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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 

 

Website:  www.rotterdamaanzee.nl  

E-mail:  info@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 van der Kraan 

 06-12105226  anja.vanderkraan@rotterdamaanzee.nl 

 

Alg. bestuurslid: Rik van der Knaap 

 06-10742223  rik.vanderknaap@rotterdamaanzee.nl 

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  

 

Locatie:      Huis van de wijk De Hoekstee 

mailto:muziekles@rotterdamaanzee.nl
mailto:leerlingenorkest@rotterdamaanzee.nl
http://www.rotterdamaanzee.nl
mailto:info@rotterdamaanzee.nl
mailto:voorzitter@rotterdamaanzee.nl
mailto:secretaris@rotterdamaanzee.nl
mailto:penningmeester@rotterdamaanzee.nl
mailto:2de.voorzitter@rotterdamaanzee.nl
mailto:marchingbandraz@hotmail.com
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Bent u ook al aan het nadenken over een bestemming voor uw volgende vakantie? Twijfelt u of 

het een strandvakantie gaat worden, of misschien toch die stedentrip die u al zolang wilde 

maken? Wellicht kunnen wij u wat inspiratie geven om uw beslissing wat makkelijker te maken.  

 

Op zaterdag 24 maart vertrekt vlucht RAZ2438 voor een bijzondere reis. De allereerste reis van 

onze kersverse luchtvaartmaatschappij RaZavia brengt ons namelijk in diverse uithoeken van 

de wereld. Zo zullen wij een bezoek brengen aan het Midden Oosten, Afrika, Polynesië, India, 

Zuid Amerika, de Verenigde Staten, Rusland en diverse bestemmingen in Europa. Met ons zeer 

bijzondere vliegtuig zoeken we zelfs de sterren nog 

even op. 

 

Het wordt een reis waarbij u zowel aan boord als op 

uw bestemming kunt proeven van de diverse 

culturen. Ons inflight entertainment staat garant 

voor mooie live orkestmuziek, waarmee onze 

bemanning u alvast in de stemming wil brengen 

voor de volgende bestemming. 

 

In dit RaZtertje, ons inflight magazine voor deze 

reis, kunt u ook alvast wat eerste indrukken opdoen 

van een drietal bestemmingen die wij aan zullen 

doen, nl. Polynesië, Mumbai en New York. 

Uiteraard vindt u ook een duidelijk overzicht van de 

muziek die u tijdens deze reis kunt gaan 

beluisteren. Zoals altijd hebben de 

bemanningsleden van ons Jeugdorkest, Show & 

Marching Band en Concert Band uitgebreide 

trainingen ondergaan, zodat zij u met veel 

enthousiasme en kunde zullen laten genieten van 

een afwisselend, cultureel aanbod. 

 

Namens RaZavia en de gehele bemanning wens ik 

u een prettige, inspirerende reis.
Martin Aalbregt 

Chief executive Officer of RaZavia  

Welkom aan boord 

Cultuur snuiven 
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Het RaZtertje 

 

 

In één avond gaan we de 

wereld rond. Het grote 

voordeel om dit in één avond 

te doen is dat u minder last 

heeft van een jetlag.  

Deze redactie wilt u kennis 

laten maken met de eenmalige 

luchtvaartmaatschappij 

RaZavia met de bijdragen van 

verschillende onderzoekers. Zij 

hebben een bijzonder 

instrument uitgezocht of 

zoeken de lekkerste recepten 

die zij eerst voor u uitproberen.  

Aan boord van RaZavia kunt u 

uw hart ophalen met cultuur en 

muziek. Er is zelfs gelegenheid 

voor een drankje naar keuze 

en om mee te doen met een 

tombola. Alles om uw 

wereldreis een mooie 

herinnering te laten zijn. 

Dit RaZtertje van RaZavia 

geeft u een indruk van wat u 

op zaterdagavond 24 maart 

2018 te wachten staat. Mocht 

u de avond van uw reis vragen 

hebben dan kunt u terecht bij 

het grondpersoneel en/of het 

cabinepersoneel. 

