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Van de Voorzitter 
 

Beste donateurs en leden, 
 
Dit is het laatste RAZtertje van 2006. 
Het was een druk jaar, met de voorbereidingen voor het 
uitwisselingsweekend in september. 
Een heel jaar is er naar toe gewerkt en het is zeker geworden wat we 
ervan verwacht hadden. 
 
Nu gaan we het jaar afsluiten. We treden nog 2 keer op dit jaar. 
Eerst op 22 december, een lampionnenoptocht en aansluitend de 
volkskerstzang op het Brinkplein. 
 
Daarna de kerstnacht dienst, dit jaar in de Dorpskerk. 
Hier zal de Concertband haar medewerking verlenen. 
 
Volgend jaar bestaat Rotterdam aan Zee 90 jaar. Een hele mijlpaal, die we 
zeker niet zomaar voorbij zullen laten gaan. 
 
We willen er een muzikaal tintje aangeven, de voorbereidingen zijn al 
gestart. 
 
Rest mij alleen nog: U heel fijne kerstdagen toe te wensen en een gelukkig 
nieuwjaar. 
 
Wij hopen u ook in 2007 weer te mogen begroeten bij onze optredens. 
 
 
 
Namens het hele bestuur, 
 
 
Muzikale groet, 
 

 
Nelina Korteland 
Voorzitter Harmonievereniging Rotterdam aan Zee. 

 
 
 



Van de Redactie 
 
Beste vrienden van RAZ,  
 
Voor u ligt weer de 7de editie van het Raztertje. Wat hebben wij (al)weer 
voor u in petto: -  Aandacht voor het jubileumjaar 2007 (zie 
bestuursmededelingen) - Programma’s Volkskerstzang (22 December) en 
Kerstnachtdienst (24 December) – Terugblik van het afgelopen 
najaarsconcert - Wist U Datjes en Kerstgroeten van…  
 
Het centrale meldpunt voor kopij is: raztertje@rotterdamaanzee.nl 
 
 
De redactie bestaat uit: Martin Aalbregt, Mieke Op ’t Hoog, Bob van 
Ettinger en Gerard Stolze.  
 
Wij wensen u veel lees plezier. 
 
Een hartelijke muziek groet van de redactie 
 
Martin, 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 
 
Concert Band  
 
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. 06 – 24905780 
   e-mail: erick5@worldonline.nl 
 
Penningmeester: Leo Op ’t Hoog 
   Tel. 0174-421902 
   e-mail: penningmeester@rotterdamaanzee.nl 
 
 
    
 
 
 
 
 

Marching Band  
 
Mieke Op ’t Hoog, Voorzitter 
Tel. 06-44492075 
e-mail: 
mb.voorzitter@rotterdamaanzee.nl 
 
 
Marina van den Bos 
Tel. 0174-383990 
e-mail: 
mb.optredens@rotterdamaanzee.nl 
     
 
 
Anja Valstar 
Tel. 06-12105226, 
e-mail: anjavalstarhvh@hotmail.com 



 

 
 
   
  
 
 
 
 
    

 
 



Van de bestuurstafel 
 
Het jaar 2007 zal in het teken staan van ons 90 jarig jubileum. Geen 
officieel jubileum maar wel een lustrum. Dus een receptie, feestavond etc. 
zal niet plaatsvinden. Wel wil het Bestuur er een muzikaal tintje aan geven.  
Ook zal het seizoen (laatste repetitie) worden afgesloten met een gezellig 
samenzijn. U wordt hiervoor nog persoonlijk benaderd door, hoe kan het 
ook anders, de commissie ROZ (wie weet trouwens nog een leuke naam 
voor deze commissie als de Engelsen in 2008 komen?).  
 

2007 zal ook in het teken staan van misschien een nieuw Bestuur. 
Inmiddels zijn al een aantal leden benaderd om hierin zitting te nemen. De 
ledenvergadering zal plaatsvinden in februari 2007 (datum wordt nog 
bekendgesteld), een uitermate belangrijke vergadering en van harte 
aanbevolen. Uw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd.  
 
