


april 2017 2     www.rotterdamaanzee.nl 

Het RAZtertje editie 30 

Algemene informatie 
Dirigent Jeugdorkest:   Martin Aalbregt 

Dirigent Show & Marching Band:  Martin Aalbregt 

Dirigent Concert Band:   Peter Habraken 

 

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 

 e-mail: muziekles@rotterdamaanzee.nl  

 

Contactpersoon Jeugdorkest:  Tim Groen 

 tel.:  06-45744596 

 e-mail: jeugdorkest@rotterdamaanzee.nl  

 

Postadres:  Muziekvereniging Rotterdam aan Zee 

  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 SMB:  showmarchingband@rotterdamaanzee.nl  

Bestuurssamenstelling 
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  

SMB bestuurslid: Anja Valstar  06-12105226 showmarchingband@rotterdamaanzee.nl  

Alg. bestuurslid: Vacant   -   -  

Repetities 
Jeugdorkest:    vrijdagavond    19.00 – 19.45 uur  

Show & 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.  

 

Wij zijn verder online te vinden op:  
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Van de voorzitter 
Hoe blijf je jong als je 100 jaar bent? Met deze tekst start de introductie van ons 

promotiefilmpje waarin we afgelopen maand onze nieuwe logo en huisstijl presenteerden. 

100 jaar, dat is best oud voor een vereniging! Een prestatie waar we met z’n allen erg trots op 

mogen zijn. Natuurlijk is een groot deel van onze geschiedenis bepaald door de inzet van 

veel leden, waarvan de meesten niet meer in ons midden zijn. Maar ook nu wordt nog steeds 

door jong en oud met veel enthousiasme en inzet gewerkt aan de ontwikkeling van onze 

mooie vereniging. 

 

Meegaan met de tijd, blijven vernieuwen en proberen onze jeugd maar natuurlijk ook onze 

oudere leden zoveel mogelijk te betrekken bij het wel en wee van onze vereniging. Daar 

werken we elke dag aan en op die manier blijft de vereniging in beweging. De mijlpaal van 

ons 100-jarig bestaan hebben we dan ook aangegrepen om diverse naamsveranderingen 

door te voeren: 

 

• van Harmonievereniging naar Muziekvereniging; 

• van Leerlingenorkest naar Jeugdorkest; 

• van Marching Band naar Show & Marching Band; 

• en als klap op de vuurpijl een nieuw logo met bijbehorende huisstijl. 

 

Op het muzikale vlak wordt door de Concert Band en een speciaal projectkoor hard aan de 

weg getimmerd voor ons PROMS concert op 27 mei met niemand minder dan Charly Luske. 

Het belooft een fantastische avond te worden op basis van het Night of the Proms- concept, 

waarbij klassieke muziek en popmuziek elkaar zullen ‘ontmoeten’.  

 

De Show & Marching Band is keihard aan het werk om een compleet nieuwe taptoeshow in 

te studeren. We hebben Rob Balfoort, een bekende componist/arrangeur/dirigent uit de 

Nederlandse showband sector, bereid gevonden om de muziek van deze show te 

arrangeren. Marcel van der Valk is weer verantwoordelijk voor het schrijven van de 

choreografie en hij studeert de show ook in met de band. Wekelijks worden show- en 

muziekrepetities gehouden, om ervoor te zorgen dat de we op 10 juni, tijdens taptoe Hoek 

van Holland, een mooie première van deze mooie show kunnen gaan beleven. 

 

We hebben een druk jaar met veel leuke activiteiten. Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de 

inzet van vele leden, waaronder in het bijzonder de Commissie 100 jaar, en natuurlijk de vele 

instanties en Vrienden die ons ook dit jaar weer financieel steunen. 

 

Graag nodig ik u uit om ons PROMS concert en de taptoe bij te wonen. Beide evenementen 

mag u niet missen! Wilt u ons PROMS concert bijwonen, vergeet dan niet voor 7 mei kaarten 

te bestellen. Meer informatie hierover vindt u in dit bijzondere jubileum-RAZtertje.  

 

Met muzikale groet, 

Martin Aalbregt 

Voorzitter  
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Van de redactie 
100 jaar!! 100 jaar!! Pfff dat is een tijd! 

