
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



maart 2016 Pagina 2 www.rotterdamaanzee.nl 
 

  

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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Op 27 mei aanstaande is het nog exact één jaar voordat Rotterdam aan Zee precies 100 jaar zal 

bestaan. Dat is uiteraard een feestje waard! 2017 wordt dan ook een jaar waarin we als 

vereniging allerlei activiteiten zullen gaan organiseren om dit jubileum te vieren. De 

jubileumcommissie buigt zich over tal van ideeën en ik vertrouw erop dat het een super mooi jaar 

gaat worden voor onze vereniging. 
 

Ook in 2016 zitten we niet stil; in januari kreeg het bestuur toestemming van de leden om een 

investeringsplan ten uitvoer te brengen. Het plan omvat een investering van rond de 30.000 euro! 

Zo staan er onder andere zes nieuwe snare drums, een marimba, een drumstel, cymbals, een 

nieuwe baritonsaxofoon en diverse nieuwe uniformen in het investeringsplan. Binnenkort gaan de 

brieven de deur uit richting fondsen en mogelijke sponsors want daar hopen we het grootste deel 

van de investering vandaan te kunnen halen. Als alles volgens plan verloopt dat hopen we aan het 

einde van dit jaar of begin 2017 de nieuwe instrumenten en uniformen in gebruik te nemen. 
 

Onze muzikanten verzorgen jaarlijks tussen de 25 en 30 optredens dus er wordt veel gebruik 

gemaakt van de instrumenten en uniformen. Zeker de Marching Band, die het grootste deel van 

de optredens verzorgt, heeft dringend behoefte aan nieuwe instrumenten en uniformen. Gelukkig 

hebben we ook niet te klagen over de aanwas van nieuwe leerlingen. Momenteel hebben we meer 

dan 35 leerlingen die wekelijks bij onze docenten muziekles volgen. Des te belangrijker dat we 

investeren in goede instrumenten en uniformen, zodat iedereen met veel plezier goed muziek kan 

maken. 
 

Momenteel werken we met z’n allen met veel plezier naar het voorjaarsconcert toe, wat deze 

keer geheel in Flower Power stijl zal worden gehouden. De Concert Band doet dat sinds januari 

onder leiding van Peter Habraken. Hij vervangt Ellen van den Berg tot zij weer helemaal hersteld 

is van de hardnekkige blessure waardoor zij sinds oktober vorig jaar helaas uit de running is. 

Gelukkig hebben we met Peter een uitstekende vervanger voor Ellen, die met veel enthousiasme 

en vakmanschap het orkest op de wekelijkse repetities klaarstoomt voor het concert. Het belooft 

weer een fantastische avond te worden waarbij Ellen op haar onnavolgbare wijze de avond aan 

elkaar zal praten. 
 

Graag tot ziens op 9 april bij ons Flower Power concert! 

 

Martin Aalbregt 

Voorzitter  
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Beste vrienden van Rotterdam aan Zee, 

 

Wij hebben alweer heerlijk en mooi weer gehad. De zon wint aan kracht en de wind waait minder 

hard. De sneeuwklokjes, narcissen, krokussen en hyacinten waren allen wat vroeg, maar wat is 

dat mooi he? 

 

Over bloemen gesproken…  

 

Wat ook zo mooi was, was de tijd van hippies, protesten en nog wat andere zaken die ik even niet 

zal benoemen vanwege jeugdige leden die dit mogelijk lezen. Of te wel de tijd van Flower Power! 

Overigens heb ik dat van horen zeggen, want die tijd is ver voor mijn tijd. Ben ook nog zo jong 

(zou u echt niet zeggen als u mij ziet, maar dat even tussen ons gelaten). 

 

Ons voorjaarsconcert van 9 april aanstaande heeft als thema Flower Power. Nu kan ik natuurlijk 

ontzettend veel van de Flower Power tijd vinden en in het RaZtertje zetten, maar ik moet 

natuurlijk ook rekening houden met… de jeugd van tegenwoordig. Daarnaast heeft Rotterdam 

aan Zee uiteraard een geheel eigen invulling gegeven aan die tijd met eigentijdse oude (nou ja 

eerder tijdloze) muziek. 

 

Waar we zeker niet voor om moeten kijken is dat de Flower Power ook staat voor de 

Vietnamoorlog. Eigenlijk ook het begin van geweldloos protesteren en joy, peace and happiness. 

