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Algemene informatie  Het RAZtertje editie 29 
 

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 
 Koper: Lennart de Winter 
 
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 
 

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 
 

Leerlingenorkest:  vrijdagavond   19.00 – 19.45 uur  
Marching Band:  dinsdagavond  19.15 – 21.15 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 29 
 
Het einde van 2016 nadert met rasse schreden; nog een kleine twee maanden en dan breekt het 
jaar 2017 alweer aan. Een heel bijzonder jaar voor onze vereniging, want op 27 mei is het namelijk 
100 jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht. Een speciale jubileumcommissie is al 
maanden aan de slag om er een onvergetelijk jaar van te maken. U kunt hierover meer lezen in dit 
RaZtertje. 
 
Het is erg fijn om te zien dat het met onze vereniging erg goed gaat. Dat uit zich op allerlei 
manieren: we worden steeds vaker gevraagd voor mooie optredens in binnen- en buitenland, 
nieuwe leden melden zich aan om bij de vereniging mee te komen spelen en we hebben erg veel 
jeugdleden die in alle drie de orkesten meespelen. Ook worden onze voor- en najaarsconcerten 
steeds beter bezocht en wordt het muzikale niveau steeds hoger. En wat minstens zo belangrijk is: 
we hebben een club enthousiaste mensen die graag gezellig met elkaar muziek maken en zich 
daarnaast, soms zelfs met hulp van overige familieleden, ook inzetten om onze vereniging draaiend 
te houden. Het jubileum kan dan ook niet op een mooier moment in ons bestaan plaatsvinden!  
 
Naast alle  te organiseren jubileumactiviteiten, wordt er ook hard gewerkt om ons investeringsplan 
rond te krijgen. Het plan beoogt een totaal investering van ongeveer 30.000 euro en omvat, naast 
een aantal aan te schaffen uniformen, onder meer een marimba, drumstel en een baritonsaxofoon. 
Specifiek voor de Marching Band staan er zes Pearl high-tension snaredrums op de lijst. Wij hopen 
alle benodigde toezeggingen hiervoor aan het eind van het jaar rond te hebben, zodat het plan 
verder uitgevoerd kan worden. Dit betekent dat we tijdens ons jubileumjaar nóg beter voor de dag 
kunnen komen. Zeker de nieuwe snaredrums voor de Marching Band zullen de uitstraling van de 
hele band aanzienlijk verbeteren! 
 
We gaan eerst het jaar 2016 in stijl afsluiten met ons najaarsconcert op zaterdag 26 november. 
Het Leerlingenorkest, de Marching Band en de Concert Band zullen u weer muzikaal gaan 
vermaken met een afwisselend programma. Ellen van den Berg, onze vaste dirigent, is helaas nog 
steeds lichamelijk niet in staat om de Concert Band te leiden en daarom zal Peter Habraken ook dit 
concert de muzikale leiding hebben. Ellen zal de presentatie van deze avond op haar onnavolgbare 
wijze voor haar rekening nemen. 
 
Het belooft een mooie avond te worden waarvoor ik u bij deze van harte uitnodig. 
 
Graag tot ziens op het concert! 
 
Martin Aalbregt 
Voorzitter 
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Van de Redactie   Het RAZtertje editie 29 
 
Beste vrienden van Rotterdam aan Zee, 
 
Voor u editie 29 van het RaZtertje. Er zijn weer verschillende leden bezig geweest om deze editie 
te vullen.  
 
De Activiteitenkalender bevat veel nieuwe activiteiten die wij normaal gesproken niet hebben. 
Reden? Volgend jaar bestaan wij 100 jaar!! Hiervoor is een Jubileumcommissie samengesteld die 
vele mooie activiteiten bedenken en organiseren (uiteraard met hulp van zoveel mogelijk leden). 
Hierover meer in deze editie. De Jeugd- en Activiteitencommissie heeft ook weer eens wat te 
melden en dit keer zal Aniek Veltman zich aan u voorstellen in het rubriek “Ik geef de pen door 
aan…”. 
 
