB Taptoe Krimpen aan de Lek 

27, 28, 29 juni -  MB, CB Harwich, Engeland 

4 juli 16.00 – 23.00 MB Taptoe Ter Heijde 

19 september 11.30 – 20.00 MB Taptoe Pijnacker (optie) 

31 oktober 16.00 – 21.00 MB Halloween Schiedam 

14 november 12.00 – 16.00 MB Intocht Sinterklaas, Hoek van Holland 

28 november 20.00 – 22.30 LLO, MB, CB Najaarsconcert LCC de Hoekstee 

6 december 16.30 – 18.30 MB Uittocht Sinterklaas, Hoek van Holland 

 

Vakanties muziekles 
 

Tijdens de schoolvakanties wordt geen muziekles gegeven. Wij houden hiervoor de volgende data 
aan. De repetities gaan met uitzondering van Sinterklaas en de zomervakantie wel door. 

 

2015 

Voorjaarsvakantie maandag 23 februari tot en met zondag 1 maart 

Paasweekeinde vrijdag 3 april tot en met maandag 6 april 

Meivakantie maandag 27 april tot en met zondag 10 mei 

Hemelvaartsdag donderdag 14 mei 

Pinksteren maandag 25 mei 

Zomervakantie maandag 13 juli tot en met zondag 23 augustus  
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Even voorstellen… Het RAZtertje editie 26 

 
Sinds oktober 2014 geeft Nicolien van 
Deursen les aan de dwarsfluitleerlingen 
van Harmonievereniging Rotterdam aan 
Zee.  
 
Nicolien (Monster, 1974) begon op 7 jarige 
leeftijd met het bespelen van de blokfluit. 
Toen ze 10 jaar was mocht ze eindelijk 
dwarsfluit gaan spelen, wat ze al die tijd al 
zo graag wilde. Na het behalen van een 
aantal prijzen bij solistenconcoursen in de 
regio besloot ze op vrij jonge leeftijd dat zij 
verder wilde in de muziek. De Havo voor 
'Muziek en Dans' in Rotterdam was daarbij 
de volgende stap. 
 
Via het conservatorium in Utrecht vervolgde 
zij haar opleiding in Alkmaar en studeerde 
daar bij Eugenie Veeze - van der Grinten. 
Uiteindelijk voltooide zij in 1998 haar studie 
en behaalde ze haar Bachelor. Onlangs heeft 
zij een opfriscursus gevolgd in Amstelveen 
bij fluitiste Mia Dreese. Deze cursus is 
speciaal gericht op fluitdocenten die in de 
praktijk werkzaam zijn. 
 
Regelmatig treedt ze op als soliste, speelt in diverse ensembles en is onderdeel van onder 
andere het kamerorkest 'Westland Klassiek'. Zij begeleidt koren en verleent haar 
medewerking aan diverse CD producties. Ook geeft zij les aan dwarsfluitleerlingen van 
Harmonievereniging 'Westlandse Harmonie'. Daarnaast heeft zij speciale interesse in het 
opleiden van jong talent. 'Het plezier hebben in het fluit spelen is het allerbelangrijkste', 
volgens Nicolien. Nicolien runt haar eigen muziekpraktijk 'Westlandse Fluit Opleiding', 
welke gevestigd is in Monster.   
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Raad de Muzikant Het RAZtertje editie 26 

 
Hieronder krijgt u een beschrijving dat raakvlakken heeft met een muzikant van 
Rotterdam aan Zee. Deze muzikant speelt in het Leerlingenorkest, Marching Band 
en/of Concert Band. Wij weten ook wel dat u niet al onze muzikanten kent, maar dit 
is dan de manier om erachter te komen wat voor muzikanten wij in huis hebben. Als 
u het antwoord denkt te weten kunt u dit op een papiertje schrijven met uw naam en 
in de bus bij de ontvangsttafel deponeren. De winnaar wordt na de pauze bekend 
gemaakt en ontvangt een kleine attentie. 
 
Het geboortejaar van deze muzikant is een schrikkeljaar geweest. 
In de Chinese astrologie valt deze dag in h et jaar van het Hout 
Varken.  
 

Op zijn of haar geboortedag 
kwam de zon op om 08.26 uur 
en ging onder om 17.20 uur. De 
maan was voor 56% zichtbaar.  
 