Tim Groen 

Leontien Eygendaal 

Reist rond de wereld en vindt 

de meest bijzondere 

instrumenten. Ook nu heeft zij 

een bijzonder instrument 

gevonden uit Catalonië 

(Spanje). 

Jolanda Klapwijk 

Een kok van de wereld. Zij is 

voor u op zoek gegaan naar 

een heerlijk recept. Ze deelt 

haar recepten die ze pas heeft 

gemaakt. Het recept van deze 

wereldreis komt uit Italië. 

Tim Groen 

Eindredacteur van dit blad. 

Reist de wereld rond om met 

iedereen van RaZavia te 

communiceren en te bepalen 

wat er in dit RaZtertje komt te 

staan. 

Maart 2018 

Editie 32 

De redactie 
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Blaasinstrumenten en Reparaties www.atelierpfeiffer.nl  

http://www.atelierpfeiffer.nl
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Seat map 

De RaZavia VTOL airplane 

RaZavia is in het bezit van een zeer 

uniek wide body toestel. Er is hier 

maar één van in de hele wereld. 

Uiteraard voldoet het toestel aan alle 

veiligheidseisen en heeft meerdere 

veiligheidstesten met goed gevolg 

doorstaan. 

Omdat u zich in een zogenoemde 

VTOL vliegtuig bevindt zijn 

veiligheidsgordels niet nodig. VTOL 

staat voor Vertical Take-Off and 

Landing. Dit houdt in dat wij verticaal 

landen en stijgen. U merkt hier verder 

niks van. 

Als u door de hoofdingang naar binnen 

komt ziet u aan uw linker hand twee 

tribunes en aan de rechterhand twee 

blokken met stoelen. U leest het 

inderdaad goed… tribunes. Dit geeft 

gelijk aan hoe bijzonder dit toestel is. 

Doordat er tribunes aanwezig zijn 

bevindt de laadruimte van dit toestel 

zich aan de achterzijde. Dit is zeer 

praktisch met het beladen van dit 

toestel. Het cabinepersoneel bevindt 

zich aan de voorzijde van het toestel. 

 

Halverwege de reis maken wij een 

tussenlanding. U kunt in het 

terminalgebouw terecht voor een 

drankje en eventueel een hapje. 
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Onze vloot 

 

  Concert Band 

 

  Dirigent    1    Baritonsaxofoon  1 

  Fluit/piccolo   4    Trompet    5 

  Hobo    1    Hoorn    4 

  Klarinet    9    Trombone   3 

  Bas-klarinet   1    Euphonium   3 

  Altsaxofoon   4    Tuba     4 

  Tenorsaxofoon   2    Slagwerk    5 

 

  Show & Marching Band 

 

  Dirigent    1    Trompet    4 

  Fluit/piccolo   4    Trombone   1 

  Klarinet    3    Euphonium   2 

  Altsaxofoon   4    Tuba     3 

  Tenorsaxofoon   1    Slagwerk    10 

 

  Jeugdorkest 

 

  Dirigent    1 

  Fluit/piccolo   3    Trompet    3 

  Klarinet    4    Trombone   1 

  Altsaxofoon   4    Euphonium   1 

  Tenorsaxofoon   2    Tuba     1 

  Baritonsaxofoon  1    Slagwerk    5 
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Algemeen 

Tijdens uw wereldreis komt u met het nummer 

’Highlights from Moana’ in de regio die 

Polynesië heet. Vrij vertaald betekent 

Polynesië, “vele eilanden” en ligt grofweg in de 

driehoek Nieuw Zeeland, Hawaii en Paaseiland. 

Het gebied is een wereldreis op zich en bestaat 

uit de landen: 

 Verenigd Koninkrijk; 

 Verenigde Staten; 

 Nieuw Zeeland; 

 Australië; 

 Frankrijk; 

 Chili.  

Over het gehele jaar is het 30° Celsius. De 

beste reisperiode is de winter (mei tot en met 

oktober), omdat dat de droogste periode is. 

Om de eilanden in de zomer te bezoeken is af 

te raden. De zomers zijn erg warm en nat. 