En wist u dat…de Marching Band een heel weekend is weggeweest naar Frankrijk en België voor 
vijf(!!) optredens? Niet? Een samenvatting van deze fantastische reis kunt u ook terug lezen. Niet 
alleen de Marching Band beleeft muzikale activiteiten binnen de vereniging, ook het 
Leerlingenorkest en de Concert Band spelen wel eens op andere locaties. Beide hebben 
bijvoorbeeld meegedaan met het WFM-festival. Alle onderdelen kunnen weer tevreden terug 
kijken naar een mooi en bewogen jaar. 
 
Ik zou zeggen kijk even goed naar de Activiteitenkalender, want het is de moeite waard om samen 
met ons het 100-jarig bestaan te vieren. Wellicht kunt u het RaZtertje doornemen met een 
overheerlijke Limoncello-kruidnoten kwarktaart met een kop koffie en/of thee. In dat geval raad ik 
u aan om achterin te beginnen met lezen, want daar staat het recept.  
 
Tim Groen 
Redacteur   
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Activiteitenkalender  Het RAZtertje editie 29 

Naast de wekelijkse repetities hebben het Leerlingenorkest, de Marching Band en 
Concert Band de volgende activiteiten op het programma staan: 
 
2016 

19 november   MB Intocht Sinterklaas, Ter Heijde 

19 november   MB Intocht Sinterklaas, Hoek van Holland 

26 november   LLO, MB, CB Najaarsconcert, LCC de Hoekstee 

7 december   MB Uittocht Sinterklaas, Hoek van Holland 

2017 

7 februari   MB Carnaval, Bonn (Duitsland) 

25 maart    Play-in/Reünie  

    “The best of 100 years RaZ”,  

    LCC de Hoekstee 

27 april   MB Koningsdag, Hoek van Holland 

4 mei   CB Dodenherdenking, Hoek van Holland 

27 mei   CB PROMS: 100 jaar RaZ 

2 juni   MB Avondvierdaagse, Hoek van Holland 

25 november   LLO, MB, CB Najaarsconcert, LCC de Hoekstee 

 

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. 
 

2016 

Sinterklaas maandag 5 december 

Kerstvakantie zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari 

2017 

Voorjaarsvakantie maandag 25 februari tot en met zondag 5 maart 

Paasweekeinde vrijdag 14 april tot en met maandag 17 april  

Meivakantie maandag 24 april tot en met zondag 7 mei 

Let op! De repetities gaan met uitzondering van de zomervakantie wel gewoon door. 
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Van de Jubileumcommissie  Het RAZtertje editie 29 

 
Het aftellen is begonnen naar een fantastisch jubileumjaar ‘100 jaar geweldige noten’ 
 

Het duurt nog maar een half jaar en dan bestaat Harmonievereniging Rotterdam aan Zee maar 
liefst 100 jaar. Iets waar onze vereniging trots op is en dat gevierd gaat worden met onze (oud) 
leden, maar natuurlijk ook met onze trouwe concertbezoekers, donateurs en sponsoren.  

 
De jubileumcommissie heeft inmiddels een gevarieerd jubileumprogramma samengesteld onder het motto 
‘100 jaar geweldige noten’.  
 
We starten het jubileumjaar op 25 maart met ‘The best of 100’. Op die dag zullen 100 (oud)muzikanten 
repeteren, om ’s avonds een nostalgisch miniconcert te geven. Het zal ook de dag zijn waarop de verhalen 
en foto’s weer uit de oude ‘doos’ zullen komen en waarop onze jubileumexpositie onthult zal worden. We 
hebben al veel waardevol beeldmateriaal verzameld. Zo werd op de zolder van onze secretaris, in goede 
staat, de notulen van de oprichtingsvergadering  teruggevonden. Een 100 jaar oud historisch document, dat 
misschien ooit een plek zal krijgen in het ons dorpsarchief. 
 
