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Van de voorzitter
Terugblik 2012
Het afgelopen jaar kunnen wij
terugkijken op een druk bezet
programma, wat al begon met een
bootreis van 26 maart t/m 30 maart.
Bijna alle koorleden gingen mee en het
was een gezellige week met veel leuke
uitstapjes, bezienswaardigheden en niet
onbelangrijk, de hele week prachtig
weer. Voor entertainment werd gezorgd tijdens de avonduren aan
boord op momenten dat wij zelf niet behoefde op te treden ergens
aan de wal. De bemanning zorgde voor een dansvoorstelling en
een vuur show, en ook de koorleden en hun partners lieten zich
niet onbetuigd. Jaap Stigter, vergezeld door een aantal koorleden,
lieten zich van hun beste kant horen, helaas is Jaap vrij kort daarna
op 28 april overleden en wij missen in hem, ook al was hij nog maar
kort lid van het mannen koor, een gangmaker. Terug naar de
bootreis die ons in ziens een vlekkeloos verlopen reis is met weinig
of geen wanklank, of het zou de publieke belangstelling zijn die hier
en daar wat te wensen overliet. Al met al iets om nog eens over te
doen lijkt mij.
Dit afgelopen jaar werkten wij weer mee met een aantal kerk
zangdiensten, te weten op 15 april in de Immanuëlkerk te
Rozenburg, een zangdienst in de Catherijnekerk van Brielle en een
zangdienst in Naaldwijk, in de prachtige Wilhelminakerk. Stuk voor
stuk mooie zangdiensten met een redelijke publieke belangstelling.
Ook onze jaarlijkse mede werking bij de dodenherdenking en het
concertje in het Baken of zo als het tegenwoordig heet, het
Blankenburgconcert mochten niet ontbreken.
Van een heel andere orde was de medewerking aan een
theaterspektakel dat zich afspeelde op diverse plaatsen in
Rozenburg, met als start van iedere voorstelling de huwelijks
voltrekking in de Ontmoeting en met als omlijsting de
mannenkoorzang. Al met al een drukke bezigheid van 13 t/m 17
juni, waar wij tevreden op terug kunnen zien. Onze jaarlijkse

aanmelden bij het mannenkoor. En dit jaar
weer medewerking bij de Uitmarkt te
Rozenburg, deze keer in en om ons eigen
Muziektheater de Ontmoeting met voor elk
wat wils.
Een kleine delegatie van het mannen koor
deed onder de naam ‘Dissonant’ net als het
voltallige koor ook mee aan een optreden, als
voorloper op de komende kerstoptredens in
verzorgingstehuizen en voor de Zonnebloem.
Dit zijn locaties waar het voltallige koor niet
terecht kan en waar wij de mannenkoorzang
toch ten gehore kunnen brengen.
Het volgende concert diende zich al weer aan
op 13 oktober, te weten het jubileumconcert
van Martin met medewerking van Wendy
Krikken en Hi Five. En concert in De
Ontmoeting met medewerkenden dat goed uit
de verf is gekomen. Wendy Krikken is qua
niveau aardig opgeklommen, en wij zijn blij dat
wij een optie hebben kunnen nemen op
medewerking tijdens ons kerstconcert van
2014, waar dat dan ook plaats zal vinden. Hi
Five is voor ons ook een naam om niet te
vergeten, een kleine groep met grote
kwaliteiten. Door dit jubileumconcert bleef de
kerstmuziek nog even op een laag pitje, maar
daar is later een goede inhaalslag mee
gemaakt.
21 december ons eerste kerstconcert van
2012, en wel in Muziektheater De Ontmoeting
met medewerking van het Jozefkoor en de
Cantorij, beiden uit Rozenburg. Er was een
stille wens van een aantal Rozenburgers, naar
ik begreep al 10 jaar, om een keer samen met
het mannenkoor iets te doen. In beide koren,
onder leiding van Frans Gort, zitten ook
zangers en zangeressen van andere koren uit
Rozenburg, te weten het Dameskoor, Canticum
Novum, en het Rozenburgs Mannenkoor. Een
mooi concert, met een tevreden publiek en
voor herhaling vatbaar. 22 december, het
jaarlijkse grote kerstconcert te Maassluis met
medewerking van een Pools jongenskoor uit
Poznań. Deze jongens en jonge mannen
blijken, als zij de koorjurken en rokkostuum
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hebben aangetrokken, over bijzondere
kwaliteiten te beschikken, waarbij woorden
eigenlijk te kort schieten. De hoge stemmen
lijken wel nachtegaaltjes, hoewel zij niet zo
genoemd willen worden. De baritons en
bassen omhullen het gezang met een warme
deken, zo dat je er kippenvel van krijgt. De
discipline van deze groep jongens en jonge
mannen is zo groot dat je zou denken dat als
de koorjurken uit zijn zij nog niet uit de band
durven springen, maar dat is gelukkig niet
waar, getuige de jolijt na het optreden in de
kleedkamer. Wij zijn van mening dat we dit in
de toekomst, eventueel volgend jaar, nog een
keer moeten doen.
Op ons eigen optreden moeten we kritisch zijn
maar het was voor het plaatje een prachtige
opstelling, waarvoor ik Folkert mijn
complimenten moet maken, trouwens niet
alleen bij dit concert, maar ook bij alle
concerten waar hij vooraf gaat kijken hoe hij
de mannen neer moet zetten. Ook zijn trouwe
stoelen ploeg bedankt voor alle hulp en trouwe
dienst, vooraf en na alle concerten. De
afsluiting van het jaar was traditiegetrouw in
de Welkomstkerk te Rockanje, waarbij de
mannen zonder zorgen hun zangkunsten
konden vertonen in een ongedwongen sfeer,
mede onder het genot van krentenbrood en
koffie.
Een aantal leden heeft om uiteenlopende
redenen opgezegd of zijn overleden. Deze
terugloop wordt deels opgevangen door de
komst van vers bloed. Nieuwe leden in 2012
waren bariton Aad Lankhorst, bariton Jaap
Stigter, Ron de Goey 2e tenor, Jan Jansen bas
en Jan van Winden 2e tenor.
Bestuurlijk gezien was het geen gemakkelijk
jaar. Wij als bestuur proberen alles in goede
banen te leiden, maar dat kan niet zonder uw
steun, hulp en support. Met alleen maar kritiek
helpt u ons en zeker het koor niet, beter is het
om opbouwende kritiek te leveren en of zitting

Let op!!!! Het internetadres is gewijzigd in:
www.rozenburgs-mannenkoor.nl

te nemen in het bestuur, of in een der
commissies.
Ik wil onze vaste dirigent Martin Van
Broekhoven bedanken voor het vertrouwen in
het koor en hoop dat hij nog lang aan het koor
verbonden zal zijn, al moet ik er wel een
kanttekening bij maken, zie het als
opbouwende kritiek, maar probeer in het
vervolg eerder contact op te nemen met
medewerkenden, zodat wij daar geen lastige
vragen van krijgen en of in de stress geraken.
Bij deze nogmaals een bos bloemen, ter
vervanging van Maassluis, welke ik aan de
pianiste uit Polen heb gegeven.
Ook Peter Verwey bedankt voor je inbreng als
gastdirigent en je muzikale begeleiding, als het
kan nog vele jaren.
In 2012 hebben wij veelvuldig hulp gehad van
Jos Semeins, om tijdens concerten één en
ander aan elkaar te praten, uit te leggen, en
muzikaal te ondersteunen, waarvoor dank.
Graag zouden wij in de toekomst ook weer
gebruik maken van jouw diensten.
Voor 2013 hebben wij ook al weer het nodige
op het programma staan waaronder deelname
aan een korendag in Alphen a/d Rijn op 23
maart samen met 12 andere koren.
Medewerking aan een optreden met Sempre
Cresendo uit Hellevoetsluis in het voor- of
najaar 2013 loopt nog. Ook de medewerking
aan een Zangdienst in Moerkapelle in het
voorjaar van 2013 loopt nog.
En verder zijn er de andere vaste optredens.
Ik wil nu overgaan tot het noemen van de
jubilarissen, maar voordat ik dat doe een en
ander vertellen over 1 van de jubilarissen.
Hij is inmiddels al 59 jaar getrouwd, 44 jaar
woonachtig in Rozenburg, en tegenwoordig in
Blankenburg en 84 jaar jong.
Getrouwd met Adrie van der Meijden, en
samen hebben zij 1 dochter en 2 zoons, 4
kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen
Lid sinds 1953 als 1e tenor, welke partij hij tot
vandaag nog iedere week ondersteunt, dus al
langer als dat ik zelf oud ben.

Geboren op 28 maart 1929, en 1 van de 8
kinderen van het gezin Verhoev, waar het geen
vetpot was. Vader die een groentezaak had,
overleed in 1940, en Koos moest daarna vaak
thuis helpen bij zijn moeder, totdat de Duitse
bezetters alles meenamen en er van school
helemaal niets meer terechtkwam. In de
oorlogsjaren kwam Koos door honger
gedreven in het Westland terecht, waar hij 6 á
7 dagen per week ging werken om voor het
hele gezin eten te bemachtigen. Na de oorlog
werd Koos opgehaald door een oom, zijn
moeder was inmiddels overleden en zijn broers
en zussen ondergebracht in een weeshuis in
Wassenaar. Van 1945 t/m 1949 gewerkt bij
diverse tuinders in het Westland en in 1949
opgeroepen voor militaire dienst. Uitgezonden
naar Indonesië en later naar Nieuw-Guinea,
waar hij scholen en kerken hielp bouwen. Juli
1952 ging Koos met een mank vliegtuig terug
naar Nederland, een koffer vol souvenirs en
vele verhalen rijker, maar geen familie die hem
ontving. Uiteindelijk kon Koos bij een oom die
slager was te Rozenburg komen wonen en
gaan werken bij de vader van Adrie Romers.
Via de bouw van riolen en straatwerk en veel
maatvoering kwam hij na 7 jaar bij Adriaan
Volker terecht als stortbaas en later als
magazijn meester voor dekdienst en
machinekamer tot 1977. Toen het werk in
1977 op was en Koos ook ontslagen zou
worden, kreeg hij de kans om voor een halfjaar
naar Engeland te gaan, hetgeen hij deed
waardoor hij tot zijn pensioen kon blijven
werken. De manier waarop Koos bij het koor
kwam is bijzonder te noemen, want wonende
bij zijn oom de slager welke hij hielp in de
avonduren, stond Koos te zingen in de slagerij,
hetgeen werd opgemerkt door de zangers van
het mannenkoor die toentertijd buiten, in de
pauze vlakbij de slagerij stonden. Na drie keer
vragen of hij zijn zangkunsten wilde laten
horen bij het mannenkoor is Koos gezwicht,
mede ook door de perikelen tijdens de
watersnood, waardoor hij zat opgescheept met
de mannen van het koor in Maassluis, en zij
niet meer terugkonden. Ook tijdens de
watersnood heeft koos zijn steentje
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bijgedragen, bij het dichten van gaten en ander
herstellingswerk.
Omdat hij inmiddels een rijbewijs had kreeg
Koos allerlei taken toegewezen, van privé
chauffeur van de dirigent tot
hulppenningmeester voor speciale opdrachten.
Vele verhalen zijn er te vertellen van toen tot
nu over het koor en alle gezellige uitstapjes
met diverse koorleden, waarvan een groot
Henk van Veen en Fred van Wattum 12½ jaar RMK