Wat kunt u onder andere in Polynesië doen? 

Chili, Nieuw Zeeland en Hawaii zijn mooie 

vakantiebestemmingen. Een minder bekende is  

Frans-Polynesië. U kunt een bungalow huren in 

Bora Bora en heerlijk genieten van het uitzicht 

op het water en het eiland. Wat betreft 

activiteiten hoeft u zich niet te vervelen. Wat 

dacht u van snorkelen tussen de haaien of een 

stevige wandeling in de prachtige groene 

omgeving van Moorea of Huahine. Wat u echt 

niet kan missen is de Tuamotu.  

De Tuamotu bestaat uit 78 vulkanische atollen 

en is beroemd om het onderwaterleven. Hier 

bevindt zich één van de grootste koraalatollen 

in de wereld.  

Polynesië 

Atol 

Een Atol is een ringvormig eiland of een 

ringvormige reeks eilanden met een specifieke 

ontstaangeschiednis. Atollen zijn gefundeerd 

op koraal. Het gebied binnen de ring kan, als 

de ring gesloten is, zoet water, extra zout of 

brak water bevatten. 

Het woord ‘atol’ is afkomstig uit het Divehi, dat 

gesproken wordt op de Maldiven. 

(bron: wikipedia) 
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Algemeen 

Laat u met nummer ‘Jai Ho’ meevoeren naar 

de vele Indiase culturen in Mumbai. Voorheen 

heette deze stad Bombay, maar sinds 1996 

dus Mumbai. In 2001 had Mumbai circa 16,5 

miljoen inwoners. Daarmee behoort Mumbai 

tot één van de grootste agglomeratische 

steden van de wereld. 

 

Wist u dat de grootste filmindustrie van India, 

het Bollywood, een samenvoeging is van 

Hollywood en Bombay? Deze films zitten vol 

met dans en geven ook de cultuur van India 

weer. Een film dat u wellicht zal aanspreken is 

Slumdog Millionaire. 

De beste reisperiode voor India is december 

tot en met april. 

 

Wat kunt u onder andere in Mumbai doen? 

In een stad als Mumbai is altijd wel iets te 

doen. Maar wij bevelen u aan om eens naar de 

Elephanta Caves die in de Unesco 

Werelderfgoedlijst is opgenomen. De 

Elephanta Caves zijn gelegen in Navi Mumbai 

ten oosten van de stad Mumbai. 

Als u meer van groen en natuur bent dan kunt 

u naar de ‘Pandavkada Falls’. Deze waterval 

van 107 meter hoog is eveneens gelegen in 

Navi Mumbai. 

Mumbai 
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Uw captain: Martin Aalbregt 

 Bestemming 

Aztec Fire Mexico 

 

Highlights from Moana Polynesië 

 

Meet the Beatles Verenigd Koninkrijk 

 

Kalinka (Russian Folk Song) Rusland 

Inflight entertainment 

Jeugdorkest 

Show & Marching Band 
Uw captain: Martin Aalbregt 

 Bestemming 

Star Wars Heelal 

 

Africa Afrika 

 

Cordoba Spanje 

 

SFZ (percussiegroep) Duitsland  

 

Jai Ho India 

 

Une Belle Histoire Frankrijk 

 

Hawaii Five-0 Theme Hawaii 
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Inflight entertainment 

Concert Band 
Uw captain: Peter Habraken 

 Bestemming 

A Klezmer Karnival Oost Europa 

 

Lawrence of Arabia Midden Oosten 

 

Variations on a Korean Folk Song Zuid-Korea 

 

Out of Africa Kenya 

 

New York, New York New York 

 

Cuban Sounds Cuba 

Alle cabinepersoneel 
Uw captain: Peter Habraken 

 Bestemming 

Más Que Nada Brazilië 

 

Bedankt dat u heeft gekozen voor RaZavia. 

Wij wensen u een veilige vervolgreis naar uw uiteindelijke bestemming. 