Eén van de hoogtepunt van het jubileumjaar wordt ongetwijfeld het gala PROMS-concert, dat op 27 mei 
2017, precies honderd jaar na de oprichtingsvergadering, zal plaatsvinden in L.C.C. De Hoekstee. Tijdens 
dit concert zal de Concert Band een mix van klassieke en populaire muziek laten horen. Verder zijn wij erin 
geslaagd om Charly Luske voor deze avond vast te leggen. Charly is een zeer goede populaire Nederlandse 
artiest die ons concert veel glans zal geven. Daarnaast zullen wij samenwerken met een 60-koppig Hoeks 
projectkoor. 
 
In juni zal op Hoekse bodem een Taptoe en Streetparade met gerenommeerde showbands worden 
georganiseerd. Onze Marching Band zal zich dan laten zien en horen met een speciaal voor deze 
gelegenheid samengestelde jubileumshow.  
 
In juli gaat de vereniging een uitstapje maken naar Antwerpen, waar we hopelijk enkele concerten zullen 
geven. Begin september zullen onze vrienden van de ‘Tendring Brass Band’ uit Harwich bij ons te gast zijn. 
Onder het motto ‘Band across the sea’. Ook dan zullen wij van ons laten horen.  
 
Op vrijdag 24 november verzorgt ons Leerlingenorkest het interactieve scholenconcert ‘Magic Musicals’ 
voor de onderbouw- en middenbouwleerlingen van de Hoekse basisscholen. Eén dag later kunt u zich zelf 
laten betoveren tijdens ons najaarsconcert. Dan wordt met medewerking van de Concert en Marching Band 
de versie voor volwassenen uitgevoerd.  
  
Mocht u de mogelijkheid hebben om onze vereniging financieel (extra) te steunen bij één van bovenstaande 
activiteiten, laat dit dan even weten via jubileum@rotterdamaanzee.nl. 
.  
Dit adres kan ook gebruikt worden voor vragen over het jubileum of voor het toesturen van interessant 
RAZ-fotomateriaal. Volg de verdere ontwikkelingen rond het jubileum via onze site: 
http://rotterdamaanzee.nl/100jaar/ 
 
Het aftellen is begonnen….  Wij staan al te poppelen, u ook?  
 
Jubileumcommissie Rotterdam aan Zee 100 jaar.    
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Van de Jeugd- en Activiteitencommissie  Het RAZtertje editie 29 

 
Het is u vast niet ontgaan. De Grote Clubactie. 
Heel veel verenigingen doen hier aan mee en dit 
jaar doet ook Rotterdam aan Zee voor het eerst 
mee. Het mooie van deze actie binnen onze 
vereniging is dat iedereen van jong tot oud 
meedoet om loten te verkopen en allemaal met 
één doel, zoveel mogelijk geld inzamelen. Maar 
waar wordt dat geld aan besteed? Het geld wordt 
besteed aan de financiering van onze activiteiten 

in het kader van ons 100 jarig bestaan. U begrijp dat dit heel veel kosten met zich meebrengt, want 
er is niks voor niets (behalve dat de zon schijnt dan). Tijdens het concert bent u onze Tombola in 
de pauze gewend. Dit keer zullen wij ook nog loten van de Grote Clubactie verkopen. Een lot van 
de Grote Clubactie kost € 3,00. 80% van de opbrengst is voor Rotterdam aan Zee. Helpt u ons van 
de loten af? 
 
U kunt ons op nog meer manieren financieel steunen, 
zonder dat u extra kosten maakt. Als u bestellingen 
doet via internet dan willen wij u vragen om naar uw 
favoriete site te gaan via www.sponsorkliks.nl. De 
webwinkels die hierbij aangesloten zijn geven een 
toelage van het brutobedrag van de bestelling die u 
doet. U kunt ook bij de boekingssites via sponsorkliks 
terecht. Dus gaat u een dagje uit en/of een vakantie plannen? Maak alstublieft gebruik van 
Sponsorkliks. Het kost u niks extra’s. Voor u een kleine moeite en voor ons is het heel veel waard. 
En om het nog makkelijker te maken is er nu ook een App voor Android en iOS. Dus ga naar 
www.sponsorkliks.nl en selecteer Harmonievereniging Rotterdam aan Zee, zoek uw webshop en 
help ons aan meer financiële middelen. 
 