David Bowie gaf op zijn of haar geboortedag een 
concert in de Prins Willem van Oranjehal in de 
Jaarbeurs te Utrecht. 
 
Naast het maken van muziek, waar deze muzikant 
sinds zijn of haar vijfde jaar mee bezig is, heeft hij en/of 

zij een andere grote hobby.  
 
Hoewel deze muzikant best gezellig kan praten is zijn of haar grote hobby ook 
fotograferen. Foto’s zeggen nu 
eenmaal meer dan 1.000 woorden. 
 
 Zoals u heeft gelezen is deze muzikant 
al vanaf 5 lentes bezig met muziek. Hij 
of zij heeft ook een zeer groot 
verenigingshart. 
 
Weet u wie deze muzikant is? 
 
Het antwoord hoort u na de pauze van 
het concert. 
 
 
 
 
  



maart 2015 Pagina 14 www.rotterdamaanzee.nl 
 

 

Programme avant la pause Het RAZtertje editie 26 

Leerlingenorkest o.l.v. Martin Aalbregt 
 

Roar  arr. Michel Brown 

Suddenly  arr. James Kazik 

Themes from Jurassic Park  arr. Michael Sweeney 

Moves Like Jagger  arr. James Kazik 

 

Marching Band o.l.v. Martin Aalbregt 
 

Hey Brother  arr. Matt Conaway 

Don’t Stop Me Now  arr. Tim Waters 

Hey Jude  arr. Jay Bocook 

SFZ  Timm Pieper 

Get Lucky  arr. Tom Wallace 

Disco Inferno  arr. John Higgins 

 

Temps de pause 
 

 

 

 

Voor 1 euro per lot maakt u kans op een leuke prijs! 

 

Raad de Muzikant! 
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Programme après la pause Het RAZtertje editie 26 

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

Moulin Rouge   arr. Michael Brown/Will Rapp 

 

The Hunchback of Notre Dame arr. Calvin Custer 

 

A tribute to Edith Piaf  arr. Roland Kernen 

 

An American in Paris  arr. Naohiro Iwai 

 

Une Belle Histoire  arr. Roland Kernen 

 

Paris Montmartre  arr. Toshio Mashima 

 

Non, non, rien n’a changé  arr. Steven Mintjes 

 

 

La collecte de sortie 
 

Na afloop van het concert houden wij een uitgangscollecte. 
Wij hopen op uw steun!  
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Advertentie Het RAZtertje editie 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorkliks 
 

Met SponsorKliks kunt u een financiële bijdrage leveren aan 
Rotterdam aan Zee, zonder dat het u een cent extra kost! 
 
Reserveer een restaurant online via Dinnersite.nl of bestel online 
een pizza via o.a. Thuisbezorgd en Rotterdam aan Zee ontvangt 
geld in de clubkas. Via diverse webwinkels kunt u bestellen. Een 
percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar Rotterdam 
aan Zee. En nogmaals, het kost u niets extra! 
 
Wilt u Rotterdam aan Zee ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw 
online aankopen doet via de SponsorKlikspagina van Rotterdam aan Zee. Voor u een 
kleine moeite, voor Rotterdam aan Zee directe inkomsten.  
 
Hoe werkt het? 
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via 
SponsorKliks.nl wordt gedaan. 75% van deze commissie stort Sponsorkliks op de 
bankrekening van Rotterdam aan Zee. Of u nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com 
gaat of u gaat via SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, u betaalt hetzelfde. Alleen in 
het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert Rotterdam aan Zee 
hier direct van! 
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Ik geef de pen door aan… Het RAZtertje editie 26 
 
In ieder RAZtertje zal een lid een klein stukje over zichzelf en Rotterdam aan Zee 
schrijven. Deze keer is dat Marvin van der Meer. 
 
Ik kom niet echt uit een muzikale familie, daarom vonden mijn ouders het ook zo raar dat 
ik een muziekinstrument wilde spelen. Toen ik in groep 3 zat kregen we een keer een 
zogenoemd “scholenproject” van Rotterdam aan Zee. We leerden kennis maken met 
muziekinstrumenten en mochten er ook een beetje op spelen. Dit vond ik zo leuk dat ik 
meteen tegen mijn ouders zei: ”Dit wil ik ook doen”.  
 
