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Van de voorzitter
Weer een moment van verschijnen nieuwe
nieuwsbrief.
Vanwege de gekregen schrijfperiode maar
ook om ieder lid evenredig goed te informeren citeer ik met uw instemming uit de door
het bestuur verwoordde Nieuwjaars rede.
Terugblik 2009
Het Rozenburgs Mannenkoor heeft zich in 2009 weer weten te presenteren aan de Rozenburgse gemeenschap
maar ook daarbuiten. We zijn ingegaan op de meeste uitnodigingen.
Daarom waren wij aanwezig op het jubileum concert van
het “Nieuwlandkoor” in de Brielse Dom maar ook zongen
we bij het najaarsconcert van “Ons Genoegen” in de tot
concertzaal omgetoverde sporthal in Rockanje.
Een hoogtepunt was ons concert in het Zeeuwse Dreischor
waarbij we gezellig en cultureel het Watersnood museum
mochten bezoeken. De bakken met regen op de terugweg
hadden wij echt niet verdiend.
Te noemen is de concerten voor de bewoners van het Baken en de Tweemaster In Maassluis. Ook het koepel concert in het muziektheater de Ontmoeting.
Op een prachtige zomerse zondag middag stond het Rozenburgs Mannenkoor op de Crooswijkse Koeweide het
lied te zingen. Gelukkig met nog meer koren want het bestuur kon u niet enthousiast maken om met meer dan een
handje vol mannen present te zijn op Rotterdamse serie
“van Smartlap tot Opera.”
De kerstperiode is ingevuld met een rustig te noemen periode maar toch hebben wij ons laten horen. We hadden
misschien een voorgevoel van het slechte weer rond die
periode.
Het Rozenburgs Mannenkoor heeft in 2009 de muziekmap
geschoond en er zijn veel nieuwe stukken aangeschaft.
Veel hiervan is een geschenk van eigen leden. Het bestuur
heeft gemeend deze schenkingen openbaar te houden
door de naam van de gever mee te stikkeren. Al met al is

Het Rozenburgs Mannenkoor moet een
sociale vereniging blijven waar mannen
met plezier zingen. Om dit streven voort
te zetten is het gewenst dat er een voltalHet Rozenburgs Mannenkoor is ingelig bestuur uit de leden is geformeerd.
gaan op de uitnodiging om in de 5 mei
In tegenstelling van voorgaande jaren
week de 65e herdenking van de 2e wereldoorlog op te luisteren bij onze Cana- ziet het er naar uit dat er enkele bestuursplaatsen vrij komen en moeten
dese bevrijders.
Een eervolle uitnodiging welke vanwege worden ingevuld. Dit jaar zal volgens
rooster vrijkomen de bestuursplaats van
de voortschrijding van de jaren in de
toekomst niet meer zal worden verleend. 2e secretaris en de plaats van de voorzitZonder slag of stoot is ons “ja” niet geter. Tevens ziet het er naar uit dat de
weest maar uw bestuur is blij dat uit uw
functie van bibliothecaris vacant komt.
midden een volwaardige reiscommissie Mocht u worden benaderd, overweeg om
is samengesteld maar ook dat de eigen- uw talenten te gaan inzetten voor dit
lijke reisorganisatie zal worden overgemooie koor. Wordt u niet benaderd overnomen door reisorganisatie A tot Zuidweeg dan u statutair ter beschikking te
land.
stellen voor een bestuurszetel.
Jammer dat, om welke reden dan ook,
minder dan de helft van ons koor zich tot Ons ledental blijft stabiel maar we komen
nu toe hebben aangemeld.
maar niet boven de 100 leden. Gelukkig
Om die reden zal uw bestuur alles in het konden we luisterende mannen op onze
werk stellen om in de Canada periode de repetities verwelkomen. Tot onze vreugverenigingsactiviteiten door te laten
de zijn ze zonder aarzelen lid geworden
gaan. Een positieve reactie van Anneen hebben hun plaats verworven voor,
marie Verburg is al binnen.
hopelijk, lange tijd.
de muziek map is weer goed gevuld met
legale muziek.

De tendens in het land is dat het niet
goed gaat met mannenkoren volgens
onze overkoepelende zangersbond
KNZV. Daarom zal het laatste weekend
van januari een landelijke ledenwerving
worden opgezet waarbij ook ons koor
zich zal gaan inzetten.
We willen blijven samenwerken met de
ons omringende Rozenburgse culturele
verenigingen. Daarom heeft het RMK
positief gereageerd op de vraag dit jaar
de traditie van het RUMOER concert
voort te zetten. Hier bij willen we wel de
lering van voorgaande concerten benutten en inpassen in de komende organisatie. Onze reactie met deze argumenten is inmiddels verzonden.
Uw bestuur zal u ook het lopende het
nieuwe jaar mooie concerten presenteren. De eerste aanzet is hiervoor al gegeven.
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Maakt u vast gereed voor een drukke
maand maart. We konden de uitnodigingen niet afslaan.
Die maand zal het zelfs weer mogelijk
zijn op het podium van de Rotterdamse
Doelen te mogen zingen. Dit in het kader
van de genoemde “van Smartlap tot
Opera” serie.
Maar ook het traditionele kerstconcert
zal weer in ere worden hersteld.
De lat ligt weer hoog maar we rekenen
op uw motivatie onder de bezielende
leiding van onze gemotiveerde, bijna
alles tegelijk kunnende, dirigent Martin
van Broekhoven.

Van stamppot tot decibel
Donderdagavond 7 januari 2010, is onze
nieuwjaarsreceptie gehouden, deze maal
niet te water maar in ons knusse
“Muziektheater De Ontmoeting.”
Een tent vol blije mensen, en bijna alle
leden, met partner, verschenen met een
hongerige blik in de ogen. Dat laatste
kwam zo goed als zeker omdat we de
laatste Kerst het krentenbrood van Piet
de Ruiter in Rockanje hebben gemist.
Na bijna 200 handen te hebben geschud
had een ieder een plaatsje gevonden
aan de ietwat aflopende tafels, wat gelukkig niet deerde.

