
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Editie 4 Maart 2006 
 

 
 

Tevens toegangsbewijs voor 
twee personen voor  

 
 

het VOORJAARSCONCERT op 25 Maart 2006 in gebouw de 
Hoekstee, Mercatorweg 50 te Hoek van Holland. 

 
  
 

Aanvang: 20.00 uur 
Zaal Open: 19.30 uur 
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Van de Voorzitter 
 
 
Op de laatstgehouden ledenvergadering is er een aantal nieuwe leden 
gekozen in het bestuur. 
Het voorwoord deze keer schrijf ik nu als nieuwe voorzitter. 
 
Dit voorjaarsconcert zal geheel verzorgd worden door Rotterdam aan Zee. 
Dat betekent de Marching Band en de Concert Band en alle leerlingen die 
nog niet meespelen in de Marching Band. 
 
Helaas is het niet gelukt om alle uniformen op tijd binnen te krijgen, ze zijn 
wel opgemeten en “in de maak”. 
U zult deze keer dus nog een aantal leden zonder uniform zien meespelen, 
maar met koninginnedag zult u de gehele Marching Band in uniform 
kunnen zien optreden. 
 
Bestuurlijk zijn er nogal wat wijzigingen geweest. Zo zijn Koen Truren, 
Martin Aalbregt en Mirjam v.d. Meer-v.d. Berg gestopt. 
Gelukkig zijn er nieuwe bestuursleden gevonden: Bob van Ettinger, Mieke 
op ’t Hoog en Els Valstar. 
Mieke op ’t Hoog is als voorzitster van de Marching Band aangetreden, 
maar vanwege de reisafstand zal Anja Valstar de vergaderingen voor haar 
bijwonen. 
 
We zijn blij dat er in Rotterdam aan Zee toch weer mensen zijn gevonden 
die een steentje willen bijdragen aan de vereniging om die draaiende te 
houden. 
 
Wij hopen als vereniging u een fijne en muzikale avond voor te kunnen 
schotelen. 
 
Mede namens bestuur, leden, dirigent en instructeur hoop ik u op 25 maart 
te mogen begroeten. 
 
Nelina Korteland 
Voorzitster 
 
 



Van de Redactie 
 
Beste vrienden van RAZ,  
 
Ja, ja de 4de editie van het Raztertje. We zijn op de goede weg. Ditmaal 
mocht de redactie redelijk veel kopij ontvangen met o.a. een leuk stukje 
van Bob en hoe een men in de jaren 20 de dirigent voorzag van allerlei 
kundige adviezen. Ook kunt U lezen dat er (gelukkig) weer een voltallig 
Bestuur is.   
 
Het centrale meldpunt voor kopij is: raztertje@rotterdamaanzee.nl 
 
 
 
De redactie bestaat uit: Martin Aalbregt, Marieke van der Elst, Mieke Op ’t 
Hoog, Bob van Ettinger en Gerard Stolze.  
 
Wij wensen u veel lees plezier met de 4de  editie van Het RAZterje. 
 
Een hartelijke muziek groet van de redactie 
 
Martin , Marieke, Mieke , Bob  en Gerard 
 



Algemene informatie 
 
Dirigent Concert Band:   Ellen van den Berg   
 
Instructeur Marching Band: Joop de Ruiter 
 
Postadres R.a.Z.:  Harmonievereniging “Rotterdam aan Zee” 
  Postbus 132 
  3150 AC Hoek van Holland 
 
Internetsite R.a.Z.:   www.rotterdamaanzee.nl 
 
E-mail R.a.Z.:    info@rotterdamaanzee.nl 
 
e-mail Razterje:   raztertje@rotterdamaanzee.nl 
 
Bestuurssamenstelling 
 
 
Voorzitter:  Nelina Korteland-Vreugdenhil 
   Tel: 0174-382759 
   e-mail: voorzittter@rotterdamaanzee.nl 
 
Secretaris:  Carin Eygendaal- v.d. Beukel 
   e-mail: secretaris@rotterdamaanzee.nl 
 
2de Secretaris: Bob v. Ettinger 
   Tel. 0174 – 38xxxx 
   e-mail: erick5@worldonline.nl 
 
