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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:  

 

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 - -  

 

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.

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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Nog anderhalve maand en dan laten we het jaar 2015 alweer achter ons. Een jaar wat voor 

Rotterdam aan Zee best een bewogen jaar genoemd mag worden. We hebben met z’n allen 

mogen genieten van een prachtig geslaagd voorjaarsconcert in Franse stijl. Het weekend in 

Harwich was het absolute hoogtepunt van dit jaar! De Marching Band heeft diverse succesvolle 

taptoe optredens achter de rug en een leuk optreden op de SS Rotterdam. En natuurlijk vele 

andere geslaagde optredens in binnen- en buitenland. De Concert Band haalde een mooi 

resultaat op het WFM Festival. Na een paar jaren waarin de aanwas van nieuwe leerlingen 

stagneerde, hebben we dit jaar tot nu toe 14!! nieuwe leerlingen ingeschreven op dwarsfluit, 

saxofoon, trompet en slagwerk. En misschien dat er nog wel een paar bijkomen naar aanleiding 

van ons scholenbezoek op de Driemaster. 

 

Helaas zijn we dit jaar twee dierbare muziekvrienden kwijtgeraakt. Op 9 mei overleed Rinus van 

Nieuwkerk. Hij was al geruime tijd ernstig ziek, was nog wel aanwezig op het voorjaarsconcert 

maar kon toen al niet meer meespelen. Peet Jansen overleed, toch nog onverwacht, aan de 

gevolgen van een ernstige ziekte. De week ervoor waren we met een aantal leden nog bij hem op 

bezoek en hij was vastberaden om op 28 november naar het concert te komen. Helaas heeft dit 

niet zo mogen zijn. Het is een groot gemis voor onze vereniging dat wij afscheid hebben moeten 

nemen van Rinus en Peet en beiden zullen nog lang in onze herinnering blijven. 

 

Zorgwekkend waren de ontwikkelingen rondom De Hoekstee. Diverse scenario’s zijn de revue 

gepasseerd, waaronder bijvoorbeeld sluiting van De Hoekstee en het verplaatsen van 

activiteiten/vereniging naar andere locaties in Hoek van Holland. Zoals het er nu naar uit ziet, 

blijft de Hoekstee in ieder geval voor een periode van 10 jaar behouden, en zal het noodzakelijke 

onderhoud gedaan worden om die periode te overbruggen. Dat is positief nieuws en geeft meer 

zekerheid over onze huisvesting voor de nabije toekomst! 

 

Het najaarsconcert op 28 november wordt het laatste hoogtepunt van dit jaar. Het programma 

staat vol met bekende muziek, met actuele titels als Uptown Funk en gouwe ouwe muziek van 

Abba en The Beatles. De Concert Band speelt ook de mooie werken die op het WFM festival 

uitgevoerd werden. Overigens zal Ellen van den Berg, de dirigent van de Concert Band, op deze 

avond niet zelf het orkest leiden. Zij heeft last van een hardnekkige blessure waardoor het 

momenteel voor haar onmogelijk is om te dirigeren. Gelukkig is Ellen op deze avond alsnog 

present want zij zal de presentatie van het concert voor haar rekening nemen. 

 

2015 is nog niet voorbij maar met diverse optredens in de planning voor 2016 en de eerste 

voorbereidingen voor ons 100-jarig bestaan in 2017, zijn wij ook al bezig met de toekomst. Wij 

hopen weer te mogen rekenen op de steun en inzet van de Gebiedscommissie, Gemeente 

Rotterdam, vrienden, sponsors, fondsen, opdrachtgevers, docenten, instructeurs, dirigent en 

uiteraard onze eigen leden en familie. Allen bedankt voor jullie steun en inzet in 2015! 

 

Martin Aalbregt 

Voorzitter 
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Beste vrienden van Rotterdam aan Zee, 

 

Het is alweer herfst en de winter staat voor de deur. Dit betekent dat wij weer de jaarlijkse 

najaarsconcert houden en bij een nieuw concert hoort een nieuw RaZtertje. 

