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Agenda
26 mrt. Jubileumreis
12 apr. Jaarvergadering
15 apr. Rozenburg
4 mei Dodenherdenking
20 mei Brielle

Van de voorzitter
Koning winter regeerde tot voor kort in
Nederland en grote delen van Europa en
de schaatsliefhebbers konden hun hart
ophalen op de vele plassen, kanalen en
ijsbanen. Helaas is de vraag, komt er een
elfstedentocht of treedt de dooi in, niet
meer aan de orde.
Een vraag van een hele andere orde
speelde zich af in Rotterdam, gaan we
kijken aan de kade bij de Holland Amerikalijn? Daar lagen in het weekend van 4 en 5 februari, een zevental
schepen van Feenstra cruise aan de kade te pronken. De schepen
waren daar ter promotie van het komende seizoen en waren vrij te
bezichtigen voor een ieder. Dit alles onder het genot van een kopje
koffie en een heerlijke verse gevulde koek zo van de warme bakker.
Deze mogelijkheid van bezichtigen werd door een groot aantal
koorleden benut en zij konden dan ook alvast de hutten inspecteren,
de koffie proeven, het zwemwater controleren(nu stijf bevroren) het
zonnedek inspecteren en de hometrainers uitproberen.
Wij hopen dat het weer in week 13 niets te wensen overlaat, want op
de schepen van Feenstra is niets aan te merken en ook aan de wal
valt er in de vele plaatsen die we aandoen genoeg te genieten.
Een punt van aandacht is het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering door een ieder afzonderlijk.
Het aantal personen dat zich heeft aangemeld voor de bootreis, staat
op dit moment op 143 personen.
Het aantal leden stijgt op dit moment gelukkig ook weer iets, de
volgende heren hebben zich aangemeld, Bert Hut, Aad Lankhorst,
en Jaap Stigter. Het ledenaantal staat momenteel weer op 93 leden.
Wij hopen dat deze baritons het gedurende vele jaren naar hun zin
zullen hebben bij het RMK en wij wensen hun veel zangplezier toe.

19 juni Rozenburg
28 juni Rozenburg
13 okt. Jubileumconcert

Op de oproep van het bestuur om zich aan te melden voor een bestuursfunctie zijn nog geen aanmeldingen binnen gekomen.
Graag zou ik dit nogmaals onder uw aandacht willen brengen, zodat
wij bij de eerstkomende jaarvergadering de vacatures in kunnen
vullen.
Uw voorzitter: Cees Hokke

Acviteitenkalender 2012

Even voorstellen

-

26 t/m 30 maart,
Jubileumreis.

-

12 april,
Jaarvergadering.

-

15 april,
Medewerking zangdienst, Immanuëlkerk Rozenburg.

-

4 mei,
Dodenherdenking, Rozenburg.

-

20 mei,
Medewerking zondagavondzang,
Catharijnekerk Brielle.

-

19 juni,
Blankenburgconcert, Rozenburg.

Vier mach2ge coniferen markeren de plaats
waar hij woont. Geplant in 1978, onder de rook
van Muziektheater De Ontmoe2ng, in een
klein, gezellig huisje in de Julianastraat. Een
bed in de woonkamer omdat Loes, want zo
heet Nico’s vrouw, herstellende is van een
zoveelste hernia opera2e. Geboren in Ro erdam, op de dag dat koning Idris I van Libye de
ona>ankelijkheid van het “Verenigde Koninkrijk van Libye” bekend maakt en waardoor
Italie haar kolonie moest vrijgeven. Over wie
heb je het dan? Dan heb je het over onze eerste tenor Nico IJsseldijk die inmiddels al weer
ruim 100 repe22es achter de rug heeB. In
Utrecht doorliep hij de Middelbare Tuinbouwschool en net toen hij aan het werk wilde werd
hij door minister van Defensie Willem den
Toom gevraagd het land te komen verdedigen.
En dat had verstrekkende gevolgen.

-

28 juni,
Voorjaarsconcert, Muziektheater
De Ontmoe2ng Rozenburg.

-

13 oktober,
Jubileumconcert, Muziektheater
De Ontmoe2ng Rozenburg.

-

11 november,
Medewerking zangdienst,
Oude Kerk, Naaldwijk.

-

20/21 december, (onder voorbehoud)
Kerstconcert, Immanuëlkerk Maasluis.

-

20/21 december, (onder voorbehoud)
Kerstconcert, Muziektheater
De Ontmoe2ng Rozenburg.

-

24 december, medewerking Kerstavond, Welkomkerk, Rockanje.
Ter overname aangeboden
Twee goed onderhouden smoking kostuums. Eén hiervan is in de maat ± 50 - 52, en de ander is maat ± 54.
Uitgebreidere informa2e is verkrijgbaar bij Henk Hey.
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Dienstbaar
Getrouwd met Loes, dochter van een Luchtmacht militair, die Nico voor het eerst ontmoe e op de Luchtmachtbasis Blomberg in
Duitsland. Nico stond daar zijn mannetje, lag
daar voor zijn ‘nummer’ en zat bij de geleide
wapengroep waar hij het radar bediende. En
met succes, want ondanks de koude oorlog is
ons land, dankzij en mede door Nico nooit echt
in gevaar geweest. Ook toen al stelde Nico zich
gediens2g op want zijn laatste dagen in wapenrok zat hij uit bij de bardienst. Terug in de
burgermaatschappij kon hij al snel aan de slag
bij de afdeling groenvoorziening van gemeente
Rozenburg. Toen lag het groen er nog schi e-

rend bij, werden de kanten gesneden, werd
het gras kort gemaaid en was geluk heel gewoon. Voor Nico en Loes begon dat in 1975, op
de Langeplaat waar ook hun dochter werd
geboren Al snel verhuisden zij naar de Julianastraat en het was ook daar waar een zoon het
eerste levenslicht zag. Inmiddels heeB zoon
Frank Rozenburg verlaten en woont hij in Leiden. Dochter Tamara woont in Rozenburg en
heeB er voor gezorgd dat Loes en Nico de trotse oma en opa zijn van twee kleinzoons. Bijna
dagelijks komen ze over de vloer en ze genieten er met volle teugen van. Om gezondheidsredenen verandert Nico in 1986 binnen de
gemeentelijke organisa2e van werk. Bij de
bodedienst op het gemeentehuis gaat hij aan
de slag en ondanks de sterk uitgedunde ambtenarenclub is hij daar nog steeds werkzaam.
Menig huwelijk heeB hij zien voltrekken, duizenden liters koﬃe heeB hij verstrekt, een
oerwoud aan papier gekopieerd, evenzoveel
tonnen post verdeeld, honderden weekmarkten geopend en gesloten, en nog steeds dagelijks op het gemeentehuis ‘dienstbaar.’
Verlof
In zijn spaarzame vrije 2jd mag Nico graag
fotograferen. De ‘doka’ is er niet meer dus is er
een digitale camera aangeschaB. Nu Loes ziek
is roert hij ook, en niet met tegenzin in de pannen. De langzame gewichtstoename is een halt
toegeroepen door bewuster te gaan eten en
drinken, de was te strijken en de roeitrainer.
En niet zonder succes want al gaat het langzaam, het gewicht en de omvang nemen af. De
vakan2es brengen Loes en Nico graag in Duitsland door. Aanvankelijk met een camper maar
die is tot schroot weder gekeerd. Beide hopen
dan ook met de jubileumreis mee te kunnen
naar hun favoriete vakan2eland. Al is dat
a>ankelijk van de gezondheid van Loes.
Rozenburgs Mannenkoor
Al op jeugdige leeBijd werd Nico door Leen
Kuiper gevraagd om lid te worden van het
koor. Nico wilde dat wel maar door de vele
avondvergaderingen zou hij te vaak de repe22es moeten missen. Na de herindeling en