Penningmeester: Leo Op ’t Hoog 
   Tel. 0174-421902 
   e-mail: penningmeester@rotterdamaanzee.nl 
 
Bestuurslid:  Els Valstar 
   Tel. 0174-38xxxx 
    
 
 
 
MB bestuurslid: Michel Boks 
   Tel. 0174-385202 
   e-mail: mb.optredens@rotterdamaanzee.nl 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
   

 
 

Marching Band Bestuur 
 
Mieke Op ’t Hoog, Voorzitter 
Tel. 06-44492075 
e-mail: 
mb.voorzitter@rotterdamaanzee.nl 
 
Els Valstar  
 
Michel Boks     
 
 
Anja Valstar 
Tel. 06-12105226, 
e-mail: anjavalstarhvh@hotmail.com 





Van de bestuurstafel 
 

Op de laatst gehouden ledenvergadering in februari 2006, heeft er een 
bestuurswisseling plaats gevonden.  
Het bestuur van Rotterdam aan Zee ziet nu als volgt uit;  

VOORZITTER:                            NELINA KORTELAND  
EERSTE SECRETARIS:             CARIN EYGENDAAL  
TWEEDE SECRETARIS:            BOB VAN ETTINGER  
PENNINGMEESTER:                  LEO op't HOOG  
BESTUURSLID:                          ELS VALSTAR  

Namens het marchingbandbestuur: 

MIEKE op ’t HOOG,  ANJA VALSTAR  en MICHEL BOKS  
 

 
  
 
 
Tot zover de bestuurstafel 
mededelingen. 
 
 

In Memoriam Arend van der Vlugt  

Op vrijdag 6 januari 2006, kregen wij het droevige bericht dat Arend van 
der Vlugt op 86 jarige leeftijd was overleden.  
Vele jaren was hij lid van onze vereniging, speelde klarinet en bariton-
saxofoon, totdat zijn gezondheid het niet meer toeliet. 

In de jaren daarna, bleef Arend onze vereniging trouw bezoeken. In 
Arend verliezen wij een goed mens, vriend en muzikant.  
Namens de hele vereniging, wensen wij de nabestaanden veel sterkte  
toe.  
 



Activiteiten van de Vereniging 
 

Zoals bekend heeft onze vereniging een zgn. activiteiten commissie die als 
doel heeft om de taak van de penningmeester wat te verlichten door het 
binnenhalen van de broodnodige financiën. Dat ze daar aardig succesvol 
in zijn kunt u hieronder lezen: 
 
In december 2005 werd in de Hoekstee een kerstmarkt georganiseerd.. 
Het doel van deze dag is de promotie van verenigingen uit Hoek van 
Holland. RAZ was hier natuurlijk ook met een kraam vertegenwoordigd. 
Tijdens de kerstmarkt hebben we kerstkaarten, (gemaakt door Nelina 
Korteland), vogelvoederpakketten, tweedehands kerstspullen en 
snoepzakjes verkocht. Aan het eind van de dag konden we terugkijken op 
een zeer succesvolle verkoop.  
  
In december hebben we nog een andere actie gehouden. Aan de leden 
werd gevraagd om kerstlichtjes aan vrienden en familie te verkopen. Deze 
actie was zeer geslaagd. In een week tijd waren alle lichtjes verkocht!!  
In totaal hebben deze twee acties voor RAZ netto 280 euro opgebracht.   
Bij deze willen we iedereen bedanken voor hun inzet!! 
  
Tombola 
 
Op het voorjaarsconcert zal er weer een tombola gehouden worden. De 
opbrengst komt volledig ten goede aan RAZ. Bij deze weer een oproep 
aan een ieder om nieuwe, ongebruikte spullen in te leveren. Spullen 
kunnen ingeleverd worden tijdens de repetities van RAZ op vrijdagavond, 
bij Carin Eijgendaal of Jolanda Jansen. Hoe meer spullen we van jullie 
krijgen, hoe hoger de opbrengst voor RAZ!!!!  
 