Ik mocht een keer komen kijken bij de Concert Band. Hier kon ik kijken naar de 
instrumenten. Ik wist meteen dat ik saxofoon wilde spelen. Sommige bandleden 

probeerden me over te halen 
hun instrument te spelen en 
zeiden: ”Wil je niet liever 
bariton of hoorn spelen”. 
Maar ik wist het 100% zeker. Ik 
ga saxofoon spelen. 
 
De volgende week zat ik al op 
muziekles. Dit kreeg ik van 
Joop, de toenmalige 
drumleraar. Ik genoot er veel 
van. 
 
Ongeveer 8 jaar later zit ik nog 
steeds op muziekles, maar 
sinds een lange tijd krijg ik nu 
les van Heiko. Ik vind het altijd 
geweldig leuk om naar 
muziekles te gaan. Sinds een 
paar jaar speel ik in het 

Leerlingenorkest en in de Marching Band. Het is daar altijd heel erg gezellig en we spelen 
altijd leuke en ook hippe liedjes. 
 
Maar genoeg gebabbeld over mij, hierbij geef ik de pen door aan Sietse Schaap.  
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Scholenproject Rijckevorselschool Het RAZtertje editie 26 
 
Maandag 2 maart hebben wij een fantastische dag gehad op de Van 
Rijckevorselschool in Hoek van Holland. Deze dag mochten wij kinderen uit groep 4 
tot en met 8 enthousiast maken om een instrument te gaan spelen!  
 
Een enthousiast team bestaande uit: Martin, Dick, Carin, Anja, Sjoerd en Jesper hadden 
hiervoor tijd genomen. Onze vereniging kan nog een heel hoop nieuwe leerlingen 
gebruiken dus is het erg belangrijk dat kinderen van jongs af aan weten wie wij zijn en 
wat wij doen. Verrassend, gaat er bij veel kinderen toch wel een belletje rinkelen als de 
naam 'Rotterdam aan Zee' valt.  
 
De gastles begint met een korte introductie terwijl kinderen al erg nieuwsgierig staren 
naar de instrumenten die zij voor zich zien. Sommige jongens proberen zich al voor te 
stellen hoe die trommels klinken en wanneer daar nu eindelijk een keer op gespeeld gaat 
worden.  
 

Gelukkig zijn de leukste slagwerkers en tevens meest 
ideale schoonzonen van de regio ook mee, namelijk 
Jesper en Sjoerd.  
 
Deze jongens gaan al weer een hele tijd mee binnen 
de vereniging en zijn “HET” voorbeeld dat een 
vereniging als “Rotterdam aan Zee” hele hechte 
vriendschappen voortbrengt.  
 
Wij willen graag naar buiten ook uit kunnen dragen 
dat de sociale aspecten van onze vereniging heel erg 
belangrijk zijn!  
 
De jongens spelen samen een strakke voordracht op 
hun trommel waar de kinderen duidelijk van onder de 
indruk zijn. Nadat Martin en Dick ook de trombone en 
trompet hebben gedemonstreerd zeggen de 
gezichtsuitdrukkingen van de kinderen nog maar 1 
ding, 'wanneer mogen wij ze nu uitproberen???'. 

 
Inmiddels stormen wat kinderen af op de slagwerkafdeling, sommige wachten erg 
geduldig af tot er iemand bij hen met een blaasinstrument komt. Zinnen als "meester, 
meester, mag ik alstublieft nog 1 keer op die trommel spelen want dat meisje dat er nu 
staat is net ook al geweest". Ook herkenning was erg populair "meneer kent u misschien 
mijn broer, hij is 16, heeft een beugel en zit op voetbal". Dit was slecht een kleine 
samenvatting van deze dag. Wij hebben in ieder geval een top dag gehad en hoop dat 
veel kinderen zich aan zullen melden, want muziek is iets super moois! 
 

Jesper Boon  
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Het gevoel van… Het RAZtertje editie 26 
 
Na een lange koude winter hebben we eindelijk weer kunnen genieten van de eerste 
lente dagen, de eerste zonnestralen. Wat was ik daar aan toe! 
 