Ro erdam wat nadrukkelijker in de schaduw
van Rozenburg is komen te liggen zijn er aanzienlijk minder avondvergaderingen en heeB
Nico meer 2jd voor het bijwonen van de repe22es. Het was Jan Kok die het laatste zetje gaf
en vanaf donderdagavond 29 oktober 2009
mag Nico zich lid noemen van het Rozenburgs
Mannenkoor. En met plezier. Nico is sinds kort
toegetreden tot de muziekcommissie en wellicht is dit een mooie opstap naar een bestuursfunc2e. En dat wij dat allemaal nog eens
mee mogen maken. Nico, ﬁjne 2jd bij het Rozenburgs Mannenkoor toegewenst.

Willem van den Thoorn
Met grote verslagenheid moesten wij u berichten dat op maandag 26 december, ons koorlid
Willem van den Thoorn op 82 jarige leeBijd is
overleden. Willem maakte jaren deel uit van
ons koor. Was enkele jaren verbonden aan het
Randstedelijk Mannenkoor maar keerde na
enige 2jd toch weer terug naar het Rozenburgs
Mannenkoor. Op vrijdagmiddag 30 december
is Willem onder grote belangstelling op de
Algemene begraafplaats van Rozenburg begraven. Daaraan voorafgaand werd in de aula van
de begraafplaats een dienst van Woord en
Gebed gehouden. Tijdens deze dienst sprak
onze tweede tenor Henk den Haan enkele
woorden en zongen wij “Take my home” en “
Good Night, Dear Friend.” De familie heeB het
zeer gewaardeerd dat wij 2jdens de uitvaartdienst met deze liederen uitdrukking aan onze
gevoelens hebben gegeven, en tevens Willem
hiermede de laatste eer mee te bewezen.
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Dubbelmannenkwartet
Er is wederom wat onduidelijkheid over enkele
mannen welke rond de kerst proberen het
Rozenburgs Mannenkoor te promoten. Wat
houdt dit in. Het is ruim vier jaar geleden dat
er vanuit de organisa2e van de kerstmarkt in
de Gladiolenlaan een verzoek aan het RMK
werd gericht om 2jdens de kerstmarkt met het
mannenkoor op te treden. De zelfde vraag
kwam van de kinderboerderij De Beestenboel,
evenals een vraag van het Baken om 2jdens de
lichtjestour voor de bewoners van het Baken
naar de Gladiolenlaan, welke men jaarlijks
houd, te komen zingen. Allemaal ac2viteiten
waaraan we als koor helaas niet kunnen of
willen voldoen. Toch zijn dit allemaal zaken
waaraan we niet zonder meer voorbij konden
gaan. Voeg daar nog eens de nodige verzorgingstehuizen en een s2ch2ng De Zonnebloem
bij, en het verhaal, voor wat betreB aanvragen,
waaraan we als groot mannenkoor niet al2jd
kunnen voldoen, is bijna compleet.
Voor het RMK zijn het er echter te veel en vaak
ook loca2es welke totaal ongeschikt zijn voor
een optreden met 70 of 80 man. Het zijn deze
aanvragen die enkele mannen vanuit het RMK
opgepakt hebben. Een dubbelmannenkwartet
wat rond de kerst ijverig met elkaar oefent en
vervolgens naar buiten treedt om, daar waar
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men dit vraagt, kerstliederen te zingen. In 2011
was dit zesmaal het geval. In de meeste gevallen werken wij Pro Deo. Soms is er een kleine
onkostenvergoeding, bijv. benzinegeld of andere reiskosten. Wil de organisa2e bijv. Mar2n
eveneens op het podium hebben, dan wordt
het verhaal iets anders. Voor Mar2n is muziek
maken tevens zijn broodwinning. Mar2n geeB
aan welk bedrag er aan een medewerking verbonden is en de desbetreﬀende organisa2e
betaalt dit aan hem.
Koorpromoe
Op deze wijze promoten wij, geheel belangeloos, de mannenkoorzang in het algemeen.
Tijdens een KNZV vergadering werd nog eens
aangevoerd door een spreker, dat als men
nieuwe leden wil genereren, men geen enkele
kans voorbij moet laten gaan. Ga met enkele
mannen op iedere straathoek staan, aldus de
spreker, en laat van je horen. Ook wij krijgen
soms de vraag “waar maken jullie deel vanuit”
Uiteraard vertellen wij waar en op welk 2jds2p
een ieder welkom is, om met nog veel meer
mannen, de schone zangkunst te komen beoefenen.
In 2011 werkten wij zes keer mee aan een
kerstgebeuren. Ergens op een kerstmarkt in de
Betuwe. De kerstmarkt in Rozenburg. Maar
ook verzorgden we complete kerstvieringen.

Niet alleen met zang, maar zelfs met een kerstverhaal en een s2chtelijk gedichtje. Alles ter
meerdere glorie van de mannenkoorzang en
uiteraard het Rozenburg’s Mannenkoor in het
bijzonder. In de aanloop naar de kerst worden
wij de laatste twee jaar ondersteund door een
professionele zangpedagoog. Iedere vrijdagavond worden we op de vingers ge2kt en gewezen op kleine onvolkomenheden. Verbazingwekkend wat je vervolgens allemaal kunt be-

reiken met wat goede wil en vooral luisteren.
Luisteren naar elkaar, heeB u wel eens geprobeerd naar de zanger naast u te luisteren?
Zacht zingen ook zo’n dooddoener waar we
echt aan moesten wennen. Geen uitkomende
stemmen, één koortje, één stem één klank.
Mooi zou het zijn als er meerdere dubbelmannen kwarte en zouden ontstaan binnen het
RMK. Een beetje enthousiasme, maar vooral
een onvoorwaardelijke inzet en bereidheid om
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heel veel mensen rond de kerstdagen wat
vreugde te schenken. Wilt je ook eens medewerking verlenen aan dit gebeuren. Verzamel
acht min of meer gelijkgestemde mannen om
je heen en ga op die straathoek staan, waar
men zeker een keer aan u zult vragen “waar
behoren jullie bij” Neem een ﬂy-er van het
Rozenburgs Mannenkoor mee, druk die in de
handen van de vragensteller en vraag deze
mannen om de eerstvolgende donderdagavond naar De Ontmoe2ng te komen!
Verder zou het preRg zijn als er vervolgens
niet meer gezeurd zou worden over dit gebeuren. Het is geen ac2viteit van het RMK, maar
een individueel ini2a2ef van enkele koorleden.
Koorleden die maar een ding voor ogen hebben, samen zingen en proberen de mannenkoorzang in het algemeen te promoten, daar
waar het maar enigszins mogelijk is.
amvo
Afscheid van Arie van der Ende