Alles komt terug in het concert, maar ook in deze editie van het RaZtertje. 

 

Ik hoop u te zien en wat ook leuk is, is om even de hand te kunnen schudden of een knuffel te 

geven op het concert. Ik zou zeggen peace, relax and enjoy!!  

 

Tim Groen 

Redacteur   
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Naast de wekelijkse repetities hebben het Leerlingenorkest, de Marching Band en 

Concert Band de volgende activiteiten op het programma staan: 

 

2016 

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

27 april 11.30 – 13.30 MB Koningsdag Hoek van Holland 

4 mei 19.00 – 20.30 CB Dodenherdenking, Hoek van Holland 

4 juni 19.00 – 21.00 Leerlingen, Leerlingenvoorspeelavond, LCC de   

   LLO Hoekstee  

10 juni 19.15 – 21.15 MB Avondvierdaagse Monster 

12 augustus 19.00 – 21.00 MB Avondvierdaagse Hoek van Holland 

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. 

 

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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Beste leden van Rotterdam aan Zee, 

 

Nu we al weer ruim twee maanden 

samenwerken en het concert van 9 april 

dichterbij komt, lijkt het  mij leuk om jullie eens 

over mijn ervaringen tot nu toe te schrijven. Ik 

was pas één keer eerder in Hoek van Holland 

geweest, voor het gezellige jaarlijkse etentje 

met de collega-muziekdocenten plus het 

bestuur van de SRMO (Stichting Regionaal 

Muziek Onderwijs, een collectief van zzp’ers in 

het Westland). En toen kreeg ik een telefoontje 

van Ellen… Of ik tijdens haar herstel de 

honneurs waar wilde nemen. Dat wilde ik wel! 

Uiteraard volgde nog telefonisch contact en 

een gesprek met Martin en Dick, en na jullie 

nieuwjaarsconcert zijn we dan begonnen.  

 

Het thema van het concert en alle ideeën en 

details daaromheen vind ik echt geweldig; zelf 

zou ik dat niet zo kunnen verzinnen als Ellen, 

met haar onuitputtelijke fantasie. Het 

repertoire past er natuurlijk uitstekend bij. En 

vanwege mijn klassieke alsook lichte 

muziek/jazz achtergrond (voor jullie 

beeldvorming: aan het Conservatorium van 

Enschede heb ik klassiek klarinet en hafadirectie gestudeerd, en later in Den Haag jazzklarinet) 

kan ik het met jullie ook lekker uitdiepen. Elke week, na afloop van de repetitie, is het duidelijk 

dat we kwalitatief weer een flinke stap vooruit hebben gezet naar het optreden toe. En tijdens de 

repetities ervaar ik een heel prettige sfeer, geconcentreerd en doelgericht, maar tegelijkertijd ook 

gezellig. 

 

Dus… wat mij betreft gaan we de komende drie weken lekker zo door! Leuk dat Ellen de 

presentatie van het concert doet; ik ben nu al benieuwd... En… hopelijk kan ze daarna weer gaan 

opbouwen met dirigeren! 

 

Bedankt allemaal tot dusver, en op naar een mooi concert! 

 

- Peter Habraken    
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De Jeugd- en Activiteitencommissie bestaat dit jaar alweer 7 jaar. Voor de vereniging worden 

door de commissie allerlei activiteiten georganiseerd. Terugblikkend zijn dat veelal dezelfde 

zaken. Voor onze vrienden van Rotterdam aan Zee niet zichtbaar, maar voor de leden wel zijn dit: 

- de nieuwjaarsborrel; 

- het eindfeest voor de afsluiting van het seizoen; 

- het eten van het Leerlingenorkest en Marching Band tijdens concerten; 

- kamp voor de jeugd en leden die zich jeugdig voelen; 

- presentje voor de kerstdagen inclusief de uitnodiging van de nieuwjaarsborrel. 

 

Het jaarlijkse kamp was verleden jaar niet georganiseerd, omdat we met de hele vereniging al 

naar Engeland gingen. Dit jaar is er ook geen kamp, omdat de Marching Band al een heel 

weekend naar België en Frankrijk gaat. De meeste kampgangers (zo niet alle) spelen ook in de 

Marching Band. 