Bij mij zit een steekje los (of wel meerdere, maar uhh dat maakt mij tot wie ik ben) en heb dus 

zodoende ook een tik met cijfers. En ik word dus enorm getriggerd door ons jubileum. Zal ik 

even mijn gedachtengang op een rij zetten? Nee? Sla dan de komende drie alinea’s even 

over, want ik doe het toch. 

Muziekvereniging Rotterdam aan Zee bestaat 

dit jaar dus 100 jaar. De Show & Marching 

Band bestaat dit jaar 20 jaar. Dit is editie 30 

van het RaZtertje. Tel je de cijfers van de 

datum dat ik een relatie kreeg op en 

vermenigvuldig je dat met de cijfers van dit jaar 

dan kom ik uit op 100! Uitgewerkt ziet dat er zo 

uit: 

21-07-2017 is: 

2 + 1 + 0 + 7 = 10 

2 + 0 + 1 + 7 = 10 

10 x 10 = 100! 

Bovenstaande is natuurlijk heel persoonlijk, maar het kan nog persoonlijker dus ik geef 

mezelf bloot. Mijn geboortedatum is 10 oktober 1981. Rekent u even met mij mee?  

10 x 10  = 100 en 19 + 81 is 100! Laat ik nu eens naar ons bestuur kijken. Onze Show & 

Marching Band bestuurslid Anja Valstar is dit jaar, 30 jaar jong geworden. Onze tweede 

voorzitter Dick Vermeulen wordt dit jaar, 70 jaar jong. U voelt hem al aankomen…  

30  jaar + 70 jaar = 100 jaar!  

Wat ik er mee wil zeggen… Dit wordt een mooi jaar! En dat het mooi wordt is onder andere te 

lezen in wat de Jubileumcommissie zoal voor u heeft beschreven. 

Een programma voor ons PROMS concert ontbreekt in deze editie (het wordt allemaal een 

verrassing), maar u krijgt een kleine beschrijving van onze expositie ervoor in de plaats. De 

expositie is in LCC de Hoekstee te zien. 

Wilt u weten wie de afgelopen 100 jaar voorzitter van de vereniging is geweest (en nog is)? 

Ook dit is in deze editie te lezen. En omdat de Show & Marching Band dit jaar 20 jaar bestaat 

wordt daar ook zeker aandacht aan geschonken. 

En 100 jaar bestaan is iets unieks! Dit heeft geleid tot wat veranderingen. U heeft het wellicht 

al gezien… de tekst dat u leest is geschreven in een ander lettertype en de kleur is ook 

aangepast. Aan deze en meer veranderingen wordt in deze editie aandacht geschonken. 

Vergeet u niet te denken aan het bestellen van de kaarten voor ons PROMS concert op 27 

mei? De procedure is achterin dit boekje terug te vinden.  

Veel plezier met deze editie en hopelijk tot ziens op 27 mei! 

Tim Groen 

Redacteur 
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Activiteitenkalender 

Vakanties muziekles 
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. 

 

2017 

Paasweekeinde  vrijdag 14 april tot en met maandag 17 april 

Meivakantie   maandag 24 april tot en met zondag 7 mei 

Hemelvaart   donderdag 25 mei tot en met zondag 28 mei 

Pinksteren   maandag 5 juni 

Zomervakantie   maandag 10 juli tot en met zondag 20 augustus 

Let op! De repetities gaan met uitzondering van de zomervakantie wel gewoon door. 

Naast de wekelijkse repetities hebben het Jeugdorkest, de  Show & Marching Band en Con-

cert Band de volgende activiteiten op het programma staan 

 

2017 

27 april SMB Koningsdag Hoek van Holland` 

4 mei CB Dodenherdenking Hoek van Holland 

27 mei CB PROMS RaZ 100 jaar LCC de Hoekstee 

2 juni SMB Avondvierdaagse Monster 

10 juni SMB Taptoe Hoek van Holland HVC’10 

11 augustus SMB Avondvierdaagse Hoek van Holland 

18 & 19 augustus SMB Le Touquet Frankrijk 

2 & 3 september JO, SMB, CB Tendring Brass Band Hoek van Holland, Naaldwijk 

25 november JO, SMB, CB Magical Musicals LCC de Hoekstee 

 

JO:   Jeugdorkest 

SMB: Show & Marching Band 

CB:  Concert Band   
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Van de Jubileumcommissie deel 1 van 2 

Het is inmiddels alweer meer dan een jaar geleden dat deze 

jubileumcommissie is opgezet bestaande uit diverse fanatieke 

leden van Muziekvereniging Rotterdam aan Zee. 