Op de Nieuwjaarsrecep2e van 5 januari 2012 is
afscheid genomen van Arie van der Ende. Niemand anders dan de andere Arie kan het beter
om hem op kenmerkende wijze toe te spreken.
Arie van Oudheusden deed het als volgt.
Bijna 29 jaar geleden, we schrijven 1983. Stapt
Arie van der Ende binnen. Er zijn dan al twee
van der Endes aanwezig. Arie vult het drietal
aan. Iedere van der Ende heeB zo zijn eigen
eigenaardigheden. Piet van der Ende, is naast
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het telen van spruiten en pruimen, een prominente 2e tenor, tevens de “stem “ van het koor.
Wie herinnert zich niet de momenten dat Piet
ging staan en één van zijn boerenwijsheden
vertolkte! Piet van der Ende nummer twee was
wat dwarser. Had vaak gegronde en nog vaker
ongegrond commentaar op de gang van zaken
binnen het koor. Beiden zijn helaas al lang van
het toneel verdwenen.
Top zangers
Ja, en dan stapt Arie van der Ende binnen. De
enige overeenkomst met de beide voorgaande
heren, is de naam. Verder zijn er geen overeenkomsten. Geen boerenwijsheden en zeker
geen ongegrond commentaar op de gang van
zaken binnen het koor. Arie neemt plaats tussen twee topzangers binnen de baritonpar2j.
Links Jan Oprel en rechts van hem Leen Kuiper.
Het zijn ook deze twee heren die Arie door de
soms, best wel las2ge buitenlandse teksten,
heen loodsen. Zo leert een eenvoudige bescheiden jongen, geboren aan de Weverskade,
niet alleen Duits, Engels en Italiaans maar zelfs
vloeiend Russisch spreken!
Helaas is nu het ogenblik aangebroken waarop
we ook afscheid moeten nemen van deze laatste bijzondere sympathieke van der Ende. Gelukkig geen afscheid met een Good night dear
friend, maar toch, het doet pijn. Arie heeB
aangegeven per 1 januari 2012 zijn lidmaatschap te willen beëindigen. Zijn leeBijd, 84 jaar
is hem niet aan te zien. Is helaas wel realiteit.
De reis met de pont en het soms wat verontruste thuisfront, gaven uiteindelijk de doorslag.
Wij als koor willen je niet zomaar laten gaan.
Weet dat ook wij je op de donderdagavond
zullen missen. Niemand is onvervangbaar op
deze aarde, maar sommigen mis je wat meer
als die andere. Ook al viel je nooit op, je was
er, en zong dapper je par2jtje mee. Zelfs zonder de twee hulpjes, die je probleemloos eruit
hebt weten te zingen. Jan Oprel gaf de pijp aan
Maarten en durB zijn stem niet eens meer te
laten horen in een mannenkoor en Leen Kuiper
verhuisde uit louter frustra2e naar de 2e bassen.
Arie, mevrouw van der Ende, genoeg zin en

Jaarvergadering 12 april 2012
Voor de komende jaarvergadering zoeken wij
nog kandidaten voor een func2e in het bestuur
van het Rozenburgs Mannenkoor.
De plaats van Hans de Bruin, tweede secretaris
is nog steeds niet opgevuld. ABredend zijn dit
jaar de tweede penningmeester en de eerste
secretaris. Het zou preRg zijn als er iets te
kiezen was voor de leden. Voorlopig is de zoektocht naar kandidaat bestuurders door het
huidige bestuur niet erg succesvol. Echter zonder een ac2ef bestuur kan uw mannenkoor
helaas niet verder.

onzin verteld over onze bariton. Wij hopen
oprecht dat u beiden nog heel veel gezonde
gezellige jaren samen aan de Weverskade door
mag brengen. Denk van 2jd tot 2jd nog eens
aan ons. Wij beloven in ieder geval u niet te
vergeten en nodigen u beiden voor het jubileumconcert in het najaar uit. En mocht je ooit,
maar dat is natuurlijk onzin. Het was en is goed
zo. Arie het ga je goed we eindigen met een
gebaar wat je hopelijk op prijs zult stellen. Het
ﬂesje geestrijk vocht voor een jubilaris en voor
mevrouw van der Ende een bloemetje. Bedankt voor alles, wat ook een s2lle, zingende
van der Ende, aan inbreng heeB gebracht in de
29 jaar dat je deel uitmaakte van het Rozenburgs Mannenkoor.

Denkt u, waarom heeB men mij nog niet gevraagd, en wilt u de komende drie jaar deel
uitmaken van een weliswaar gezellige, maar
vooral serieuze groep bestuurders, dan kunt u
zich kandidaat stellen voor één van de vacante
plaatsen. Het z.g.n. dagelijks bestuur bestaande uit de voorzi er,eerste secretaris, en eerste
penningmeester dient reglementair, direct
door de leden gekozen te worden. De taakverdeling van de overige func2es wordt na de
verkiezingen, onderling geregeld. Wilt u zich
verkiesbaar stellen geef dit a.u.b. even aan één
van de bestuurders door. Zij zorgen voor de
rest. Kandidaatstelling kan tot op de avond van
de jaarvergadering plaatsvinden. PreRger zou
het echter zijn als vooraf bekend was op welke
kandidaten men zijn stem uit zou kunnen brengen. Schroom niet langer, meld u aan! Het is
een dankbare taak, waarbij u verzekerd bent
van een enthousiast meelevende en al2jd posi2ef meedenkende achterban!
amvo