Carin, Jolanda en Ilonka 
 
 
Groetjes, 

 
 
 

 



Het Najaarsconcert 
 
Lokatie: De Hoekstee  
Datum: 26 November 2005 
Gespeelde nummers: MB: Fanfare from E.T., Night Fever, St. Nicolaas Medley, Come Back, 
Cordoba 
CB: Ammerland, A Sunrise Impression, Swords Against the Sea, Pacific Dreams, The Lion 
King, De Zee, Hair Selectie, The Beatles in Concert. 
 
Het is alweer een paar maanden geleden, maar altijd weer prettig om op 
terug te blikken. Want zaterdagavond 26 november 2005 werd in De 
Hoekstee weer het traditioneel najaarsconcert gegeven voor de donateurs 
van de Harmonievereniging Rotterdam aan Zee bestaande uit de 
Marching- en Concert Band. Kon men vorig jaar nog genieten van het 
succesvol optreden i.s.m. de zangverenigingen Crescendo/Te Deum 
Laudamus en het Belgisch zangduo Schatteman&Couvreur, nu was 
gekozen om het optreden te combineren met de Hoekse Kinderkoren o.l.v. 
Veronique Becqué en Rik Vrolijk begeleidt op de piano door Deborah 
Pettengell . En ook dit concert was mede gelet op de korte 
voorbereidingstijd m.n. voor de Concert Band, weer succesvol te noemen.  
 
Na het welkomstwoord van Nelina Korteland (als waarnemend 
Voorzit(s)ter) aan de donateurs, genodigden en vertegenwoordigers van 
zusterverenigingen had de Marching Band de eer om onder een werkelijk 
schitterend decor de avond te openen met een nogal gewaagd stuk van 
John Williams nl. Fanfare from E.T. Onder leiding van Joop de Ruiter, die 
er trouwens prachtig uitzag in zijn smetteloos wit kostuum, werd het 
programma vervolgd met Night Fever van de fameuze Gibb Brothers 
(Barry, Robin en Maurice) ook wel bekend als de Beegees. Zoals van een 
goed bandleider mag worden verwacht wat wel en niet verantwoord is om 
te spelen, werd het nummer Thriller op een wel heel creatieve wijze 
vervangen door een schitterende jazz medley van allerlei Sint Nicolaas 
liedjes. (Sinterklaas blijft Swingen). Heel toepasselijk voor de tijd van het 
jaar. Vervolgens werd het optreden van de MB afgesloten met de nummers 
Come Back en Cordoba. Wat opviel bij deze band is dat de jeugd alom is 
vertegenwoordigd en voor de kenners onder ons zitten er zeker een paar 
kleine talentjes bij. 
Na het geslaagde optreden van de Marching Band  was het de beurt aan 
de jongste groep van de Hoekse Kinderkoren o.l.v. Rik Vrolijk om een 
paar, hoe kan het ook anders, vrolijke nummers ten gehore te brengen. 
Hiervan was het nummer Snappie, bekend van “Schnappi Das Kleine 



Krokodil” een leuke binnenkomer, waarbij zelfs de krokodil niet ontbrak. 
Daarna viel de eer te beurt aan het Kinderkoor met nummers als Kom 
Iwanowitz, Op een onbewoond eiland en Wakker met een wijsje. 
Het programma werd vervolgd met het 
optreden van de Concert Band waarbij 
o.a de twee concourswerken ten gehore 
werden gebracht. Dirigente, Ellen van 
den Berg, schonk op een leuke en vlotte 
manier de aandacht op het reisje naar 
Amersfoort waar het uitgebreide verhaal 
nog eens is terug te lezen in het 
verenigingsblad “Het RAZtertje” . Voor 
het nummer Swords Against The Sea , 
een nummer geïnspireerd door de strijd tussen de Engelse Marine en de 
legendarische Piraat Blackbeard, werd door Ellen vooraf een spannende 
piratenlegende verteld waarbij een aantal leden op een wel heel bijzonder 
wijze werden neergezet als piraat. “Zou de geest van piraat Peter nog 
steeds ronddwalen in de diepe spelonken van het wijkgebouw de 
Hoekstee?” Het nummer zelf zat vol verrassende effecten (zwaard, pistool 
en kanon) en sommige leden hadden zich zelfs verkleed als een echte 
piraat. Zelfs de inbreng van een accordeon was door componist James L. 
Hosay niet over het hoofd gezien wat zeker bijdraagt aan de klankkleur van 
het nummer.            
 