steeds na elke repetitie heeft Koos zijn nazit
met enkele mannen van het koor, en wij hopen
daar nog lang getuige van te mogen zijn.
Koos en Adrie gefeliciteerd met dit mooie
jubileum.
Andere jubilarissen die momenteel nog niet op
een kwart van de tijd van Koos zitten zijn;
Henk van Veen 12½ jaar, Luc Boom 12½ jaar en
Fred van Wattum 12½ jaar. Zij allen krijgen een
mooi glas met inscriptie, zonder het lange
verhaal ter inleiding.

60 jaar RMK met Koos Verhoev

aantal helaas inmiddels zijn overleden. Nog
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Voor een van leden die heeft op gezegd, maar
hier aanwezig heb ik nog een presentje waar
hij om vroeg. Ik heb het over George de Gier,
die jarenlang het koor is trouw gebleven, ook
al was de afstand van Rozenburg tot Lienden
erg groot. Wij betreuren zijn besluit, maar
kunnen er wel begrip voor opbrengen. George
bedankt voor de vele jaren van lidmaatschap,

Breepleinkerk
Muziektheater Rozenburg een mooi
voorbeeld……..voor Rotterdam………………
Als jarenlang lid van het Rozenburgs
Mannenkoor maak ik wekelijks met vele
anderen gebruik van het gezellige
Muziektheater De Ontmoeting en af en toe ook
van een mooi concert zoals onlangs bij het 85jarig bestaan van ons koor. Waar ik me vaak
over verwonder is dat uw stichting destijds
kans heeft gezien dit fraaie gebouw te redden
van de slopershamer. Met dank aan velen o.a.
onze Fons Verbiest. Het pittoreske gebouw is
niet alleen van historische maar ook van
architectonische en artistieke waarde en dat
kan naar wij hopen zo nog lang blijven. Zoals
bekend zijn er op dit moment in ons land meer
fraaie kerkgebouwen waarvoor helaas geen
bestaansrecht meer kan bestaan. Eén van die
kerken is het complex Breepleinkerk te
Rotterdam-Zuid, waar nog een kleine PKNgemeente probeert financieel het hoofd boven
water te houden, maar waar het grootonderhoud een te zware last gaat worden; het
gebouw dateert van 1931. Zoals De
Ontmoeting beeldbepalend is als dorpsgezicht
voor Rozenburg, zo is de Breepleinkerk een
markant gebouw “op zuid” waar je de stad
binnenkomt. Samen met enkele andere
initiatiefnemers hebben wij het plan een
stichting behoud Breepleinkerk op te richten
vanwege een tweetal overwegingen:
- het gebouw heeft grote akoestische waarde
als concertzaal, er worden veel zangavonden
gehouden en vaste organist Martin Mans
neemt er Cd’s op.
- er bevindt zich een schuilplaats waar van
1942-1945 een drietal joodse gezinnen zijn
verborgen. Dankzij o.a. de koster en de
predikant hebben zij de oorlog overleefd. Het
verhaal over deze onderduikruimte staat in
een boekje van drs. Jaap van Gelderen “Op de
Orgelzolder.” Er is in 1944 zelfs een joodse
baby geboren. Onlangs heeft de burgemeester
van Rotterdam, dhr. Aboutaleb om deze
historie het gebouw “Het Achterhuis van
Rotterdam” genoemd. Aangezien uw stichting
nu voor ons een mooi voorbeeld vormt om een

waardevol gebouw voor de toekomst te
redden
is ons verzoek ons een exemplaar van uw
stichtingsakte toe te zenden. Bovenstaand
mailtje aan het Bestuur van de Stichting werd
per kerende post beantwoord door mevrouw
Tineke Quak met als bijlage de statuten van De
Ontmoeting, waarvan akte!

Voorlopige programma 2013
*

Zaterdag 23 maart 2013
Korendag Alphen aan den Rijn

*

Donderdag 28-3-2013
Ledenvergadering

*

Medio-13
Zangdienst in Moerkapelle

*

Medio-13
Sempre Crescendo Hellevoetsluis

*

Donderdag 27 juni 2013
Voorlaatste repetitie in Blankenburg

*

Donderdag 4 juli 2013
Slotavond in de Ontmoeting
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Een jongen van Jan de Wit
Van de weg af nauwelijks zichtbaar, verscholen
in het groen, achter een hoog hek en daar
weer achter een luid blaffende hond. Je zou
niet verwachten dat je ongeschonden het hek
kunt openen en het terrein kan betreden maar,
blaffende honden bijten niet en na de eerste
angst overwonnen te hebben lukt het toch om
binnen te komen. Een groot bord in het
struweel met daarop de tekst
Paardentandartspraktijk “Equidentes” is de
bevestiging dat we op de goede plek zijn. En
waar zijn we dan? Wel, bij één van de jongens
van Jan de Wit en wel bij onze bas Henk de Wit
residerend aan de Windgatweg in Rockanje.

Henk in zijn werkplaats

Het land van Bartje
Geboren en getogen in het land van turf,
jenever en achterdocht. In het overbekende
Ruinen in de provincie Drenthe. En waarom
het land van turf, jenever en achterdocht?
“Drenthe is als een omgekeerd bord, de rand is
het veen met in het midden een zandplaat.
Indringers konden niet door het natte veen bij
de vrouwen op het hoger gelegen zand komen,
de jenever werd uit armoe gedronken en de
achterdocht was er bij de mannen die even van
huis waren en bang waren dat indringers
alsnog aan hun vrouwen zouden zitten of
kwamen stelen” aldus Henk. En recentelijk
kwam tijdens de nazit aan het licht dat juist
Henk kans zag om door het natte veen naar de
zandhoop Ruinerwold te sluipen en een
blauwe maandag met de nicht van onze
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bariton Folkert te verkeren. Gelukkig zonder
blijvend schade aan te richten. Terug naar
Ruinen. Henk groeide op rond de smederij van
zijn vader als een jongen van Jan de Wit. Na de
lagere school en het voortgezet onderwijs
kwam Henk op de HTS in Zwolle terecht voor
de studie Werktuigbouw. Met het diploma op
zak belandde Henk in het leger, succesvol want
op de koude oorlog na bleef het stil en konden
we rustig blijven slapen. Na zich ontdaan te
hebben van de wapenrok lag de wereld echt
aan Henk’s voeten.
De wijde wereld in
Het bedrijfsleven trok hard en het was de
Koninklijke Emballage Industrie Van Leer die
Henk inlijfde en hem direct naar het donkere
Afrika stuurde. Standplaats Mombasa, Kenia.
Met twee Hollandse collega’s een bedrijf met
165 locals runnen, verantwoordelijk voor de
productie van stalen vaten en het onderhoud
van de machines. Een leuke en een tijd om
volwassen te worden en om Afrika in alle
facetten te leren kennen en het is maar
gelukkig dat de meisjes daar niet weten waar
Henk woont want hij zou ze nu niet graag de
kost willen geven. Drie jaar duurde het
bijzonder leerzame Afrika avontuur. Henk
kwam terug naar Nederland, vond werk bij de
Esso Raffinaderij en ging in Spijkenisse wonen.
Niet voor lang want de toenmalige ESSO had
andere plannen. Henk werd inspecteur en
raakte betrokken bij het ontwerp van de
Flexicoker, een thermische kraakinstallatie die
de zwaarste bodemfracties uit de
vacuumdestillatie in lichtere producten, zoals
gasolie (diesel) converteert. Daarvoor moest,
de inmiddels familie de Wit, naar Amerika.
Samen met vrouw en zijn twee zoons streek
Henk neer in New Jersey bij Exxon Mobil. “De
kinderen spraken geen woord Engels maar het
was verbazingwekkend hoe snel de kinderen
de taal oppakten” aldus Henk. Na een jaar trok
het thuisland weer en de familie kwam terug in
Spijkenisse. Henk verkaste van de ESSO naar
DuPont Nederland om daar als projectleider
nieuw- en verbouw engineering-projecten te
begeleiden. Een druk leven met veel reizen

naar Amerika omdat DuPont van daaruit
aangestuurd wordt maar toch nog tijd om bij
de zondagamateurvereniging PFC Geervliet te
gaan voetballen en zich te melden bij het RMK.
Inmiddels bereikte Henk in 1999 de VUTgerechtigde leeftijd. Hij maakte er wel gebruik
van maar ging als freelancer door. Als
projectmanager bij DuPont op Rozenburg. Na
vier jaar was het genoeg en stopt Henk met