Saamhorigheid is ook uw motto. Dat
ervaren we bij het meeleven bij ziekte.
Een voorbeeld hiervan is dat op een
zondagmiddag in het ziekenhuis te
Dirksland één van ons bezoek kreeg van
een 8 tal zingende mannen wat resulteerde in een klein concert waar nog
lang over gesproken zal worden.
We hebben 2009 achter ons.
We kunnen omkijken en daar zien we
vreugde en verdriet.
Weer wens ik met u ervoor te kunnen
zorgen dat we als vereniging kunnen
steeds terug zien op het samen delen
van vreugde en verdriet.
Ik besluit met u mee te geven waarom
mensen zingen en/of muziek maken.
“ volgens serieuze experts kan muziek
en zang de activiteit van de pijnveroorzakende zenuwbanen blokkeren, de hartslag, de bloeddruk en de ademhaling
normaliseren en de niveaus van de
streshormonen, pijnhormonen, en spierspanningen omlaag brengen.”
Gelezen in het blad ODE.
Het Rozenburgs Mannenkoor wenst u
een gezond 2010 vol met de muziek die
we nodig hebben.
Jaap Boxhoorn

Ik heb niemand horen klagen dat daardoor zijn borreltje
overliep (daar krijgen deze dan ook
meestal de tijd niet voor!)
Gememoreerd zij dat naast onze vaste
dirigent Martin van Broekhoven ook onze
allrounder/invaller
Peter Verwey aanwezig was. Ik dacht
ook bij deze muzikale genieën een ietwat
hongerige blik waar te nemen, wat maar
weer bewijst dat ook zij maar gewone
stervelingen zijn.
Ook ons erelid Aad de Boode was glunderend aanwezig.
De speech van de voorzitter Jaap Boxhoorn bevatte zoals gebruikelijk een terugblik op een geslaagd
muzikaal jaar en een vooruitblik op 2010,
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waaronder de koorreis naar Canada.
De voorzitter wees ook op een decibelmeter aan de achterwand welke een rol
moet spelen bij de verlenging van de
vergunning voor de Ontmoeting. Deze
slaat rood uit bij een bepaalde overschrijding in geluidssterkte. Een Mavoklas zou
zoiets meteen middels joelen uitproberen, maar gelukkig kon ons gezelschap
van gedistingeerde ouderen zich beheersen! Ook wist ‘dokter’ Boxhoorn haarfijn
te verklaren waarom zingen/muziek maken zo gezond is.
De pijnveroorzakende zenuwbanen zouden worden geblokkeerd, de bloeddruk,
de hartslag en de ademhaling genormaliseerd en de niveaus van de stresshormonen, pijnhormonen en de spierspanningen omlaag worden gebracht.
Niet vermeld werd of er daardoor ook
zaken beter omhoog zouden kunnen
worden gebracht.
Het estafettestokje ging over naar onze
secretaris en ‘duizendpoter’ Arie van
Oudheusden, die nadrukkelijk propageerde op de landelijke actie van het
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Koninklijk Nederlands Zangersverbond in
het laatste weekend van januari 2010.
Hij verwees naar het plaatselijk initiatief
van ons koor, de promotiebijeenkomst
op zondag 31 januari 2010 in ‘De ontmoeting’. Alle leden werden verzocht daar
aanwezig te zijn met een mogelijk nieuw
aspirant lid van het mannelijk geslacht.
‘Breng een nieuw lid in’ zou een gepaste
leuze kunnen zijn.
Hierna wist Arie op zijn specifieke wijze
twee jubilarissen van ons koor met hun
partner letterlijk op het toneel, maar ook
figuurlijk, kundig neer te zetten.
Jan de Bloeme en IJsbrand Koornneef,
beide 40 jaar lid, werden gehuldigd en
hun echtgenotes in de bloemetjes gezet.
Typerend was dat beide nog onder Kriek
hebben gezongen, en dat je dat nu nog
kunt horen!
Het opspelden van de versierselen werd
verricht door onze welbekende beschermvrouwe (ex-burgemeester)Mw.
De Sutters-Besters, die daarin inmiddels
zeer bedreven is geraakt.

Daarna kon het feest van de smaakpapillen beginnen.

Het bestuur heeft gemeend alle aanwezigen een stamppotmaaltijd, vergezeld
met twee consumptiebonnen, aan te
bieden, welke er letterlijk zeer goed ingingen. Deze gewaardeerde geste kan
alleen maar leiden tot contributieverhoging, maar dat zien we later. De 100 kg.
stamppot was relatief snel verorberd.(de
worsten, gehaktballen en de haché moet
nog bij deze 100 kg. worden opgeteld).Dat alles strak en smaakvol bereid
en opgediend door de professie van slagerij Exquis en de vrijwilligers van Muziektheater De Ontmoeting.
Tussen de gangen door wist Martin ons
nog snel een nieuwe canon aan te leren,
met oliebollen en appelflappen verwerkt
in de tekst. Zelfs het toetje en koffie toe
ontbraken niet op het menu. Begeleid
door de gevormde stem van Willem
Kardol en zijn Karaoke ontstond nog een
informeel, gezellig samenzijn, waarna
het onvermijdelijk einde zich aandiende
en ieder voldaan, over glibberige paden,
huiswaarts ging.
Kwalificatie van dit evenement: OUDERWETS GEZELLIG!
Een woord van waardering dient uit te
gaan naar het bestuur voor het initiatief
en alle vrijwilligers van het RMK en de
stichting het muziektheater De Ontmoeting, die dit alles hebben bewerkstelligd.

Zin en onzin, verloting RMK
concertreis.
Een verloting ten bate van de concertreis
van het Rozenburg’s Mannenkoor. Het is
de tekst “ten bate van Concertreis naar
Canada” die zorgt voor wat ruis binnen
en buiten het koor. Duidelijk moet zijn
dat aan een dergelijke reis forse kosten
zijn verbonden. Wat blijkbaar niet duidelijk is wie wat betaalt. Het is half 2009 als
er een verzoek vanuit Canada binnenkomt. Als één van de grotere Nederlands
Mannenkoren worden wij uitgenodigd om
de herdenkingsplechtigheden en bevrijdingsfeesten luister bij te komen zetten.
Al snel blijkt dat niet het gehele koor de
reis kan of wil meemaken. Hierdoor ontstaat een onduidelijke situatie. Gaan we
wel of niet. Hoeveel zangers en partners
kiezen voor deze reis. En niet geheel
onbelangrijk, wie betaalt wat. Wij gaan
als RMK op uitnodiging van een Nederlands-Canadese organisatie naar Canada. Het is niet alleen een plezierreisje. Er
zijn wel degelijk serieuze verplichtingen
aan deze reis verbonden. Staan we jaarlijks in Rozenburg bij de herdenking van
in de tweede wereldoorlog gevallenen. 4
Mei 2010 staan wij in Canada op precies
dezelfde wijze bij het gedenkteken in
Fredericton. Hier herdenken wij hen die
voor onze vrijheid vielen. En weer de
vraag, wie betaalt wat. Binnen het bestuur is niet een ieder gelukkig met de
reis naar Canada. Dit resulteerde in de
volgende formule. Koorleden welke besluiten de reis mee te willen maken dienen alle onkosten welke aan deze reis
verbonden gezamenlijk te dragen. Dit
houdt o.a. in, naast eigen reis en verblijf-