Om geheel in s2jl dit afscheid te onderstrepen
wilde ik vragen voor Arie nog eenmaal het
schone afscheidlied van Henk de Wit te zingen.
Weh dass wir scheiden müssen.
amvo
Cees met de 12½ jarige jubilarissen Jan de Groot en Henk Hoge
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Even Voorstellen
Zo, nu maar eens beginnen met het stukje
‘Even Voorstellen’ voor de RMK Nieuwsbrief.
Tijd genoeg omdat ik op deze zaterdagmiddag
op weg ben naar StraTord upon Avon, naar de
New Year Party van LabVantage Solu2ons, mijn
werkgever.
Reizen zit me inmiddels in het bloed, vooral
zakelijk, maar ook voor vakan2e trek ik er
graag op uit. Favoriet zijn nog al2jd de
‘Nordics’, maar de laatste jaren ook onze eigen
noordelijke provincies.
Druk, druk, druk,
De zakelijke reizen zijn ook al2jd mijn excuus
geweest om niet naar het Rozenburgs Mannenkoor te gaan. Ik ben ‘te druk’, ‘al2jd onderweg’, ‘in de ﬁle’, ‘moet vliegen’ of ‘de bank ligt
zo lekker’ allemaal excuses, maar vorig jaar 30
januari kon ik er niet onderuit: de open repe22e. Gesteund door ‘buurman’ Jan de Groot en
Pa (ja, Piet Korres voor als dat nog niet duidelijk was) een paar nummers meegezongen. De
beloBes van ‘je zult als jongste lid op handen
gedragen worden’ en ‘van zingen word je gelukkig’ waren niet van de lucht, kortom een
warm welkom. De weken daarna was het even
wennen om op donderdagavond naar de Ontmoe2ng te gaan, maar ik moet zeggen dat het
redelijk ‘verslavend’ werkt. Iedere week kijk ik
ernaar uit om te gaan zingen, even de zinnen
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op wat anders ze en in deze drukke 2jden.
Maar wat doe ik eigenlijk in het dagelijks leven? Ja, dat vroeg ik me ook af toen ik op mijn
23ste mijn eerste baan kreeg. Na mijn opleiding ‘Analy2sche Proces en Laboratorium Instrumenta2e’ aan het Hoger Laboratorium
Onderwijs in DelB, kwam ik via mijn stage bij
Unilever in Vlaardingen, terecht bij PerkinElmer. Een leverancier van allerlei laboratorium instrumenten en bijbehorende soBware en
computers. Voor de verwerking en opslag van
laboratorium uitslagen zijn er zogenaamde
Laboratorium Informa2e Management Systemen (LIMS). Hier ben ik al zo’n 17 jaar meevergroeid en ken er alle ins en outs van. In het
begin deed ik bij PE de telefonische ondersteuning en later ook de implementa2es ter plekke
bij laboratoria in binnen- en buitenland.
Hoge noorden
Vanwege groei was er in 1998 in de Scandinavische regio behoeBe aan iemand met ervaring
en zo kreeg ik de mogelijkheid om voor een
aantal jaar naar Denemarken te verhuizen en
daar de afdeling op te gaan bouwen. In die 2jd
speelde ook ‘het millennium probleem’ en heb
daar enkele grote projecten gedaan bij onder
andere een kerncentrale, ins2tuut voor voedselveiligheid en een farmaceu2sche mul2na2onal. In 2000 vond ik het allemaal wel genoeg en
heb ervoor gekozen om weer naar Nederland
te komen. Sindsdien woon ik aan het rus2ge
Kooylandt in Rozenburg, terug bij de roots.
Ondertussen veranderde de bedrijfsnaam en
twee jaar geleden is onze divisie overgenomen
door LabVantage Solu2ons, mijn huidige werkgever. Een grote verandering om van een bedrijf met 4000 werknemers wereldwijd naar
een kleine club te gaan met 250 mensen in
voornamelijk de VS, Europa en India.
Naast het zingen vind ik ook veel plezier in de
fotograﬁe, zeilen en roeien en het besturen
van de Watersportvereniging Rozenburg.
En ondertussen is het zondag geworden en is
de New Year Party achter de rug en zi en we
weer in het vliegtuig terug naar Amsterdam.
Peter Korres

Even voorstellen
Aan mij gevraagd een stukje over mijzelf te
schrijven voor de Nieuwsbrief. Nu; daar gaan
we dan. Mijn naam is Victor Añon Buño, geboren in La Coruña, een provinciestad in het
Noordwest van Spanje in een doorsnee arbeiders gezien van acht kinderen. Op zeer jonge
leeBijd begonnen met werken en het vervolg
onderwijs in de avond uren gevolgd, zo ging
dat in die 2jd in Spanje.
Op mijn achRende, oktober 1964, naar Nederland gekomen, in eerste instan2e om hier een
paar weken vakan2e te vieren met een vriend
die hier in Nederland werkte maar voordat de

twee weken om waren was mijn zakgeld op en
in die 2jd was het niet moeilijk om werk te
vinden dus, ik kon twee dingen doen, terug
gaan naar Spanje of een baantje proberen te
vinden. Ik heb gekozen voor het laatst mede
ingegeven door het groot verschil, in posi2eve
zin, ten opzicht van Spanje. Mijn werkzaan
leven in Nederland is in Maasluis begonnen, bij
de Verenigde Touwfabrieken. Al snel krijg ik in
de gaten dat aan de overkant van het water,
Rozenburg, de mogelijkheden beter waren, dus
bij toenmalige Tioﬁne gesolliciteerd en in januari 1970 in dienst getreden en eigenlijk tot mijn
pensioen, afgelopen juli, gebleven.
Al snel na mij komst naar Maasluis heb ik mijn
vrouw, Anja, leren kennen. Anja is in Meppel
geboren en door het werk van haar vader,
door heel Nederland gezworven. In 1967 in het
huwelijk getreden. We hebben samen twee
kinderen en drie schaRge kleinkinderen van
3, 7 en 12 jaar oud.
Ik ben bij het mannenkoor terecht gekomen
door toedoen collega Kees Bruin. Bij de aanloop naar de pensioennering ga je eigenlijk
analyseren wat je met de vrije 2jd gaat doen
en daar praat je dan over met je collegae en
Kees heeB mij zover gekregen dat ik in de zomer van 2010 een keer ben gaan luisteren en
daarna naar de eerste repe22e avond geweest
en vooral de onderlinge collegialiteit spreekt
mij heel erg aan. Andere hobby,s, lezen, ﬁetsen
en zoveel als mogelijk vakan2e reizen.
Met een vriendelijke groet,
Victor Añon
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Nieuwe concertmappen
Het is al weer enige 2jd geleden dat uw bestuur heeB besloten om nieuwe concertmappen aan te schaﬀen.
De reden daartoe was gelegen in het feit dat
de in gebruik zijnde mappen, meer en meer
gebreken gingen vertonen. De reserve voorraad was mede daardoor zodanig geslonken,
dat handhaving van de oude mappen niet
meer verantwoord zou zijn geweest.
Tot aan het bezorgen van deze nieuwe mappen, is er echter wel het één en ander aan
vooraf gegaan, zo wil ik u vertellen. De bedoeling bij de eerste gedachten hier over was, om
een aantal van de originele mappen bij te laten
maken zodat het quotum van de bestelling en
dus ook de kosten voor onze club niet te hoog
zouden gaan worden.
Echter, al na de eerste pogingen om de vroegere fakturen en/of bestel orders uit het archief
op te duikelen bleek, dat hier niets meer van te
vinden was. Nadat gesprekken waren gevoerd
met mogelijke gespecialiseerde ﬁrma's en leveranciers zouden deze gegevens ook niet meer
relevant zijn geweest. Ik zal het u uitleggen.
RMK-logo
Je zou denken, we stappen naar een zaak die
gespecialiseerd is in dit soort ar2kelen, maakt
je wensen kenbaar, plaatst een bestelling en
met een paar weken is het gepiept. Mis !! De
problemen beginnen al met het logo op de
voorzijde. Wij, en dan noem ik de naam van
onze toenmalige 2e secretaris Hans de Bruin,
en o.g, zijn op zoek gegaan naar een origineel
afdruksjabloon van het RMK logo. Dat heeB
Hans gevonden bij onze huisdrukker de fa.
Rijpsma. Dan volgt het formaat. Het formaat
wat vroeger als standaard te leveren was, is
heden ten dage alleen maar te verkrijgen tegen
een gigan2sche meerprijs en dan ook nog in
een grotere oplage dus was dit allemaal geen
op2e. We moesten uit de bestaande mogelijk-