Gevelplaat van Smederij de Wit 1838-1969

werken.
Paarden
Niet om niets meer te doen maar om meer tijd
te hebben voor zijn grote liefde, ‘paarden.’ “Zit
je in de shit, dan drukken mensen je er nog
dieper in” volgens Henk. “Paarden doen dat
juist niet, rekenen je niet af.” Henk zijn
toenmalige vrouw organiseerde cursussen met
paarden, een soort paardenfluisteren. Het
eerste paard werd gekocht op de
paardenmarkt van Heenvliet. Geen lieverdje
want het paard vloog al snel uit de bocht. Een
tandarts kwam langs, keek het paard in de
mond en zei: “Dit paard heeft een wolfskies en
als het een bit in heeft veroorzaakt het irritatie,
je moet die kies laten trekken dan is het
probleem direct verholpen.” Zo gezegd, zo
gedaan. Voor Henk reden genoeg om zich op
paardengebitten te gaan toeleggen. Om het
vak te leren toog Henk wederom naar Amerika
en wel naar de ‘Potato State’ Idaho dat bekend
staat om de grote aardappelen die er
verbouwd worden. Henk volgt de opleiding bij
‘the Association of Equine Dentistry.’ Even
geen Rozenburgs Mannenkoor maar het
tandartsenvak onder de knie krijgen. Het lukt

en als Henk terug is mag hij zich erkend Equine
Dentist (paardentandarts) noemen. Al snel
krijgt Henk naamsbekendheid en met zijn
mobile tandartspraktijk bestrijkt hij een groot
gebied in West Nederland. “Aan de ontlasting
kan je zien of een paard problemen met het
gebit heeft. Ze kunnen hun voedsel niet goed
malen en zullen uiteindelijk dood gaan aan een
kwaal die makkelijk te verhelpen is” zegt Henk.
Slechts incidenteel rukt Henk nog met zijn
tandartspraktijk uit en wordt het van lieverlede
langzaam afgebouwd.
Rozenburgs Mannenkoor
In Spijkenisse komt Henk voor het eerst in
contact met het Rozenburgs Mannenkoor. Geo
Wollingham weet Henk over te halen om te
komen zingen en op 40-jarige leeftijd (1986)
waagt Henk de stap en wordt lid van het RMK.
Het koor is een bas en een gezelligheidsdier
rijker. Het is tijdens de nabetrachting dat Henk
zich laat ontvallen dat zijn vrouw iets met
paarden doet en dat hij daar ruimte voor
zoekt. Een ander mannenkoorlid hoorde het
aan en komt met de oplossing. Nabij
Olaertsduyn in Rockanje stond een
bunkercomplex ter grootte van 3 ha. te koop
en dat bleek een ideale plaats om de paarden
te stallen en er zelf te gaan wonen.
Aanvankelijk in een caravan die in de winter
met strobalen ommuurd warm gehouden
werd. Intussen bevolkten de paarden een
aantal van de zeven bunkers op het terrein, er

Kunst in de tuin

werd een bak aangelegd, een bunker als
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werkplaats ingericht, de kapel werd opslag en
één bunker werd bewoonbaar gemaakt.
Naast zijn grote kennis op het gebied van
petrochemische processen blijkt Henk ook over
gouden handjes te beschikken. Het met zijn
handen werken leerde Henk in de smederij van
zijn vader. De bunker werd voorzien van een
houten vloer, heus elektrisch licht en de CV
verwarming brandt. De smaakvol ingerichte
woonkamer is als een klein rariteiten museum.
Vol met snuisterijen uit zijn Afrika tijd,
onderdelen van paarden zoals een heus skelet
van een paardenhoofd, onklaar gemaakte
wapens, medailles, wonderbaarlijk gevormde
stenen, een oude lamp van oma en een ietwat
doorrookt? Elke week wordt er een pan soep
gekookt met daarin 1 kilo groenten. Het is ook
de plek waar Henk zijn crypto’s maakt. En dat
is hem op het lijf gesneden. Spelen met
woorden. “Wijn moet zijn als een echte vrouw;
rijk, rijp, warm en krachtig” en “je moet hart
hebben voor de zaak want de zaak is ook hard
voor jou” het zijn zomaar wat teksten die de
revue passeren. Taalkundig is het wel in orde.
In zijn werk was Engels veelal de voertaal maar
ook het Duits en Frans gaat hem goed af.
Echter een mop in het Frans vertellen lukt niet
want “een taal beheers je pas volledig als in die
taal ook kunt dichten of moppen tappen” aldus
Henk.
Toekomst
Komt er op een dag een koper met een goed
bod, dan kan het hele complex zo
overgenomen worden en trekt Henk zich terug
op een andere locatie. Er zijn nog genoeg
bezigheden die hem boeien, waar de ruimte
die hij nu heeft niet nodig is.
Henk is nog steeds 1 dag per week op de
arbeidsmarkt actief. Naast zijn afbouwende
werkzaamheden in de tandartspraktijk is hij
acquisiteur. Zijn omvangrijke netwerk wordt
gebruikt door een sloop- en
bodemsaneringsbedrijf in de Botlek. Henk
voert de acquisitie, legt de bal op de stip en de
baas schiet hem er in. Vanwege en omwille van
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de paarden zit een lange vakantie er niet in.
Het paardenspul moet op tijd gevoed worden
en dat vraagt aandacht en tijd. Dat is niet erg
want in zijn arbeidzame leven heeft Henk
menige grote reis gemaakt. En was hij dan in
het buitenland, dan werden daar bioscopen en
theaters bezocht. Muziek maken op zijn
accordeon en lekker zingen in het koor,
sigaretje erbij, een glaasje rode wijn, zijn
kinderen, kleinkinderen, goed gezelschap en
gezond blijven, daar draait het nu om. En dat

Ouwe Jongens
Dinsdag 23 oktober was een fraaie najaarsdag
die de kwalificatie van zomerdag verdient.
Typisch een dag voor de gepensioneerden om
wat leuks te gaan doen en bij voorkeur in de
buitenlucht. Een dagje fietsen is voor ons
Hollanders dan de meest voor de hand
liggende optie. ‘s Morgens was het besluit snel
genomen en zaten de fietsen spoedig op de
auto, want er moet wat verder weg van Botlek
en Europoort gefietst worden om de
herfstkleuren te kunnen bewonderen. De kop
van Schouwen biedt daartoe voldoende
gelegenheid, de Domeinen met haar fraaie
bossen, de duinlandschappen voor de open
natuur en het toelaten van de nodige
zonnestralen op de huid. Parkeren is gratis op
het Transferium bij Renesse en na twee
kilometer moesten we al van de fiets om de
eerste paddenstoelen zo groot als
pannenkoeken te fotograferen. De
herfstvakantie was in volle gang en dat leidde
tot prettige gesprekken met andere
pauzerende fietsers. De Horeca (het terras bij
de pannenkoekenmolen te Haamstede) heeft
ons lange tijd geboeid door haar prettige
ligging in de zon en de geboden lekkernijen.
Veel kilometers hebben we niet afgelegd want,
zoals het gepensioneerden betaamt, ging het
om het prettig buiten vertoeven en niet om de
prestatie. Na enkele kilometers alweer een
stop waar volop werd genoten boven op het

Het was bijna donker toen we bij het
Transferium aankwamen. Toen de tijd van
‘oogjes dicht en snaveltjes toe’ was aan
gebroken waren we het er over eens; een in

duin bij Westenschouwen van het uitzicht op
zee. Aan
de voet van deze duin wachtte ons bij het
vertrek een prettige ontmoeting met Herman
Wolgen en zijn vrouw Truus. Groot was de
verrassing! Zij zijn veel in Zeeland op vakantie
geweest en hadden een overeenkomstig idee
van deze dag, echter met een wat
achteruitgaande gezondheid moest dit met de
Toyota-Aygo.
In het gesprek wat hier op volgde kwam de
beperkte gezondheid uiteraard aan bod.
Herman wacht op een hartoperatie voor een
nieuwe hartklep, welke in december van dit
jaar moet plaatsvinden en Truus heeft een
nare aandoening welke haar nog maar weinig
inspanning toestaat. Maar bij een ontmoeting
als deze is daar niets van te merken, zij beide
hebben de vrolijke en optimistische kijk op het
leven niet verloren! In het volgende voorjaar
hopen ze te verhuizen naar een appartement
wat nog in aan bouw is. Een stap die het
dagelijks thuisverblijven wat moet
vergemakkelijken. Herman vroeg ons alle
‘ouwe jongens’ van het koor te groeten wat we
bij deze graag doorgeven!
Zij blijven het RMK steunen als vriend van de
club van honderd. Met gemengde gevoelens
en respect hebben we afscheid genomen. Het
is bijna niet voor te stellen deze vrolijk
lachende Herman, die best veel voor ons RMK
heeft betekend als ‘linksachter’ bij de baritons
en als verdienstelijk PR-commissielid, niet
meer wekelijks te mogen meemaken.
Om gezondheidsredenen, dat is duidelijk, maar
toch ook wel en beetje ‘met stille trom’ (hint).

alle opzichten geslaagde zomerdag!
Arie en Ina Kleijwegt
*
Za. 9 feb. 15:00 uur
Junior Dictee Rozenburg
*
Za. 9 feb. 19:30 uur
Het Groot Dictee van Rozenburg
*
Za. 16 feb. 16:00 uur
Snertbingo
*
Za. 16 feb. 20:00 uur
Pommodoro, cabaret
*
Zo. 24 feb. 15:00 uur
Hoorns Byzantijns Mannenkoor
*
Wo. 6 mrt. 14:00 uur
De Dierenboerderij
*
Za. 9 mrt. 20:00 uur
Change of Key, country
*
Za. 16 mrt. 20:00 uur
Lucy's baby, luchtige comedy
*
Zo. 24 mrt. 15:00 uur
Jonge musici in concert
*
Za. 6 apr. 11:00 uur
Dag van de Amateurkunst
*
Za. 13 apr. 10:30 uur
Speelgoed- en kinderkledingbeurs
*
Za. 13 apr. 13:30 uur
Vlooienmarkt
*
Za. 13 apr. 20:00 uur
UDI, jaaruitvoering
*
Wo.17 apr. 14:00 uur
Zeebenen
*
Zo. 21 apr. 15:00 uur
Viva Italia, Canticum Novum & friends
*
Za. 27 apr. 20:00 uur
Jo de Rijck, cabaret
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Puppy’s
De een neemt kleinkinderen, de ander spaart
luciferdoosjes of sigarenbandjes, bariton Leen
van Berkel heeft hondjes. Het ras is
Heidewachtel en de puppy’s zijn geboren op
18 december 2012. Ze zijn ontwormd,
gevaccineerd en gechipt, ze hebben een
stamboom en zijn nog nooit op Rozenburg
geweest. Nog enkele kleintjes zoeken een
baasje en op = op. Leen weet het nog niet
maar een deel van de opbrengst wordt in de
kas van het RMK gestort. Voor inlichtingen, tel.
06 51490548 of 010 5923005.