Donderdagavond 17 maart 2016 was het dan zover, onze 

eerste vergadering waarbij vele fantastische ideeën de 

revue hebben gepasseerd. Maar helaas kwamen wij er 

al snel achter dat wij al veel te veel leuke ideeën 

hadden om in één jaar te kunnen uitvoeren. Vandaar 

dat wij voor u en onze leden de leukste activiteiten 

hebben uitgekozen om dit jubileumjaar tot een 

spetterend succes te kunnen maken.  

Zaterdag 25 maart was de kickoff van ons jubileumjaar. 

Op deze dag hadden wij een Play-in en de onthulling van 

onze expositie georganiseerd. Tijdens deze dag zijn er ruim 

honderd oud-leden, invallers en huidige leden samengekomen 

om te repeteren voor ons mega mini concert diezelfde avond. 

Wij als jubileumcommissie kijken met een brede glimlach terug 

op deze zeer geslaagde dag.   

Maar wij zitten zeker niet stil, onze volgende activiteit staat 

ook alweer snel voor de deur. Op zaterdag 27 mei wordt ons 

grote verjaardagsfeest gevierd. Op deze dag bestaat de 

vereniging precies honderd jaar en dit zal uitbundig 

gevierd worden met een groots PROMS concert. Dit 

concert zal in het teken staan van popmuziek tot de 

grote klassiekers. Om dit tot een waanzinnig succes 

te maken hebben wij hiervoor een projectkoor 

opgezet. Dit koor bestaat uit 60 mannen en vrouwen die 

ons tijdens het concert tot een groot muzikaal 

hoogtepunt gaan brengen. Met de prachtige Concert 

Band van Rotterdam aan Zee en een fantastisch koor kan 

de avond al niet meer stuk. Om extra glamour aan deze 

avond te geven is een bekende Nederlander om zijn 

medewerking gevraagd. Zo zijn wij ook de markt van de 

bekende Nederlanders gaan verkennen en zijn op een artiest 

gekomen met blonde lokken en een gouden keeltje. Uiteraard 

hebben wij het over niemand minder dan Charly Luske! Deze 

zanger komt ons deze avond versterking bieden met zijn 

prachtige stem en fantastische charmes. Dit alles in LCC 

de Hoekstee, te Hoek van Holland voor slechts tien euro 

entree. Deze avond wordt een groot hoogtepunt van dit 

jubileumjaar om nu al naar uit te kijken. 
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Van de Jubileumcommissie deel 2 van 2 

Kort na dit PROMS concert zullen wij voor u een grootse taptoe organiseren bij HVC’10. Op 

zaterdag 10 juni zullen wij de taptoe aftrappen met een zogeheten streetparade waarbij 

diverse gerenommeerde korpsen zich zullen presenteren door de straten van Hoek van 

Holland. Aansluitend zal de taptoe plaats vinden. Uiteraard zal het pareltje van onze 

vereniging, Show & Marching Band Rotterdam aan Zee, voor u een spetterende show laten 

zien en ten gehore gaan brengen. Daarnaast zullen ook Adest Musica Sassenheim, Da Capo 

Lisse, Haaglanden Pijnacker en Laurentius Voorschoten hun medewerking verlenen. Het 

mooie weer is al besteld, nu maar hopen dat het op tijd aankomt.  

Na een korte onderbreking van de zomervakantie zal Rotterdam aan Zee klaar staan om in 

het weekend van 2 en 3 september haar bevriende vereniging The Tendring Brassband uit 

Harwich te verwelkomen. Dit weekend zal bol staan van zowel muzikale als sociale 

activiteiten. Voor zaterdag 3 september is er alvast een podiumplaats gereserveerd voor 

beide verenigingen tijdens Open Podium Westland te Naaldwijk. Zondag zullen er ook nog 

diverse gezamenlijke activiteiten plaatsvinden, waarna wij na een fantastisch weekend vol 

muziek en vertier onze Engelse vrienden weer zullen uitzwaaien op de Hoekse pier.  