heden een keus maken en het resultaat hebben de meeste leden, op 17 september 2011,
in Gorinchem al gebruikt. Nieuwe mappen
kopen is in principe hetzelfde als het kopen van
een paar nieuwe schoenen.
Wensen
Je wilt nieuwe, maar ze moeten als het even
kan, net zo lekker zi en als de oude. Dat dat
niet mogelijk is blijkt uit het feit dat er klachten binnenkomen van diverse aard over het
gebruik van de nieuwe mappen.
Het is allemaal wat persoonlijk en zo, maar het
leidt er toe dat wij u willen vragen om simpele
en uitvoerbare oplossingen aan te dragen om
e.e.a. te verhelpen. Let wel, uw idee moet wel
samengevat kunnen worden in een gezamenlijk probleem zodat een mogelijke modiﬁca2e
voor alle mappen aanvaardbaar wordt. Bent u
b.v. de enige die er last van heeB dat de nieuwe map regelma2g uit uw handen glijdt, dan
kan voor u een tube secondenlijm uitkomst
bieden. Ervaren daarentegen 80 % van onze
leden dit als een rëeel minpunt, dan moet
overwogen worden of het algemeen is op te
lossen.
Maak hiertoe zo mogelijk een schetsje, geef de
benodigde materialen aan met zo mogelijk een
prijskaartje er bij. In elk geval een schriBelijke
handreiking met wat uw wensen zijn. Met nadruk wil ik hierbij vragen om het simpel te
houden want bedenk, dat wanneer wij echte
koormappen hadden moeten aanschaﬀen, die
per stuk zo'n € 25,00 hadden gekost. Deze
richtprijs maal het aantal leden plus reserves,
rekent u maar uit.
Sponsor
Een sponsor voor dit project zou ons ook hieromtrent zeer welgevallig zijn maar waarschijnlijk zal dit wel een ijdele hoop blijven. Uw uitvoerbare reac2es zijn welkom.
Uw bibliothecaris Henk Hey

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio juni 2012. Advertenties, waar of niet gebeurde verhalen, foto’s of suggesties zijn van harte welkom bij Arie en/of Aart.
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N.B. Mocht bij u de meest simpele oplossing
opborrelen dan behoeB u die, daar die al vele
malen is binnengekomen, niet meer aan te
geven.
Alles uit het hoofd leren zingen !

Bert Hut
In de vorige edi2e werd
al kond gedaan van de
komst van bariton Bert
Hut en in Middelharnis
zong hij al mee, maar
een foto in de Nieuwsbrief ontbrak nog.

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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25 jaar Henk de Wit
Op de Nieuwjaarsrecep2e van 5 januari 2012
was ook een zilveren jubilaris. Voorzi er Cees
overhandigde de daarbij behorende bescheiden.

Ook werden door mevrouw De Su er de daarbij behorende versierselen opgespeld.
Wederom was het Arie die dat niet ongemerkt
voorbij liet gaan en zijn kans pakte. Hij sprak
Henk, want die over kwam het, op de volgende
wijze toe.
We schrijven 1986 als er een jongeman in een
korte broek binnenstapt 2jdens een donderdagavondrepe22e van het Rozenburg’s Mannenkoor. Henk de Wit maakt zijn entree.
Een jongen met een ﬂuweelzachte stem die, na
te zijn gestemd, als 2e bas verder door het
leven mag. Het is vervolgens hier dat we van
2jd tot 2jd van hem horen. Het ﬂuweelzacht is
helaas na enkele repe22es verdwenen. Henk
zingt dapper zijn par2jtje met de overigen bassen mee. Gevoelig, maar wel zoals het een
RMK bas betaamt, stevig en vooral niet zacht!
Wie is deze Henk de Wit, een jongen uit het
hoge noorden van Nederland. Heel veel weten
we niet van hem. Hij zingt voortreﬀelijk, en
speelt niet onverdienstelijk accordeon. HeeB
een hekel aan uit het raam kijken. Daar heeB
hij het volgende op gevonden. Woont , en dat
is bijzonder, in een bunker, gebouwd 2jdens de
2e wereldoorlog, welke met enkele kunstgrepen omgebouwd is tot een comfortabele villa,
echter zonder ramen.
Ook het verdienen van zijn dagelijks brood is
voor sommigen begrippen wat extravagant.
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Zo schuwt hij niet het paard in de bek te kijken.
Nee, geen gekregen paard, maar gewoon ieder
willekeurig paard! Daarbij worden de paardentanden, en overige a ributen van het paardengebit door Henk vakkundig opgeknapt. Dit alles
uiteraard tegen een bescheiden vergoeding
25 jaar RMK-lid
Een bijzondere man met een bijzonder beroep.
Vandaag jubileert Henk, 25 jaar koorlid. Zij het
dat we deze 25 jaar met enige restric2e moeten nemen. Henk is wel 25 jaar koorlid, maar
verzaakte enige 2jd de schone zangkunst. Voor
diegene welke op de donderdagavond nog wat
blijven plakken moet het duidelijk zijn over
welke periode we hier spreken. Immers de 2jd
dat Henk niet aanwezig was bleef het ook later
op de avond, in tegenstelling tot nu, rus2g in
het theater. Als Henk nl. aanwezig is 2jdens de
repe22e dan blijB ook hij na aﬂoop nog even
plakken voor een goed gesprek. Dit laatste
onder het genot van een bijbehorend licht
alcoholische versnapering. Verder is het een
vast gegeven dat Henk aan het einde van deze
nazit nog eenmaal zijn stem laat horen en samen met zijn zangerbroeders het schone lied
Ri ers Abschied aanheB, Het Weh dass wir
scheiden müssen, schalt vervolgens door het
theater. Een hele enkele keer aangenaam klinkend. Vaker echter wordt het lied erbarmelijk
slecht en hartverscheurend vals, vertolkt door
Henk en de overigen aanwezigen.
Dat is dan tevens het einde van de nazit. De
lichten gaan uit in het theater, en vervolgens
zoekt een ieder zijn weg naar huis. Weer is er
een week voorbij.
Voor de statesek
Voor Henk zouden dit na 25 jaar zo’n 1300
donderdagen geweest moeten zijn. Trekken
we daar de reguliere vakan2e donderdagen
van af dan blijven er al2jd nog 1000 over. Enige
2jd wel lid, maar niet lijfelijk aanwezig, komen
we op het aantal keren dat Henk werkelijk
aanwezig was, toch al2jd nog op een kleine
900 donderdagen. Voorwaar geen sinecure.
Toch hopen wij, dat we je, ook het volgende
speldje, na 40 jaar trouwe dienst met de bijbe-

horende oorkonde, eens aan mogen bieden.
Van 25 naar veer2g is immers maar kleine stap.
Voor vandaag Henk gefeliciteerd met dit jubileum. Om het geheel een feestelijk 2ntje te geven bieden we je naast het speldje en de oorkonde natuurlijk een ﬂesje mineraal water aan.
Immers niemand weet het beter als jij dat het
regelma2g spoelen van het gebit een eerste
vereiste is!