Berichten uit de Zorgcommissie
- Arie van Oudheusden, onze 1e tenor heeft
eind oktober 2012 een operatie aan zijn rug
gehad en Arie dacht dat hij inmiddels de 100
meter horden in sneltrein vaart zou kunnen
afleggen. Maar het herstel zal toch nog wel
een poosje duren. Zijn ziekte van Kahler is nu
rustig.
- Wim van Vliet heeft, als deze nieuwsbrief
uitkomt, een prostaatoperatie achter de rug.
We hopen dat het resultaat goed mag zijn en
Wim weer spoedig tussen de bassen zijn stem
kan laten horen.
Verder zijn er, voor zover bekend bij de
zorgcommissie, geen koorleden (ernstig ) ziek.

Blijft natuurlijk aan u om eventuele zieken aan
één van onze commissieleden door te geven,
zodat wij hier de nodige aandacht aan kunnen
geven.

Ledenvergadering
Eind maart wordt onze jaarlijkse
ledenvergadering gehouden. Zoals reeds op de
repetitieavond eind november 2012 is gemeld,
heeft Henk Heij om persoonlijke reden zijn
bestuursfunctie neergelegd. Hij blijft de functie
van bibliothecaris vervullen, tot er iemand anders
deze taak van hem wil overnemen.
Arie Verboon heeft in de ledenvergadering van
2010 aangegeven, om voor een periode van
maximaal 3 jaar een bestuursfunctie te willen
vervullen. Deze periode is om en hij is niet
beschikbaar voor een volgende periode.
Er moeten dus minimaal 2, of meer nieuwe
bestuursleden worden gekozen.
Binnenkort krijgen alle leden tot 70 jaar, een
brief van het bestuur, waarin een oproep wordt
gedaan zich kandidaat te stellen voor een
bestuursfunctie. Leden van 70 jaar of ouder, die
vinden dat ze best een periode kunnen
meedraaien, moeten niet schromen zich aan te
melden. Om het KOOR goed te laten draaien, is
uw aanmelding dringend gewenst. Ik roep u met
klem op uw verantwoordelijkheid in deze te
nemen en hier zeer serieus over na te denken.
Met vriendelijke zangersgroet, uw voorzitter,
Kees Hokke

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio april 2013. Advertenties, waar of niet gebeurde
verhalen, foto’s of suggesties zijn van harte welkom bij de secretaris en/of Aart.
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Jarige Piet
Het is bijna weer zover, 1e tenor Piet van Mill
gaat dinsdag 19 februari a.s. verjaren. 77 wordt
Piet en dat laat hij zoals inmiddels gebruikelijk
niet ongemerkt voorbij gaan.
Zaterdagavond 23 februari wordt het
heugelijke feit gevierd in het Luxor Theater in
de Van der Horststraat 29, 3141 TH te
Maassluis.
En het Rozenburgs Mannenkoor is van harte
uitgenodigd. Wel in koortrui en met muziek.

Verboon Maasland BV

Aannemingsbedrijf Grond-, Wegen- en Waterbouw
Aanleg van
¤ infra projecten
¤ recreatiegebieden
¤ rioleringen
¤ verhardingen
¤ natuurbouwprjecten
Uitvoering van
¤ (water) bodemsanering (BRL)
¤ baggerwerken
¤ grondwerken
¤ oeverbeschermingen
¤ (natte) bouwkuipen
¤ natuurtechnisch grondwerk

Molenweg 12, 3155AV, Maasland
Telefoon: 010-5922022
Fax: 010-5920487
www.verboonmaasland.nl
info@verboonmaasland.nl

Uitvoering van projecten in Bouwteam of Design&Construct

Verhuur van grondverzetmaterieel
FSC-gecertificeerd
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Cees van ‘t Wout
Geboren op Geerkade 3, onder de Groote Kerk
in Maasluis en bijna aan de haven. Met over de
wereldzeeën zwervende vader en broers bij
Van der Taks Berging is hij toch geen zeeman
geworden. Een vader die soms maanden van
huis was, zo ook met het bekende Singapore
dok. Een vader die later beroemd werd tijdens
de berging van de Edgar Bonnet, een tijdens de
Suez crisis in 1956 tot zinken gebracht
sleepboot die weer geborgen moest worden.
Toen het schip in het Suez Kanaal gelicht werd
stond er tot ieders verbazing in grote witte
letters op het wrak ‘killroy was here.’ Niemend
had het gedaan maar Cees zijn vader was
duiker.

Cees ging niet naar zee, maar bleef in
Maassluis en ging na de lagere school naar de
LTS in Vlaardingen. Het werd een technische
opleiding, iets in de elektrotechniek. Toch
stroomt er wel wat zout door zijn aderen want
hij gaat uiteindelijk aan het werk bij
scheepswerf de Haas. In de machinekamer, dat
wel. Omdat Cees vaak moest wachten tot de
dieselmonteurs klaar waren ging hij maar
meehelpen met als resultaat dat hij een
sleutelende elektromonteur werd met een
grote kennis van dieselmotoren.
Servicemonteur op schepen, bij bedrijven,
storingsdiensten draaien, meerdere dagen aan
boord van schepen, in een mandje met een
gereedschapkoffer aan boord op de
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kraanschepen van Heerema gehesen, soms
door het slechte weer aan boord blijvend
omdat afstappen niet mogelijk was, kortom
een heel aparte manier van leven. Even naar
Israel om wat jets in bedrijf te stellen waarmee
pijpleidingen in het zand geblazen worden. Pas
na weken weer thuis komen omdat men ter
plekke geen kundig personeel had om met de
jets te kunnen werken en Cees wel wist hoe
het moest. Maar ook naar Las Palmas om de
motoren na te zien van het jacht van Prince de
Lignac (Bram van Leeuwen). In 1971 besluit de
familie van ‘t Wout al om in Rozenburg te gaan
wonen. Met 3 opgroeiende zoons op een flatje
in Maassluis bood weinig toekomst en op
Rozenburg werden mooie woningen gebouwd.
Het werd een ruime woning aan de
Nachtegaallaan. De toch al schaarse vrije tijd
werd besteed aan de studie en uiteindelijk
besluit Cees (en Janny) om in 1987 voor zich
zelf te beginnen. Het wordt Scheeps Diesel
Motoren Maassluis, gevestigd aan de Govert
van Wijnkade in Maassluis.
Tegenslag
Als Cees voor het RMK kwartier maakt in Praag
is hij verkoopdirecteur van MTU Diesel
Benelux. Een baan waarin veel gereisd wordt
maar waar er tussen het werk door tijd vrij
gemaakt wordt voor het koor. En net als alles
geregeld is en voordat het koor afreist naar
Praag gaat het goed mis. Na een vermoeiend
buitenlands beurs bezoek wordt Cees thuis
getroffen door een herseninfarct. Een groot
aantal functies vallen uit een een uitzichtloze
periode van therapie volgt. Na uit het
ziekenhuis ontsalgen te zijn volgt een periode
van 7 maanden intensiefe therapie in Rijndam
Revalidatiecentrum in Rotterdam. Het koor
heeft er later toen het weer beter ging met
Cees nog een concert gegeven. Bij thuiskomst
begint een nieuw leven. Naast haar eigen werk
heeft Janny de handen vol aan de verzorging
van Cees en het is bewonderingswaardig hoe
ze het oppakt. Even een rijbewijs halen om zelf
wekelijks naar Hoorn te rijden omdat daar een
goede therapeut zat. Even met Cees naar de
kinderen en kleinkinderen in Harderwijk of

Brielle, een aantal keren per week zorgen dat
Cees kan gaan zwemmen of naar de
sportschool kan, er is naar buiten toe niets wat
niet kan. En het sporten is nodig want het zorgt
er voor dat hij in goede conditie blijft. In
Rijndam raakte Cees wegwijs de computer. Een
nieuwe wereld ging open. Schepen zoeken op
internet, schepen volgen op AIS-live, het
bijhouden van alle nieuwtjes op
scheepvaartgebied met de voorkeur naar
sleepvaart, offshore en binnenvaart, op de
iPad is alles binnen handbereik.
Cruises
Het zijn de riviercruises met het RMK die aan
de basis liggen van nog veel grotere reizen.
Ondanks zijn beperkingen groeide het idee om
eens met een groot passagiersschip een reis te
maken. ‘Als het met zo’n relatief kleine
riviercruiseboot kan dan moet het met een
groot cruiseschip ook lukken’ was de gedachte.
Op St. Maarten en op bezoek bij hun zoon,
zagen Janny en Cees vanuit hun hotel dagelijks
de grote passagiersschepen in en uitvaren. Er
werd een reis geboekt en inmiddels zijn het
zeer ervaren en enthousiaste cruisers. Van het
Panamakanaal tot de Farao eilanden, van
Southampton tot aan IJsland, daar waar
gevaren wordt kan je Cees en Janny
tegenkomen. Vaak met vrienden die een
helpende hand uitsteken. Soms gaat het mis,
Janny wilde foto’s maken van een leuk stadje
op de Farao eilanden, parkeerde Cees op een
goede stek en ging er vandoor om uiteindelijk