 

Wat u wel ziet, maar wellicht niet bewust bij stil staat (en dat is positief bedoeld), zijn: 

- de collecte van Jantje Beton (samen met de Scouting Prins Hendrik Hoek van Holland); 

- de promotietafel bij de ingang van de zaal; 

- de beroemde tombola tijdens de voor- en najaarsconcerten. 

 

Omdat de commissie al 7 jaar bestaat is er een enquête onder 

de leden gehouden. Wij als commissie wilden graag van de 

leden weten wat zij van de activiteiten vinden en/of ze graag 

wat anders willen. Wat blijkt… de leden die gereageerd 

hebben waren zeer tevreden en er zijn een aantal nieuwe 

ideeën geleverd. Daarnaast weten wij nu ook de behoefte van 

een aantal leden die de oudere groep van de vereniging 

representeren, waar wij samen met het algemeen bestuur van 

de vereniging mee bezig zijn. 

 

Al met al, we gaan nog even door, samen met de leden en niet te vergeten de aanhang van de 

leden die onze vereniging een warm hart toedragen. 

 

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 

 

 

mailto:jeugd_en_activiteitencommissie@live.nl
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Shake It Off  arr. Michael Brown 

Dansburry Run  Michael Sweeney 

The Best of Chicago  arr. Paul Murtha 

Soul Bossa Nova  arr. Johnnie Vinson 

 

 

Paint it, Black  arr. Roland Barret 

Soul Sacrifice  arr. Michael Brown & Will Rapp 

Touch Me  arr. Paul Murtha & Will Rapp 

I am the Doctor  arr. Matt Conaway 

Light My Fire  arr. Paul Murtha & Will Rapp 

California Dreamin’  arr. Victor Lopez & 

  Anthony M. Falcone 

 

 

Voor 1 euro per lot maakt u 

kans op een leuke prijs! 
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Joy, peace and happiness   R. Philips 

 

Miss Saigon  arr. Warren Barker 

 

Nights in white satin  arr. Marcel Saurer 

 

Flower Power  arr. Don Campbell 

 

Cream of Clapton  arr. Ron Sebregts 

 

Aquarius/Let the sunshine in  arr. Jérôme Thomas 

 

Rolling Stones  arr. Peter Kleine Schaars 

 

Joe Cocker  arr. Wolfgang Wössner 

 

 

 

 

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 Joris Braster. 

 

Als mijn moeder mij vroeger niet had gedwongen om iets met muziek te 

gaan doen, zat ik nu waarschijnlijk niet op RAZ. Toen ik klein was heb ik 

wel muzieklessen gevolgd, waarbij je elke les kennismaakte met een 

ander instrument, maar ik had geen idee wat voor instrument ik nou echt 

wilde kiezen, áls ik er al een zou kiezen. Ook kregen we op de 

basisschool een kennismaking les met bepaalde instrumenten, dit vond ik allemaal erg leuk, maar 

ook echt op les gaan? En welk instrument zou ik dan kiezen? En zou ik het wel kunnen?  

 

Nou zit de muzikaliteit wel in de familie, mijn oma speelt namelijk 

piano, mijn moeder zingt en speelt dwarsfluit en zelf zing ik en 

speel ik dus sinds kort klarinet en piano, en daarom stond mijn 

moeder erop dat ik een instrument ging spelen. Bij elk concert van 

RAZ waren mijn moeder en ik van de partij en dan zei mijn moeder 

weer: “Goh, saxofoon, lijkt je dat niet wat?”, of “Is trompet niet 

wat voor jou?”, maar ik wist eigenlijk niet of ik wel een instrument 

wilde spelen. Toen heb ik er uiteindelijk (onder lichte dwang) toch 

voor gekozen om een instrument te gaan spelen en dat werd 

klarinet, ik kende Sietse namelijk al, die speelde ook klarinet, en 

dat leek me dan wel het leukste als ik dan toch moest kiezen. 

Onderhand vind ik het toch wel leuk, zit ik al zo’n 3 jaar op 

klarinetles en speel ik elke week mee in het Leerlingenorkest en in 

de Marching Band, ook hoop ik binnenkort naar de Concert Band 

te kunnen.  

 

Maar dat was wel weer genoeg info over mij, hierbij geef ik de pen door aan Aniek Veltman! 
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Maandag 8 februari, 06.30 uur. De 

Marching Band van Rotterdam aan 

Zee vertrekt samen met de 

majorettes van Show - en 

Twirlvereniging De Glazen Stad 

richting Bonn in Duitsland.  