In Memoriam Jan Kok

sing tussen Aad van der Hoeven en Jan. Waarbij Jan in niet mis te verstane woorden vertelde hoe hij over bepaalde zaken dacht en zijn
eigen mening ven2leerde en vervolgens zijn
eigen weg ging. Helaas was dit niet de weg van
het RMK. Mensen worden ouder en misschien
wel wijzer en zeker wat bedaarder. Jan kwam
terug op het oude nest. Werd liefdevol opnieuw opgenomen in de kring van het mannenkoor. Reisde mee naar Canada waar ik met
hem en Henk Seinen het gastgezin deelden.
Het was ook in die periode dat we Jan van een
andere zijde leerden kennen. Nu in 2012 had
Jan nog maar een wens en passie nog één keer
met RMK op reis naar Duitsland. Het mocht
helaas niet meer zo zijn. Jan overleed op 83
jarige leeBijd. Een respectabele leeBijd maar
al2jd nog te vroeg. Met Jan hadden we nog zo
graag eenmaal zijn geschenk aan het RMK, het
Jäger Abschied in Duitsland willen zingen. Het
mocht niet meer zo zijn.
amvo

De kerstconcerten

Als een donderslag bij heldere hemel bereikte
ons het bericht dat Jan Kok was overleden.
Donderdagavond, 9 februari stapte hij nog
binnen 2jdens de repe22e. Vrijdag 10 februari
ging hij even voor wat boodschappen de deur
uit en keerde na enige 2jd terug, waarna hij
waarschijnlijk zich niet goed gevoeld moet
hebben. Ging gekleed op zijn bed liggen, waar
men hem later heeB gevonden.
Als we de ledenlijst inzien valt op dat Jan vier
jaar koorlid was. Binnengekomen in 2007. Jan
was echter al veel eerder, en dus eigenlijk veel
langer koorlid, als de vier jaren welke we nu
tellen. Jan een markante ﬁguur binnen het
koor behoorde tot de genera2e zangers uit het
2jdperk van Aad van der Hoeven. In die 2jd
leerde ik hem kennen. Het was ook in die 2jd
dat hij regelma2g van zich deed spreken. Buigen had Jan een hekel aan, voor weinigen had
hij ontzag. Dat leidde uiteindelijk tot een bot-

Achter ons liggen de kerstconcerten van 2011.
Het lijkt of er alweer geruime 2jd is verstreken
maar we zijn slechts enkele weken verder.
Voor de deelnemers en de bezoekers is het
een vanzelfsprekendheid. Men loopt naar binnen en vervolgens gebeurt het. Voor het zover
is moet er echter vaak heel veel geregeld en
vooral veel afgesproken worden. Niets gebeurt
vanzelf, overal zit wel een vinger van één en
vaak meerdere vingers van mannen van het
mannenkoor tussen het begin en het uiteindelijke gebeuren. Vaak een dankbare maar even
zo vaak een las2ge klus, met veel klemmen en
voetangels. Het succes is afwisselend.
Middelharnis
Middelharnis met ds. Willem van der Kooy was
voor velen onder ons een feest van herkenning. Even terug in de 2jd. Typerend de opmerking welke hij maakte 2jdens de dienst “ Rozenburg’s Mannenkoor, nooit van gehoord”
een uitdrukking die wij vijfentwin2g jaar gele-
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den 2jdens de Citydiensten in Den Haag, eveneens van hem hoorden! Verder een volle Emmauskerk met enthousiaste toehoorders en
een prima opkomst van de koorleden. Veel
posi2eve reac2es na aﬂoop. Kortom een goede
start van de kerstconcerten 2011.
Maassluis

Vervolgens het tradi2onele kerstconcert in de
Groote Kerk in Maassluis. Een schi erende
historische ruimte, sfeervol verlicht met luchters voorzien van brandende kaarsen. Een kerk
met één van de beroemdste orgels van Nederland. Immers de faam van het Garrelsorgel, is
wijd en zijd bekend. Koor en solisten, de sopraan Tamara Obreskova en Robert Kops tenor, lieten evenals 2jdens het jubileumconcert
in De Ontmoe2ng, van zich horen. Hierbij hadden wij ditmaal ook nog een top pianiste Antoinet Lammers aan de vleugel en Peter Verweij
op het orgel Helaas hadden wij graag wat meer
betalende bezoekers willen zien binnenkomen.
Een ander las2g punt blijB de kooropstelling en
de bezoekers op de stoelen welke niet allemaal
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in de juiste rich2ng geplaatst kunnen worden.
Doch ook hier weer veel posi2eve reac2es na
aﬂoop van het concert, 2jdens de nazit in het
verenigingsgebouw De Schans, onder het genot van een drankje en een hapje. De laatste
2en jaar heeB het Rozenburg’s Mannenkoor
kerstconcerten in de Groote Kerk verzorgd.
Eenmaal werden wij verdreven door de Boktorren en eenmaal ging de voorkeur van het
bestuur uit naar de Immanuëlkerk. Dit jaar
werken wij wederom in de Immanuëlkerk. Het
is met pijn in het hart dat er afscheid wordt
genomen van de Groote Kerk. Voor een kerstconcert in deze unieke kerk is men nu aangewezen op Breukhoven produc2ons.
Immanuëlkerk
Als laatste werd er gezongen binnen Rozenburg. Immers men wilde de mensen ook eens
in de gelegenheid stellen om zelf daadwerkelijk
mee te zingen. Veel behoeBe aan een dergelijk
gebeuren is er blijkbaar niet. De Immanuëlkerk
aan de Kerkweg in Rozenburg, vrij toegankelijk,
was slechts gevuld met een honderd vijBigtal
belangstellenden. Tach2g partners en een
zeven2gtal overigen bezoekers. Gelukkig hadden we hier een partner welke niet in de kerk
op een stoel had plaatsgenomen, maar deze
dame had zich naast het koor opgesteld. Paula
Heij verzorgde perfect de presenta2e. Het
mannen koor was wel weer ruim aanwezig.
Met veel passen en meten werd het podium
gevuld met grote en kleine zangers. De groten
vooraan en de kleintjes achteraan of op een
willekeurige plaats ertussen gefrommeld. Volgens de ople ende bezoeker, moeten we hier
in de toekomst eens iets aan doen. Zodat het

koor niet allen schi erend klinkt maar ook
redelijk oogt voor de bezoekers. De penningmeester telde na aﬂoop de opbrengst van de
openschaalcollecte en constateerde vervolgens
dat de crisis ook hier een feit was. Een gemiddelde opbrengst van één euro eenender2g per
bezoeker was wat karig. Met een tevreden
gevoel werd er door de mannen met de partners, na aﬂoop nog een glaasje fris, een ﬂesje
bier, rode of wi e wijn genuRgd. Handjes
werden geschud en veel goede wensen geuit,
waarna een ieder zich huiswaarts spoedde met
een tevreden gevoel over de achter ons liggende kerstconcerten. Voldoening over het feit dat
kerst gelukkig niet alleen bestaat uit het nuRgen van de kalkoen overgoten met een Gran
Cru Migraine, maar er gelukkig nog steeds de
mogelijkheid is om in een passende omgeving,
de oude vertrouwde kerstliederen te beluisteren. Een mogelijkheid waaraan wij als Rozenburg’s Mannenkoor nog al2jd met veel plezier
en genoegen gehoor geven!
amvo

Personalia
Zorgcommissie
In de ziekenboeg is op dit moment redelijk
rus2g. Herman Wolgen is gelukkig weer in ons
midden, moet zich nog wel wat ontzien, zingt
echter alweer het hoogste lied binnen zijn
favoriete baritonpar2j!
Komende en gaande man
Gelukkig is er weer wat nieuws te vermelden
van het nieuwe ledenfront. Tijdens de Nieuwjaarsrecep2e melde zich drie aspirant leden.
Helaas kwam er die avond weinig van zingen.
De eerstvolgende donderdag stonden de heren
wederom op de stoep. Na een avond snuﬀelen
aan het repertoire was de mening van de mannen toch nog wat onzeker. Aad Lankhorst werd
direct lid. Gelukkig volgde Jaap S2chter hem
eveneens en werd ook lid. Beide heren zijn
ingedeeld bij de baritons. De derde aspirant
zanger zag nog wat probleempjes en stelt zijn
komst nog even uit.