tot de ontdekking te komen dat ze de weg niet

meer terug wist en Cees onvindbaar bleek. Het
is goed gekomen maar daar krijg je het wel
warm van.
Tijdens zo’n zeecruise heeft Cees, genietend
van het uitzicht, het mooiste plekje. Het
Panamakanaal maar ook de ijsschotsen rond
IJsland, het zijn onvergetelijke momenten.
Overigens worden er nooit al te lange reizen
gemaakt omdat Cees zijn kleinkinderen te veel
gaat missen. In de vakantie komen ze maar wat
graag logeren maar oppassen in Harderwijk is
ook geen probleem. Dan worden de
kleinkinderen met de scootmobiel van school
gehaald.
Lekko
Het is niemand ontgaan dat Cees een groot
netwerk heeft en veel kennis heeft van
schepen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
Cees gevraagd is om bestuurslid te worden van
Lekko, een periodiek van de Vereniging van
Belangstellenden voor de Sleepvaart. Cees
heeft altijd de krantenknipsels bijgehouden
van de reizen die zijn vader maakte en is dan
ook een wandelend archief binnen die
vereniging. Hij is belast met de PR en nieuws
uit de binnenvaart. Fotomateriaal komt vanuit
het hele land maar vooral van de spotters bij
de radarpost langs de Nieuwe Waterweg. Er
gaat geen dag voorbij of je kunt hem daar
vinden. Door regelmatig maritieme beurzen te
bezoeken wordt de meest actuele informatie
verkregen maar ook via tijdschriften en
internet.
Rozenburgs Mannenkoor
Oom Aad de Bode, de broer van Cees zijn
moeder en erelid van het RMK weet Cees in
1979 over te halen om te gaan zingen in het
Rozenburgs Mannenkoor. En tot op de dag van
vandaag heeft bas Cees daar geen spijt van. In
de tijd met Jo van Linschoten, Hans Klover,
Jaap van Riel, Geo Wollingham en Arie van
Ham. En in een tijd waarin het koor groeide tot
140 leden. Met als dirigent Aad van der
Hoeven die er niet tegenop zag zijn schoen
naar niet oplettende zangers te gooien. Cees
was secretaris van het koor en op zijn kantoor
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in Maassluis zat een dame die hem veel werk
uit handen nam. Ook een drukke tijd want het
koor maakte grote reizen o.a. naar Östringen.
Later, met dirigent Arjan Breukhoven en Hans
Klover werd kwartier gemaakt in Wenen en
Praag. Ongetwijfeld hoogtepunten, aangevuld
met de concerten in de Doelen, de vaartochten
door Nederland, de reis naar Canada en de
recentelijk gemaakte concertreis over de Rijn.
Dankbaar ook voor alle hulp van koorleden
tijdens de uitstapjes en concerten. ‘De kracht
van het Rozenburgs Mannenkoor is, samen
lachen en samen huilen’ aldus Cees. En de
stoelendans bij de bassen is voor hem geen

Folkert stopt
Folkert stop, de leeftijd gaat hem parten
spelen, het sjouwen met stoelen is hij zat en
het in het gelid zetten van een stelletje
ongeregeld, dat laat hij nu aan bariton Rinus
Selling over. Ga er maar aan staan om in een
kleine ruimte een groot koor op te stellen. Veel
meten, tekenen, puzzelen, schuiven met als
resultaat dat je het nooit goed doet. En toch
heeft Folkert jaren zijn koormeesterschap met
verve vervuld.
Gelukkig blijft Folkert nog wel op de achterste
rij van de baritons zijn partij meezingen en is
hij voor de muziekcommissie niet verloren.
Cees bedankte tijdens de nieuwjaarsreceptie
Folkert voor zijn inzet en liet dat vergezeld
gaan door een fles geestrijk vocht ofwel CB te
overhandigen.
En natuurlijk Rinus, erg veel succes in je
nieuwe leidinggevende functie.
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Nieuwjaarsreceptie
Donderdagavond 3 januari was het weer zover,
onze eigen nieuwjaarsreceptie in de thuisbasis
het Muziektheater De Ontmoeting.
Wederom met twee consumptiebonnen, een
lopend buffet, Hollandse stamppot met of
zonder worst of bal en van een kwaliteit die je
van Exquis van het Raadhuisplein kan
verwachten. Het was er druk en gezellig.
Handen schudden, wat zoenen in de lucht, de
beste wensen voor iedereen en tussen de
gangen door een goed woord van nog betere
sprekers.
Kees Hokke nam het woord en blikte terug op
het achterliggende jaar. Elders in de
Nieuwsbrief vind u de nieuwjaarstoespraak.
Jubilarissen
Als eerste werden Henk van Veen, Luuk Boom
en Fred van Wattum gevraagd naar voren te
komen. Zij zijn dit jaar twaalf en een half jaar
lid van het koor en dat mag gevierd worden.
Henk en Fred ontvingen de RMK-bokaal, Luuk
was afwezigheid en hij zal later zijn glas met
inscriptie ontvangen.
Vervolgens werd Koos Verhoev gevraagd naar
voren te komen. Koos, is inmiddels 60 jaar lid
van het Rozenburg’s Mannenkoor en daarvoor
kwam ook onze beschermvrouwe mevrouw De
Sutter - Besters het podium op. Koos, in
gezelschap van zijn zoon, schoondochter en
kleinzoon, liet zich de jubileumspeld opspelden

en feliciteren.
Voorzitter Cees Hokke liet het jubileum van
Koos niet zomaar voorbij gaan en met een

korte terugblijk op die 60 jaar kreeg het toch
wel zeer bijzondere jubileum extra glans.
Om het compleet te maken mocht Koos uit
handen van Albert van der Zijpp van het
Koninklijk Nederlands Zangersverbond een
oorkonde en de bijbehorende versierselen. De
beschermvrouwe van het Rozenburgs
Mannenkoor, mevrouw De Sutter-Besters
speldde Koos de jubileumspeld van het op.

Fons Verbiest heeft aangegeven voorlopig te
stoppen met zingen.
George de Gier geeft zelf een uitleg in deze
nieuwsbrief waarom hij stopt met zingen.
Hoofdreden is de grote afstand.
Piet de Ruiter is om persoonlijke reden gestopt
met zingen.
Al met al moeten we met vereende krachten het
ledenaantal niet laten inzakken, maar weer
omhoog zien te krijgen.
Nieuwe leden.

Jan van Winden

Afsluiting
Na alle plichtplegingen werd het buffet
afgesloten met ijs. De Italiaanse ijskar was te
groot en kon het Muziektheater niet in maar
het ijs kwam wel binnen en smaakte er niet
minder om. En toen te pannen leeg waren, de
borden afgelikt, de koffie was uitgeserveerd en
de consumptiebonnen op waren ging een ieder
tevreden naar huis. Het was een gezellige
avond waarin de toon voor 2013 is gezet, het
repertoire klaar ligt en we kunnen met frisse
moed de repetities weer aanvangen.

Jan Jansen

Ron de Goeij

We heten van harte welkom in ons midden de
volgende nieuwe leden.
Jan van Winden 2e Tenor, Jan Jansen bas en Ron
de Goey 2e tenor. We spreken de hoop uit dat
deze mannen zich snel thuis zullen voelen en hun
zangkunsten voor een lange tijd in het koor ten
gehore zullen brengen. Jan van Winden heeft
zichzelf in de vorige nieuwsbrief voorgesteld en
de andere 2 heren stellen zich later in de
nieuwsbrief voor.

Vrijdag 4 januari 2013
Ledenmutaties
Tot onze spijt vertrekken er steeds leden, komt
dit door overlijden of door vergrijzing, dan
spreekt dit voor zich. Maar als er andere redenen
aan ten grondslag liggen dan is dit zorgelijk.
Onderstaande leden hebben hun lidmaatschap
opgezegd.
Gijs van Eijsden was toe aan een nieuwe
uitdaging en zingt nu bij Gloria Toonkunst in
Vlaardingen. Johan Belder is gestopt in verband
met de zwakke gezondheid van zijn vrouw.

HARTVERWARMEND, ja zo mag ik het wel stellen.
Gisteravond 3 januari werd de nieuwjaarsreceptie
gehouden in ons eigen huis “de Ontmoeting”.
Ik heb de reis wederom gemaakt vanuit Ingen,
dat dorp in de Betuwe, vanwaar ik tot dan,
gedurende 16 jaar de repetities zeer regelmatig
bezocht. De laatste tijd misschien wat minder,
maar dat had zo zijn oorzaken. Enerzijds zijn het
de almaar stijgende brandstofprijzen en
anderzijds, ja, je wordt een dagje ouder en dan
gaat het, zeker in de winter allemaal niet meer zo
makkelijk. Dit keer was de toch helemaal niet zo
makkelijk als voorheen, het zou de laatste keer
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worden
als lid van het
Rozenburgs Mannenkoor
waarvan ik zo’n slordige 32 jaar deel van heb uit
mogen maken.

allerbeste toegewenst. Zij en vele van u hebben
dit gedaan, waarvoor mijn hartelijke dank. U
heeft met z’n allen een onuitwisbare herinnering
achtergelaten, waarmee ik de rest van mijn leven
wel vooruit kan. Dat van die tandpasta, kersen en
andere snuisterijen, komt wel goed hoor. Het ga
jullie allemaal goed en wens het bestuur heel veel
wijsheid toe,
Met vriendelijke groet en tot ziens.
George de Gier

Muzieksleutel

Ik heb ze mee mogen maken, Aad van der
Hoeven, de keurige en zeer kundige dirigent,
Arjan Breukhoven, ook die verstond zijn vak heel
goed. Anne Posthumus, de man, een ex. militair
maar die, als je hem beter leerde kennen een
heel sympathiek mens was en bovenal de beste
dirigent die ik ooit heb meegemaakt.
En dan onze huidige dirigent Martin van
Broekhoven, die bij ons koor in dienst trad als een
“groentje” maar is uitgegroeid tot een volwaardig
dirigent met een absoluut gehoor.
Misschien wel eens lastig voor sommige lieden
die hun partijtje nog niet helemaal ons der de
knie hebben en plotseling, zonder bij naam te
worden genoemd, tot de orde worden geroepen.
Leuk was het, gezellig ook, wel hebben met elkaar
gelachen, maar wanneer er iets anders aan de
hand was waren we er ook. Daarvoor wil ik jullie
allemaal hartelijk bedanken, dat ik dit samen met
jullie heb mee mogen maken. Zoveel handen als
ik gisteravond geschud heb is sinds mijn bruiloft
in 1968 niet meer voorgekomen. Ook onze
beschermvrouwe, mevr. de Sutter heeft zich niet
onbetuigd gelaten en heeft mij bedankt en het
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Zoals ik in de vorige Nieuwsbrief aankondigde,
hier weer een artikeltje uit een oude uitgave
van de Muzieksleutel. De voorloper van onze
huidige Nieuwsbrief. Het is een citaat van een
onbekende schrijver, gepubliceerd in nr. 2 van
de 5e jaargang oktober 1988. In die tijd was het
kennelijk de gewoonte dat de zangpartijen om
beurten verantwoordelijk waren voor het tijdig
aanleveren van kopij. De baritons, die aan de
beurt waren geweest, hebben schijnbaar niet
aan dat verzoek voldaan en de redactie
daarmee in verlegenheid gebracht. De schrijver
heeft zich dat aangetrokken en heeft met het
volgende gedicht gereageerd.
Henk Hey
Za'k -je-s wat zeggen?
De laatste keer stond er in ons blad een
dramatische oproep.
De baritons hebben de Muzieksleutel echt wel
laten zakken.
Heeft er buiten de voorzitter, niemand iets te
brokkelen in de soep.
Je zet als geroutineerde partij onze redactie
toch niet te kakken!
Men vraagt mij wel eens links of rechts een
gedicht te maken.
Nou moet je weten, dat ik dat eigenlijk
helemaal niet kan.
Meestal is het zo, dat je niet in de goeie sfeer
kan geraken
en dan lukt er dus ook geen ene mieter van.