Ieder seizoen heeft zijn charmes, ik kan genieten van een mooi wit winterlandschap, van 
dennenappels zoeken in rood oranje gekleurd herfstbos en  in de lente de wereld weer 
zien kleuren door krokussen en narcissen...maar boven alles hou ik toch het meeste van 
de zomer. 
 
Tijdens de koude wintermaanden ben ik dan altijd al driftig op 
zoek naar onze zomervakantie bestemming. Dit jaar wordt het 
Frankrijk, Bretagne om precies te zijn. 
 
Frankrijk...het land van stokbrood, croissantjes, kaas en wijn, 
Franse Chansons, Charles Aznavour en Edith Piaf. Z woele 
zomeravonden, op een terrasje, waar een accordeonist een 
Franse Musette speelt, spannende nachten bij Moulin Rouge. 
Overdag een potjeJeu de Boules en slenteren over een marktje. 
 
Zo weg mijmerend ruik ik zowat de paarse lavendelvelden, de crêperies, de zilte zeelucht, 
van de Atlantische oceaan hoor ik de golven klotsen tegen de kliffen van de Cotes 

d'Armor...laat ik in gedachten mijn kinderen de Menhirs 
zien, die ze kennen uit Asterix en Obelix en heb ik mijn 
man een shirt met Bretonse strepen aangepraat, welke hij 
in Nederland waarschijnlijk nooit meer zal aantrekken. 
 
Wanneer ik op kijk van mijn computer, waar ik dit verhaal 
op type, merk ik dat het een beetje frisjes in huis is. Ik zet 
de verwarming wat hoger. 

 
Nog vier maanden voor we via Amiens, waar we een 
boottocht door de Hortillonages zullen gaan maken, neer 
zullen strijken op een camping aan de smaragd kust. 
 
Vier maanden!!!!  
 
Het lijkt ineens een onoverbrugbaar lange periode… 
april, mei, juni, juli… 
 
Maar gelukkig hebben we Harmonievereniging Rotterdam aan Zee! 
11 april het jaarlijkse voorjaarsconcert met veel La Musique, baguettes en Jeu de 
Boules…een rendez vous met Frankrijk…een voorproefje op de zomer…een welkome 
onderbreking…Rotterdam aan Zee neemt ons mee op reis naar La douce France! 
 
Bon voyage! 

Sabine Rietkerk  
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Bonn, Duitsland Het RAZtertje editie 26 
 
BONN – Maandag16 februari zijn de Marching Band van Rotterdam aan Zee en de 
majorettes van Show- en Twirlvereniging De Glazen Stad naar Bonn geweest voor 
een carnavalsoptreden. 
 
We gingen al om 06:30 uur weg om op 
tijd in Bonn aan te komen. Eenmaal 
aangekomen in Bonn hebben we ons 
daar omgekleed en zijn we met volle 
moed aan het optreden begonnen, 
samen met vele anderen 
carnavalsgangers en muziekkorpsen. 
We liepen al muziek makend door alle 
versierde straten, waar veel verkleedde 
mensen uitbundig feest stonden te 
vieren. Het was een fantastisch groot 
feest en elke straat stond overvol met 
mensen. Sommige mensen probeerden 
snoep op te vangen door met paraplu's 
uit het raam te "hengelen". Veel van de mensen aan de kant gooiden confetti en liepen al 
marcherend stukjes mee, en als je even niet lachte stond iedereen aan de kant te roepen 
dat je moest lachen wat heel grappig was. Ook zijn er veel filmpjes en foto's gemaakt 
door de feestgangers. 

 
Nadat we 4 uur lang gemarcheerd hadden en 
muziek gemaakt hadden voelde iedereen zich 
uitgeput, het was fijn dat we toen lekker in de bus 
uit konden rusten. Natuurlijk moest er onderweg 
ook gegeten worden, daarom brachten we met z'n 
allen een bezoek aan de McDonald's. Hier hebben 
we heerlijk gegeten. Toen we allemaal onze buik 
weer gevuld hadden en ons weer helemaal goed 
voelden hebben we onze terugreis voortgezet. 
Aangekomen in Hoek van Holland hebben we de 
spullen opgeruimd en is iedereen weer naar huis 
gegaan om daar uit te rusten met een voldaan 
gevoel. 
 