Aad Lankhorst

Jaap Stichter

Vertrekkende leden
Een paar slechte maanden voor het RMK. Herman van Niedek heeB ons koor verlaten. Herman wil zich toe gaan leggen op een solocarrière en heeB keuzes moeten maken. Hierin paste
het RMK helaas niet meer. Maarten ’t Hart
voelde zich niet meer op zijn plaats binnen het
RMK. Is overgestapt naar de Cantorij.
Arie van der Ende heeB i.v.m. leeBijd en bijkomende zaken per 1 januari zijn lidmaatschap
opgezegd. Leo Fens, om gezondheidsreden,
eveneens. Willem van den Thoorn en Jan Kok
overleden Door deze ontwikkelingen zijn wij
onder de honderd ac2eve koorleden gezakt.
Een zorgelijke zaak. Lange 2jd hebben wij de
honderd vast kunnen houden. Kijk a.u.b. nog
eens om je heen en probeer poten2ële koorleden te strikken, om eens een keertje mee te
gaan naar de donderdagavondrepe22e. Eenmaal binnen gaat de rest immers min of meer
vanzelf! Bedenk dat het ook u koor is wat
broodnodig wat nieuw, en liefst jong bloed,
kan gebruiken.
amvo

Ik ga op reis en ik neem mee
Wat nemen we mee naar Duitsland. In de eerste plaats een goed humeur! Belangrijk natuurlijk, daarnaast willen wij toch aan u vragen de
volgende zaken eveneens niet te vergeten.
De smoking met rode strik en pochet. De koortrui, er is een buitenoptreden gepland in
Rüdesheim. Koormap met inhoud. De inhoud
van de koormap hoort u 2jdig. O, ja en vergeet
u niet de badkleding mee te nemen. Er is een
(verwarmd) zwembad aan boord. Voor de
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lie>ebbers is er
iedere dag gelegenheid even de
slaap weg te
wissen. Het
voorstel is om
gezamenlijk,
bijv.’s morgens om zeven uur, een duik te nemen en wat baantjes te trekken. Een rollator
hoeB u niet me te nemen. HeeB u behoeBe
aan een dergelijk hulpmiddel dan bestaat de
mogelijkheid er één te huren aan boord. Wel
graag even vooraf aangeven. Eigen rollators
zijn niet toegestaan aan boord. Zijn alle diëten
doorgegeven? Er kan met heel veel rekening
gehouden worden. Echter ook hier geld, dit
moet vooraf bekend zijn. Even een brie`e met
u naam en gewenst dieet, de kok zorgt voor de
rest! Dan zijn er bij het inleveren van het inschrijﬀormulier wat gegevens mee ingeleverd
die men toch graag nog eens na wilde slaan.
Hieronder de belangrijkste punten
De reis is van 26 t/m 30 maart 2012.
U wordt verzocht, om u deelname deﬁni2ef te
beves2gen, door 100 euro inschrijfgeld voor
elke opgegeven persoon te storten op girorekening 3110813 t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor
Verdere spelregels: Uiterste inleverdatum aanmeldingsformulier 24-11-2011; Uiterste betaaldatum inschrijfgeld 15-12-2011; Uiterste betaaldatum restantbetaling 16- 02-2012.
Denkt u, nu ik kan niet meer mee al de
“uiterste” datums zijn al verstreken. Geen
nood, er zijn nog wat hu en vrij. Zelfs nu kunt
u nog, zonder kostenverhoging, aan boord
stappen! Wij hopen nog steeds, ook de laatste
twijfelaars, aan boord welkom te kunnen heten!!
Jubileumreis 2012
Nog een maand te gaan en dan is het zover! De
voorbereidingen zijn in een vergevorderd stadium. Bussen zijn vastgelegd en opstapplaatsen worden op dit moment onder de loep genomen. Contacten met organisa2es in Duitsland hebben plaatsgevonden en we hopen op
enkele mooie loca2es concerten te kunnen
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verzorgen 2jdens de reis. Niet alles is echter
strak georganiseerd. Ergens moet en mag er
wel wat ruimte zijn voor een toevallige bijkoms2gheid. Zo zouden wij het zeker op prijs stellen als er ini2a2even vanuit de deelnemers
zouden komen om bijv. 2jdens de reis wat
entertainment te ontplooien.
Entertainment
Hebt u verborgen talenten, dan is het nu 2jd
om deze te tonen en naar buiten te brengen!
Een stukje spontaniteit wordt hooglijk gewaardeerd, daar kunt u zeker van zijn! Schroom niet
en geef e.e.a. bij de reiscommissie aan. Samen
kunnen we er een onvergetelijke reis van maken. Verantwoordelijkheden. We gaan op reis
met ruim honderd veer2g volwassenen. Natuurlijk kan er al2jd iets voorvallen waarvan u
denkt, daar kan een bestuurslid mij wel even
mee helpen. Echter ook uw bestuur gaat op
reis, en heeB recht op wat ontspanning. Voor
de goede orde hebben wij besloten evenals
2jdens de reis naar Canada, voor iedere dag
één bestuurder aan te wijzen waar u met u
problemen terecht kunt. Deze persoon
“Meneer de Klos” is herkenbaar aan een gekleurde batch op zijn kleding. Hij kan u verder
helpen, voor zover dat in zijn vermogen ligt.
Nog eenmaal het reisschema, we starten met
de bussen in Maassluis, Hoogvliet , Rozenburg
en rijden met een touringcar naar Keulen, waar
we inschepen. Het vaarschema van de mps
Statendam krijgt u iedere dag van de rederij. In
Andernach en Rüdesheim gaan we zingen. Hoe
en waar hoort u 2jdens de reis. Contacten zijn
gelegd met Duitse organisa2es die hun medewerking hebben toegezegd. De terugreis is
vanaf Düsseldorf. Vergeet u niet een reisverzekering af te sluiten, deze is niet in de reissom
inbegrepen. Een ieder is hier zelf verantwoordelijk voor, en dient dit zelf te regelen.
Thuisblijvers
BlijB nog het ongemakkelijke gevoel dat het
Rozenburg’s Mannenkoor, bestaande uit bijna
honderd koorleden, een jubileumreis gaat
maken met een zes2g tal koorleden. Waar
schieten wij als bestuur in te kort vraag je, je

dan af. Het reisprogramma is voor een ieder
goed te volbrengen. Ac2eve en minder ac2eve
komen allen, dachten wij, ruimschoots aan hun
trekken. Wil je een dag niet op de boot, maar
op de wal met het schip mee hollen, geen bezwaar onze medewerking heeB u. Bij de eerstvolgende stop pikken wij u op, en nemen u
weer liefdevol aan boord. Een dag op bed in
plaats van drie uitstekende maal2jden in een
gezellige sfeer aan boord. Geen bezwaar niemand zal u er op aan spreken. HeeB u nog niet
geboekt en denkt u, eigenlijk behoor ik daar
toch ook bij aanwezig te zijn, dan bent u nog

steeds van harte welkom aan boord. Het is uw
mannenkoor wat een 85 jarig jubileum viert.
Een jubileum wat we niet ongemerkt voorbij
wilden laten gaan. Kosten nog moeite zijn gespaard om een, voor een ieder passend reisprogramma in elkaar te draaien. Zijn er problemen van welke aard dan ook, neem gerust
contact op met een van de bestuursleden. Wij
proberen voor een ieder een passende oplossing te vinden. Voor ons als bestuur is de reis
pas echt geslaagd als er minimaal negen2g
procent van de koorleden met of zonder partner meereist.
amvo

Limerick rubriek 14

vervolg limerick pag. 18

De koorfoto, gemaakt in de Groote Kerk van Maassluis
toont, zo te zien, een mooie zwik geüniformeerd gespuis.
De een in de schaduw, de ander zonder strik.
Het lijkt wel een bende ontsnapten, zo uit de lik.
Ik ben gelukkig niet herkenbaar, anders had ik herrie thuis.