Graag tot ziens! 
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New York 

Algemeen 

Als u de kans krijgt is een stedentrip naar New 

York echt aan te bevelen. Met het nummer 

‘New York, New York’ brengen wij u in de 

sferen van  grootste stad van de Verenigde 

Staten. Met New York bedoelen de meeste 

mensen Manhattan. Dit is het deel van de stad 

waar de wolkenkrabbers staan en waar 

Wallstreet en Broadway liggen. 

 

De beste reisperiode om naar New York te 

gaan is van mei tot en met half juni en van half 

september tot en met half oktober. 

Wat kunt u onder andere in New York doen? 

In New York is erg veel te zien en te beleven. 

Central Park, Broadway, het Vrijheidsbeeld, 

Empire State Building en de Freedom Tower 

(ook bekend als de One World Trade Center). 

 

In New York kunt u op bepaalde dagen in de 

week verschillende musea gratis bezoeken. Dit 

kan bij onderstaande musea: 

 National Museum of the American Indian; 

 Museum of arts & design; 

 Brooklyn Museum; 

 American Museum of National History; 

 South Street Seaport Museum. 

 

Een mooi 

uitzicht op de 

Lower 

Manhattan, het 

Vrijheidsbeeld 

en Ellis Island 

kan vanaf de 

Staten Island 

Ferry. Een 

overtocht is 

gratis en duurt 

circa een half 

uur. 

 

Wist u dat het 

vrijheidsbeeld 

(93 meter) is gelegen op Ellis Island en een 

cadeau van Frankrijk aan de Verenigde Staten 

was voor de 100e verjaardag van de 

Amerikaanse onafhankelijkheid? Een exacte 

kopie van 11,5 meter staat in de buurt van de 

Eiffeltoren in Parijs (Frankrijk). Afgezien van het 

verschil in grootte toont het boek (dat in de 

hand wordt vastgehouden) van de Parijse 

versie zowel de datum van de Amerikaanse 

Onafhankelijkheidsverklaring (4 juli 1776) als de 

datum van de Franse Revolutie (14 juli 1789). 

Mocht New York te ver zijn dan kunt u dus ook 

naar Parijs. Ziet u de Eiffeltoren ook nog. 
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Iedereen kent ze wel de gewone instrumenten zoals: klarinet, trombone, trompet, etcetera, nu 

leek mij het leuk om jullie als lezers van dit blad wat onbekendere instrumenten te introduceren. 

Waarschijnlijk denk je nu onbekende instrumenten? 

Zijn die er dan? Ja die zijn er wel degelijk en vaak nog 

best mooie ook.  En weet u wat er nou het mooie is? 

Dit concert is het thema Around the World, dus kon ik 

met het schrijven van dit stuk alle kanten op. Deze 

keer is er een instrument aan de beurt, waar ik zelf tot 

een paar maanden geleden nog maar amper van zijn 

bestaan af wist.  Het gaat om een percussie/slagwerk 

instrument uit Catalonië (Spanje) namelijk de Tambori. 

 

Een Tambori is een (zeer) kleine trommel van circa 12 

cm doorsnee die gebruikt wordt in de muziek 

van Catalonië. 

De trommel speelt een belangrijk rol bij de Sardana, 

een Catalaanse volksdans. De Tambori is gemaakt van 

hout of metaal en wordt met korte stokken bespeeld. 

De naam verwijst naar het Latijnse tabor, dat 

trommelen betekent (vergelijk tambour in het Frans). 

 

In de Cobla, dat is een traditioneel 

muziekensemble (dat bestaat uit 11 

musici) uit Catalonië  is de bespeler van 

de Tambori vaak tevens de bespeler 

van de flabiol, een klein fluitje. De 

Tambori wordt dan onder een elleboog 

geklemd, en de trommel wordt met de 

hand van de andere arm bespeeld, 

terwijl de hand van de klemmende arm 

de Flabiol bespeelt.  

Een Tambori zou je niet heel gauw in 

een Concert Band zien, en als dit 

instrument al in een partij geschreven 

wordt, dan is dat in een stuk als de 

Sardana, een Catalaanse volksdans. 