Arie Kleijwegt
te
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kosten, dienen de reis en verblijfkosten
van de dirigent en begeleider eveneens
bijeengebracht te worden door de deelnemers. Gestreefd is naar een basisbedrag net onder de duizend euro. Dit om
de drempel laag te houden om zo een
ieder in de gelegenheid te stellen mee te
reizen. Tien dagen voor een dergelijke
trip, vond men wat kort. De reis werd
met enkele dagen verlengd. Snel bleek
dat de basissom van € 985,- nu niet
meer haalbaar was. De prijs werd vastgesteld op ca 1100 euro. De penningmeester sluit het gat, en staat vervolgens
garant voor een bedrag van € 12.500,-.
Bestaande uit ± € 100,- p.p. voor de
deelnemers € 7.500,- en € 5.000,- voor
dirigent en begeleider. Vervolgens diende er op advies van het bestuur een reisorganisatie in geschakeld te worden.
Nogmaals werd het prijskaartje bijgesteld. Ook deze kostenpost wordt op de
deelnemers verhaald, en uiteraard
bracht dit ook weer een prijsverhoging
met zich mee. Het moet zo zoetjes aan
duidelijk zijn, waar de verloting voor
dient. De deelnemers betalen niet alleen
hun eigen reis en verblijf, maar ook dirigent, begeleider en reisorganisatie. Met
het totaal bedrag wat hiermede gemoeid
is willen wij u niet lastig vallen. Maar
neemt u van ons aan dat dit niet gering
is. Deze kostenposten hopen wij met de
opbrengst van o.a. een verloting gedeeltelijk terug te verdienen. En op deze wijze, de als waarborgsom betaalde gelden, weer in de kas van het RMK weer
terug te laten vloeien. Al deze extra kostenposten drukken loodzwaar op het
deelnemersbudget. Echter uw directe
reiskosten blijven onveranderd € 985,-!
Hebt u over bovenstaand verhaal nog
vragen en of opmerkingen, stelt u deze
gerust aan één van de Werkgroepleden
Canada 2010, Gijs van Eijsden, Cees
Hokke, Leen Kuiper, Leen Lagerwerf,
Jan Kroonen, Frank van der Meer, Folkert Koning, Wim van Vliet, Jan de Groot
en Arie van Oudheusden beantwoorden
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graag uw vragen en noteren uw opmerkingen.

Een bijzondere zaterdag
Zaterdag 17 april wordt voor u een bijzondere dag. Immers het is op deze dag
dat “iemand” met een flatscreen TV onder de arm naar huis terugkeert. Geen
flatscreen gewonnen? Geen nood er is
nog veel meer te doen tijdens deze evenementendag.
En ook veel meer te winnen! Het Rad
van Avontuur heeft een keur aan prijzen

die allen weg moeten deze zaterdag.
Een heel bijzonder gebeuren wordt verzorgd door Therapie Praktijk “Healt &
Flow” Geen nieuw begrip voor u? Voor
mij wel. Een uitleg was dan ook prettig
en nog prettiger is het ondergaan van
een massage door een medewerkster
van deze massagesalon. Een van uw
redacteuren heeft de massage “aan den
lijve ondervonden:” Uniek, en zeker voor
hen die langdurig in een vliegtuig moeten
zitten in de komende maanden, een onmisbaar stukje reisvoorbereiding. Blijft u
gewoon thuis dan is de massage zeker
zo belangrijk. Het wachten op de terugreizigers wordt een stuk aangenamer na
een behandeling in de massagestoel van
“Healt & Flow” Kortom voor ieder een
aanrader. Indien u zeker wilt zijn van
deze unieke massageservice tijdens
deze zaterdag, dan kan men vooraf een
reservering maken, zo bent u zeker van

behandeling. Inlichtingen en afspraken
via Folkert Koning.
Veel van wat u deze zaterdag kunt beleven wordt in de loop van de komende
weken bekend gemaakt. Neemt u a.u.b.
familie, kennissen en vrienden mee. Aan
het eind van de middag is er een miniconcert verzorgt door het Rozenburg’s
Mannenkoor.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Er is mij gevraagd als
nieuw komend lid een
stukje te schrijven over
mijzelf. Mijn naam is Rob
Flaes en ben geboren op
13 juli 1951 te Rotterdam. Nu ben ik al meer
dan 30 jaar met veel plezier woonachtig
in Vierpolders.
Voorheen zong ik bij het Nieuwland Koor
in Vierpolders. Dit koor had afgelopen
jaar een jubileumconcert in de Catharijne
Kerk te Brielle. Het Rozenburgs Mannenkoor verleende daarbij ook zijn medewerking. Door deze samenwerking kwam
ik in contact met het RMK.
Doordat Evert van Hunnik de overstap
naar jullie koor al had gemaakt, heb ik
ook de beslissing genomen om mij bij
jullie aan te sluiten. Sinds oktober 2009
zing ik met veel plezier bij het RMK.
Ik ben getrouwd met José, zij is geboren

COSTER

in 1956 en wij hebben geen kinderen. Zij
heeft als hobby de paardensport, waar
zij zeven dagen per week meebezig is.
We hebben ook een kat, Rambo genaamd, waar we allebei stapelgek op
zijn. Verder ben ik sinds 1979 zelfstandig
ondernemer. Mijn bedrijf verkoopt zijdebloemen en planten aan winkels, instellingen en horeca. Mijn muzikale voorkeur
gaat o.a. uit naar The Beatles. Een aantal jaren geleden ben ik naar Liverpool
afgereisd en heb daar een Beatle Memorial Week meegemaakt, wat geweldig
was. Mijn grote hobby is de watersport,
wat ik al jaren beoefen. Momenteel ben
ik in het bezit van een zgn. Kapiteinsloep”, waar ik met heel veel plezier mee
vaar. Hierbij sluit ik af en ik hoop, dat ik
tijdens de repetitieavonden en optredens
jullie beter leer kennen, zodat ik samen
met jullie nog een hele mooie muzikale
tijd tegemoet kan zien.
Hartelijke groeten, Rob Flaes.