 

Iets meer dan een half jaar is alweer verstreken na het voorjaarsconcert. Een tijd waarin 

Rotterdam aan Zee vele hoogte en helaas ook dieptepunten heeft meegemaakt. 

 

Een van de hoogtepunten is dat wij een nieuwe website hebben gelanceerd. Het gehele uiterlijk is 

vernieuwd en weer meer van deze tijd. Bij de wijziging van de website verandert stukje bij beetje 

ons huisstijl. Denk hierbij aan de lettertypen en de kleuren die worden toegepast. De 

veranderingen zijn zoveel als mogelijk in deze editie van het RaZtertje meegenomen. 

 

Het is allemaal wat zachter geworden en ik hoop dat ik u de sfeer van onze website een beetje 

kan meegeven met deze nieuwe editie van het RaZtertje. Het is nog wat experimenteel. Ik kan mij 

voorstellen dat het wellicht wat lastig is om te lezen. Als dit zo is laat mij of een ander lid van de 

vereniging dit weten. Ik pas het dan met alle liefde aan. 

 

Een dieptepunt is het verlies van twee leden van de Concert Band. Tijdens ons voorjaarsconcert 

van 11 april jl. was al bekend dat wij afscheid moesten nemen van Rinus van Nieuwkerk. Naast 

Rinus heeft de vereniging nu ook afscheid moeten nemen van Peet Jansen. 

 

In zeven maanden tijd is er zoveel gebeurd dat het niet allemaal in deze editie past. Veelal zijn het 

uiteraard de optredens, waarvan het meest indrukwekkende ons buitenlandtripje naar Harwich, 

Engeland was. Een samenvatting van het Harwichweekend vindt u terug in dit RaZtertje. 

 

Heeft u suggesties om in het RaZtertje te 

zetten? U kunt dat te allen tijde 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. 

Uiteraard kunt u ook gewoon één van onze leden 

aanspreken. Zij geven dat aan mij door. 

 

Mede dankzij de inzet van anderen heeft u weer 

het een en ander te lezen. Ik wens u veel plezier 

en zie u graag op ons concert op 28 november 

2015. 

 

Tim Groen 

Redacteur  

mailto:raztertje@rotterdamaanzee.nl
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Naast de wekelijkse repetities hebben het Leerlingenorkest, de Marching Band en Concert 

Band de volgende activiteiten op het programma staan: 

 

14 november 12.00 – 16.00 MB Intocht Sinterklaas Hoek van Holland 

21 november 09.30 – 13.30 MB Intocht Sinterklaas Ter Heijde 

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 

2016 

8 februari 06.30 – 23.30 MB Bonn, Duitsland 

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

27 april 10.30 – 12.30 MB Koningsdag Hoek van Holland 

10 juni 19.15 – 21.15 MB Avondvierdaagse Monster 

19, 20, 21 augustus   MB Le Touquet Plage, Frankrijk 

    Gent, België 

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

 

 

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 

Sinterklaas zaterdag 5 december 

Kerstvakantie maandag 21 december tot en met zondag 3 januari 

2016 

Voorjaarsvakantie maandag 22 februari tot en met zondag 28 februari 

Paasweekeinde vrijdag 25 maart tot en met maandag 28 maart 

Meivakantie maandag 25 april tot en met zondag 8 mei 

Pinksteren maandag 16 mei 

Zomervakantie maandag 11 juli tot en met zondag 21 augustus  

 

Let op! De repetities gaan met uitzondering van de zomervakantie wel gewoon door. 
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Sinds april 2015 geeft Lennart de Winter les aan de koperleerlingen van 

Harmonievereniging Rotterdam aan Zee.  