Het was het een zeer geslaagd optreden en we zien 
jullie graag weer op het voorjaarsconcert op 11 
april in de Hoekstee! 
 

Sietse Schaap,  
Aniek Veltman,  

Joris Braster  
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Dit jaar staat voor Harmonievereniging Rotterdam aan Zee in het teken van Europa. 
Nadat u op 11 april kunt genieten van Franse sferen, gaan de leden in juni genieten 
van een Engels sfeertje. Er staat de leden namelijk weer een mooi avontuur te 
wachten.  
 
In het weekend van 26 tot en met 29 Juni vertrekken de leden van de Marching- en de 
Concert Band namelijk met Stena Line naar Harwich. Voor een deel van de leden is dit 
echter niet voor het eerst. In 2006 zijn we  ook al met de vereniging naar Harwich 

geweest. We hebben toen een heel fijn 
weekend gehad samen met de leden van 
The Harwich Royal British Legion Brass 
Band (THRBLBB). Nadat THRBLBB in 2008 
een bezoek aan Hoek van Holland heeft 
gebracht is het lang stil geweest op het 
gebied van uitwisseling.  

 
Een aantal jaar geleden kwam vanuit de leden de vraag of we weer eens op uitwisseling 
kunnen gaan. We hebben THRBLBB weer benaderd en zij willen ons weer met open 
armen ontvangen. We hopen dit jaar op net zo’n geslaagd weekend als in 2006 en 2008 ,  
waarin we met elkaar gaan genieten van het maken van muziek.  
 
Op dit moment wordt er druk heen en weer gebeld en gemaild met 
onze Engelse vrienden om alles te regelen. Daarnaast benaderen we 
sponsoren & fondsen om deze culturele uitwisseling ook betaalbaar 
te houden voor onze leden. Het belooft weer een leuk weekend te 
worden met verschillende optredens op zaterdag en zondag, waarbij 
we samen muziek maken. 
 
Graag willen we u meer vertellen over dit leuke avontuur als er meer 
bekend is. Dat zullen we doen via onze website en natuurlijk de 
Hoekse krant.  
 
Namens de commissie Rotterdam over Zee,  
Ed van Hattem, Michel Heins, Koen Truren, Ruben de Bode & Michelle van Vliet 
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Dit jaar was de collecte week van Jantje Beton van 9 tot en met 14 maart. Er wordt 
dan geld opgehaald voor het speelplezier van kinderen in Nederland. De helft van 
de opbrengst gaat naar doelen die Jantje Beton uitkiest, zoals bijvoorbeeld het 
opknappen van een schoolplein of het realiseren van speeltuinen in een wijk waar 
deze nog niet aanwezig zijn. 
 
De andere helft is voor de vereniging, die gelopen heeft met de collectebus, bijvoorbeeld 
Rotterdam aan Zee. Wij besteden ons deel aan het toegankelijk maken van muzieklessen. 
Met de bijdrage van Jantje Beton kunnen we de leerlingenopleiding financieren. Zo 
proberen we het speelplezier voor alle kinderen uit onze buurt te vergroten.  
 
Dit jaar ziet het er naar uit, dat we weer een mooi bedrag bij elkaar gecollecteerd hebben. 
We zijn dan ook de bewoners van Hoek van Holland erg dankbaar. Maar zeker ook de 
collectanten die dit jaar gelukkig zonder regen langs de deuren gingen. Wij hopen dat ze 
volgend jaar weer van de partij zijn.  
 
Wij willen iedereen bij wie wij dit jaar niet aan de deur zijn geweest, 
erop wijzen dat u ook “vriend”, voorheen donateur van Rotterdam 

aan Zee kunt worden. Dit kan al vanaf € 10,00 per jaar. Deze donatie 
gaat voor 100% naar Rotterdam aan Zee en er blijft niets aan de 
strijkstok hangen.  
 
Nogmaals bedankt voor uw bijdrage namens de Jeugd- en Activiteitencommissie. 
Michelle van Vliet, Martin Aalbregt, Leo Op ’t Hoog, Sabine Rietkerk, Tim Groen en 
Natascha van Rhee 

 

Wist u dat… 
 
De Marching Band bij vertrek naar Bonn te laat is vertrokken?  
Omdat twee leden zich hadden verslapen? 
Wij geen namen noemen en Kevin Vervloet had besloten dit wel op Facebook te doen? 
 