Op zo'n moment kan ik echt niets op papier
zetten.
Ik denk dan, da's nou ineens zo heel officieel.
Ik zit wel te peinzen en op leuke situaties te
letten.
Maar wat me te binnen schiet, da's niet zo
veel.
Als de "Sleutel" dan uitkwam, kon je dus mijn
stuk niet lezen.
En had ik het gevoel voor joker te hebben
gestaan.
Maar dan dacht ik: Joh, het had best aardig
kunnen wezen.
Als je d'r eventjes je best op had gedaan.
In 't vervolg schiet me hoop ik wel iets te
binnen.
Geen hoogdravende teksten met diepe
achtergronden.
Misschien wel een leuk gedicht, zonder al die
dure zinnen.
Maar toch wel, dat ik en het koor elkaar
hebben gevonden.

2008 gestopt met het zingen bij het koor. Veel
leden hebben hem tijdens zijn ziekte in het
Hospice bezocht, waar hij zeer dankbaar voor
was. De afscheidsdienst is gehouden op 22
december in Spijkenisse, waar enkele liederen
van het Rozenburgs Mannenkoor vanaf de CD
ten gehore zijn gebracht. Na deze dienst heeft
de crematie plaatsgevonden. Vanaf deze plaats
wensen wij zijn vrouw en familie veel sterkte
toe.
38 Jaar lief en leed van het Rozenburgs
Mannenkoor door Arie van Oudheusden

Anoniem
In memoriam Toon Peters
Ons bereikte het droeve bericht
dat ons oud lid, 2e tenor Toon
Peters in december 2012 op de
leeftijd van 91 jaar is overleden.
Toon is vanwege zijn leeftijd in

COSTER

We schrijven 1975 als er een aspirant koorlid
binnen stapt in de Nieuwe Schans, in dat jaar
nog de thuishaven van het Rozenburgs
Mannenkoor. Aad van der Hoeven, nog niet zo
lang dirigent, stemt het nieuwe koorlid.
Eigenlijk moet ik schrijven, twee koorleden. Er

HERENMODE
WWW.COSTERHERENMODE.NL

COSTER HERENMODE STADHUISPASSAGE 9 SPIJKENISSE
Onze openingstijden zijn :
Maandag van 12.00 uur tot 17.30 uur
Dinsdag van 09.30 uur tot 17.30 uur
Woensdag van 09.30 uur tot 17.30 uur
Donderdag van 09.30 uur tot 21.00 uur
Vrijdag van 09.30 uur tot 17.30 uur
Zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
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is deze avond nog een nieuw koorlid. Toon
Peters heeft eveneens de stoute schoenen
aangetrokken en meldt zich aan om lid te
worden van, het op dat moment snelst
groeiende mannenkoor in de regio. Er zijn dan
zo’n vijfenzeventig koorleden. In de pauze
worden we gestemd. Toon verdwijnt naar 2e
tenoren en ik mag de 1e tenoren gaan
versterken. Er breekt een tijd aan waarin er
een nieuwe (zang)wereld voor mij opengaat.
En niet alleen een muzikale wereld maar ook
en vooral een wereld waarin een optreden op
grote locaties meer regel als uitzondering is!
Een van de eerste concertreizen gaat zelfs over
de grens naar België. Als we de grens zijn
gepasseerd met de bussen en van Breda naar
Antwerpen rijden zittend naast ome Niek,
merkt deze op: “dat is toch wat, nu zijn we
zelfs in het “buitenland” met het Rozenburgs
Mannenkoor. “ In Mechelen werken we mee
op de zaterdagmiddag aan een mis. Eigenlijk
best wel indrukwekkend met alles wat er
tijdens de mis gebeurt. Na afloop is er een
koud buffet aan de Nederlandse grens. Het
buitenland waar ome Niek zo van onder de
indruk was zullen we met het Rozenburgs
Mannenkoor nog meerdere malen bezoeken.
Maar ook de grote zaal van de Rotterdamse
Doelen en de Laurenskerk zijn onze podia. Aad
van der Hoeven kent heel veel mensen in de
showbusiness. Zo is Jan van Duivenbode een
belangrijk persoon binnen het Rotterdams
Nieuwsblad. Via hem werken we aan
concerten mee in de Laurenskerk waar ruim
duizend bezoekers komen luisteren naar de
Marinierskapel en RMK! Jan de Haan van
Nederland Zingt een NCRV productie. Hij zorgt
voor medewerking aan een kerstconcert voor
TV. En zo zijn er velen van VARA tot EO Aad
van der Hoeven groeit snel uit zijn korte broek
en wij groeien mee. Met bussen reizen we van
hot naar her. Het vijftigjarig jubileum wordt
uitgebreid gevierd. Het bestuur organiseert
een avondje in de Drie Hooibergen ergens in
het polderland. Naast eten en drinken zijn er
de nodige speciaal voor dit doel geschreven
gedichten en feestliederen welke enthousiast
worden voorgedragen en meegezongen. Na
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afloop is buiten de wereld klein, dichte mist
hangt over het polderlandschap. Echter onze
Rozenburgse buschauffeurs zijn niet voor één
gat te vangen en sturen vlot op huis aan. Na
enige tijd blijkt de weg naar huis wel erg smal.
We zijn op een B-weg beland en aan beide
zijde van de bus gaapt een diepe brede
watering! Uiteindelijk komen we, zoals altijd,
veilig thuis. In Brielle wordt de eerste Lp
opgenomen. Een hele zaterdag hard werken in
de Catharijnekerk. Een Lp waar we best een
beetje trots op zijn. Joop Post zingt hier nog als
bariton, en enig conservatoriumgeschoold
koorlid, een hele mooie solo. Het is ook in deze
periode dat het RMK regelmatig medewerking
verleent aan Citydiensten in de Lutherse kerk
in Den Haag. Ds. Willem van de Kooy op de
preekstoel Sander van Marion op het orgel en
het RMK met Aad van der Hoeven als dirigent,
verzorgen de koorzang. Bijzondere avonden in
een bijzondere kerk. In Vlaardingen op de
Markt werken wij mee aan een kerstconcert
opgenomen in de sfeervolle oude kerk op de
Markt. Een kerstconcert welke door de NOS
opgenomen en door de NCRV tijdens de
kerstdagen op TV wordt uitgezonden. Aan deze
avond heeft het Rozenburgs Mannenkoor nog
dierbare herinneringen. De opnames verlopen
deze avond snel en probleemloos, wat
uitzonderlijk genoemd mag worden. Rond de
klok van tien staan we weer buiten. Buiten
waar het gemeen koud is. Afspraak was dat de
bussen rond elf uur zouden komen om de
mannen op te halen. Er worden telefoontjes
gepleegd en de buschauffeurs beloven zo snel
mogelijk te komen opdraven. Echter het was
koud, bitter koud en naast een mooie kerk
heeft de Markt in Vlaardingen eveneens de
nodige cafés rond de Markt. In groepjes
verdwijnen de mannen voor een kleine
hartversterking of gewoon een kop koffie in de
horeca tenten. Als de bussen na enige tijd
verschijnen, staat er een enkele zanger en een
bezorgd bestuurslid te kleumen op het plein.
De overigen zijn even een hasse basje halen!
Het ijverig bestuurslid gaat de verschillende
horecagelegenheden af. Daar echter is het
ondertussen zeer gezellig. Neem wat van mij

en dat verschillende malen door verschillende
mannen herhaald, zorgt voor een zorgeloze
ontspannen sfeer waarbij niemand nog snel op
wil staan mee wil gaan met de bezorgde
bestuurder. Uit eindelijk vertrekken de bussen
met enige tientallen mannen naar Rozenburg.
Rond de klok van twaalven heeft toch nog
iemand van de achterblijvers het besef dat er
handelend moet worden opgetreden. In allerijl
verschijnen taxi’s en men vertrekt alsnog
richting pont. Gelukkig is de stemming op de
pont nog niet beneden het nulpunt gedaald.
Een vrolijke stoet mannen loopt polonaise via
de stuurhut hoog boven het dek om vervolgens
af te dalen naar de machinekamer onderdeks
naar de andere zijde van de pont en de trap op
weer naar boven! Hoofdschuddend verteld de
Rozenburgse kapitein Piet van der Linde later
dat hij veel heeft meegemaakt in de loop der
jaren. Maar dit was volstrekt uniek!
Buitenlandse reizen komen er ook weer aan. In
1984 bezoeken wij Östringen de
zustergemeente van Rozenburg in Duitsland.
Wij worden uitgenodigd voor een bezoek, en
enkele concerten plus een verblijf van enkele
dagen in het gastvrije Rheinland. We rijden nu
wat langer en verder als de eerste reis naar
België. Frans Gort is onze begeleider tijdens
deze trip. Frans kan er nu, bijna dertig jaar
later, nog smakelijk over vertellen. Het is ook
voor deze reis dat onze partners een
volksdansgroep samenstellen en enkele
onvervalste Nederlandse volksdansen
uitvoeren tijdens de bonte avond in de
plaatselijke sporthal. Ook de volksdansgroep
heeft een vervolg, maar daarover later. We
varen op de Rijn. Bezoeken Heidelberg en zijn
even eruit! Busleider in onze bus Geo
Wollingem. Geo die de zaak goed in de hand
houdt. Zo is er als de nood hoog is een
sanitaire stop, ergens langs de weg. Aangezien
er geen sanitaire voorzieningen aanwezig zijn,
stellen de mannen zich keurig, onder leiding
van Geo op, in een rijtje naast de bus wateren
zij in de berm. Östringen was een waardevolle
belevenis met veel leerrijke momenten. Zo was
er een wijn proeverij, waaraan verschillende