 

Lennart de Winter (1988) werd geboren in Naaldwijk. Op zijn 

elfde werd hij lid van de Honsels Harmonie en kreeg hij zijn 

eerste trombonelessen van Coen van ’t Hof. In 2008 begon hij in 

Rotterdam aan zijn conservatoriumstudie op Codarts bij Pierre 

Volders, Jörgen van Rijen en Remko de Jager. 

 

In het laatste jaar van zijn Bachelorstudie verhuisde de gehele 

tromboneklas naar het Conservatorium van Amsterdam. 

Zodoende studeerde hij in Amsterdam af in 2012. In de laatste 

twee jaren van zijn Bachelor volgde hij ook het bijvak HaFaBra-

directie, bij Carlo Balemans en Jan Schut. 

 

Na de Bachelor vertrok Lennart naar Zürich in Zwitserland om 

aan de Zürcher Hochschule der Künste verder te studeren. Daar 

behaalde hij in 2014 zijn diploma Master of Music Performance 

met het predicaat ‘sehr gut’. Momenteel doet hij nog een zij-instroom opleiding voor Docent 

Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam. Deze lerarenopleiding hoopt hij in 2016 af te 

ronden. 

 

Lennart heeft eerder les gegeven op de Caribische Brassband School in Rotterdam-Zuid en bij 

Harmonie Nootdorp, waar hij ook twee jeugdorkesten dirigeerde. Momenteel geeft hij 

tromboneles in het Westland en loopt hij stage op Gymnasium Haganum. 

 

Uitvoerend is Lennart te horen geweest in verschillende ensembles en orkesten waaronder 

Erasmus Trombone Kwartet, Nationaal Jeugdorkest, Asko | Schönberg Ensemble, Nieuw 

Trombone Collectief en Opernhaus Zürich (praktikant in 2013). Sinds 2014 speelt hij in het 

jongNBE, de ‘kweekvijver’ van het Nederlands Blazers Ensemble.  
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Hieronder krijgt u een beschrijving d ie 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. 

 

Op de dag dat hij of zij werd geboren, 

was het een redelijke zonnige en erg 

koude (max. -3,9 graden) dag met ruim 

3 uur zon. Het was vrijwel onbewolkt en 

er was een zeer zwakke wind (1 Bft) 

met zwakke windstoten (2 Bft). Hij of zij 

kan zijn of haar verjaardag samen met 

Hans van den Broek (Nederlands 

politicus), John Kerry (Amerikaanse 

Minister van Buitenlandse Zaken), 

Valentina Lisitsa (klassiek pianiste) en 

Viswanathan Anand 

(schaakgrootmeester) vieren. 

 

Hij of zij is een vroege vogel en zit zo nu en dan met vrienden in de kroeg. Hij of zij kookt ook in 

grote hoeveelheden erwtensoep, omdat anderen en hij of zij dat erg lekker vinden. De laatste tijd 

kookt hij of zij overigens stoofperen voor de hele buurt. 

 

In het jaar dat hij of zij lid werd, opende Prins Willem-Alexander de Willemsbrug in Rotterdam. 

Het is echt waar, toen was de koning nog prins. Hij of zij heeft nog in de drumband van 

Rotterdam aan Zee gespeeld. 

 

De inmiddels Koning Willem-Alexander is 

dan wel regelmatig in een paleis. Hij of zij is 

echter regelmatig in een kasteel! 

 

Naast het maken van muziek is hij of zij ook 

gek op voetbal en komt dan ook regelmatig 

bij voetbalwedstrijden. 

 

Weet u wie deze muzikant is? 

 

Het antwoord hoort u na de pauze van het concert. 
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Firework  arr. Michael Brown 

The Hunger Games  arr. Michael Brown 

Pirates of the Caribbean  arr. Michael Brown 

Meet the Beatles  arr. Johnnie Vinson 

 

 

Uptown funk  arr. Jay Bocook 

Pompeii  arr. Tom Wallace 

? 

Slam !  Leon Camp 

Live and let die  arr. Paul Murtha 

  perc. arr. Will Rapp 

Conga  arr. Victor Lopez 

 

 

Voor 1 euro per lot maakt u kans 

op een leuke prijs! 