Goes zingt te hard
Gelezen in “Binnenlands Bestuur.” Ruim
duizend mensen uit volle borst laten zingen op de Grote Markt in Goes. Mensen,
die niet de boel kort en klein slaan, maar
deugdzaam Nederlandse liedjes staan te
zingen. Welke gemeente zou daar niet
voor kiezen? Goes, dus. Want de deelnemers aan het zangspektakel ‘Goes

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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Zingt’, in juli 2009, maakten voor 85 decibellen en meer geluid. En dat mag niet
op de Grote Markt, vindt de gemeente.
Vanuit de raad werd gevraagd of men
niet erg star met de regels omsprong.
Want daarmee zou ‘Goes Zingt’ weleens
voor de eerste en laatste keer zijn gehouden. Volgens het college zorgt de
85db-limiet vrijwel nooit voor problemen
op de Grote Markt. De norm voorkomt
veel klachten, meldde het college. ‘Maar
zorgt het er ook niet voor dat organisatoren van evenementen afhaken?’, vroeg
men zich af. De deelnemers aan de zangavond waren dan ook erg teleurgesteld.
Ze klaagde erover dat de muziek zachter
moest. Zingen is toch geen herrie? Maar
een raadslid had een mailtje gehad van
iemand uit de binnenstad van Goes die
het wel herrie vond. Wat de klager betreft kan een dergelijk evenement beter
in een concerthal gehouden worden. Of
een dergelijk evenement een vervolg
krijgt valt nog te bezien. De raad beraad
zich.

Personalia
Nieuwe leden:
Eenentwintig januari is Hans Krul lid geworden van het Rozenburgs Mannenkoor In een volgende Nieuwsbrief vertellen wij u uitgebreid over Hans. En u gelooft het niet, maar op het moment dat
wij deze regeltjes schrijven, is de spanning om te snijden op de redactie van uw
Nieuwsbrief. Is “hij gearriveerd” of toch
nog niet? Stilletjes hopen we van wel en
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eigenlijk rekenen we op die laatste druppel. Druppel 100 wel te verstaan! Als ik
dit stukje schrijf staat de ledenmeter op
98 en hebben we nog een twijfelaar in
ons midden. Gerrit Vos zou 99 kunnen
zijn. Heeft aangegeven na zijn februari
vakantie definitief lid te willen worden en
dan rest ons nog die ene eenzame zanger.

100!
Is alleen nummer 100 belangrijk, zult u
zich afvragen. Natuurlijk niet. Ieder koorlid is van belang, maar het is nu eenmaal
een magisch getal, en jaren lang hebben
we getracht dit ledental vast te houden.
Even zijn we weggezakt onder de honderd. Nu naderen wij deze grens weer
Met honderd leden behoren we tot de
grotere mannenkoren van Nederland. Zo
verkopen wij ons ook aan de concertaanvragers, een koor met honderd leden.
Natuurlijk is er altijd één zieke als we
ergens optreden. Die ene persoon, valt
bij zijn afwezigheid zeker niet op. Echter
is het ledental slechts 90 koorleden, dan
ziet men bij een optreden direct als twintig mannen het af laten weten. Moraal
van dit verhaal er staat e.e.a. te gebeuren. Alles is de moeite waard laat uw
neus zien en uw gouden stemgeluid horen. Het publiek hangt aan uw lippen en
dirigent en bestuur zullen u meer dan
dankbaar zijn!
Zorgcommissie:
De zorgcommissie heeft de jaarwisseling
gelukkig niet onder druk gestaan. Langdurig afwezig is Theo Alofs. Gelukkig
gaat Theo langzaam de goede kant op.
Wandelt op straat en het kan niet anders
of eens dwaalt hij weer richting

“Muziektheater De Ontmoeting”. Immers
het is daar waar je, je zangerbroeders
“ontmoet”! Een andere zieke is onze
gelegenheidsdirigent Piet van de Berg.
Piet is in december 2009 geopereerd en
hoopte hierna zonder zorgen door te
kunnen gaan. Helaas moet Piet nog wat
verder dokteren. Chemokuren zijn niet
de leukste bezigheden waaraan je aan
deel kunt nemen. Piet is echter vol goede moed, en was, en is, gelukkig de eeuwige optimist. Jammer is dat hij zijn deelname aan de Canada-concertreis heeft
moeten afzeggen. Wij wensen Piet en
zijn echtgenote Alie heel veel sterkte toe
en blijven hopen op een snelle gezonde
terugkeer.
Herman Wolgen moest verstek laten
gaan tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Het
is alweer zes geleden dat Herman onder
het mes is geweest. Zes bypasses werden tijdens die operatie gemaakt. Nu zijn
er weer problemen Herman is gekatheteriseerd, wat niet voldoende resultaat
heeft opgeleverd. In februari wordt Herman gedotterd in het Erasmus MC en
hoopt hij vervolgens op een verbetering
van zijn gezondheid. Ook voor Herman
en zijn trouwe, sympathieke wederhelft
Truus, heel veel sterkte. Bijna geruisloos
is onze 2e bas Luc Boom, een zanger op
het eerste rijtje, aan een breuk geholpen.
En wat er verder aan het RMK mankeert
weten wij niet, in ieder geval hopen wij
van heel weinig. Blijven zingen, zingen
zorgt voor een gezonde geest en een
gezonde geest voelt zich het beste thuis
in een gezond lichaam, zo simpel ligt
dat!

Sint en Piet
Het is alweer even geleden maar op
donderdagavond 3 december legde de
Sint aan in ons Muziektheater De Ontmoeting. En dat kwam goed uit want
toevallig was er op dat moment een repetitie gaande. En op die overval had,
behoudens de Sint, niemand gerekend.
Vergezeld door twee rustige Pieten en

twee buitengewoon ADHD-Pieten werden de vaandeldragers van het koor
door de Sint warm toegesproken. Woorden die vergezeld gingen met geschenken. Maar ook de overige zangers werden niet vergeten en zij (wij dus) kregen
elk een speculaaspop. En of dat niet
genoeg was, er was ook nog een verloting waarbij de hoofdprijs uit een boterletter bestond. Jammer dat Folkert, Jaap
T. en Arie van O. er niet bij konden zijn.
Normaal gesproken ontbreken zij zelden
op een repetitie en uitgerekend nu waren
ze er niet. Toen de Sint weg was liepen
zij doodgemoedereerd binnen. Volgend
jaar beter opletten mannen! Gelukkig
hebben we de foto’s van Piet nog.