Van de Royal British Legion Brass Band uit Harwich mocht het Bestuur 
een brief ontvangen n.a.v. onze bedankbrief met de volgende inhoud: 
 



 
“Geachte Mevrow Korteland, 
 
Hartelyk dank voor ur brief die wij onlangs van u hebben mogen ontvagen. Ik heb uw 
brief aan de betrökkenen doorgestuurd. Het doet mij een groot genoegen te 
vernemen dat iedereen een fantashtisch weekend heeft gehad. Ik ben mij ervan 
bewust dat veel mensen zeer hard hebben gewerut om dit weekend tot een succes te 
maken. 
 
Heirbij wil ik oohgraag mijn genoegen uiten over het geweldige succes van ur bands 
die ons hebben bezocht. We zijn verheugd dat alles uitstekend is verlopen en het was 
een grote eer uw gastheer to morgen zijn. Helaas moet ik heirbij toevoegen dat ik 
mijzelf niet tot de aanwezigen mocht berkenen. 
 
Eenieder van de bandleden Ziet ernaan uit het spektakel in 2008 tegerovergesteld 
meete morgen maken. Wij zijn trots op het feit dat wij het contact met uw band moyen 
onderhouden. 
 
Namens de Harwich Royal British Legion Brass Band leden willen wij onze dank 
uitspreken en u het allerbeste toewensen. Wij kiyken ernaar uit u in 2008 weer te 
kunnen begroeten. 
 
Hoogactend, 
 
Dhr. B. Hughes, Voorzitter 
 
 
Tot zover de bestuurstafel mededelingen. 
 

 
 

BESTUUR WENST ALLE LEDEN EN DONATEURS  

PRETTIGE  FEESTDAGEN  
EEN GEZOND EN MUZIKAAL 2007  
 



Activiteiten van de Vereniging 
 
De volgende Optredens staan gepland: 
 
22 December CB/MB  Volkskerstzangdienst Brinkplein, 19.00  uur 
      De MB zal samen met de speel-o-theek van HvH de avond  
      inleiden met een lampionnenoptocht. Die begint om 19.00 
      u. Vertrek vanaf de speeltuin HvH en eindigt om 19.30 op  
      het Brinkplein. Daar zullen de CB-leden bij de rest   
      aansluiten. Iedereen wordt uitgenodigd om, met of zonder  
      lampion, mee te lopen 
 
24 December  CB   Kerstnachtdienst in de Dorpskerk, 21.15 uur 

 DECEMBER KERSTFEEST 
 

 
 
29 December  Allen GEEN Repetitie 
5 Januari 2007 Allen 1ste Repetitie nieuwe jaar 
14 April 2007  Allen Voorjaarsconcert 2007 
 

PRETTIGE FEESTDAGENF 
 

Steun “Rotterdam aan Zee” en meldt u nu aan als donateur. Dit kan al 
vanaf € 5,-- per jaar!! 
Ook kunnen we nog veel jonge en oude leden gebruiken op diverse 
instrumenten bij zowel de Marching Band als het Harmonie Orkest.  
 
 



  
 



 PROGRAMMA 22 DECEMBER (VOLKSKERSTZANG) 
Aanwezig: 19.00 uur op het Brinkplein (CB) 
 

1. Komt allen te samen ( the Call of Christmas)  

2. in Betlehem stal lag Christus (uit welk repertoire was tijdens het ter perse gaan nog 
niet bekend)  

3. Nu sijt wellekome (Kerstfantasie nr. 7)  

4. Ere zij God in onze dagen (kerstfantasie nr. 2)  

5. Midden in de winternacht ( kerstavond nr. 6)  

6. Stille nacht ( kerstfantasie nr. 6)  

7. de herdertjes lagen bij nachte ( A. Blaauw nr. 9)  

8. hoor de engelen zingen d'eer ( kerstavond nr. 2)  

9. Ere zij God (A. Blaauw nr. 1) 
 

Wijzigingen voorbehouden 



PROGRAMMA 24 DECEMBER (KERSTAVOND) 
 
Aanwezig: 21.15 uur DORPSKERK (CB) 
 