Na al deze activiteiten zijn wij alweer toe aan onze laatste activiteit. Ons laatste concert van 

dit jubileumjaar zal in het teken staan van musicals en zal plaatsvinden in de maand 

november.  Alle onderdelen van Rotterdam aan Zee trekken dan alles uit de kast om u een 

fantastische, dromerige musicalavond te laten beleven. Waarna u na dit concert de zaal 

verlaat met een brede glimlach op uw gezicht en al uitkijkt naar ons voorjaarsconcert in 2018. 

Uiteraard hopen wij als jubileumcommissie en alle leden dat u dit jaar zult genieten van de 

mooie activiteiten vol “geweldige noten”. Wellicht draagt u door middel van een donatie de 

vereniging een warm hart toe, zodat wij onze activiteiten kunnen doorzetten met deze 

bloeiende, prachtige en oude maar jeugdige vereniging.  

Tot ziens bij onze activiteiten! 
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Rotterdam aan Zee in vogelvlucht 

1917 

Muziekvereeniging Rotterdam aan Zee is opgericht.  

15 leden waren op de ledenvergadering. 

 

1927 

10-jarig jubileum!  

En al 37 leden. 

 

 

Rotterdam aan 

Zee was rond de 

jaren ‘50  

gevestigd in het 

gebouw de  

Harmonie . Dit ge-

bouw is nog aan-

wezig in de  

Harmoniestraat in 

het Dorp van 

Hoek van  

Holland. 

1942 

Het 25-jarig bestaan 

wordt gevierd in het ge-

bouw de Harmonie. 

 

1947 

Een foto van een  

concours in Sliedrecht 

waar Rotterdam aan 

Zee aan heeft  

meegedaan. Zou dit al 

de voorganger zijn van 

de drumband en de  

uiteindelijke Marching 

Band? 
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1957 

Ook het 40-jarig bestaan wordt in het gebouw de Harmonie gevierd. Toen Rotterdam aan 

Zee 50 jaar bestond, stond er een groot advertentie in de plaatselijke krant. Een andere 

grootse gebeurtenis vindt plaats in 1969! 

1969 

Een nieuw fenomeen voor Rotterdam aan 

Zee! Een majorettekorps. In 1969 hebben ze 

hun eerste optreden. 

1977 

Voor zover bekend het 

eerste concert gehou-

den in de Hoekstee. 

Toen was het de  

sporthal, maar u zit 

met de concerten nog 

steeds in dezelfde 

zaal. De sporthal is nu 

alleen verhuisd. 

2017 

Het is toch echt waar! Rotterdam aan Zee bestaat 100 jaar!  

Het jubileumconcert wordt ook nu in de Hoekstee gehouden. 

Dit keer op 27 mei, de dag dat de vereniging in 1917 is  

opgericht. 



april 2017 16     www.rotterdamaanzee.nl 

Het RAZtertje editie 30 

Advertenties 



april 2017 17 www.rotterdamaanzee.nl 

Het RAZtertje editie 30 

Historie in een notendop 
27 mei 1917 is de dag van oprichting van Muziekvereniging Rotterdam aan Zee. In 1918 deed 

de vereniging voor het eerst mee met een concours in Naaldwijk. De muziek wat ten gehore 

werd gebracht zou zo slecht zijn geweest dat in de laagste klasse geen prijs werd uitgereikt. 

In de loop van de tijd is het muzikaal gezien wel steeds beter gegaan. Hoogtepunten zijn  

eerste prijzen in de Vaandelklasse (hoogste klasse) in 1964, 1968 en 1972. 

 

In 1940 heeft de vereniging haar activiteiten gestaakt, omdat het bestuur geen lid wenste te 

worden van de Nazi “Kultuurkammer”. Een paar weken na de bevrijding startte Rotterdam 

aan Zee weer met 12 leden. Met hulp van zusterverenigingen uit het Westland kwam  

Rotterdam aan Zee een moeilijke periode door. 