 

Raad de Muzikant! 
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Concert Tune   Jan Ceulemans 

 

Always look on the bright side of Life arr. Manfred Schneider 

 Ter nagedachtenis aan Peet Jansen 

 

Goddess of Fire  Steven Reineke 

 

Super Mario Bros  arr. Takashi Hoshide 

 

Norwegian Woodn’t  arr. Ed Keeley 

 

Elisabeth  arr. Johan de Meij 

 

Abba Gold  arr. Ron Sebregts 

 

Hollandse Hits  arr. Peter Kleine Schaars 

 

 

 

 

Na afloop van het concert houden wij een 

uitgangscollecte. Wij hopen op uw steun!  
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In ieder RAZtertje zal een lid een klein stukje over zichzelf en Rotterdam aan Zee 

schrijven. Deze keer is dat Sietse Schaap. 

 

Het was bijna logisch dat ik een instrument zou gaan spelen 

want ik kom uit een best wel muzikale familie. Mijn broer 

drumt, mijn moeder zingt en speelde dwarsfluit net als mijn 

oma die blok- en dwarsfluitles gaf en zelf dwarsfluit en fagot 

speelde. Zij speelde in een harmonieorkest. 

 

Mijn interesse in muziek  is begonnen rond mijn 7e jaar. Ik heb 

toen een periode muzikale vorming gevolgd in ‘s Gravenzande waar ik kennis maakte met de 

blokfluit, slagwerk en andere instrument.  

 

Het heeft toen een paar jaartjes geduurd voor ik klarinet wilde spelen. Toen ben ik samen met 

mijn moeder een keer naar De Hoekstee gegaan waar we de klarinet- en saxofoon leraar Heiko 

hebben gesproken. 

 

Ik was dolenthousiast over het feit dat ik binnenkort klarinetles 

zou krijgen maar dat bleek een dode mus. Ik moest tot mijn spijt 

nog een maandje wachten want ik miste een voortand en tja, 

zonder voortand kun je geen klarinet spelen. 

 

Toen die maand eindelijk over was en ik weer een zo goed als 

compleet gebit had kreeg ik eindelijk mijn eerste proefles. In die 

proefles kreeg ik meteen al mijn eerste noten uit mijn klarinet waar 

ik natuurlijk hartstikke trots op was en toen was het zeker: ik wil 

klarinet spelen. Na ongeveer 1 jaar mocht ik toen bij het 

Leerlingenorkest spelen en na nog ongeveer 2 jaar zat ik bij de Marching Band daar leerde ik 

marcheren en allemaal nieuwe muziekstukken.  

 

Nu zit ik al rond de 3 jaar bij de Marching Band en doe ik ook 

voor het eerst mee bij de Concert Band wat ik ook geweldig 

vind. 

 

Maar genoeg over mij, hierbij geef ik de pen door aan Joris 

Braster  
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2 november was het dan zover. Een hele delegatie bestaande uit Martin Aalbregt, Anja 

Valstar, Ruben de Bode, Dick Vermeulen, Sabine Rietkerk, Bas Rietkerk en Max 

Rietkerk gingen op bezoek bij basisschool De Driemaster.  

 

U leest het overigens goed dat er een drietal Rietkerken meededen en nog 

leuker…Dick Vermeulen is de vader van Sabine Rietkerk. Dus drie 

generaties van de vereniging op één school, zeg maar een soort familie-

uitje, maar we dwalen af. 

 

De gehele delegatie ging op bezoek bij de leerlingen van groepen 4 en 5. 

Daar werd hen verteld over onze vereniging, hoe leuk het is om samen 

muziek te maken en dat ze bij Rotterdam aan Zee een muziekinstrument 

kunnen leren bespelen. Max (zelf nog maar pas leerling) heeft ongeveer de 

hele ochtend stukjes gespeeld op zijn trompet. De anderen speelden 

natuurlijk ook wat stukken. De kinderen waren allen erg onder de indruk en 

enthousiast. De leerlingen van groepen 4 en 5 konden zelf ook allerlei 

instrumenten uitproberen en meedoen aan een 

muziekspel. 