Tijdens de pauze kon weer volop lootjes gekocht worden voor de tombola. 
Hierbij werd door Nelina Korteland benadrukt dat de opbrengst volledig ten 
goede komt voor het uniformenfonds van de vereniging. Met een 
gemiddelde prijs van Euro 500,- voor één uniform geen overbodige luxe.   
 
Het programma na de pauze bestond uit een afwisseling van zowel de 

Concert Band alsmede de Hoekse 
Kinderkoren. Bij de Concert Band kreeg 
het bekende musicalnummer The Lion 
King veel bijval van het publiek en werd 
volop meegezongen met bekende 
melodietjes o.a. A Circle of Life en 
Hakuna Matata. Daarna bracht de 
Concert Band het publiek “Back to the 
Sixties” de tijd van de Flower Power met 



nummers als Hair Selectie en The Beatles in Concert. Een aantal leden 
van de Band had zich wel heel toepasselijk uitgedost. De Flower Power 
droop ervan af. Lange haren, kleurrijke kralen en sjaals, joints etc. het was 
allemaal aanwezig dit tot grote hilariteit van het publiek. 
 
Dat de Hoekse Kinderkoren o.l.v. de dirigenten Veronique Becqué, Rik 
Vrolijk en begeleidt op piano door Deborah Pettengell zich goed hadden 
voorbereid voor dit concert bleek wel toen een aantal bekende nummers 
ten gehore werd gebracht. O.a. zong het jeugdkoor Don’t Worry Be Happy,  
Grease, I will follow him en We will love him. Aangevuld met het kinderkoor 
en de jongste groep werd daarna het nummer Anikuni gezongen om 
tenslotte vlak voor het laatste optreden van de Concert Band te eindigen 
met het toepasselijke Adieu Vaarwel.  
 
Met nog een speciaal dankwoord van 
Nelina aan de scheidende Voorzitter 
Martin Aalbregt, en de gebruikelijke 
dankwoordjes aan een ieder met name 
de muzikale leiding zette de Concert 
Band nog éénmaal als uitsmijter Hair 
Selectie in en kon het publiek onder 
begeleiding van een aantal in polonaise 
dansende hippies (wel of niet onder 
invloed … !) met een tevreden gevoel huiswaarts keren.   
  



 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

PROGRAMMA MARCHING BAND 
 
 
De Muppet Show     Arno Muller, Jim Henson & Sam  
        Pottle 
 
Fame       Larry Kerchner Michael Gore &  
        Dean Pitchford 
 
Night Fever      John Tagtenhorst     
        Barry, Robin, Maurice GIBB 
 
Thriller       James Sochinski, Rod Temperton 
 
Cordoba       Roland Barrett & Alan Keown 

 
PROGRAMMA CONCERT  BAND 

 
A Festival Prelude A. Reed 
 
Virginia  Jacob de Haan 
 
Jig        G. Holt, Arr. Johan de Meij 
  
 
 
 
 

PAUZE  
((Vergeet uw lootjes niet te kopen voor de Tombola)



PROGRAMMA CONCERT  BAND 
(VERVOLG) 

 
 

Prince Igor      Arr. by Sammy Nestico 

 

The Godfather Saga    Rota/Coppola, Arr. M.   
        Peeters 

 

The Syncopated Clock    L. Anderson 

 

Blood Sweat… , at their Best   Arr. By Bjørn Morten Kjærnes 
 

Matrimony      Gilbert O’Sullivan, Arr. R.  
        Kernen 

 
 

 



 
 



 
               