COSTER

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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U moet dan ook het bestuursbesluit maar respecteren
dat zij deze groepsopname niet gaan publiceren.
Het is, wees eerlijk, ook eigenlijk geen gezicht
dat weinig sfeervolle decor en het nog slechtere licht.
En de fotograaf? Tja, die moet m.i. nog heel veel leren.
Vroeger op school al, meest op de achterste stoelen,
zaten de buurtschuimers met van die onschuldige smoelen.
De meester kon deze onrusten helaas niets meer leren.
En begon hen vervolgens totaal te negeren.
Waarop zij zich spontaan impopulair gingen voelen.
Ook bij ons koortje zijn zulke karakters bekend.
En hen erop aanspreken is als een gebed zonder end.
Wij kunnen van die meester dus allemaal wat leren
en moeten zulke lieden dus consequent gaan negeren.
Tot genoegen van de zwijgende meerderheid en ….. dirigent.
Toen in 2003 het RMK een Nieuwsbrief uit ging geven,
Hadden velen de vraag; Hoe lang gaan wij dat wel beleven ?
Is er 4 x per jaar wel een reden voor om te bestaan ?
Jazéker, als wij daar maar met z'n allen voor gaan !!
en dus ALLE RMK'ers regelma2g wat copy aan moeten geven.
Onze koorzang, zoals met Kerstmis 2011 is gebleken
was zó goed, dat het met niets kan worden vergeleken.
Maar wat ons publiek nu erns2g zorgen baart,
is eigenlijk het gesuikerde kersje op de taart.
Wij kunnen wel zingen, maar niet in 't openbaar spreken.
Een uitzondering was de samenzang in de Immanuëlkerk.
Voor de presentatrice aldaar leek het wel dagelijks werk.
Een mooie avond met veel en goed zingen.
Met piano, orgel, koorsolo's en meer van die dingen
en na aﬂoop een drankje van een goed en bekend merk.
Voor dit jubileumjaar zijn al veel goede plannen gemaakt
maar waren er ook zienswijzen die rigoreus zijn gekraakt.
Zo ook bij de organisa2e van de jubileum Rijn- cruise,
zijn de vele vragen en problemen niet voor de poes.
Maar die liggen nu bij de R.C.*, die is gebleekt en gelaakt.
* = reiscommissie
Een Sympathisant van het koor, 'k ben zijn naam even kwijt.
Vroeg mij op enig moment naar de juiste 2jd.
Ik zei hem terstond hoe laat dat het was.
Waarop hij weer vroeg; Bent u bariton of bas ?
Want u zingt uit de maat, niet op 2jd, zeg ik u tot mijn spijt !!
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Henk Hey

Het zal u niet ontgaan zijn dat deze Nieuwsbrief in kleur is. Dat is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen want de drukkosten zijn aanzienlijk
hoger dan een zwart-wit uitgaven. In overleg met de penningmeester is er voor gekozen ruimte beschikbaar te stellen voor adverteerders. Uiteraard tegen betaling. Mocht u zelf een adverten2e willen plaatsen of weet u iemand die dat zou willen, neem dan contact op met Arie en/of Aart.
Zij kunnen u verder informeren over tarieven ed.

Vrienden van het koor
Het Rozenburgs Mannenkoor heeB een aantal sympathisanten die lid zijn van de club van 100. Met een inleg
van minimaal € 45.00 heeB een club van 100 lid jaarlijks recht op twee toegangskaarten op een door het koor
georganiseerd concert. Voor nadere inlich2ngen zie ook www. rozenburgs-mannenkoor.net
Sympathisanten van het Rozenburgs Mannenkoor
Th.L. Alofs Rozenburg; Timmerbedrijf Ammerlaan VOF Rozenburg; Barendregt's Kistenfabriek Spijkenisse;
Rederij Fortuna Spijkenisse; Design Keukens BV Hellevoetsluis; A.K. Barendregt Aannemingsbedrijf BV Zwartewaal; VOF Brouwens2jn 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; River Cruise
Line AG Maaseik; 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 Videoproduc2es 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 's-Gravenzande; Meenhuis Uitvaartverzorging Hendrik Ido Ambacht; Franada BV Brielle; M. van der Meer Rozenburg; A. van der Meer-Romers Zwartewaal; J.M.J. Muijtjes Rozenburg; Aannemingsbedrijf Qualm Rozenburg; C.F. Mulders Rozenburg; C. Nouwt
Rozenburg; Taxibedrijf Lievaart Rozenburg; Woer-Com Vierpolders; C. Peters Rozenburg; K. Qualm Rozenburg;
Rivago Holding BV Rozenburg; H.G.G. van Riel-Logeman Rozenburg; Drukkerij Rijpsma Rozenburg; C.A.J. Romers Rozenburg; M.J. de Su er-Besters Rozenburg; Autobedrijf Swemmer BV Hellevoetsluis; Aannemingsbedrijf Verboon Maasland; J.J. Verhoev Rozenburg; Vreugdenhil Tweewielers Rozenburg; S.B. de Vries Rozenburg; Voskamp Meesterbakker Spijkenisse; Meubelhandel Wijen van Heugten Kelper-Oler; C van,t Wout Rozenburg; Plus Klaassen Rozenburg; Bo elier Zonneveld Maassluis; Transport A.M. de Jong BV Rozenburg.

In Canada deden zij dat met:
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Rozenburgs Mannenkoor
Oprichtingsdatum

: maart 1927

Beschermvrouwe

: 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
: A.M. van Oudheusden Blankenburg 212 3181 BC Rozenburg
tel.: 0181 212652 email amvanoudheusden@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.net
: W.R.V. de Bruijn Zuidererf 25 3181 JE Rozenburg
tel.: 0181 213716 email wdebruijn@rozenburgs-mannenkoor.net
: Vacature

Dirigent
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bibliothecaris
2e Voorzitter
2e Secretaris
2e Penningmeester
Secretariaat
Redactieadres
Repetities
Contributie
Gironummer
Website
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: 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
Arie van Oudheusden amvanoudheusden@upcmail.nl
: Elke donderdagavond in verenigingsgebouw
“Muziektheater De Ontmoeting” Koninginnelaan 9 te Rozenburg
van 19.30 uur t/m 21.45 uur.
: € 12,50 per maand
: 3110813 t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor
: www.rozenburgs-mannenkoor.net