Te koop
Met het vertrek van Jaap van Toledo
naar Portugal komen er ook twee smokings, 1 chillet, 1 trui en van alle kleuren
1 strik in de aanbieding. De smoking
heeft maat 52. Want Jaap gaat verhuizen naar Portugal. Hij ziet er erg
tegenop om elke donderdag vv. 4000 km
te gaan rijden en daarom zijn de smokings in de aanbieding. Jaap en zijn
vrouw zijn al gevraagd door het plaatselijk gemengd koor en in dat koor wordt
geen smoking gedragen. De vraagprijs is
€ 75,00.
Ook Johan Belder heft een smoking te
koop. Hij blijft gelukkig wel zingen.
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Dansende Canada gangers

Solist

De voorbereidingen voor de Canadareis
zijn in volle gang. De loterij loopt als een
tierelier, sponsoren staan te dringen om
te mogen sponseren, de Canadacommissie vergadert met regelmaat, zaterdagochtend wordt er gezongen en sinds
kort wordt er geklompendanst. In de
Plantage, bijna elke maandagavond
“hak, teen, een, twee drie, klap eens in je
handen, armen omhoog en ik zie geen
elleboog, zwaaien en draaien, soms solo
soms met partner, schuin oversteken en
snel wisselende contacten” kortom,
moeilijk zat. En voor de muurbloempjes
onder ons, iedere keer heb je een andere vrouw in je armen. Wat wil je nog
meer. Het is heel leuk om te doen. En
dat allemaal om onze gastvrouwen en
heren in Canada te behagen met een
originele klompendans. Een commissie
van wijze mannen bekijkt of er ‘wooden
shoes’ zijn en dan niet van hout. Want ze
nemen zoveel plek in in de koffer en ze
lopen zo lastig. Laat staan dansen.

Binnen het koor kennen we geen solist.
Er zijn wel een paar heren die vooral
rond de Kerst van zich laten horen maar
daar blijft het ook bij. Blij en verrast werden we opgeschrikt met de komst van de
cd “The First.” Bedenker van het geheel
is onze 1e tenor onze eigen Willem
Kardol.
Op de cd staan oa. liederen zoals het
ons bekende Panis Angelicus en Ave
Maria maar ook Amor ti vieta, Salut demeure chaste et pure, Máppari tuttámor
en Una furtiva lagrima.
De cd is zeker een aanrader en voor de
prijs hoef je het niet te laten.
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Voor € 10.00 word je de gelukkige eigenaar van deze cd en de helft van het
bedrag wordt gedoneert aan
www.stophersentumoren.nl, een stichting die zich inzet voor het onderzoek
naar deze vorm van kanker die onderbelicht blijft en veel jonge mensen treft.

Nationaal Mannenkoor
Weekend
Het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, met 156 jaar de oudste korenkoepelorganisatie van ons land heeft met
haar 254 aangesloten mannenkoren het
laatste weekend van januari uitgeroepen
tot Nationaal Weekend van de Mannenkoren!

Volle bak in De Ontmoeting

Ook ons RMK is aangesloten bij het
KNZV en in navolging van de oproep van
de KNZV heeft het Rozenburgs Mannenkoor zondagmiddag 31 januari de deuren
geopend voor het Nationaal Weekend
voor de Mannenkoren. Zondagmiddag
vanaf 15:00 uur, en net na Feijenoord Ajax liep het Muziektheater vol. En niet
alleen met partners van de leden, nee,
de belangstelling was overweldigend.
Een bijna volle zaal met nieuwe gezichten en onbekende mannen die op een
prettige manier kennis konden maken
met mannenkoorzang. De middag stond
onder leiding van Martin. Samen met
Martin en de bezoekende heren werden
enkele stukken ingestudeerd. En dat in
bijzijn van de partners, kinderen en kleinkinderen.
Na de opening door voorzitter Jaap ging
de repetitie van start. Eerst werd er ingezongen. De stemmen moeten eerst los
komen alvorens de hoogste ‘C’ haalbaar
is. Maar met het inzingen o.l.v. Martin
ging dat prima. Het repertoire was ui-

teraard aangepast. Met “Sailing”, bekend
geworden door Rod Steward, werd de
repetitiemiddag begonnen. Iedereen kent
de melodie maar 4-stemmig is het toch
een heel ander verhaal. En zo blijkt dat
je niet zomaar mee kan zingen. Een bepaalde training vooraf is zeker gewenst.
Ook het Slavenkoor uit “Nabucco’ klinkt
in de badkamer geweldig. Maar, vierstemmig en onder leiding van een dirigent en in Muziektheater De Ontmoeting
is toch weer heel anders. Gelukkig was
de dirigent niet echt streng en werd er
volop uit de muziekmap gezongen. Ook
om de nieuwe mannen een ietwat te
imponeren. Dus het ‘Veni Jesu’ werd uit
het blote hoofd gezongen evenals
‘Mnogaja Ljèta.’ Voor de nieuwelingen
werd ook het bekende ‘Conquest of Paradise’ gebracht. En ook dan krijg je de
indruk “dat zing ik wel even mee.” Maar
dat valt toch tegen. Des ondanks werd
het een fijne muziekmiddag waarin wij
als Rozenburgs Mannenkoor ons op een
puike manier hebben laten zien en horen. De middag werd afgesloten met de
potporie “Het kleine café aan de haven.
Een bijzonder geslaagde open repetitie
in Muziektheater De Ontmoeting met
voldoende heren die meer dan gewone
belangstelling toonde voor het RMK.
Wellicht dat deze middag weer een aantel nieuwe leden oplevert. En na afloop
bleek ook nu weer hoe gezellig het kan
zijn want tot laat in de middag bleef het
druk in Muziektheater De Ontmoeting.
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Voorlopig programma
7 maart, zondagavond, medewerking
zangdienst Oude Kerk Maasland;
10 maart, woensdagavond, generale
repetitie Bethelkerk Rotterdam;
13 maart, medewerking jubileumconcert
Kerkkoor Ter Heijde, Ter Heijde;
14 maart, medewerking, van Smartlap
tot Opera, De Doelen, Rotterdam;

6 juni, medewerking slotmanifestatie
operadagen, Koeweide Rotterdam;
1 juli, zomeravondconcert, Muziektheater De Ontmoeting, Rozenburg;
10 oktober, medewering Jubileum Zorgcentrum Hooge-Werf Portugaal;
14 december, Kerst zangdienst Grote of
St. Janskerk Schiedam i.s.m. Rijnmondband;

20 maart, korendag KNZV
’s-Gravenzande;

18 december, Rumoer Kerstconcert,
Sporthal De Rozet, Rozenburg
(optioneel);

27 maart, medewerking openhuis Muziektheater De Ontmoeting;

20 december, Kerst zangdienst Muziektheater De Ontmoeting

17 april, trekking verloting, evenementendag en miniconcert De Ontmoeting,
Rozenburg;

21 december, Kerst zangdienst Catharijnekerk Brielle i.s.m. Rozenburgs Dameskoor;

24 april, optreden 55+ markt Sporthal
De Rozet, Rozenburg;

23 december, Kerstconcert RMK Groote
K, Maassluis;

1 mei, Vertrek RMK naar Canada!

24 december, medewerking kerstavond,
zangdienst, Welkomkerk, Rockanje.
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Extra repetities
Voor de Canada gangers ter herinnering de extra repetities in ons Muziektheater.
Zaterdag 6 februari, 6 maart en 17 april. Aanvang 10:00 uur.