1. Stille nacht ( kerstfantasie nr. 6), 2x 
2. Komt allen te samen ( the Call of Christmas), 4x 
3. Ere zij God in onze dagen (kerstfantasie nr. 2), 3x 
4. ‘Once in Royal David’s City’ (uit welk repertoire was tijdens het ter perse gaan 

nog niet bekend), 4x 
5. Ere zij God (A. Blaauw nr. 1), 1x 
6. Midden in de winternacht ( kerstavond nr. 6), 4x 
7. Ik kniel aan uwe kribbe neer (Gez. 21 Meindert Boekel), 3x 
8. Komt, verwondert u hier, mensen  

(Gez. 139 Liedboek der Kerken), 3x 
 
 

Wijzigingen voorbehouden 
 



Najaarsconcert Harmonievereniging Rotterdam Aan Zee 
Een verrassende show 
 
Lokatie: De Hoekstee  
Datum: 25 November 2006 
Gespeelde nummers: MB: The Pink Panther, Enstancia, Don’t Stop Me Now  
CB: A Festival Prelude, Marche Au Supplice, Kraftwerk, Pirates of the Caribbean, Mary 
Poppins Selection, Bolero for Band, Shaffy, Joe Cocker, Fascinating Drums 
 
Afgelopen zaterdagavond vond in wijkgebouw de Hoekstee het 
najaarsconcert plaats van RAZ. Na het engelse avontuur in september 
hebben marching- en concertband hun best gedaan om nieuwe muziek in 
te studeren. 
Voor de pauze beet de marchingband het spits af met het muzikale thema 
van ‘The Pink Panther’. Hierna een mooie spaans aandoende mars: 
‘Estancia’ gevolgd door ‘Don’t Stop Me Know’ van de band Queen. Al met 
al nieuwe, maar ook lastige muziek, waar de marchingbandleden hun 
stinkende best op moesten doen. Aan het applaus te horen was dat goed 
gelukt. Hierna marcheerde de marchingband in één rij af. Aan de lengte 
van dit lint van muziekkanten viel te merken dat de marchingband toch een 
flinke club aan enthousiaste jonge mensen is! 
 
Dan is er tussen de marchingband en concertband altijd een moment dat 
enkele leden van de marchingband zich om moeten kleden in hun uniform 
voor de concertband om daar bij te gaan zitten. Een moment voor een 
praatje van de voorzitter. Deze keer was het een andere voorzitter, 
namelijk die van de commissie die de reis naar Harwich van september 
heeft georganiseerd. Rotterdam Over Zee! Met behulp van een diashow en 
een begeleidend verhaal werd het publiek duidelijk wat voor een leuke 
muzikale ervaring de reis naar Harwich is geweest. Een unicum in de 
geschiedenis van RAZ. Het vervolg staat gepland voor 2008, waarin RAZ 
de brassband uit Harwich hoopt te ontvangen in ons dorp. 
 
Hierna was het de beurt aan de concertband die het stuk voor de pauze 
gebruikte voor het meer klassieke werk. ‘Festival Prelude’ en ‘Marche Au 
Supplice’ zijn twee spetterende stukken gevolgd door ‘Kraftwerk’ wat zo 
mogelijk nog meer indruk heeft moeten maken gezien het luchtalarm dat in 
de muziek werd ingepast. Het luchtalarm had alles te maken met het 
thema van ‘Kraftwerk’ namelijk Duitsland en de roerige tijden die het land 
heeft doorgemaakt rond de tweede wereldoorlog. 
 



Na de pauze vervolgde de concertband het optreden met niemand minder 
dan Mary Poppins in de hoofdrol! De muziek uit de klassieke film werd 
namelijk opgefleurd door de jonge 
slagwerker Jennifer Heins. Wij van 
RAZ zijn erg trots dat ze niet alleen 
kan goed kan drummen, maar ook 
als Mary Poppins aardig uit de 
voeten kan. Hierna de muziek van 
de bekende film “Pirates of the 
Carribean’ en de ‘Bolero for Band’. 
Dan weer zo’n typisch RAZ 
spektakel: ‘Shaffy!’. Deze compilatie 
van nummers uit het oevre van 
Ramses Shaffy. Het geheel werd bezongen door niemand minder dan 
Ramses Shaffy en Liesbeth List. Gezien de leeftijd en lichamelijke 
ongemakken van beiden oude zangers hebben de concertbandleden 