 

In een eerdere editie van het RaZtertje is (door Gerard Stolze) uitgezocht wie als voorzitter in 

het bestuur zitting hebben genomen. Dat overzicht wordt uiteraard in deze editie  

overgenomen en verder aangevuld. Dan ziet de lijst er als volgt uit: 

 

1917—1919 L. Boon 

1919—1935 P. van Zwienen 

1935—1940 J. Schroef 

1940—1948 P. van Zwienen 

1948—1950 H. Holtrop 

1950—1961 P. Rother 

1961—1977 C. van Zwienen 

1977—1991 G. Jansen 

1991—1993 Y. Arbouw-Stigter 

1993—1994 P. Jansen 

1994—1997 J. van Harmelen 

1997—1999 M. Aalbregt (interim) 

1999—2005 M. Aalbregt 

2005—2007 N. Korteland 

2007—2008 G. Stolze 

2008—heden M. Aalbregt 

In 2003 zijn nieu-

we uniformen 

voor zowel de 

Concert als de 

Marching Band 

aangekocht. 

Sinds 2016 is de 

Concert Band 

van de paarse 

gilet afgestapt 

en overgegaan 

naar zwarte kleding met een kleuraccent. De Show & Marching Band blijft voorlopig in haar 

uniform, want dit jaar zijn daar nog extra nieuwe van besteld. 
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The Best of 100! 
Muziekvereniging Rotterdam aan Zee bestaat op 27 mei a.s. 100 jaar. Dat wordt gevierd met 

verschillende activiteiten. De eerste in deze reeks was een concert zaterdagavond op 25 

maart 2017 met een 102-koppig orkest. Leden en oud-leden kwamen die middag bij elkaar 

voor een repetitie en gaven dezelfde avond een concert. 

Oud-leden waren gevraagd voor een ‘play in’. Thuis kon vast geoefend worden en zaterdag 

kwamen leden én oud-leden samen. Natuurlijk was er tijd voor ontmoeting maar er moest 

ook flink geoefend worden voor een kort concert. 

In een goed gevulde Hoekstee begon de avond met een filmpje met beelden van de afgelo-

pen jaren en de presentatie van het nieuwe logo van de muziekvereniging. 

Na het nummer Jazzimut vertelde voorzitter Martin Aalbregt trots over het plezier en  het  

enthousiasme van de muzikanten.  

Hierna klonken Lord of the dance en Bessarabyanke in een vlot en opzwepend tempo.  

Er was gekozen voor een afwisselend repertoire met ook bekende klanken; Abba Gold, 

Queen Greatest Hits. Tussendoor interviewde Toon Boks een aantal orkestleden. 

Zo hadden de dochters van penningmeester Leo Op ’t Hoog, inmiddels alledrie woonachtig 

in Utrecht, alledrie goede herinneringen aan hun tijd bij RAZ. Gerbrand Breederveld en Rob 

van der Vlugt waren in dezelfde periode lid. Zij waren blij veel jeugd te zien in het orkest en 

benoemden dit ook als belangrijke basis voor een vereniging. 

Cees en Dirk Vermeulen, samen goed voor 130 jaar muzikale ervaring, hebben hun plezier in 

musiceren goed doorgegeven; dochter Sabine en kleinzoons Bas en Max spelen inmiddels 

ook bij Rotterdam aan Zee. 

Ook het slotstuk Candyman werd met enthousiasme uitgevoerd door orkest en dirigent Peter 

Habraken. En ook het publiek genoot volop. “Jammer dat het al afgelopen is!” werd door  

menigeen verzucht. 

Martin Aalbregt bedankte 

alle medewerkenden en 

vooral de jubileumcom-

missie voor al hun werk. 

Duidelijk is dat we nog 

meer zullen horen van 

Rotterdam aan Zee de 

rest van dit jaar! De 

eerstvolgende jubileum-

activiteit is op 27 mei, de 

dag van de oprichting. 

Op die datum geeft de 

vereniging een groot 

Promsconcert, met een 

projectkoor van 60 men-

sen, wat opgeluisterd zal 

worden met niemand 

minder dan Charly Luske. 

Na een toegift was er nog gelegenheid om iets te drinken en na te praten. Het bleef nog lang 

gezellig in de Hoekstee….. 

Jolanda Schaap 
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De Marching Band deel 1 van 2 
Muziekvereniging Rotterdam aan Zee bestaat dit jaar 100 jaar! Dat zal u niet ontgaan, maar 

de vereniging heeft nog een jubileum om dit jaar te vieren. De Marching Band bestaat 20 jaar! 

Om precies te zijn op 19 september 1997. 