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



VAN SLAG 
 
Van onze Razende Reporter 
 
Mijn vriendin woont net even voorbij Amersfoort. Laatst was ik bij haar in het 
weekend en zat ik te bladeren in het lokale krantje. Mijn oog viel op een 
opmerkelijk artikel over een vreemd voorval in de dierentuin van Amersfoort. 
Vooral enkele regels halverwege deden mijn gedachten afdwalen naar het 
weekend ervoor…  
“…  de aap liep rond in een groot paars T-shirt met de tekst ‘Wij RAZ’. Na door 
een verzorger te zijn verdoofd door middel van een 
verdovingsgeweer kon het T-shirt verwijderd worden.” 
Ik had nog wel zo gehoopt dat het voorval dat mij in 
het concoursweekend overkwam maar niet 
opgemerkt zou worden. Want er zijn van die 
momenten dat men aan zichzelf begint te twijfelen. Zo 
ook die middag in dierenpark Amersfoort. Na het 
concours gingen we er met de hele vereniging heen 
om te eten en naar de dieren te kijken. Het eten ging 
prima, maar toen we naar buiten gingen om naar de 
dieren te kijken bleef ik al direct plakken bij de 
apenrots. Fascinerend hoe die beesten op die rots 
aap zitten te zijn. Net toen ik mij afvroeg waarom er 
eigenlijk schrikdraad om de apenrots was gespannen 
terwijl er ook een slotgracht omheen lag, liep een aap 
tot zijn middel in het water. “Kijk nou!”, riep ik naar mijn medemuzikant die naast 
me stond. Blijkbaar was die bekend met het feit dat apen niet bang zijn voor 
water en dat er daarom schrikdraad gespannen was, want een lauw “Ja” was de 
enige reactie. De aap viste een plattegrond van de dierentuin uit het water, klom 
weer uit de slotgracht en at de plattegrond op. “Is dat niet slecht voor een aap, 
papier?”, vroeg ik wederom aan de muzikant naast me. “Ja”, zei de aap, “heel 
slecht. De oppassers verwijderen ook iedere bezoeker die iets van papier in de 
gracht gooit.” “Die aap die praat!”, zei ik tegen die muzikant naast me. Maar die 
was net weggelopen. “Zul je altijd zien”, zei de aap, “maak je zoiets mee, is er 
niemand in de buurt. Maar vertel op, dat shirt: waar is het van en hoe kom je 
eraan?” Zorgvuldig keek ik om mij heen om te zien of er niemand in de buurt 
was. Ik zou niet graag betrapt worden als ik tegen een aap stond te praten.  
Maar er was niemand dus ik vertelde de aap de hele geschiedenis van het shirt. 
‘Wij RAZ’ waren het slagwerk van RAZ met de dirigente. En ‘de rest RAZ’, dat 
sprak voor zich. “Gaaf zeg” zei de aap, “kun je mij ook zo’n shirt geven?”. Het 
leek me geen goed idee, ik zag het niet zitten om mijn mede orkestleden dat ik 
mijn shirt aan een pratende aap had gegeven. “Nou… ” zei de aap, “geef dat 
shirt nou maar. Vertel ik niet aan de oppasser die daar aan komt dat je een 
plattegrond aan mij gevoerd hebt!”. 



 
Wist U dat… … . 

 
 

 

- kauwgom heel grappig kan zijn 
- de trompetsectie u hier wellicht meer over kan 

vertellen…  
- er aan de lange termijn planning wordt gewerkt voor raz 
- koen en carin hier heel bedreven in zijn 
- wij hopen dat er nog meer aan lange termijn planning gedaan 

gaat worden 
- we wel graag willen dat ook de muzikale genen daarbij 

doorgegeven worden 
- peet een bijzondere relatie heeft met een wekker 
- hij hiermee het hele orkest in zijn macht heeft 
- er bijzondere zangtalenten ontdekt zijn in het orkest 
- u dit tijdens het voorjaarsconcert mag gaan beluisteren 
- bob in de war raakt van koeiebellen 
- hij spontaan zelf begint te loeien 
- zuurkool met … ., het favoriete gerecht is van Ellen de laatste 

weken 
- dat sommige leden het hier niet mee eens zijn 
- dit leidt tot onsmakelijke taferelen 
- Joop volgens mij mee kan doen aan de volgende idols 
- Hij namelijk zo vaak iets voor moet zingen 
- Martin hier dan weer niet voor in aanmerking komt 
- We in september onze naam gaan veranderen 
- We dan tijdelijk rotterdam over zee worden 
- Afrika best ver is 
- Dat we Corine en Marina daarom maar weer terughalen 
- En dan met z’n allen naar Engeland gaan 
- dit alweer de 4de editie en nog steeds niet de laatste editie van 

Het RAZtertje is. 
- U ook “Wist u dat....”jes kunt inleveren  via 

raztertje@rotterdamaanzee.nl.  
 