Een dronken man in Bonn tegen Carin Eygendaal is gelopen?  
Die man de klap van het instrument zonder twijfel gevoeld heeft? 
 
Wij drie nieuwe saxofoonleerlingen hebben? 
En daarnaast aanmeldingen voor proeflessen op diverse instrumenten? 
 
Ellen van den Berg ziek thuis lag? 
Martin Aalbregt vrijdag de repetitie van de Concert Band na het Leerlingenorkest zou 
waarnemen?  Dit ook niet ging, omdat hij in Kopenhagen vast stond? 
Toon Boks uiteindelijk het Leerlingenorkest heeft waargenomen?  
En André Leer de Concert Band?  
Beide repetities uiteindelijk goed zijn verlopen?  
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Er zijn verschillende recepten en hier zoeken we een recept die bij het concert past. 
Dit keer een typisch Frans recept... een heerlijk dessert! 
 
Ah oui France, le pays de Paris , la Tour Eiffel , la vie exubérante et bien sûr l'amour. 
Oftewel het land van Parijs, de Eiffeltoren, bourgondisch leven en uiteraard de liefde. Of 
misschien wel het land waar u over een paar maanden weer met de caravan richting de 
Côte d’Azur trekt, wie weet.  
 
Bij dit heerlijke land hoort natuurlijk een bij passend recept. In deze editie van het 
RaZtertje gaan wij voor een toetje. “Coupe d’Amour” (bavarois van roodfruit) 
 
Ingrediënten 

 8 blaadjes gelatine,  

 vanillestokje,  

 500 ml melk,  

 175 g suiker,  

 500 g rood fruit,  

 4  eieren,  

 500 ml slagroom,  

 150 ml advocaat,  

 extra slagroom als afwerking,  

 bak met ijswater. 
 
Bereiding 

 Week de gelatine circa 5 minuten in ruim koud water.  

 Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap het merg eruit.  

 Breng de melk met de helft van de suiker, het vanillemerg en het vanillestokje al 
roerende aan de kook. Laat circa 15 minuten trekken op laag vuur. 

 Pureer de helft van het rood fruit met een staafmixer.  

 Verwijder het vanillestokje uit de melk, knijp de gelatine uit en los de gelatine op in 
de melk.  

 Splits de eieren en klop de eidooiers luchtig met de andere helft van de suiker.  

 Giet een klein beetje warme melk bij de eidooiers en roer dit gelijk goed door.  

 Meng nu alles goed door elkaar. Zet de kom in de bak met ijswater en klop het 
geheel koud.  

 Klop de slagroom lobbig en spatel samen met het gepureerde fruit en de advocaat 
door de melk-eidooier massa.  

 Schenk de glazen ¾ vol en laat minstens 40 minuten opstijven in de koelkast. 
 
Garneer de glazen met de andere helft van het roodfruit en een dot slagroom boven op.  
 
Bon appétit! 

Jolanda van der Marel



 

 

Harmonievereniging Rotterdam aan Zee 
Hoek van Holland 

 
Wij zoeken nieuwe leden! 

 
Wil jij een muziekinstrument leren spelen? Bij ons kun je les krijgen op 
heel veel verschillende instrumenten: 
 

 

Klarinet 

 

Dwarsfluit 

 

Trompet 
 

Trombone 

 

Hoorn 

 

Bariton 

 

Saxofoon 

Slagwerk 

 
 
  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
De lessen worden gegeven in  
LCC De Hoekstee, Mercatorweg 50  
te Hoek van Holland. 

 
Kijk voor meer informatie op 
www.rotterdamaanzee.nl  
of op onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/rotterdamaanzee. 
 
Interesse? Neem contact op met Marianne 
van der Marel, leerlingencoördinator via 
telefoon op 06-44818351 of via email op 
muziekles@rotterdamaanzee.nl.  
 

http://www.rotterdamaanzee.nl/
http://www.facebook.com/rotterdamaanzee
mailto:muziekles@rotterdamaanzee.nl