Heeft u als ouder, verzorger, vriend, vriendin, echtgenote, echtgenoot of anderszins zoiets van “ik 
wil graag helpen” laat het ons dan weten per email of spreek één van de leden van de Jeugd- en 
Activiteitencommissie aan. 
 
De Jeugd- en Activiteitencommissie, 
jeugd_en_activiteitencommissie@live.nl 
 

-Ilonka Truren, Leo Op ’t Hoog, Tim Groen 
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Programma voor de pauze  Het RAZtertje editie 29 

Leerlingenorkest o.l.v. Martin Aalbregt 
 

Superstition  arr. Paul Murtha 

Rock, River, Tree  Michael Sweeney 

What a Wonderful World  arr. Robert Longfield 

Disney Film Favorites  arr. Johnnie Vinson 

 

Marching Band o.l.v. Martin Aalbregt 
 

Treasure  arr. Michael Brown & Will Rapp 

Rather Be  arr. Tom Wallace &  

  Tony McCutchen 

Africa  arr. Ralph Ford 

Buckjump  arr. Paul Murtha & Will Rapp 

Focus  arr. Ishbah Cox 

Disco Inferno  arr. John Higgins 

 

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

 

Koop een lot van de Grote Clubactie voor 3 
Euro per stuk. Trekking is 8 december 2016! 

 



november 2016 Pagina 15 www.rotterdamaanzee.nl 
 

Programma na de pauze  Het RAZtertje editie 29 

Concert Band o.l.v. Peter Habraken 
 

Nordic Fanfare   Jacob de Haan 
 

Ross Roy  Jacob de Haan 
 

Malagueña  arr. Sammy Nestico 
 

Pirates of the Caribbean  arr. John Wasson 
 

Can’t help falling in love  Elvis Presley 

  arr. Frank Bernaerts 
 

Aragón  Peter Habraken 
 

I Belong to You  Eros Ramazotti & Anastacia 

  arr. Jan van Kraeydonck 
 

Music from The Incredibles  arr. Jay Bocook 
 

 

 

Deurcollecte 
Na afloop van het concert 
houden wij een uitgangscollecte. 
Wij hopen op uw steun! 
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Ik geef de pen door aan…  Het RAZtertje editie 29 
 
In ieder RAZtertje zal een lid een klein stukje over zichzelf en Rotterdam aan Zee 
schrijven. Deze keer is dat Aniek Veltman. 
 

Ik heb de dwarsfluit gezien en gehoord via scholenprojecten van 
Rotterdam aan Zee bij mij op de basisschool en op verschillende 
concerten op tv. Het leek mij een heel gaaf instrument. Mijn moeder 
zei altijd dat ik eerst op de blokfluit moest beginnen maar dat vond 
ik stom, ik wilde het gewoon gelijk groots aanpakken.  
 
Na nog enig zeuren zijn we gaan kijken en werd er gezegd dat ik 
gewoon op de dwarsfluit kon beginnen. Toen kreeg ik les van 
Mariska Bleidorn.  
 
Ik speel nu 8 jaar dwarsfluit en heb 
momenteel les van Nicolien van 
Deursen. Ik speel in alle drie de orkesten 

van Rotterdam aan Zee mee, Leerlingenorkest, Marching Band en 
Concert Band. Ik speel nog elke week met plezier bij alle orkesten mee. 
Af en toe speel ik niet mee, want ik moet ook nog wel eens huiswerk 
maken of werken, maar als ik er ben dan merk je dat. Ik heb altijd mijn 
woordje klaar.  