 
 
 
 
 
 
 



MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Geachte donateur, 
 
Hartelijk dank voor uw donaties in 2005 
 
Maar, 
 
Er is weer een nieuw jaar begonnen  
Een nieuw jaar dat vele muzikale optredens zal bieden.  
Optredens die wij zonder uw steun niet kunnen geven.  
 
Reden om RaZ te blijven steunen:  

- nieuwe pakken voor onze steeds maar groeiende marchingbandleden 
- nieuwe instrumenten voor leerlingen 
- gratis optredens bijwonen van concertband en marchingband 
- een gezellige en muzikale uitwisseling met de brassband van Harwich 

mogelijk maken 
 
Nog niet overtuigd?  
Laat u dan muzikaal overtuigen op het komende voorjaarsconcert. En 
geniet van de muziek en  het plezier van de muzikanten.  
 
Bijgevoegd bij dit raztertje is een acceptgiro om uw bijdrage voor 2006 over 
te maken.   
 
 
Met muzikale groet 
 
Leo Op ’t Hoog 
 

 
Mocht u helaas geen donateur meer willen zijn, wilt u dat dan doorgeven. 
Uw gegevens zullen dan uit ons bestand verwijderd worden. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE HOUDING VAN DEN DIRIGENT, ZIJN VERHOUDING TOT HEN DIE 
ONDER ZIJN LEIDING WERKEN TOT DE BESTUURSLEDEN VAN ZIJN 
GEZELSCHAP TOT HET PUBLIEK 

 
Uit: De Dirigent door Wouter Hutschenruyter 
 

Mocht het lezen van het opschrift boven dit hoofdstuk allicht bij 
sommigen verwondering wekken, en hen doen vragen: wat 
heeft dat te maken met het dirigeeren?, dan hoop ik , dat lezen 
van hetgeen hier volgt hen tot andere gedachten zal brengen. 
De Dirigent toch, wil hij zijn ambt met goed gevolg uitoefenen, 
moet overwicht kunnen uitoefenen; den indruk maken dat hij in 
muzikaal opzicht de meerdere is van hen die onder zijn leiding 
werken. Hij dient ook er voor te zorgen dat hij nimmer den 
indruk wekt, als zou hij in beschaving hun mindere zijn. Dit 
laatste -  men geloove den ouden, veelervaren dirigent! -  is 
een punt van het allergrootste gewicht. Daarom sta de leider 
nooit voor den lessenaar in een slordige, nalatige houding; 
daarom verzorge hij zijn kleeding, en -  dit vooral -  spreke hij 
tot zijn gezelschap op beschaafden toon. Dan is er nog iets: de 
Dirigent moet zich nimmer boos maken, wat er ook gebeure. Dat beteekent niet 
dat hij alles “over zijn kant moet laten gaan”. In geenen deele!! De goede 
Dirigent laat geen fout, van welken aard ook, voorbijgaan, maar hij maakt zijn 
opmerkingen op beschaafden toon en zorgt nooit kwetsend te 
worden… … … … …  
 
… ..De dirigent mag verlangen, dat allen die onder hem spelen, hem 
beschouwen als de muzikale autoriteit; dat niemand in dit opzicht in zijn rechten 
treedt en dat zijn voorschriften, zonder eenig protest, worden nagekomen. Ook 
dat klinkt als vanzelf sprekend, maar er wordt heel vaak tegen gezondigd… … .! 
… .. Dirigeert gij in een zaal, dan kunt gij niet streng genoeg vasthouden aan 
den eisch, dat elke stoornis van het musiceeren met de uiterste zorg worde 
vermeden; dat het publiek niet tijdens de uitvoering van een nummer, door de 
zaal wandelt om zijn plaats te bereiken; dat de bezoekers tijdens het spelen niet 
luid converseeren en daarmee de rechten inkorten van de spelers, die mogen 
verlangen aandachtig te worden aangehoord; van de bezoekers, die rustig en 
ongestoord luisteren willen. Zulke verstoorders zijn er vele! Men zou willen 
vragen, of hun niet geleerd is, wat wij in onze jeugd te hooren kregen: “als een 
ander spreekt, houd dan je mond”…   
 
Noot van de redactie: Nu weten we tenminste waar Ellen al haar wijsheid vandaan haalt… ..!!!  



