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Tevens programma voor  
  
 

HET BRINKPLEIN CONCERT OP 
 7 JULI 2007  

 

 
Aanvang: 15.00 uur   





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 

Functie Naam adres Telefoon/email 

Dagelijks Bestuur 
Voorzitter Gerard Stolze  Scheerderij 98, 

3142 JC Maassluis 
010 - 59 28600 
voorzittter@rotterdamaanzee.nl 

2de Voorzitter Dick Vermeulen Theeboomstraat 17 
3151 RR Hoek van Holland 

0174 - 384815 
2de.voorzitter@rotterdamaanzee.nl 

Secretaris Bob v. Ettinger Erickstraat 5 
3151 PA Hoek van Holland 

06 – 24905780 
secretaris@rotterdamaanzee.nl 

2de Secretaris Martin Aalbregt Willem van Houtenstraat 77 
3151 AC Hoek van Holland 

0174 – 383634 
2de.secretaris@rotterdamaanzee.nl 

Penningmeester 
  

Leo Op ’t Hoog 
 

Mahustraat 193 
3151 PE Hoek van Holland 

0174-421902 
penningmeester@rotterdamaanzee.nl 

Concert Band 
Voorzitter Nelina Korteland Willem Barentstraat 34 

3151 WG Hoek van Holland 
0174 -  382759 
cb.voorzitter@rotterdamaanzee.nl 

Algemeen bestuurslid Carin Eijgendaal Orteliuspad 34 
3151 PT Hoek van Holland 

0174 – 384432 
cb.bestuur1@rotterdamaanzee.nl 

Algemeen bestuurslid Sabine Rietkerk   
cb.bestuur2@rotterdamaanzee.nl 

    

Marching Band 
Voorzitter Mieke Op ’t Hoog IJsselsteinlaan 5-2 

3525 ES Utrecht 
06-27185581 
mb.voorzitter@rotterdamaanzee.nl 

Algemeen bestuurslid Anja Valstar De Cordesstraat 99 
3151 BK Hoek van Holland 

06-12105226 
mb1.bestuur@rotterdamaanzee.nl 

Algemeen bestuurslid Marina van den 
Bos 

Willem Barentsstraat 52 
3151 WG Hoek van Holland 

0174-383990 
mb2.bestuur@rotterdamaanzee.nl 
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Van de Voorzitter 
 

Op onze website en in de Hoekste Krant heeft u kunnen lezen hoe 
succesvol ons jubileumconcert van 14 April is geweest. Het bestuur heeft 
direct na het concert tijdens een bestuursvergadering een kleine evaluatie 
gehouden. De algemene indruk was positief en de gekozen formule om het 
publiek rondom tafeltjes te laten plaatsnemen, onder begeleiding van onze 
geweldige pianist, is zeker voor herhaling vatbaar. Fijn ook om te 
constateren dat iedereen meehielp na afloop om de zaal weer op orde te 
brengen. Het is onmogelijk een vereniging draaiende te houden zonder de 
hulp van een ieder. Ik hoop ook dat bij het volgende concert weer op deze 
ondersteuning mag worden gerekend. Een week voor het jubileumconcert 
is door de Marching Band een promotie mars gemaakt door ons dorp. 
Hierbij zijn veel positieve reacties ontvangen en de flyers waren in een 
mum van tijd uitgedeeld en sorteerde in ieder geval genoeg effect want ’s 
avonds zat de Hoekstee tot aan de nok toe vol. 
  
De vereniging nadert het einde van het seizoen maar er staat toch nog één 
evenement op stapel nl. ons optreden op 7 Juli op het Brinkplein in het 
kader van de zomeractiviteiten van de Deelgemeente. Om 14.00 uur zal de 
Marching Band starten met een mars door het dorp waarna om ongeveer 
15.00 uur de Concert band het zal overnemen met een luchtig concertje. 
 
Op 13 Juli hopen wij ons seizoen feestelijk te kunnen afsluiten met een 
gezellig samenzijn van alle leden. 
 
Mocht u op vakantie gaan dan wens ik u vanaf deze plaats een fijne 
vakantie toe.  
  

 
Gerard Stolze 
 



Van de Redactie 
 
Beste vrienden van RAZ,  
 
Voor u ligt weer de 9de editie van het Raztertje. Het is weer gelukt om een 
editie uit te brengen maar de redactie merkt dat het aanleveren van kopij 
niet van harte gaat. Daarom een beroep op alle leden om eens in de pen te 
klimmen om het volgende Raztertje weer eens lekker te voorzien van 
leesvoer en andere interessante informatie. 
 
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 leesplezier. 
 
Een hartelijke muziek groet van de redactie 
 
Martin, Mieke , Bob  en Gerard 
 



 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   

 
 



Activiteiten van de Vereniging 2007/2008: 
 
Wilt u op de hoogte blijven van onze optredens? Stuur dan een 
mailtje naar info@rotterdamaanzee.nl   dan laten wij het weten 
wanneer we weer de straat op gaan dan wel een concert zullen geven! 
Indien u de MB of CB wilt inhuren dan kunt u op de website een 
formulier invullen om een optreden te reserveren. 
 