 
Buiten mijn verenigingsleven speel en 
zing ik op school mee met de 
zogenoemde schoolconcerten die elk 
jaar een thema hebben.  Af en toe mis 
ik daardoor ook nog wat repetities.  
 
Thuis oefenen is niet mijn favoriete bezigheid. Maar dat is het van 
de meeste muzikanten (van mijn leeftijd) niet.  Om mee te kunnen 
spelen ontkom je er niet aan.  
 
Ik kan nog uren over mijzelf 
doorpraten maar ik geef nu de 
pen door aan Kwint Hageman. 
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Advertentie  Het RAZtertje editie 29 
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Weekend Frankrijk/België  Het RAZtertje editie 29 
 
Op vrijdag 19 augustus om kwart over 3 in de nacht verzamelden de leden van Marching 
Band Rotterdam aan Zee om een gezellig weekend in te gaan, waarbij de Hoekse 
muzikanten 5 optredens zouden verzorgen in vier plaatsen in Frankrijk en België. Dit 
begon met een flinke busreis naar het plaatsje Le Touquet-Paris-Plage in Frankrijk, 
waar diezelfde dag nog in een optocht en een taptoe opgetreden zou worden. 
 
Nadat de bus ingeladen was begon de reis, met een tussenstop in Vlaardingen en Breda om het 
Showbrassband Thalita en de Show en Twirlteam Reflex op te halen. In de bus werd in de eerste 
uren vooral veel geslapen maar na een paar uren was iedereen wel wakker en werd er veel gepraat 
en zelfs gezongen.  
Na de lange busreis kwamen de bandleden eindelijk aan in Le Touquet waarbij eerst gestopt werd 
bij de slaapplaats. Dit was een sporthal volgeladen met oude veldbedden, wat niet echt comfortabel 

was, maar de leden moesten het 
er maar mee doen. De hal werd 
gedeeld met de muzikanten van 
Thalita Vlaardingen, Metro 
Scheveningen en Jubal Zwolle, 
die ook optraden bij een deel van 
de optredens waar Rotterdam 
aan Zee aan meewerkte. 
 
De spullen werden neergezet 
waarna vertrokken werd naar het 
eerste optreden (een 

bloemencorso), wat van start ging bij een paardenrenbaan. Hier werd met alle korpsen eerst 
geluncht en gerepeteerd. De repetitie ging niet helemaal volgens plan omdat de paarden niet zo’n 
fan waren van het massale geluid van de samen spelende muziekkorpsen.  
 
Na de repetitie werd gestart met het optreden. Marching Band Rotterdam aan Zee liep samen met 
de meiden van Reflex vooraan in de optocht. Het was een leuk optreden met een goed publiek. Bij 
het einde van de optocht werd gewacht tot de hele optocht bij het eindpunt was waarna er een 
taptoe gehouden werd. Het showoptreden van de Marching Band ging erg goed en de muzikanten 
hebben dan ook complimenten gekregen van de andere korpsen en de opdrachtgever. Na het 
optreden werd teruggereden naar de sporthal waar voor avondeten gezorgd was. Dit vonden veel 
mensen niet zo lekker dus gingen de leden de stad nog even in om gezellig wat te eten. Hierna was 
het tijd om naar bed te gaan. 
 
Bij het wakker worden was al snel een ontbijt met lekkere broodjes, koffie en jus d’orange. Hierna 
vertrokken de leden naar het dichtbij gelegen plaatsje Merlimont voor een kort optreden waarbij 
de diverse bands in een optocht door de straten gingen. Na dit optreden was er een uitgebreide 
lunch, waarna het mogelijk was om naar het strand te gaan. Door het hoge water was er van het 
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strand weinig te bekennen dit hield diverse jonge leden echter niet tegen om een duik in de woeste 
golven te nemen. 
Hierna vertrok de bus naar Gent, waar ’s avonds een optreden gegeven zou worden. Eerst werd 
gestopt bij de slaapplaats. Dit was het Backstayhostel, wat een 5-sterren hotel was in vergelijking 
tot de vorige slaapplek. Het waren kamers met stapelbedden waarbij sommige stapelbedden wel 3 
bedden hoog waren. Na het uitpakken van alle spullen, hesen de muzikanten zich weer in het 
uniform en werd vertrokken naar het volgende optreden. Dit was niet anders dan de vorige 
optredens, behalve dat het in het donker was met lichtgevende praalwagens. Het heette daarom 
ook de lichtstoet. Na aankomst bij het hostel is de meerderheid een bar ingedoken waar gezellig 
wat gedronken en gegeten werd. 
 