 

Hier wordt zoals elk jaar een 

carnavalsoptocht gehouden die door 

o.a. de Marching Band muzikaal 

begeleid zal worden. De busreis was 

zoals altijd weer heel gezellig en na 

aankomst konden we ons gelijk 

voorbereiden op de tocht. Gelukkig zat 

ook het weer mee. De weersvoorspellingen gaven niet veel goeds aan, maar gelukkig brak, tegen 

ieders verwachting in, de zon door en konden we de optocht toch lopen zonder doorweekt terug 

te komen. 

  

Uit eerdere optredens in Bonn 

is gebleken dat de mensen ons 

bezoek altijd met veel 

enthousiasme verwelkomden en 

dat was dit jaar zeker niet 

anders. De mensen stonden, 

verkleed en wel, in rijen dik mee 

te zingen en dansen. Ook 

riepen ze dingen als “Alaaf 

Hoek van Holland!” en 

“Rotterdam aan Zee Alaaf!”, 

wat wel grappig was om te 

horen. Terwijl we door het 

centrum van de stad liepen, 

werd er zowel voor als achter 

ons vanuit grote, maar vooral mooi versierde, praalwagens met snoep en snacks gegooid richting 

de menigte.  

 

Na een vermoeiend, maar vooral leuk optreden stapten we in de bus en vertrokken we naar huis. 

Zoals u waarschijnlijk wel gewend bent van de Marching Band reden we op de terugweg langs de 

McDonald’s om daar ons “avondeten” te halen. Hierna reden we verder richting Hoek van 

Holland, om vervolgens allemaal naar huis te gaan en in ons bed te kruipen. Ik denk dat we gerust 

terug kunnen kijken op een geslaagd optreden dat zeker voor herhaling vatbaar is.  

- Joris Braster
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13 maart...de eerste mooie lente dag van 2016. 

Tevreden kijk ik onze tuin rond..het onkruid is weer weg tussen de onderhoudsvrije 

keramische tegels, de vierkante antraciete granieten  bakken zijn weer gevuld met 

witte violen, de stalen terrasoverkapping is gesopt. 

Ik ga liggen op onze 6 delige lounge bank van zwart plat wicker en zet de eierwekker op 20 

minuten. Even 20 minuten voor mijzelf, mijn rug doet zeer van het bezemen en ik ben moe.. 

 

Ik staar naar de blauwe lucht, de geur van de verse bloemetjes in de vaas op het glazen tafelblad 

dringt mijn neus binnen, een ondeugend bijtje zoemt langs mijn oor, in de verte het eentonige 

geluid van een hogedruk reiniger... 

 

De wolken spelen een psychedelisch spel ik raak in een trance en 

laat me meenemen in een mierzoete dagdroom.. 

 

De zon schijnt fel in mijn gezicht. "let the sun shine" klinkt uit onze 

transistor radio...ik draai mij om op mijn buik..afdrukken van het 

verse gras op mijn schouders ..de madeliefjes deinen vrolijk met hun 

gele hartjes mee op het warme zomer briesje.. 

Ik pluk er een…met mijn nagel maak ik een sneetje in het lange 

slanke steeltje en steek er een ander madeliefje doorheen…ik maak 

een ketting en leg het losjes op mijn lange sluike haar… 

"Fiet fieuw" klinkt het...het is mijn minnaar die samen met mijn man 

een paar meter verderop een sigaretje opsteekt...make love not war.. 

de weeïge zoete lucht verspreid zich over het vondelpark...het 

zouden broers kunnen zijn, allebei van die lange haren en baarden.. 

 

Mijn beste vriendin stapt uit het Volkswagen busje "bann the 

bomb" staat er op geschreven met in haar handen 4 hete 

koppen thee..  

Ze ziet er mooi uit, haar lange jurk sleept over het gras…ze is 

maar 1.55 meter,maar door haar afro kapsel lijkt ze langer..ze 

is prachtig, zo puur natuur.. 

De mannen pakken hun gitaren en zetten "Nights in white 

Satin" in…Marilyn pakt me bij de hand om te dansen… 

 

*triiinnngggg* 
 

Het afschuwelijke geluid van de eierwekker brengt me weer terug in het heden... 