Limmerick rubriek 7.
Bij “Ons Genoegen” dachten wij veel succes te behalen.
Zij jubileerden! Dus mochten wij daar zeker niet falen.
Maar oh, wat een krenten.
Zij zaten zò bovenop hun centen.
Wij kregen niets kado en moesten de koffie zelf duur betalen.
Nee, dan ons sfeervolle concert in “Swinshoek”.
We kregen er allemaal koffie met brood en koek.
Een deskundig verteller van een kerstverhaal.
Dat was het voor velen gewoonweg, helemaal.
Jammer toch van de akoestiek, die is daar héél ver zoek.
Ook nog een Kerst optreden in “Bernissesteyn”.
Daar ging het zingen ook niet zo heel erg fijn.
Het lied der liederen werd daar gewelddadig verkracht.
Het moest tijdens het opkomen ten gehore gebracht.
Nooit meer doen jongens; Laat dit een waarschuwing zijn !
In de “Immanuelkerk” werd het moreel finaal afgebroken.
Want wederom waren de zaken niet goed doorgesproken.
En daar sta je dan met het hele spul.
Na drie maal herstarten , gewoon voor … (Jan m. d. k. achternaam).
Van schaamte is het Hulploos kind daarna ondergedoken.
De Canada trip komt er aan met rasse schreden.
Velen gaan een onbekend continent betreden.
Het is misschien nog niet gezegd.
Maar de lat wordt daar erg hoog gelegd.
Eén troost, veel veteranen behoren al tot het verleden.
Zo , hé, hé, na een lekker potje hardop schelden.
Is er toch iets moois en positiefs te melden.
De Nieuwjaarsreceptie was dit jaar.
Er één van zitten gaan en stouwen maar.
Vier stamppotten. Gezelligheid en twee jubilaris-helden.
Van harte wil ik hier ook nog een stevige lans breken.
Voor onze Folkert , want die dreigt er in te blijven steken.
Het zijn namelijk altijd dezelfde smoelen.
Die zich onthouden van gesjouw met stoelen.
De club is van ons allemaal hoor!
Of had u dat zo nog niet bekeken ?
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Muziektheater De Ontmoeting presenteert:
zondag
7 feb. Amusing Strings, Strijkkwartet licht klassiek en populaire muziek;
zondag
6 mrt. Silver Lake, Countrymuziek;
zondag
14 mrt. Concert Jonge Musici, Muziek door de eeuwen heen;
woensdag 17 mrt. Pietje Belle en de Zwarte Hand (6+), minimusical
zaterdag 10 apr. Trio Yuciëla, Spaanse muziek ’La gracia Española’;
zaterdag 24 apr. Voorjaarsconcert

28 november 2009
Najaarsconcert fanfare Ons Genoegen
Rockanje. Zonder Martin en met Peter.
Foto’s Annemieke Oprel

Opperste concentratie

Koor en orkest aan het werk

De koffie wordt duur betaald

Op volle toeren

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio april 2010
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Maart roert zijn staart
De maand maart beloofd een drukke
maand te worden voor het Rozenburg’s
Mannenkoor. Waarom zult u zich afvragen
zoveel drukte in één maand. Een samenloop van omstandigheden heeft voor dit
gebeuren gezorgd. Maar laat ik eerst even
uitleggen hoe e.e.a. werkelijk tot stand
komt. De normale gang van zaken is als
volgt: Als eerste is er een aanvraag van
buiten. Deze wordt vervolgens in een bestuursvergadering besproken en wel of
niet gehonoreerd. Hierna gaan we met de
aanvraag naar de dirigent. Indien Martin
niet in de gelegenheid is om het geheel te
begeleiden gaat het feest (bijna altijd) niet
door. Het is dus niet aan één persoon te
bepalen, waar we wel of niet voor gaan. En
neemt u maar van mij aan dat er velen
keren een afwijzend besluit wordt genomen.
Nu de maand maart. Laten we ook hier
maar bij het begin beginnen. Zondagavond,
7 maart medewerking zangdienst in de
Oude Kerk in Maasland. Een wat late aanvraag maar zingen in één van de twee
kerken blijft een belevenis op zich. Zeker
de Oude Kerk heeft een unieke sfeer met
een bijzonder orgel. En bij een zangdienst
kunnen we putten uit een grote hoeveelheid geestelijk repertoire. Repertoire, wat
we kennen en kunnen. Kortom, hier zeg je
snel nee tegen.
Zaterdagavond 13 maart, jubileumconcert
van Kerkkoor Ter Heijde was een afspraak
gemaakt in 2008. Daarvoor was er al eens
een aanvraag geweest die we hebben
moeten afzeggen. Alle ingrediënten voor
een bijzonder concert zijn hier overigens
aanwezig. Een heel leuk kerkkoor maar
ook de Honsels Harmonie verleent medewerking. Voor kenners een topmuziekkorps
uit het Westland! Als soliste treedt hier op
Wendy Krikken één van de winnaars uit
2008 van een aflevering Una Voice Particulare, het populaire TV programma van
Ernst Daniël Smidt. Zij zingt met ons het
Vilja lied en vertolkt de ook solopartij in het
Sanctus van Gounod. Wederom een avond
om naar uit te kijken en zeker niet te missen. Ja, en dan komen we aan 14 maart.