Na een goede nachtrust kon in het hostel uitgebreid worden ontbeten wat ook gedaan werd, met 
een assortiment van cereal tot wafels. Na het ontbijt vertrokken de muzikanten samen met de 
meiden van Reflex richting Overijse voor het laatste optreden, genaamd de druivenstoet. Het 
duurde lang voordat het voorste gedeelte van de stoet voorbij was, gelukkig werd er tijdens het 
wachten heel wat snoep gestrooid wat dan ook flink verzameld werd door diverse jonge leden. 
Het was een goed optreden totdat het ging regenen, waarbij het met bakken uit de lucht viel. De 
nieuwe buschauffeur die sowieso al niet gezelligste was dan ook niet zo blij dat iedereen met zijn 
natte pak zijn bus in wilde. Na het omkleden klaarde het weer op en werd vertrokken richting Breda 
waar de meiden van Reflex werden afgezet. Daarna werd doorgereden naar de McDonald’s waar 
nog lekker wat gegeten werd. Rond negen uur kwam de muzikanten in Hoek van Holland aan, 
waarmee een eind kwam aan een leuk, gezellig maar zeker ook succesvol weekend.  

- Sietse Schaap 
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Het WFM-festival  Het RAZtertje editie 29 
 
Zaterdag 8 oktober en zondag 9 oktober 2016 werd het WFM-festival voor 
blaasorkesten gehouden, georganiseerd door de Westlandse Federatie van 
Muziekverenigingen. Op zaterdag was het de beurt aan de “volwassen” orkesten en op 
zondag konden de jeugdorkesten hun muzikale klanken laten horen. De Concert Band 
en het Leerlingenorkest van Harmonievereniging Rotterdam aan Zee uit Hoek van 
Holland waren op beide dagen vertegenwoordigd en maakten indruk op zowel de jury 
als de overige toeschouwers. 
 
Op zaterdag speelde de Concert Band onder leiding van Peter Habraken een populair programma. 
De toon werd gelijk gezet met het prachtig uitgevoerde inspeelwerk Adiemus. Titels als Pirates of 
the Caribbean, Malagueña en Music from the Incredibles werden ook goed uitgevoerd. Het was 
een flitsend optreden waarmee het orkest de toon zette voor een spannend vervolg van de middag. 
De muziek werd met enthousiasme ontvangen door het publiek maar ook de jury was onder de 
indruk van het programma, de techniek en mooie klank van het orkest. Ook de percussiegroep 
kreeg meerdere complimenten voor de strakke ritmes. Al met al leverde dat een mooie score op 
van 8,33 punten. Bij het bekend maken van de punten voor het middagprogramma bleek ook dat 
het orkest zich prima kan meten aan de overige orkesten uit de middenklasse. 
 
Op zondag was het de beurt 
aan het Leerlingenorkest 
onder leiding van Martin 
Aalbregt. Deze overwegend 
jonge muzikanten speelden 
een repertoire, dat door 
henzelf is uitgekozen: 
Shake It Off, Pirates of the 
Caribbean, What a 
Wonderful World, Music 
from Chicago en Soul Bossa 
Nova. Deze muziek werd 
met veel enthousiasme 
uitgevoerd maar ook zeer goed gespeeld. Van de jury ontvingen de veel mooie complimenten: Goed 
slagwerk, goed en strak samenspel, mooie balans en klank en een goede, strakke groove bij 
Chicago en leuke (zelf verzonnen) choreografie bij het laatste nummer. Bij What a Wonderful 
World kreeg de secretaresse van de WFM zelfs kippenvel! Een super goed optreden dus waarmee 
ook de muzikanten van het Leerlingenorkest zich weer van hun beste kant hebben laten zien en 
horen. 