9 April...Nog een half maandje en dan mag ik deze heerlijke sfeer nog eens beleven... 

 

- Sabine Rietkerk  
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• 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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Flower Power! In de jaren zestig en zeventig waren er flinke veranderingen in de 

Nederlandse keuken. Het standaard prakkie van vlees, groente en aardappels werden 

vervangen door exotische wereldgerechten. Uiteraard is dit recept gelinkt aan een van de 

fantastische muziekstukken van de avond. Met het onderstaande recept nemen wij u mee naar 

het land waar Miss Saigon zich afspeelde. Oftewel Vietnam in het verre exotische Azië. Een 

heerlijk gerecht te nuttigen als hoofdgerecht of een lekkere snack.  

 

Wat heb je nodig: 

 

Ingrediënten Loempia vellen: 

200 gr Bloem 

50 gr Maizena 

400 ml water  

1 ei 

Snufje zout 

Olie om in te bakken 

 

Ingrediënten loempia vulling: 

2 kipfilets  

100 gr Soe-oen  

450 gr Nasi/bami groenten (Spitskool, prei, taugé, rode ui, wortel, rode peper) 

1 zakje Nasi kruiden 

Scheutje Ketjap manis 

Flinke theelepel Sambal  

500 ml Kippenbouillon 

 

Met de loempiavulling kun je eindeloos variëren. Vervang bijvoorbeeld de kip voor gehakt, de 

soe-oen voor Mihoen of varieer met de groenten of kruiden. Wat ook heerlijk kan zijn is een 

gebakken ei in kleine stukjes door de vulling heen. Kies de ingrediënten die jij het lekkerst vindt.  

 

Snijd de kip in blokjes, kook de kip in het bouillon in ongeveer 10 minuten gaar. Snijd 

ondertussen de groenten mix lekker fijn. Verwarm een wokpan met een beetje olie en wok de 

groenten kort. Voor de smaak voeg er een zakje kruidenmix voor nasi aan toe, een scheut ketjap 

manis en een flinke theelepel sambal. Na kort wokken haal de groente van het vuur. Laat 

ondertussen de Soe-oen 4 minuten wellen in bijna kokend water. Giet na 4 mintuten de soe-oen 

af, spoel deze goed na met koud water en laat de soe-oen goed uitlekken. Vervolgens is de kip 

ook gaar en kan deze worden afgegoten. Maak de kip fijn met je handen, zodat er draadjes kip 

ontstaat. Voeg de kip en soe-oen toe aan de groenten en meng dit goed door elkaar.  

 

Nu is de vulling klaar en kunnen we ons gaan richten op de loempia vellen.  
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Zeef de bloem en maïzena in een kom en voeg er water, ei en een snufje zout aan toe. Roer het 

beslag goed door tot het helemaal glad is. Laat het beslag 10 minuten staan. Roer het beslag na 

10 minuten nog even door.  

 

Verwarm op een laag vuur een 

koekenpan en bestrijk deze met 

een beetje olie. Vervolgens giet je 

net als een pannenkoek het beslag 

in de pan. Let op, het laagje beslag 

moet heel dun zijn. Zorg ervoor 

dat de loempiavel niet verkleurd. 

Het beslag moet droog zijn en dan 

is de loempiavel klaar.  

 

Pak een loempiavel en leg in het 

midden de loempiavulling vouw 

vervolgens de twee zijkanten naar 

het midden toe en vouw dan de 

uiteinden. Als deze niet blijven 

plakken, kun je van een klein 

beetje maïzena en water een papje 

maken waarmee je de uiteinde 

bestrijkt zodat deze wel blijven 

plakken.  

 

Verwarm een pan met een flinke laag olie om de loempia`s in te bakken. (Uiteraard kunnen deze 

ook in de frituurpan). 

 

Bak vervolgens de loempia`s tot deze goudbruin zijn. Serveer ze op een boord en garneer indien 

gewenst met atjar taugé en een zoutzure loempia saus. Eet smakelijk! 

 

Tip! Te veel loempia`s gebakken en krijg je ze niet op? Geen nood, de dag erna zijn ze nog prima 

te eten. Verwarm de oven op 200 graden en warm de loempia`s in 15 minuten op. 

 

Eet smakelijk! 

- Jolanda Klapwijk - Van der Marel  
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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