 

In de notulen van de bestuursvergadering, gehouden op 26 augustus 1997 staat: 

“Er is nog geen drumbandinstructeur. Carin is vrijdag jl. gestart met de twee meisjes op lyra. 

Onderzoek bij het orkest heeft uitgewezen dat veel jeugdigen wel wat voelen voor deelname 

aan een drumfanfare / marching band. Coert zou misschien wel (tijdelijk) voor deze groep 

willen gaan staan. Drumband begint op 19 september, met of zonder nieuwe instructeur.”  

  

En aldus geschiedde. Met een groepje van acht jonge leden van het orkest vond de eerste 

repetitie plaats van wat later zou uitgroeien tot een volwaardige Marching Band (MB). Onder 

leiding van Martin Aalbregt werden op regelmatige basis repetities gehouden waarbij een-

voudige muziekstukjes werden ingestudeerd, zoals de Mickey Mouse March, Obladi Oblada 

en Zip-A-Dee-Doo-Dah.  

  

Uiteindelijk, op 28 november 1998, was het dan zover: het eerste buitenoptreden! Getooid in 

het oude uniform, zonder pet, vond onder de luifel voor de Albert Heijn het eerste optreden 

plaats. Ook werd een stukje gemarcheerd naar de winkelstraat waar ook de eerste muzikale 

klanken werden gestrooid. Ons eerste optreden was een succes, en er zouden er nog velen 

volgen!  

  

Op 2 oktober 1999 vond het Westland festival voor drumbands en majorettes plaats. De MB 

trok de stoute schoenen aan en besloot hieraan mee te doen. Het resultaat was een eerste 

prijs en dat al in het tweede jaar van ons bestaan! Helaas was dit ook het laatste Westland 

festival voor drumbands en majorettes anders hadden er zeker meer eerste prijzen gevolgd, 

als je bedenkt hoeveel groter en muzikaler we geworden zijn in de loop der jaren.  

  

Na vele jaren waarin het orkest zich bij de drumband voegde om zo de optredens voor onder 

andere Koninginnedag en Sinterklaas te 

verzorgen, was er nu een zelfstandig  

functionerende MB en deze werd voortaan 

ingezet voor alle straatoptredens waaraan 

Rotterdam aan Zee haar medewerking  

verleent. Een unicum in de geschiedenis 

van de vereniging! Om de specialisatie van 

beide onderdelen nog duidelijker te maken 

werd het orkest omgedoopt naar Concert 

Band (CB).  
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De Marching Band deel 2 van 2 
Door de nieuwe rolverdeling binnen de vereniging ontstond de behoefte om de MB en CB in 

een nieuwe outfit te steken. Na een investering van 25.000 euro konden beide onderdelen in 

2003 hun nieuwe uniform presenteren. Dit leverde de MB een prachtig uniform op dat  

uitstekend past bij de uitstraling die we voor ogen hadden. In deze periode werden ook de 

trommels vervangen door trommels aan beugels, welke een strakkere presentatie geven. Dit 

jaar zijn de trommels en de grote trom vervangen wat een nog strakkere uitstraling tot gevolg 

heeft. 

 

De MB groeide in 2003 uit naar een groep van circa 25 leden. Inmiddels is het aantal alweer 

gestegen naar circa 34 leden. Mede door de werkzaamheden van Martin Aalbregt werd in 

2003 besloten dat het tijd was om op zoek te gaan naar een professionele instructeur. In 

2004 werd Joop de Ruiter aangesteld. Joop heeft in het verleden veel ervaring opgedaan als 

dirigent/instructeur bij diverse showbands en besloot de uitdaging aan te willen gaan om de 

MB verder te laten groeien. In 2009 zijn de repetities van de MB veranderd. De repetitie 

avond werd verplaatst van vrijdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur, naar dinsdag van 19.15 

uur tot 21.15 uur. Voor de pauze repeteerde het slagwerkwerk en de blazers gescheiden  

onder leiding van Joop en Martin. Na de pauze repeteerden de slagwerkers en de blazers  

gezamenlijk. Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds, alleen dan onder leiding van  

Jennifer Heins en Martin. 

 

In september 2006 heeft 

de MB haar eerste  

buitenlandse optreden 

ooit gehouden. Dit was  

tijdens het  

verenigingsuitje in  

Harwich. Daarna  

volgde er in 2006 nog 

een optreden in Orchies, 

Frankrijk. Inmiddels heeft 

de MB al heel wat  

buitenlandse optredens 

gehouden in Engeland, 

België, Frankrijk en 

Duitsland. 