 
 

Sudoku puzzels 
 

Sudoku is een japans cijferspel 
waarbij geen berekening gedaan 
hoeft te worden. Een sudoku is een 
veld met 9 x 9 vakjes, dat 
onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder 
vak bevat dus 9 kleinere vakjes. 
Het is de bedoeling dat:  

? ? iedere rij de getallen van 1 tot 
9 bevat.  

? ? iedere kolom de getallen van 
1 tot 9 bevat.  

? ? ieder vakje de getallen van 1 
tot 9 bevat.  

Dit betekent dus dat op iedere rij 
en kolom maar 1 keer een 
bepaald getal voorkomt. Door 
deze regels slim te combineren, 
kan iedereen deze puzzels 
oplossen.  
 
Veel Succes.



 



Café Prins Hendrik 
Prins Hendrikstraat 26 
3151 AK Hoek van Holland 
Tel. 0174-387261 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MIJN DOEL MET DE MARCHING BAND 
 
Door: Joop de Ruiter 
 
Inmiddels ben ik ruim 1 ½  jaar dirigent – instructeur van de Marching Band. Na 
een kennismakingstijd is het voor mij belangrijk een Doel te stellen. Dus niet 
alleen op de winkel passen en met de handen zwaaien. Ook de handen uit de 
mouwen steken hoort daar bij. Ik heb mijn Doel al eerder kenbaar gemaakt. Op 
zijn minst wil ik van de Marching Band een groter en sterker geheel maken. We 
zijn nu erg kwetsbaar vanwege een te kleine bezetting. Hierdoor kunnen soms 
optredens niet doorgaan. Dat is kwalijk, en moet er gewerkt worden dat dit 
verleden tijd zal gaan worden. Ik roep hierbij alle leden, ouders en familie van 
de leden, en allen die Rotterdam aan Zee een warm hart toedragen, te 
bevorderen dat er nieuw bloed, ofwel nieuwe leden zich aandienen.  
Wat mij betreft behoeven zij niet alleen woonachtig te zijn in Hoek van Holland, 
maar denk ik op zijn minst aan de hele Regio Westland. Kijk in uw familie en 
vriendenkring, en maak mensen enthousiast voor Rotterdam aan Zee. De 
nieuwe leden opleiden kunnen we zelf organiseren. Tenslotte doe ik een beroep 
op de bestaande leden van de Marching Band. Bezoek in principe ALLE 
repetities en OPTREDENS. De repetities zijn van 19.00 tot 19.45 uur, dus maar 
drie kwartier. Zorg dat we om 19.00 uur kunnen beginnen en dat een ieder 
aanwezig is. Dan kunnen de repetities nuttig, maar ook gezellig zijn. We zijn al 
abnormaal met deze korte repetities. In mijn verleden had ik met de Don Bosco 
Marching Band  - 2 repetities in de week. Een op de woensdagavond en een op 
de zaterdagmorgen. Het resultaat was dat zij 3x kon deelnamen aan het Wereld 
Muziek Concours te Kerkrade, en dat zij gevraagd werden voor hele 
interessante optredens 
Ik ben nuchter, streef nu niet het zelfde na, maar het moet wel beter. Ik heb het 
bestuur gevraagd contacten te leggen met de basisscholen, waar ik dan 
presentaties wil gaan geven om nieuwe leden binnen te halen.  
 
Op 25 maart doet de Marching Band weer mee aan het Voorjaarsconcert. 
Ondanks de kleine bezetting willen we goed presteren en halen we eruit wat 
erin zit. Bij dit Concert zullen we Corine en Marina nog missen. Zij doen thans 
heel mooi werk in Afrika als vrijwilliger. Op 31 maart komen zij na zes maanden 
weer thuis. Via een E – mail heb ik Corine en Marina al opgeroepen hun 
ontwikkelingswerk voort te zetten bij onze Marching Band Rotterdam aan Zee. 
De Marching Band heeft nieuwe impulsen nodig om goed verder te kunnen. Ik 
wens een ieder veel plezier bij het Concert en dat mijn Doel het ooit zal halen. 
 
 
 



 