Een zondagmorgenconcert in de Rotterdamse Doelen , met het thema “Van
Smartlap tot Opera” Een uitvloeisel van het
optreden in juni 2009 op de Rotterdamse
Koeweide. Jaarlijks is hier de slotmanifestatie van de Rotterdamse operadagen Medewerkende zijn vogels van diverse pluimage. Zo is er het Rotterdams Operakoor
maar ook het Smartlappenkoor De Hoekse
Tranentrekker, Havenstad Operette, RET
Mannenkoor, Politie Harmonieorkest Hermandad en nieuw, vorig jaar, het Rozenburg’s Mannenkoor. Door een slechte voorbereiding weinig of geen aandacht voor het
gebeuren waren er slechts een twintigtal
mannen aanwezig op de Koeweide. Een
reusachtig spektakel in de buitenlucht.
Professioneel geleid door een team van
deskundigen. Solisten de sopraan Waldin
Roes, Jan Mulder en Ago Verdonschot
bariton zangers die er zijn mogen. Alles
onder de algehele muzikale leiding van de
dirigent Sebastiaan Hettema van Politie
Harmonie Hermand. Een gebeurtenis om
niet snel te vergeten. Hieruit vloeide het
zondagmorgen concert uit voor,t waarvoor
wij 14 maart zijn uitgenodigd. Heel ludiek
en spectaculair ook nu met de solisten
Waldin Roes sopraan, Jan Mulder en Ago
Verdonschot bariton. Helaas direct na het
concert in Ter Heijde. Echter voor de echte
“amateur” wat vertaald wordt in “liefhebber
van” moet dit geen bezwaar zijn! Immers
wanneer krijgen we nog eens de kans om
in de Doelen onze stem te laten horen! Er
wordt wel een voorwaarde gesteld aan het
optreden.
Woensdag 10 maart, voorafgaande aan
het concert, is er in Rotterdam en gezamenlijke repetitie. Wil men in de Doelen
meewerken dan is men verplicht deze repetitie bij te wonen! Alleen zij die de
woensdagavond aanwezig zijn mogen via
de artiesteningang de Doelen in! Ruim 350
medewerkende staan op het podium en
boven naast het orgel, opgesteld, en het
beloofd weer een spectaculaire gebeurtenis te worden. Ook de bezoekers kunnen
meezingen. Alle teksten worden op een
groot scherm geprojecteerd en het is mede aan de bezoekers, er een geweldig
spektakel van te maken!
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18 december 2009
Kerstviering in Bernissesteijn te Zuidland. Ook in 2009 zijn we daar te gast
geweest om samen met sopraan Nelleke
den Broeder een mini Kerstconcert te
verzorgen. Een vol atrium onder citroen-,
sinaasappel– en olijfbomen met een
Kerstverhaal van Arie dat gelukkig altijd
weer goed afloopt. Zingen in Bernissesteijn is voor de bewoners altijd een feest
en voor ons uiteindelijk ook. Het zag er
als volgt uit.

Arie neemt er de tijd voor

Muisstil als Arie vertelt

Mooi om te zien en te horen

Gijs geniet met volle teugen

Thuiswedstrijd voor Wim en Piet

23 december 2009
Al maanden keken de bewoners, tante
Truus en Mevrouw van Gurg uit naar de
komst van het RMK. En niet voor niets
want het podium stond mudvol met zangers. Wederom een Kerstverhaal van
Arie en een geslaagd optreden. Wel voor
het laatst in het oude Swinshoek want de
bouw van het nieuwe verzorgingstehuis
is in volle gang.
Als Arie vertelt knijpt Henk een oogje dicht
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24 december 2009
Een volle Immanuëlkerk in Rozenburg
voor het bijwonen van de Kerst
Nachtdienst. Voor het eerst sinds jaren
weer eens op eigen grond en in een
succesvol gerenoveerde kerk. Met een
verbeterde akoestiek en op een
aangepast liturgisch-centrum kon het
koor zich optimaal presenteren. Helaas
lukte dat maar ten dele.
Nou alweer Stille Nacht? Dat kenne we wel

Manne!! Luisterrrre!!

Martin aan het werk

7 januari 2010
Geen bootreis, niet een standaard
nieuwjaarsreceptie maar een heuse
stamppotavond met een bal gehakt,
spek of worst dus voor elk wat wil. Mooie
toespraken en 2 jubilarissen die gedecoreerd werden omwille van hun 40 jarig
RMK-jubileum. En gezellig was het. Dat
bleek uit de vele reacties.
Eet smakelijk

In de rij voor de gaarkeuken

Jubilarissen met partner
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Hier had uw
advertentie kunnen staan.
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Om niet te vergeten
Het parkeren rondom de Ontmoeting blijft problematisch. Natuurlijk wilt iedereen zijn auto als het kan in het gebouw parkeren maar dat is helaas niet mogelijk. Inmiddels staan er verwijzingsborden op de Koninginnelaan die aangeven waar wel geparkeerd mag worden. O.a. wordt er verwezen naar de parkeerplaats achter de bibliotheek. Maak gebruik van deze parkeermogelijkheid zodat de omwonenden ons te vriend blijven, onze
Cd’s kopen, onze concerten bezoeken, het koor en de parkeerdiscipline roemen en wellicht uiteindelijk zelf ook op donderdagavond aanschuiven
om mee te zingen.

Algemene ledenvergadering
donderdag 25 maart 2010
Aftredend: Voorzitter
Bibliothecaris
2e Secretaris

Jaap Boxhoorn
Peter Nattekaas
Hans de Bruin

Niet herkiesbaar Peter Nattekaas.
Aanvang 19:30 uur
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Concertreis Canada
Het duurt niet lang meer voordat het
RMK zijn stem laat horen aan de overzijde van de oceaan. De voorbereidingen
verlopen zorgvuldig en goed georganiseerd. Want vergist u zich niet. Er gaat
heel veel voorbereiding aan zo’n trip
vooraf. Gelukkig is een vertrouwd en
deskundig reisbureau ingeschakeld om
ons te begeleiden. Er is een scala van
activiteiten tijdens ons verblijf in Canada.
De eerste week verblijven we in Fredericton. Hier zijn verschillende optredens
tijdens herdenkingsplechtigheden en
bevrijdingsfeesten. Een kleine greep uit
het programma. Dinsdag 4 mei dodenherdenking. Woensdag 5 mei bevrijdingsconcert. Donderdag 6 mei een bezoek aan Saint John, een schilderachtige
kustplaats aan de baai van New Brunswick. Een baai met een tweemaal daags
hoog en laag tij. Wat inhoud dat biljoenen tonnen water in en uit stromen. Het
hoogte verschil bedraagt ruim veertien
meter. Met een beetje geluk zien we hier
walvissen. Al gebied de eerlijkheid mij te
vertellen dat deze hier normaal later in
het jaar regelmatig gezien worden. Maar
je weet maar nooit.
We
vragen
niet
veel,
gewoon één
klein babywal-visje moet
toch mogelijk zijn! Zo één die aan de
kant komt voor een stukje brood!
Donderdag waarschijnlijk een miniconcert in een veteranentehuis en ‘s avonds
een concert in een theater of kerk. Vrijdagavond eveneens een concert in Fredericton en zaterdagmorgen zingen en
dansen wij op de Boerenmarkt in de
stad. Zondag medewerking aan een
kerkdienst en dan is het alweer maan-

dag. De dag waarop we van Halifax naar
Toronto vliegen. Een afstand van 1600
kilometer, welke men in eerste instantie
in twee dagen per bus wilde overbruggen. Het werd vliegen. In Toronto staan
de bussen klaar om het gezelschap naar
het Redeemer College te brengen. Dit
Universiteitscomplex ligt halfweg Toronto, en de Niagara watervallen. Het Redeemer College waar we worden gehuisvest op de campus in studenten appartementen. De volgende dag bezoeken we
Toronto met de
beroemde CN
Tower. Even
naar 350 meter
hoogte waar we
over een glazenvloer wandelen,
en de wereld niet
alleen om ons
heen, maar ook
onder ons kunnen blijven bewonderen! Als de
avond valt zingen we in St. Catharine.
Na een hazenslaapje op de campus vertrekken we de volgende morgen naar de
Niagara-watervallen. Weer bezoeken we
een topattractie in Canada! Varen met
de Maid of the Mist onder de razende
watermassa’s door en worden we natuurlijk nat met een nadruk op natuurlijk.
’s Avonds nog één concert en na de laatste overnachting in Canada, gaan met
een schat aan opgedane ervaringen
terug naar ons eigen Nederland. Er zijn
nog enkele plaatsen vrij. Tot 1 maart
kunt u zich nog opgeven! Doen, spijt zult
u er nooit van hebben!