  

En het leuke van dit alles is dat we, door onder andere 

deze bezoeken, hopelijk nieuwe leerlingen krijgen. 

 

Lijkt het u ook leuk om een muziekinstrument te 

bespelen? Vraag één van de leden of vraag direct aan 

onze leerlingencoördinator Marianne van der Marel (zie 

algemene informatie) of mail naar 

muziekles@rotterdamaanzee.nl. 

 

De Quad vlak voor de opmars van taptoe Pijnacker van de  standaard viel? 

Rik deze  daarna heel  vakkundig lostrok en weer stevig vast maakte met  Tyraps? 

 

Rotterdam aan Zee op de SS Rotterdam heeft gespeeld? 

Dit voor een bedrijfsfeest van de grootste Belgische publieke omroep was? 

 

Volgens Sabine katoen van schapen komt? 

En dat dit nog lekker zacht is ook? 

Wol dan vermoedelijk van een plant zou 

moeten komen?

mailto:muziekles@rotterdamaanzee.nl


november 2015 Pagina 20 www.rotterdamaanzee.nl 
 

 
 
 
 
 
  
 

  



november 2015 Pagina 21 www.rotterdamaanzee.nl 
 

 

  



november 2015 Pagina 22 www.rotterdamaanzee.nl 
 

 

 

 

• 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.

http://www.green-care.nl/
http://www.green-care.nl/
http://www.green-care.nl/
http://www.green-care.nl/
http://www.homegardenresort.nl/
http://www.homegardenresort.nl/
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Na een voorbereiding van ruim anderhalf jaar was het dan zover. Harmonievereniging 

Rotterdam aan Zee vertrok onlangs richting Engeland voor een muzikale uitwis seling 

met onze vrienden van de Tendring Brass Band uit Harwich.  Het was reeds 9 jaar 

geleden dat we daar zijn geweest en 7 jaar sinds ze Hoek van Holland hebben 

bezocht.  

 

Op vrijdagavond 26 juni vertrok een groep van 54 leden met de Stena Line naar Harwich. Was de 

reis op zich al een feestje, het onthaal was dat nog meer. Na het ontbijt zijn we met alle leden 

vertrokken naar het oude stadje Colchester. Een groot deel van de leden heeft het oude kasteel 

of de prachtige kasteeltuin bezocht. Na dit korte culturele uitstapje is de vereniging vertrokken 

naar een stadje genaamd Halstead. In een prachtig park met echte ouderwetse muziektent 

hebben zowel de Marching Band als 

de Concert Band een optreden 

gegeven. Na ons concert, gaf ook de 

Tendring Brass band een prachtig 

concert. Als finalestuk van onze 

concerten hebben we gezamenlijk 

afgesloten met 2 nummers. Wat is 

het ontzettend leuk om met zo’n 

grote groep muzikanten – ca. 70 

muzikanten- samen mooie muziek te 

maken. De volgende ochtend zijn we 

door onze vrienden van Tendring Brass Band getrakteerd op een echt Engels ontbijt. De 

Marching Band vertrok niet lang daarna  voor een mars door Harwich. Het was twee weken voor 

vertrek nog niet zeker of we toestemming kregen om te mogen marsen, maar mede dankzij de  

ingeroepen hulp van de voorzitter van onze gebiedscommissie kreeg de Marching Band toch 

toestemming om in Harwich te marsen. In Engeland is het niet gewoon dat een orkest of band op 

straat loopt, de reacties waren mede daardoor erg enthousiast. 's Middags is er nog een concert 

verzorgd in de St. Nicolas church. Na afloop van de eerste helft waarin 

de Concert Band een prachtig en divers concert gaf stond menig lid 

buiten met een grote glimlach. Het spelen in een kerk met zo'n akoestiek 

is een waar feest! Na ons concert volgde nog een concert van de Brass 

Brand om daarna weer gezamenlijk af te sluiten met een aantal 

nummers. Behalve dat de muzikanten het gevoel hadden dat dit een heel 

goed concert was, werd dat ook beaamd door het publiek. Samen muziek 

maken is leuk en mooi, maar horen dat het publiek zich heeft vermaakt is 

nog beter.  