 

Dit jaar is de naam van de Marching Band veranderd in Show & Marching Band. De reden 

voor deze naamswijziging is dat de naam beter past bij de ontwikkelingen die de band de 

laatste jaren heeft doorgemaakt. Tegenwoordig worden namelijk zelfs showoptredens gege-

ven op taptoes! 

 

Vanaf het begin van de oprichting van de MB tot op de dag van vandaag is gezelligheid één 

van de pijlers waar voorheen de MB en nu de Show & Marching Band op gebouwd is.  

Iedereen is altijd welkom en wordt snel opgenomen in de groep. 
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Wijntje? 

 
Bent u niet vies van een wijntje, heerlijk met 

een kaasplankje  of een stokbroodje met 

kruidenboter? Of nog nooit wijn gedronken en 

u wil dit wel een keer uitproberen? Dan is dit 

uw kans om speciale jubileumwijn te kopen 

tijdens het PROMS concert op 27 mei. 

Speciaal voor ons 100-jarig bestaan heeft de 

jubileumcommissie een lekkere rode en witte 

wijn ingekocht.   

De witte wijn betreft een Sauvignon Viognier 

en de rode wijn betreft een Merlot Cabernet 

Sauvignon.  

De flessen (met inhoud) zijn te koop voor  

€ 7,50 per stuk.  

 

Let op! Op is echt op! 

Nieuw logo, nieuwe huisstijl 

Ons 100-jarig bestaan geeft aanleiding tot veranderingen. U heeft al eerder kunnen lezen dat 

de naam van de vereniging is veranderd van Harmonieverenging Rotterdam aan Zee naar 

Muziekvereniging Rotterdam aan Zee. Dit jaar is 

ook de naam van het Leerlingenorkest 

veranderd naar Jeugdorkest en Marching Band 

naar Show & Marching Band. Wat echter is 

gebleven is de naam Rotterdam aan Zee. En in 

het kader van ons 100-jarig bestaan wordt het 

toch eens tijd dat er een eenduidig logo komt, 

die bij alle divisies binnen de vereniging met 

trots wordt gehanteerd. Ons nieuwe logo gaat u 

op social media en op straat zien. Een logo om 

trots op te zijn! En bij een nieuw logo hoort een 

nieuwe huisstijl. U heeft hier al mee kennis 

gemaakt in de brieven die u de laatste tijd heeft 

ontvangen. 
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De lekkerste pannenkoeken en schnitzels van de regio! 

Even Saam genieten van uw lunch of diner. 

 
 
 
Prins Hendrikstraat 285 
3151 AK Hoek van Holland 
0174-848010 
www.restaurant-saam.nl 

met jullie jubileum 

http://www.restaurant-saam.nl
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Verkoopprocedure toegangsbewijzen 

 

Op 27 mei geven wij ons jubileumconcert: RAZ PROMS. Wilt u dit unieke concert bijwonen, 

dan heeft u, als trouwe Vriend van Muziekvereniging Rotterdam aan Zee, de mogelijkheid om 

maximaal twee toegangsbewijzen te bestellen.  

U heeft de gelegenheid om tot uiterlijk zondag 7 mei uw toegangskaarten te bestellen. De 

prijs bedraagt € 10,- per stuk.  

De kaarten kunt u bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken op rekening:  

NL92 RABO 0323 2325 66 t.n.v. Muziekver. Rotterdam aan Zee. 

Bij de omschrijving dient u te vermelden : 

PROMS-donateur, uw naam, postcode + huisnummer.    

Mocht u uitsluitend contant kunnen betalen, neem dan even contact op met onze 

penningmeester, via penningmeester@rotterdamaanzee.nl of telefonisch: 06-24802856. 

De toegangsbewijzen worden uiterlijk 1 week voor het concert binnen Hoek van Holland thuis 

bezorgd en buiten Hoek van Holland aan u toegestuurd.  

Wij verwachten dat het concert uitverkocht zal zijn. Voorkom teleurstelling aan de deur en 

wees er dus op tijd bij!   

mailto:penningmeester@rotterdamaanzee.nl