 Leontien Eygendaal 

 

Een vreemd instrument 
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Gnocchi alla Sorrentina 

Bij een muzikale rondreis hoort 

natuurlijk ook een wereld gerecht. Ik 

houd van heerlijke Italiaanse 

gerechten. Hoe leuk is het als je een 

compleet Italiaans gerecht zelf kan 

maken!  

In dit recept gaan wij Gnocchi maken. 

Dit is een pasta soort waar dus 

helemaal geen pastamachine voor 

nodig is! 

  

Benodigdheden  

 1 kg kruimige aardappelen; 

 2 eieren, alleen de dooier; 

 300 g bloem + extra om te bestuiven; 

 2 sjalotten, fijn gesnipperd; 

 3 tenen knoflook, fijngesneden; 

 70 g tomatenpuree; 

 2 blikken gepelde tomaten; 

 1 bosje basilicum, geplukt en 

fijngesneden; 

 100 g Parmezaanse kaas, geraspt; 

 1 bol buffelmozzarella, in blokjes; 

 olijfolie; 

 zout en peper.  

 

Bereidingswijze 

Schil de aardappels en snijd deze in gelijke 

stukken. Kook de aardappels in circa 25 

minuten gaar en giet deze af. Laat de 

aardappels 10 minuten afgedekt uitdampen. 

Pureer de aardappels terwijl ze nog warm zijn 

met een pureerknijper. Indien je geen 

pureerknijper hebt kun je ook de aardappels 

met een stamper goed fijn maken. Meng bij het 

aardappelpuree twee theelepels zout, eigeel en 

het bloem door elkaar en kneed dit tot een 

luchtig deeg.  

Proef het deeg tussendoor en breng eventueel 

op smaak met extra zout. Bestuif het werkblad 

met flink wat bloem en maak vier gelijke 

stukken deeg. Rol vervolgens een stuk deeg uit 

tot een lange rol. Snij deze rol in gelijke 

plakken en leg deze op een bestoven bakplaat 

of bord. Doe dit ook met het overige deeg. 

Verwarm de oven op 220 graden. Verhit een 

scheutje olijfolie in een pan en fruit de sjalotten 

en de knoflook op laag vuur circa 5 minuten 

aan. Schep de tomatenpuree erbij en verwarm 

terwijl je roert circa 2 minuten. Voeg de 

tomaten toe en verwarm 20 minuten. Pureer de 

tomaten met een staafmixer. Snij twee derde 

van de basilicum fijn en voeg toe, breng op 

smaak met peper en zout.  

Breng een ruime pan met water en zout aan de 

kook en kook de plakken deeg (gnocchi) circa 

3 minuten tot ze boven komen drijven. Schep 

de gnocchi met een schuimspaan uit het water 

in de tomatensaus. Voeg de Parmezaanse kaas 

toe aan de saus en een scheutje olijfolie en 

roer het geheel rustig door. Verdeel dit 

mengsel in een ovenschaal en verdeel de 

mozzarella over de gnocchi. Verwarm circa 10 

minuten in de oven tot de mozzarella goed 

gesmolten is. Tot slot kunnen de overgebleven 

basilicumblaadjes worden aangebracht.  

Jolanda Klapwijk  
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Wereldwoordzoeker 
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Ik ben Ruthger Eygendaal en ik ben slagwerker. Ik ben begonnen met muziek maken omdat 

mijn moeder en broer ook muziek maken. Eerst wilde ik niet op muziekles omdat muziek maken 

mij niet leuk leek. Maar toen ik een keer met mijn broer mee was gegaan naar drumles, wilde ik 

toch ook drummen.  

 

Aan het begin had ik les van Joop de Ruiter, omdat er weinig plek was had ik tegelijk les met 

mijn broer en nog een andere jongen. Bij Joop leerde ik alle kanten van het slagwerk, dus 

percussie, pauken en xylofoon spelen. Maar hij leerde mij ook trommelen wat ik nog steeds het 

leukste vind. Na een tijdje op 

les te hebben gezeten ging ik 

voor mijn A diploma. Dit vond 

ik erg spannend omdat je voor 

een jury moest spelen. Die 

zaten erg aandachtig te kijken 

of je het wel goed deed. Na 

mijn A diploma gehaald te 

hebben mocht ik naar het 

Jeugdorkest (voorheen 

Leerlingenorkest). Hier vond ik 

het erg gezellig, omdat je met 

meerdere mensen muziek leert 

maken en nieuwe mensen leert 

kennen. Bij het Jeugdorkest 

begon ik op de percussie, dus 

de beatring en de cowbell.  