koorleden niet alleen kennis van wijn, maar
eveneens wat hoofdpijn hebben
overgehouden! Wel is er veel gelachen en dat
laatste was en is nog steeds een belangrijke
eigenschap van het Rozenburgs Mannenkoor.
Veel lol, maar wel een serieuze instelling
tijdens een medewerking of optreden,
kenmerken van een goed gemotiveerd koor.
Een bijzondere gebeurtenis was het optreden
met zes verschillende mannenkoren in de
Rotterdamse Doelen, waar wij deel uitmaakten
van een mannenkoor, bestaande uit duizend
stemmen! Jubilate uit Katwijk, Chr. Residentie
Mannenkoor, Ritmeester, Veenendaals
Mannenkoor, Chr. Rijnlands Mannenkoor,
Zoetermeers Mannenkoor en Rozenburgs
Mannenkoor. Als extra attractie waren hier
The New London Choral Singers o.l.v. Tom
Parker en de zangeressen Vicki Braun en
Madeline Bell aangetrokken. Waarbij Nan van
Groeningen samen met Aad van der Hoeven en
Sander van Marion de touwtjes in handen had.
Opzet was een vervolg in Londen, waar we in
de Royal Albert Hall op zouden treden. Helaas
is dat nooit doorgegaan.
Met Aad van der Hoeven werkten we voor
zowel NCRV, VARA en EO. Een bijzondere
gebeurtenis was het optreden in het
voormalige Circustheater in Scheveningen. Er
werd samengewerkt met het Zuid-Hollands
Operakoor. Een bloedhete zomerdag
zaterdagmiddag en veel wachten in de foyer.
Gelukkig was er wat bier en frisdrank om de
warmte te bestrijden. De rondjes werden gul
verstrekt door Jan en alleman. Het was,
vertelde de uitbater later, deze zaterdag dat de
hoogste omzet ooit gedraaid werd in de foyer
van het theater. Het RMK verstond de kunst
om beschaafd te drinken en nuchter te blijven.
Dit laatste gold niet voor de dirigent van het
operakoor. De beste man had verschillende
drankjes aangeboden gekregen en had
vervolgens moeite om overeind te blijven voor
de troepen! Inderdaad een vreemd gezicht een
wat aangeschoten dirigent voor een
operakoor! Met Aad hebben we heel veel
verschillende artiesten op bezoek gehad. Naast
Ernst Daniel, zong ook Marco Bakker enkele
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keren een solopartij met het RMK. Louis van
Dijk, Harry Bannink, Willy Caron, Ben Kramer
en onze Rijnmond coryfee Lee Towers, de alt
Map Baks waar we een LP mee maakten in de
Groote Kerk te Maassluis. Liesbeth List en
Pleuni Touw tijdens een schipperskerstviering
in de Doelen. En velen die ik waarschijnlijk
alweer vergeten ben. Het was de tijd van ”Wij
zijn jong en we willen wat” Hoewel niet een
ieder in een schone luier naar het koor kwam,
was de gemiddelde leeftijd toch vrij laag. Dit
gold niet voor ome Daan. Ome Daan was in die
tijd al een veteraan, stopte uiteindelijk met 91
jaar zijn zangcarrière. Met ome Daan hebben
we eveneens veel beleefd. Was weduwnaar en
werd verzorgd door een toegewijde
huishoudster. Ome Daan sleepte het brave
mensje van tijd tot tijd mee op tournee. Zo
ging zij eens mee naar een optreden in de
Rotterdamse Doelen. Na afloop stapte een
ieder in de bus en men reed vrolijk keuvelend
naar huis. Helaas ontbrak tijdens het
ontschepen bij de Nieuwe Schans de hulp van
ome Daan. Er werd gebeld, en ja er was een
oud vrouwtje bij de gevonden voorwerpen
binnengebracht na afloop van het concert.
Totaal overstuur verscheen na geruime tijd de
huishoudster in een taxi. Ome Daan, “mens
waar zat je nou “ De dame in kwestie was
totaal overstuur. Van weeromstuit was haar
pruik wat scheef gezakt wat de nodige hilariteit
opriep. Later ging er toch iets mis in de relatie
tussen ome Daan en de huishoudster. Ome
Daan was zijn nieuwe kunstgebit kwijt.
Huishoudster beticht van vervreemding, viel in
ongenade en werd ontslagen. Koos Verhoef
moest in huize van Beelen nieuwe sloten op de
deuren plaatsen om verder onheil te
voorkomen.
Wisseling van de wacht. Na het vertrek van
Aad van der Hoeven verschijnt Arjan
Breukhoven op het toneel. Er waait weer een
andere wind door de coulissen. We blijven nog
wat groeien in aantal. Bij het afscheid van Aad
van der Hoeven stond de teller op honderd
negenentwintig. Met Arjan groeien we nog wat
verder. Het hoogste aantal koorleden is even
honderd negenenveertig! Daarna stokt de
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groei. Het is ook maar één keer voorgekomen
dat we met dit aantal mannen op een podium
stonden. Tijdens een benefietconcert ten bate
van de verwarming van de Immanuëlkerk te
Maassluis waren waarschijnlijk (bijna) alle
koorleden aanwezig.
Met Breukhoven reizen we in deze tijd tijdens
de dagen voor kerst naar Wenen. Zingen
buiten op een kerstmarkt en in een
wondermooi kerkje ons repertoire. De meeste
indruk op mij maakt de medewerking aan een
mis in een klooster. Het RMK wordt in het
koor, waar in vroeger tijden de monniken de
dienst bijwoonden, opgesteld. Er heerst een
unieke sfeer. Toch gaat er ergens er iets mis
met een lied, een foutje wat probleemloos
wordt opgelost door onze begeleider en
Breukhoven, we beginnen gewoon opnieuw
zonder dat iemand iets bemerkt! Piet Vlieg in ’t
Hart, een vriend van Arjan van Breukhoven, is
nu onze vaste begeleider. Piet jurist, en
geboren in een muziekgek gezin, past naadloos
in het RMK wereldje. Na Wenen reizen we
enkele jaren later naar Praag. Zingen helaas
niet binnen, maar buiten voor het
wereldberoemde operagebouw. Toch er
blijven zelfs buiten in de koude mensen staan
luisteren en een bescheiden applaus kan er
ook nog vanaf, al zijn het voornamelijk onze
trouwe aanhang die het hardst klappen.
Beleven in Praag nog enkele bijzondere
momenten. Tijdens een dienst in de Sint
Jorisbaseliek, binnen de Burcht van Praag,
staan we onzichtbaar voor het bezoekers
boven naast het orgel opgesteld. De sfeer is
wat ontspannen wat niet direct op prijs wordt
gesteld door de organisatie. Zelfs boven naast
en achter het orgel mogen wij niet glimlachen.
Goed ook met uitgestreken gezichten kunnen
wij presteren, zoals later tijdens de dienst
blijkt. De bezoekers in de kerk beneden horen,
zonder dat men een koorlid ziet, een
indrukwekkend zingend RMK! Na de dienst
kijken we naar het wisselen van de wacht en
wandelen door de schitterende Sin
Vituskathedraal waar we niet zijn uitgenodigd
om een concert te verzorgen maar toch even
spontaan een miniconcert laten horen.

Reizen om niet snel te vergeten. Er wordt in
die tijd eveneens veel aan TV optreden
meegewerkt. De E.O ontvangt het RMK
verschillende keren. Een van deze
medewerkingen was aan de E.O landdag in
Barneveld. Indrukwekkend maar ook een tikje
beangstigend. Nog benauwder wordt het als
we voor een of andere organisatie van,
Nederland voor Israel, meewerken in de
Doelen. Een Israëlische generaal in burger
staat het gedachtegoed van Israel in de grote
zaal te verdedigen, terwijl buiten
demonstranten met spandoeken het
tegenovergestelde verkondigen. Dit voelt niet
goed aan. Immers het RMK had en heeft nog
steeds het beginsel van een onafhankelijk, niet
religieus of politieke gebonden vereniging te
zijn. Als er dan ook, na een wat rommelige
fase, keuzes gemaakt moeten worden, kiest
een ruime meerderheid voor deze zo
belangrijke stelling name. Wat vervolgens weer
leidt tot het vertrek van Arjan Breukhoven. Een
zwarte bladzijde in het dikke Rozenburgs
Mannenkoorboek. Extra zwart als zo’n veertig
koorleden, ondanks de overduidelijke uitslag
van de stemming, mee vertrekken met Arjan
Breukhoven. Even zakken wij met het RMK
onder de honderd leden. Gelukkig zijn er na
enkele maanden weer honderd en acht
koorleden.
Als tussenpaus treedt in deze periode de
generaal aan. Als oud dirigent van de
Koninklijke Militaire Kapel is Anne Posthumus
niet de minste. Misschien niet voor een ieder is
het een genot om onder zijn leiding te zingen.
Anne Posthumus verlangt discipline en gezellig
ouwe betten, één van de sterkste zijde van het
RMK, is even niet aan de orde. Helaas heeft
Anne Posthumus geen sterke gezondheid en
zoekt hij zelf voor ons naar een vervanger. Er
vallen verschillende namen. Na proefdirecties
door de verschillende kandidaten is het Martin
van Broekhoven die het stokje overneemt.
Weer moeten we wennen aan een nieuwe
aanpak. Er is een groots vijfenzeventig jarig
jubileumconcert gepland in de Rotterdamse
Doelen. Nog eenmaal zingen wij voor een