 

Na een gezellig barbecue zijn de leden uiteindelijk op zondagavond 

vertrokken om op maandag weer aan te komen in Nederland. Namens 

alle leden bedanken wij onze sponsoren die deze fantastische reis mede 

mogelijk hebben gemaakt.  
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Zoals eerder in dit RaZtertje vermeld hebben wij als vereniging afscheid moeten nemen van twee spelende 

leden van de Concert Band. 

 

Rinus van Nieuwkerk, die lid was van EMM Maasdijk, speelde altijd graag 

mee op de bas bij Rotterdam aan Zee en was uiteindelijk ook lid geworden bij 

Rotterdam aan Zee. Dit heeft hij vele jaren mogen doen. Met het 

voorjaarsconcert speelde hij al niet. Toen werd hij al gemist en hij wordt nog 

altijd gemist bij de repetities. Zijn droge humor en best wel Westlandse 

accent was voor de meesten dan niet altijd te verstaan, maar voor zijn 

blaasmaatjes Mieke Op ’t Hoog en Michel Boks was het prima te verstaan! 

Zijn instrument heeft hij nagelaten bij Rotterdam aan Zee. Deze wordt nu 

goed verzorgd door Michel Boks. 

 

Peet Jansen, de vrolijke noot of beter 

gezegd de vrolijke trom. Altijd achterin 

het overzicht bewarend bij de Concert Band. Op 20 oktober 

ontvingen wij het droevige bericht dat Peet Jansen op 67 jarige 

leeftijd is overleden. Peet was een verenigingsmens pur sang. Hij 

stond altijd klaar voor de vereniging. Hij was een periode voorzitter 

van Rotterdam aan Zee, daarnaast enthousiasmeerde hij iedereen 

voor evenementen zoals een taptoe, de reis naar Engeland enz. Zijn 

overlijden kwam ondanks zijn ziekte toch nog onverwachts en wij 

zullen hem missen, als lid/slagwerker en als vriend. In het concert 

dragen wij zijn levensspreuk uit wat ook een nummer is, 

  

“Always look on the bright side of life”. 
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Het gure herfstweer is al weer volop aanwezig. Wat is er dan fijner om heerlijk thuis 

te komen voor een kop warme chocolade melk met een flink stuk speculaastaart met 

peer.  

 

Wat zijn de ingrediënten:  

- 4 kleine handperen 

- 1 el citroensap 

- 150 g boter (zacht) 

- 150 g amandelspijs 

- 4 eieren 

- 150 g bloem 

- 1 el speculaaskruiden 

- 4 el abrikozenjam 

 

Verwarm de oven voor op 160 °C. Halveer de peren, schil ze en verwijder de klokhuizen. Wrijf de 

peren in met citroensap. 

 

Klop in een kom de boter met de amandelspijs met de handmixer tot een romige massa. Klop 

eerst één voor één de eieren erdoor en voeg dan al kloppend de bloem, speculaaskruiden, een 

mespunt zout en jam toe. Klop alles tot een mooi beslag. 

 

Schep het beslag in de ingevette vorm en leg de peren er in een cirkel in, met de bolle kant naar 

boven en de smalle kant naar het midden. 

 

Zet de vorm op het rooster in het midden van de oven en bak de taart in ca. 50 min. goudbruin en 

gaar. Laat de taart in de vorm afkoelen. 

 

Variatietip: gebruik in plaats van peren, stukjes appel en garneer de taart met een lekker toef 

slagroom.  
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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