 

Hierna mocht ik ook andere dingen doen zoals op de pauken spelen en het drummen. Toen 

ging Joop weg en kreeg ik les van Robert van den Bosch, wij hebben er samen aan gewerkt om 

bij de Show & Marching Band (SMB) te komen. Ik speel ondertussen al 3 jaar bij de SMB. 

Daarbij begon ik op de bekkens, mijn eerste optreden was een bruiloft van 2 leden van de 

vereniging. Ten slotte mag ik nu na veel oefenen meespelen op de snare.  

 

Met de vereniging doen we veel leuke 

activiteiten. Ik vind de buitenland 

optredens met de SMB het allerleukst, 

want de sfeer is altijd super feestelijk en 

iedereen is blij. Ik ben blij dat ik deel 

uitmaak van zo’n gezellige vereniging.  

 

Ik geef de pen door aan Anneloes Wolters. 

 

Ruthger Eygendaal 

Ik geef de pen door aan... 
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Van de Jeugd- & Activiteitencommissie 
 

Kamp 

Nu een wereldreis in één avond. Dit ervaren wij 

met u als passagier van onze vlucht met 

RaZavia. Na een lange tijd organiseren wij dit 

jaar weer een kamp in het weekend van 22 en 

23 september. En ja, voor alle leden, want je 

kan ook in een normaal bed slapen en met de 

activiteiten overdag meedoen. De bestemming 

blijft een verassing, maar ook dit wordt een reis 

vol avonturen. 

  

 

 

Waxinelichthouders 

We hebben een nieuwe verkoopactie bij 

Rotterdam aan Zee. Wij verkopen 

waxinelichthouders voor € 3,00 per stuk. Van 

elke houder die verkocht wordt, gaat € 1,00 

naar Muziekvereniging Rotterdam aan Zee.  

U kunt ze bestellen door een mailtje te sturen 

naar secretaris@rotterdamaanzee.nl  

  

 

 

Wijn 

Weet u nog dat wij verleden jaar het RaZ 

PROMS concert hadden? Hierbij hoorde een 

heerlijk wijntje die u kon kopen voor € 7,50 per 

fles. Er is nog witte wijn over en deze nu te 

koop voor € 5,00. Altijd lekker een wit wijntje 

met mooi weer op komst. 
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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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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. 

 

2018 

Paasweekeinde  maandag 30 maart tot en met maandag 2 april 

Koningsdag   vrijdag 27 april 

Meivakantie   maandag 30 april tot en met zondag 13 mei 

Pinksteren   maandag 21 mei 

Zomervakantie   maandag 16 juli tot en met zondag 26 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 Concert 

Band de volgende activiteiten op het programma staan 

 

2018 

5 - 10 maart - Collecteweek Jantje Beton Hoek van Holland 

24 maart JO, SMB, CB Voorjaarsconcert De Hoekstee 

21 april SMB Bloemencorso bollenstreek Noordwijk 

27 april SMB Koningsdag Hoek van Holland 

4 mei CB Dodenherdenking Hoek van Holland 

1 juni SMB Avondvierdaagse Monster 

3 juni SMB Streetparade Maubeuge Frankrijk 

23 juni SMB Taptoe Krimpen aan de Lek 

17 augustus SMB Avondvierdaagse Hoek van Holland 

16 september SMB Streetparade Mazingarbe Frankrijk 

22 - 23 september - Kamp - 

24 november JO, SMB, CB Najaarsconcert De Hoekstee 

 

JO:   Jeugdorkest 

SMB: Show & Marching Band 

CB:  Concert Band   

Activiteitenkalender 

Vakanties muziekles 



 