 

  



november 2016 Pagina 24 www.rotterdamaanzee.nl 
 

Advertentie Het RAZtertje editie 29 
 

 
 
 
 

• Tuinaanleg, ontwerp en onderhoud 

• Stenen en tegels (200 m2 showbord) 
• Opsluitbanden, muurtjes ed.  

• Schuttingen (hout, betongaas en keien)   

• Planten  

• Worteldoek en rubberfolie  

• Waterelementen  

• Zand, grond…  

• Grind en keien  

• Hout (vlonders en pergola’s)  

• Schuurtjes, blokhutten en prielen  

• Gras en kunstgrassen 

• Meststoffen en onderhoudsmiddelen  

• Buitenkeukens  

• Buitenmeubelen  

• Spa’s (whirlpool, jacuzzi, buitenbad)   

• Sauna’s  

• Zwembaden  
• Onderhoudsmiddelen  

 
 

Dirk van den Burgweg 54,  
3151 XM Hoek van Holland  

Tel: 0174-310527  
www.green-care.nl of www.homegardenresort.nl   

Openingstijden: 
Maandag gesloten  
Dinsdag t/m Vrijdag 09:00 tot 17:00 
Zaterdag 09:00 tot 16:00  
Kijk op de site voor evt. aangepaste openingstijden.  
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De zomer en de herfst in één of te wel combineer het frisse van de zomer met de 
kruidige smaak van de sinterklaas maand! 
 
Ingrediënten 
- 250 gr mascarpone; 
- 500 gr volle franse kwark; 
- 150 ml limoncello; 
- 175 gr witte basterdsuiker; 
- 2 citroenen; 
- 8 gelatine blaadjes; 
- 250 gr kruidnootjes; 
- 125 gr boter; 
- 100 gr pure chocolade. 
 
Benodigdheden 
- Springvorm; 
- Bakpapier. 
 
Bereiding 
Start met het invetten van de springvorm of gebruik een bakpapiertje voor de bodem.  
 
Verkruimel vervolgens de kruidnootjes met een staafmixer of een blender tot hele fijne 
koekkruimels. Verhit de boter in een steelpan en giet de vloeibare boter bij de koekkruimels. Meng 
vervolgens de koekkruimels en de boter goed met elkaar en verdeel deze over de bodem van de 
springvorm.  
 
Rasp een klein beetje chocolade in een bakje en bewaar deze voor de garnering. Smelt vervolgens 
de chocolade met au bain-marie en giet een dun laagje gesmolten chocolade over de kruidnoten 
bodem en zet deze in de koelkast voor ongeveer 10 minuten om af te koelen.  
 
Nu is het tijd om de kwark te maken. Week de gelatine blaadjes zo’n 5 minuten in koud water. Rasp 
ondertussen een klein beetje de schil van een citroen. Deze krulletjes gaan wij op het eind 
gebruiken als garnering. Pers vervolgende de 2 citroenen uit en doe het sap en de Limoncello in 
een steelpan. Kook dit mengel goed zodat de alcohol uit de Limoncello verdwijnt. Voeg vervolgens 
de goed uitgeknepen gelatine blaadjes toe en zorg dat de blaadjes volledig oplossen. Haal de pan 
van het vuur en laat dit even staan.  
 
Meng de kwark met de mascarpone en suiker in een grote kom. Voeg vervolgens het 
limoncellomengel toe, roer dit goed door. Schenk vervolgens het mengsel in de springvorm. Laat 
de kwarktaart 4 uur opstijven. Garneer na 4 uur de taart met de citroenrasp en chocolade rasp. 
Klaar is Kees! 

- Jolanda Klapwijk - Van der Marel 
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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.  
 