21

Het zal u niet ontgaan zijn dat deze Nieuwsbrief in kleur is verschenen. 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 advertentie 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.

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

Gastvrouwen

22

Arie de persmukiet

Te gast

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. rozenburgsmannenkoor.net
Sympathisanten van het Rozenburgs Mannenkoor;
Timmerbedrijf Ammerlaan VOF, Rozenburg; Barendregt's Kistenfabriek,
Spijkenisse; Rederij Fortuna, Spijkenisse; Design Keukens BV, Hellevoetsluis; A.K. Barendregt Aannemingsbedrijf BV, Zwartewaal; C. Bouwmeester-v.d.Lee, Maassluis; J. Boxhoorn,
Rozenburg; VOF Brouwenstijn, Rozenburg; R.J. Browning, Gloucester
GL2 0AA; Romers Transport BV, Rozenburg; Restaurant De Veerheuvel,
Rozenburg; Busker BV, Hei- en Waterwerken, Zaltbommel; Aannemingsbedrijf Van Dijk BV, Maassluis; L. v.d.
Donk, Schijndel; J. van Dorp & Zn.,
Zevenhuizen; G.H. van Duin, Dordrecht; A.J. van Eijsden, Rozenburg;
G.C. van Eijsden, Maassluis; Quality
Lifting Store, Papendrecht; TopMovers, Spijkenisse; F. Fens, Middelbeers; B.M.A. Fens-Verbeek, Zwartewaal; River Cruise Line AG, Maaseik;
M. van Gennep, Rozenburg; V.O.F
Gerla-Zuiddam ( Primera R,burg),
Rozenburg; Maranatha Uitvaartverzorging, Spijkenisse; F. GroeneveldMuis, Maassluis; J. de Groot, Rozenburg; J.H.K. den Haan, Spijkenisse;
B. van Heijzen-Monteny, Zwartewaal;
P. van de Hoek, Oostvoorne; J.M.B.
Hofstede, Brielle; Handelsmaatschappij Hol, Rotterdam; E. HoogendamSuvaal, Maassluis; Aannemingsbedrijf
Van Baarsen, Badhoevedorp; A.M. de
Jong Holding, Brielle; Transportbedrijf

Gebr. J&W de Jongh BV, Rotterdam;
H.G. Jumelet, Hoogvliet; Pianoverhuurbedrijf Arie A. Keijzer, Oud Beijerland; Aannemingsbedrijf Klarenbeek
BV, Maarssen; Foto- en Videoproducties, Sliedrecht; Aannemingsbedrijf
Kroes BV, Maasland; J.T.H. Kroonen
-Spronk, Rozenburg; Visser & Smit
Hanab, Papendrecht; Autobedrijf DIGO, Delft; RABO-Bank MiddenVoorne-Rozenburg, Hellevoetsluis;
J.A.M. van Marrewijk, s-Gravenzande;
Meenhuis Uitvaartverzorging, Hendrik
Ido Ambacht; Robri Chemicals BV,
Brielle; M. v.d. Meer, Rozenburg; A.
van der Meer-Romers, Zwartewaal;
Aannemingsbedrijf Qualm, Rozenburg; C.F Mulders, Rozenburg; C.
Nouwt, Rozenburg; Taxibedrijf Lievaart, Rozenburg; Woer-Com, Brielle;
J. van Oudenaarden, RotterdamEuropoort; C. Peters, Rozenburg;
Mannenmode Pier '54, Rozenburg;
ABN-Amro Rozenburg, Rozenburg;
Rivago Holding BV, Rozenburg;
H.G.G. van Riel-Logeman, Rozenburg; Drukkerij Rijpsma, Rozenburg;
Aannemingsbedrijf Romers, Brielle;
Roukens Meubelen, Geleen; M.J.
Schruijer-Gille, Doorwerth; De Ruiter
Boringen en Bemalingen, Gouda;
Strukton Infratechnieken, Maarssen;
A. Stierman, Rhoon; M.J. de SutterBesters, 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, Kelpen-Oler; Wijnands Assurantiën, Maassluis; H.
Wolgen, Maassluis; Plus Klaassen,
Rozenburg; Bottelier Zonneveld,
Maassluis; Transport A.M. de Jong
BV, Rozenburg; Boskalis, Rotterdam.
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Rozenburgs Mannenkoor
Oprichtingsdatum

: maart 1927

Beschermvrouwe

: Mevr. De Sutter- Besters
Voormalig burgemeester van Rozenburg
: M. van Broekhoven
: J. Boxhoorn Plevierstraat 41 3181 TK Rozenburg
tel.: 0181 214165 email jboxhoorn@rozenburgs-mannnenkoor.net
: A.M. van Oudheusden Rietgorslaan 46 3181 SN Rozenburg
tel.: 0181 212652 email avanoudheusden@rozenburgs- mannenkoor.net
: L. Kuiper Molenweg 115 3181 AV Rozenburg
tel.: 0181 216116 email lkuiper@rozenburgs-mannenkoor.net
: P. Nattekaas Amstelpad 17 3181 AE Rozenburg
tel.: 0181 213305 email pnattekaas@rozenburgs-mannnenkoor.net
: H. Hoge Jacq Perkstraat 3 3221 TM Hellevoetsluis
tel.: 0181 314417 email hhoge@rozenburgs-mannenkoor.net
: H. de Bruin Frederik Hendrikstraat 13 3181 HD Rozenburg
tel.: 0181 214415 email jmdebr@rozenburgs-mannenkoor.net
: C. Hokke Kerkweg 4 3237 LE Vierpolders
tel.: 0181 417128 email chokke@rozenburgs-mannenkoor.net
: Postbus 1150 3180 AD Rozenburg
: Aart van Eijsden aveijsden@rozenburgs-mannenkoor.net
Arie van Oudheusden avanoudheusden@rozenburgs-mannenkoor.net
: 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. Penningmeester RMK
: www.rozenburgs-mannenkoor.net
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Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bibliothecaris
2e Voorzitter
2e Secretaris
2e Penningmeester
Secretariaat
Redactieadres
Repetities
Contributie
Gironummer
Website
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