duizendkoppig eigen publiek. Daar is wel het
nodige sponsorwerk voor nodig geweest. Maar
we staan er toch maar! Samen met de
Christelijke Koninklijke Harmonie Prinses
Juliana, Ernst Daniel Smid, Lisette Emmink en
Gregor Bak als presentator, verzorgen we mooi
concert, een vijfenzeventig jarige meer dan
waardig. Als jarige geef je, je zelf natuurlijk een
cadeau, dit laatste in de vorm van een
meerdaagse bootreis door Nederland. De
Prinses Juliana, met een Zwitserse vlag op de
achtersteven, brengt ons de eerste dag naar
Amsterdam. Bijna het gehele koor wandelt die
avond in de stad o.a. op de Walletjes.
Rozenburgse rode oortjes zijn het resultaat van
de Wallenwandeling. De volgende morgen
varen we over het IJsselmeer en belanden in
Hoorn. Leggen aan als de avond valt in
Volendam. Verzorgen een concert in Edam op
een perfect zelfgemaakt podium van het
Edams Mannenkoor. Helaas blijft het plan om
ooit eens ook zoiets moois te vervaardigen
ergens in een kast hangen! Na enkele dagen
zijn we weer in de Maassluise thuishaven.
Blijvende herinneringen, prima verzorgde reis
en excellent weer! Weer gaan er vijf jaar
voorbij. Er gebeurt veel, veel te veel om hier
neer te pennen. Kerstconcerten met Sax-O-For,
Lisette Emmink, Wonderwijs, Cantiamo. Vaak
in de Groote Kerk te Maassluis en soms in de
Immanuëlkerk, eveneens in Maassluis.
Medewerking aan een buiten optreden.
Sluitstuk van de Rotterdamse operadagen. Een
manifestatie op de Koeweide. Partners kunnen
picknicken op het grasveld terwijl de mannen
zingen. Flesje wijn, wat andere hapjes. Helaas
is niet een ieder koorlid met partner aanwezig,
maar er wordt door Rozenburgers gepicknickt!
En we dragen als RMK braaf ons steentje bij
aan het concert. En weer gaan we na verloop
van enige jaren de boot in, nu als 80 jarige.
Ditmaal richting oosten. En ook nu weer een
stralende zon welke ons op de reis begeleidt!
Zingen in Dordrecht in een verzorgingstehuis
waar we vorstelijk worden ontvangen met
hapjes en drankjes. Een spontaan
buitenconcert in Heusden o.l.v. interim
dirigent van Piet van de Berg. Proberen een
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kerk vol te krijgen in een andere plaats, wat
niet echt gelukt. Zingen niet minder
gemotiveerd al was het alleen maar voor onze
trouwe aanhang. Komen ook nu weer na
enkele dagen vermoeid maar wel weer zeer
voldaan in Maassluis aan. Ondertussen
wisselen we van tijd tot tijd van bestuur.
Voorzitters komen en gaan. Niet een ieder is
hier gelukkig mee. Echter de kar blijven
trekken is het motief, een motief wat toch
door het bestuur blijvend ondersteund moet
worden. Zo wordt de vereniging en het bestuur
in 2008 voor een dilemma geplaatst. Een
uitnodiging uit Canada door een groep oud
strijders. Dit om de herdenking 65 jaar na
einde tweede wereldoorlog mede luister bij te
komen zetten. Niet een ieder kan en of wil
deze reis meemaken. Gelukkig is er een
redelijke vertegenwoordiging van de
vierkoorpartijen en ondanks dat we graag met
het voltallige koor de reis gemaakt hadden,
gaan we op de uitnodiging in. Ditmaal reizen
we slechts een kort stukje met de boot vanuit
Hoek van Holland naar Engeland en de
volgende dag naar Londen vanwaar we
doorvliegen naar Halifax in Canada. In Halifax
staan bussen gereed die ons naar Fredericton
brengen. Jan Kok onze huisgenoot tijdens de
reis, wandelt zondagmorgen met ons in
Fredericton een straatje om. “Dat is wat”
merkt hij op. “Hier loop ik, Jan Kok nou in
Canada, wie had dat ooit kunnen denken.”
Even moet ik aan Niek van Galen denken, in
1975 in de bus naar Mechelen, België en zijn
opmerking: “dat is toch wat, nou zijn we met
het Rozenburgs Mannenkoor al in het
buitenland.” De eerste zondag zingen wij in
een kerkdienst. Het zijn voornamelijk
Nederlandse emigranten die deel uitmaken
van deze gemeente. In de dagen die hierna
volgen zijn we op verschillende locaties te gast.
Zingen in een eetzaal vol militairen waarvoor
we in natura, gratis mee-eten, worden
uitbetaald. Luisteren de verschillende
plechtigheden zoals een kranslegging tijdens
de dodenherdenking met onze zang op.
Vliegen vanuit Halifax naar Toronto. Bezoeken
de Niagara-watervallen en de Space Tower en
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zingen ook hier op verschillende locaties.
Locaties waar je altijd Nederlanders ontmoet.
Zelfs oude Rozenburgers! Als na een maaltijd in
een Chinees restaurant het overgrote deel van
de groep weer naar huis vliegt, gaan enkele
mannen met echtgenote nog wat verder van
huis. Zo kan het gebeuren dat over de thuisreis
ik u niet veel kan vertellen.
13 oktober
2012
Je zou zeggen,
maak
hetJubileumconcert
verhaal verder af en
kleur de plaatjes, maar dat hoeft niet, Arie
maakt het in de volgende Nieuwsbrief zelf af.

13 oktober 2012 Jubileumconcert met v.l.n.r.
Jos Semeins, Antoinette Lammers en Wendy Krikken

Kerstconcert 21 december De Ontmoeting

St Jozefkoor en Cantorij

Vrienden van het koor
Het Rozenburgs Mannenkoor heeft een aantal sympathisanten die lid zijn van de club van 100. Met een inleg
van minimaal € 45.00 heeft een club van 100 lid jaarlijks recht op twee toegangskaarten op een door het koor
georganiseerd concert. Voor nadere inlichtingen zie ook www. rozenburgs-mannenkoor.nl
Sympathisanten van het Rozenburgs Mannenkoor
Th.L. Alofs Rozenburg; J.A. van Baarle Spijkenisse; Bloemsierkunst Carlton Rozenburg; Rederij Fortuna
Spijkenisse; A.K. Barendregt Aannemingsbedrijf BV Zwartewaal; VOF Brouwenstijn Rozenburg; R.J. Browning
Gloucester GL2 0AA; Romers Transport BV Dordrecht; Busker BV, Hei- en Waterwerken Zaltbommel;
Aannemingsbedrijf Van Dijk BV Maasland; A. van der Ende Maassluis; Slagerij Exquis Rozenburg; L. van Donk
Schijndel; B.M.A. Fens-Verbeek Zwartewaal; M. van Gennep Rozenburg; V.O.F Gerla-Zuiddam ( Primera
Rozenburg); F. Groeneveld-Muis Maassluis; J. de Groot Rozenburg; J.H.K. den Haan Spijkenisse; B. van Heijzen
-Monteny Zwartewaal; P. van den Hoek Oostvoorne; A.M. de Jong Holding Brielle; H.G. Jumelet Hoogvliet;
Foto- en Videoproducties Kloet Sliedrecht; Aannemingsbedrijf Kroes BV Maasland; J.T.H. Kroonen-Spronk
Rozenburg; Restaurant La Caleta Rozenburg; Visser & Smit Hanab Papendrecht; J.A.M. van Marrewijk 'sGravenzande; Meenhuis Uitvaartverzorging Hendrik Ido Ambacht; Franada BV Brielle; M. van der Meer
Rozenburg; A. van der Meer-Romers Zwartewaal; J.M.J. Muijtjes Rozenburg; A.M. van Oudheusden
Rozenburg; Aannemingsbedrijf Qualm Rozenburg; C.F. Mulders Rozenburg; C. Nouwt Rozenburg; Taxibedrijf
Lievaart Rozenburg; G.J. Villerius Rockanje; C. Peters Rozenburg; K. Qualm Rozenburg; Ressort Wonen
Rozenburg; Rivago Holding BV Rozenburg; H.G.G. van Riel-Logeman Rozenburg; Drukkerij Rijpsma Rozenburg;
M.J. de Sutter-Besters Rozenburg; Autobedrijf Swemmer BV Hellevoetsluis; Aannemingsbedrijf Verboon
Maasland; J.J. Verhoev Rozenburg; Vreugdenhil Tweewielers Rozenburg; S.B. de Vries Rozenburg; Voskamp
Meesterbakker Spijkenisse; H.E van der Schee De Lier; fam. Van Veenendaal Rhenen; fam. Wageveld
Rockanje; H. Wolgen Maassluis; C van ’t Wout Rozenburg; Plus Klaassen Rozenburg; Bottelier Zonneveld
Maassluis; Transport A.M. de Jong BV Rozenburg.

Centen tellen in de Oude Kerk van Naaldwijk

V.l.n.r. Leen Kuiper, Fons Verbiest, George de Gier
en JohanRijken

Nieuwjaarsreceptie 20120/2013

Kerstconcert Maassluis
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Rozenburgs Mannenkoor
Oprichtingsdatum

: maart 1927

Beschermvrouwe

2e Voorzitter

: Mevr. De Sutter- Besters
Voormalig burgemeester van Rozenburg
: M. van Broekhoven
: C. Hokke Kerkweg 4 3237 LE Vierpolders
tel.: 0181 417128 email c.hokke6@upcmail.nl
: J. de Groot Merwedestraat 36 3181 EL Rozenburg
tel.: 06 54771316 email jandg@upcmail.nl
: L. Kuiper Molenweg 115 3181 AV Rozenburg
tel.: 0181 216116 email kuiper.l@hetnet.nl
: H. Heij Rietgorslaan 26 3181 SN Rozenburg
tel. 0181 214776 hfheij@rozenburgs-mannenkoor.nl
: Vacature

2e Secretaris

: Vacature

Algemeen lid

: A.Verboon Westgaag 4a 3155 DE Maasland
tel.: 010 5920376 email apverboon@hetnet.nl
: Postbus 1150 3180 AD Rozenburg
: Aart van Eijsden a.vaneijsden@chello.nl

Dirigent
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bibliothecaris

Secretariaat
Redactieadres
Repetities

Contributie
Gironummer
Website
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: Elke donderdagavond in verenigingsgebouw
“Muziektheater De Ontmoeting” Koninginnelaan 9 te Rozenburg
van 19.30 uur t/m 21.45 uur.
: € 13,50 per maand
: 3110813 t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor
: www.rozenburgs-mannenkoor.nl