Lisette en Antoon Boks de taak op 
zich genomen om de sterren van de 
hemel te zingen. 
Hierna ‘Joe Cocker’, wederom een 
compilatie van de beste en bekendste 
nummers van deze engelse zanger 
die bekend staat om zijn 
karakteristieke stemgeluid en 
armbewegingen. 
Tot slot ‘Fascinating Drums’ wat 
garant staat voor een luidruchtige 

uitsmijter die de leden van concertband en marchingband gezamenlijk ten 
gehore brachten. Nadat de leden van het slagwerk op adem waren 
gekomen was het tijd voor de toegift: het laaste nummer van ‘Shaffy!’ die 
door de zaal massaal werd meegezongen. 
En zo kwam een einde aan weer een muzikale avond met Rotterdam aan 
Zee. De vereniging zal zich gaan voorbereiden op de komende activiteiten 
rond kerst en voor volgend jaar, waarin de 90e verjaardag van RAZ gevierd 
zal gaan worden. 
 
Lijk het je ook leuk om muziek te maken bij de Marching Band of Concert 
Band. Kom eens langs op een repetitieavond op vrijdag van 19.00 tot 
22.15 uur in de Hoekstee. 
Lid worden, of donateur? Kijk op www.rotterdamaanzee.nl 
 



  

 
WIST U DAT 

 …Erik (vd Berg) erg heeft genoten toen hij weer eens grote trom speelde bij de 
intocht van Sinterklaas? 

 …hij misschien nog wel eens vaker komt invallen als wij hem lief aankijken? 
 …Rutger en Raymond Eygendaal wel een heel vreemde ontdekking deden 

deze dag? 
 …zij namelijk een Zwarte Piet in de Marchingband zagen lopen met de 

sousafoon van Mieke? 
 …dit niet eens de enige muzikale Zwarte Piet was? 
 …Harmen zich stoer heeft gedragen tijdens ons najaarsconcert? 
 …hij toen namelijk het lef had om voor het orkest te dansen met Jennifer? 
 …Harmen hierbij volgens de oma van Jennifer wel erg verliefd naar haar 

kleindochter keek? 
 …Jennifer nu echt een lokale bekendheid aan het worden is? 
 …zij naast haar foto’s in de krant nu ook geïnterviewd is door de WOS? 
 …dit op de wintermarkt in De Hoekstee was? 
 …Nelina hier een prijs heeft gewonnen met zo lang mogelijk op een Russisch 

fluitje blazen? 
 …Joop erg lang naar pakjesavond heeft uitgekeken? 
 …hij op deze dag namelijk van de pijn af zou zijn volgens de arts? 
 …hij dit helaas niet is? 
 …wij hem nog steeds heel veel sterkte toe wensen? 
 …Martin er een aantal volgelingen bij gaat krijgen? 
 …naast Leontine nu ook Harmen trombone wil gaan spelen? 
 …Martine zo blij was toen zij tijdens het voorjaarsconcert in het middelpunt van 

de belangstelling werd gezet? 
 …dit was omdat zij nu hard haar best doet om met Martin en Mieke mee te 

toeteren? 
 …Michel volgens Joop beter speelt als hij zich inbeeldt dat hij onder een balkon 

voor een mooi meisje staat te spelen? 
 …Merel pas bijna in haar saxofoon heeft overgegeven tijdens een repetitie? 
 …zij toen gelukkig een goede verpleegster naast zich had zitten (Jolanda)? 
 …Gwendolyn en Denise nog muzikaler zijn dan wij allemaal denken? 
 …zij op school hebben laten horen dat zij ook goed kunnen zingen? 
 …dwarsfluitjuf Mariska ook graag dit Raztertje leest? 
 …wij het daarom wel leuk vinden dat zij er ook een keer in voor komt? 
 …Rik en Rianne het sfeertje aan het proeven zijn in het orkest? 

 

 



GEZELLIGE FEESTDAGEN, EEN MUZIKAAL MAAR VOORAL 
EEN GEZOND 2007 U TOEGEWENST DOOR : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEES DICKELLEN 

JACK GERARD WIETSKE 

MARTIN JOHN PETER

TOON 

LISETTE 



  



 





 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 





 