 
7 Juli   CB+MB Zomermiddagconcert Brinkplein 
13 Juli   CB+MB Feestelijke afsluiting jubileum 
17 Augustus  MB  Avondvierdaagse binnenhalen 
24 Augustus  CB+MB 1st repetities 
6 Oktober   MB  Furiade 
20 Oktober  CB  Westland Festival 
17 November  MB  Intocht Sint Nicolaas 
24 November  MB+CB Najaarsconcert 
 
2008: 
 
21 Juni    CB  Verona aan de Maas (Rotterdam)  
29/30/31 Aug.   CB+MB Harwich Brassband op bezoek in HvH.  
 
 
  
 
 

 
 

Word nu lid of donateur 
 

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.  
 
 



Terugblik Jubileumconcert 14 April 2007 
Van uw Razende Reporter.  
 

Zaterdag, 14 April vierde de Harmonievereniging Rotterdam Aan Zee haar 
90 jaar jubileum door het geven van een fantastisch concert aan donateurs 
en genodigden. Het publiek kwam in grote getale (ruim 200) naar het LCC 
de Hoekstee. Er moesten zelfs extra stoelen worden aangesleept. 

De jubileumcommissie, had een prestatie van formaat geleverd. Oud 
archiefmateriaal  waaronder foto's, receptieboeken, concoursuitslagen, 
medailles etc. tot aan de oude koperentrom en het vaandel waren de 
gehele avond te bezichtigen. De Hoekstee werd door het team van Leo Op 
't Hoog zodanig ingericht dat het thema "een avondje uit" volledig tot zijn 
recht kwam. Dit thema bleek echt een succesformule te zijn. Bij 
binnenkomst werd het publiek onder pianoklanken begeleidt naar haar 
plaatsen door gastheer Joop en gastvrouw Jolanda. De mensen zaten 
gezellig rondom de tafeltjes alwaar zij de gehele avond werden bediend. 
Kortom de mensen 
voelden zich echt een 
avondje uit. De Marching 
Band opende het concert 
met het nummer: Cannet 
Heat om daarna op een 
geheel eigen wijze het 
thema "een avondje uit" in 
te vullen. De MB bleek 
werkelijk acteer talent in 
huis te hebben. Met 
pannen, potten, deksels 
en pollepels werd een act 
opgevoerd á la Slagerij 
van Kampen. Het vergde 
van de leden veel improvisatie maar het resultaat mocht er wezen. De 
Concert Band borduurde voort op het thema en heette met Cabaret het 
publiek een Herzlich Wilkommen. Voordat Tin Tin (van de musical Kuifje) 
werd gespeeld introduceerde de voorzitter twee jonge muzikanten t.w. 
Rianne en Rik die voor het eerst mochten meedoen met het grote orkest. 
Na nog enig geharrewar met Joop van der Ende over de 'copyrights' van 
de musical Kuifje, konden de leden van de CB zich vastbijten in Tin Tin 
waarbij een echte Kuifje en het hondje Bobbie niet mochten ontbreken. Na 
de pauze werd door het orkest een gevarieerd programma uitgevoerd uit 



de film- en musical wereld die door 
Bob, onze presentator, op zijn eigen 
wijze werd aangekondigd begeleidt 
met de bijbehorende filmbeelden. Na 
alle bedankjes van de voorzitter sloot 
Rotterdam aan Zee de avond af met 
een gezamenlijk optreden van de 
Marching- en Concert Band met het 
toepasselijk nummer "I will Survive".  

Het publiek kon na afloop nog even 
nagenieten in de foyer waar DJ 
Aalbregt van Reflex voor de muzikale 
begeleiding zorgde. Helaas voor de 
ouder jongeren onder ons misschien 
iets te veel (en hard) van het goede, 
maar onze jeugdleden gingen 
helemaal uit hun dak. 

Na deze avond is er maar een conclusie: Rotterdam aan Zee anno 2007 is 
een vereniging dat staat als een huis.  

  
Met dank aan het gehele bestuur, leden, dirigent, instructeur, donateurs en 
sponsors (zie bij sponsoring) en het personeel van het LCC de Hoekstee 
die dit hebben mogelijk gemaakt. Speciale dank aan Huib de Vries , de 
jubileum commissie en het 'aankleed team' van Leo Op 't Hoog. 



 
 
 

 

PROGRAMMA CONCERT  BAND 
 

 

1. Great Classics 1     Arr. W. Kalischnig 
 
2. Bohemian Rhapsody  F. Mercury/Arr. P. Murtha 
 

3. Mambo Jambo     Perez Prado/Arr. N. Iwai 

 

4. Pirates of the Caribbean   Klaus Badelt 

 

5. Italian Holiday     Arr. R. Beck 

 

6. The Legend of Zorro    J. Horner/M. Brown 
(Collecting the Ballots-Statehood Proclaimed-Stolen Votes 
My family is My Life-The Train) 

 

7. Mac Arthur Parc     Jimmy Webb/Arr. J. Nowak 
 
8. I will Survive     Arr. R. Sebregts 
 

 

 

 

 

 



 
  
 
 



 
 
 



 
  



 





 

 
 
 

 





 



 


