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Met 3 concerten aan het eind van het
seizoen (medewerking jubileumconcert
Nieuwlandkoor, Baken concert en het afsluitingsconcert in de Ontmoeting) zit het er voor
ons koor weer even op. Onze stemmen kunnen nu alleen nog in het bad klinken, en
kunnen de bewoners in de omgeving van de
Ontmoeting nu even niet klagen. Het voorjaars seizoen
kunnen we met trots afsluiten.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van ons gewaardeerd lid Han Jumelet. Wij hebben, op de ons bekende wijze, meegewerkt aan de afscheidsdienst waar zeer
veel zangers aanwezig waren en hem ook in het koor op
gepaste wijze herdacht. Ons dagje uit in Dreischor was
eveneens een hele belevenis. Het zingen ging van een
leien dakje, alleen de terugkeer in de stromende regen en
hevig onweer was geen pretje, waar menigeen een nat pak
aan overgehouden heeft. Het optreden van een aantal van
onze zangers in ‘t Tappunt, Rotterdam-Crooswijk, is volgend jaar voor herhaling vatbaar. Het is best een complimentje waard dat wij de bewoners van het Verzorgingstehuis Tweemaster nog zo lang wakker hebben kunnen
houden. Misschien is ons repertoir best uit te breiden met
wat meer typisch nederlandstalige stukken, want de bewoners zongen uit volle borst mee. Het volgende seizoen
kunnen wij weer naar hartelust onze stemmen trainen voor
nog meer optredens.Wij zijn nu eenmaal een erg gewild
koor dat veel gevraagd wordt. Wat dacht u van optreden in
Canada? Daar kan een enorme PR werking vanuit gaan.
En, zoals reeds eerder aangegeven, willen wij in ons 85
jarig jubileumjaar in 2012 nog een buitenlandse reis
maken. Misschien zal die reis ook lukken, we zijn al druk
bezig met het uitwerken van alle details. Zeer binnenkort
hoort u meer hierover. Rest mij, mede namens het Bestuur,
U een fijne vakantieperiode toe te wensen en hopenlijk tot
september.

Henk Hoge
vice-voorzitter

In memoriam
15 Mei 2009 overleed op 80 jarige
leeftijd, 1e tenor, Han Jumelet. Han was
lid van het Rozenburg’s Mannenkoor
vanaf 1992. Een zanger met een duidelijke toon inbreng. Met zijn sterke stem
was hij met zijn één jaar oudere broer
Henk altijd aanwezig. Niet alleen tijdens
de repetities, maar ook bij elk concert of
andere gelegenheid, stond Han op de
eerste rij van de 1e tenoren. Han had al
enkele keren hartproblemen gehad.
Maar als oud marinier laat je dergelijke
zaken aan je voorbij gaan. Klagen over
zijn gezondheid deed hij zelden. De
reuma van zijn vrouw was velen malen
belangrijker in zijn ogen. Toch werd een
laatste hartaanval hem noodlottig. Een
hartaanval, gevolgd door een hersenbloeding, velde hem. Enkele dagen
bracht hij nog door in het ziekenhuis, in
coma. In deze coma vocht hij tegen een
terugkeer als mindervalide. Het infuus
aangebracht door de verpleging trok hij
telkens uit de arm. Ik hoor zijn woorden
nog in mijn oren, als we weer eens in
een verzorgingshuis gingen zingen. Dit
wil ik nooit. Als het zover met mij komt
geef me dan maar een klap op mijn
hoofd, was steevast zijn stelregel. Even
leek het erop dat er een klein wonder
zou gebeuren. Han ontwaakte uit zijn
coma, kon niet spreken, en was nog
steeds zwaar gehandicapt. Zijn toestand
baarde de artsen veel zorg. Een longontsteking maakte vervolgens een einde
aan zijn leven. Woensdagmorgen 20 mei
hebben ruim vijftig mannen van het
Rozenburg’s Mannenkoor met hun zang
tijdens de crematie plechtigheid afscheid
genomen van Han Jumelet. Weer is een
boek gesloten. Wij zullen deze sympathieke 1e tenor missen. Zijn vrouw wensen
wij heel veel sterkte toe. Evenals de kinderen, kleinkinderen en overige familie.
Voor ons was hij een koorlid welke men
2 vergeet. Moge hij ruste in
niet zo snel
vrede.

29-11-1928 † 15-05-2009

Voorlopig programma
9 juli, donderdagavond, seizoen afsluiting De Ontmoeting. Rozenburg
3 september, donderdagavond, start 2e
halfjaar 2009
10 oktober, zaterdag “Alle Hens” workshop n.a.v. enquête met Ad Sosef
28 november, zaterdagavond, concert
i.s.m. fanfare Ons Genoegen, Rockanje
18 december,vrijdagmiddag Kerstviering
Bernissesteijn Zuidland.
23 december woensdag, Kerstviering
Swinshoek, Rockanje
24 december, donderdag, medewerking
Kerstnachtdienst Immanuëlkerk, Rozenburg

Binnenste buiten
In het koorblad Vocaal stond laatst een
aansprekend stukje.
Als je zingt moet je, je ogen goed de kost
geven. Grote kans dat je ze dan ziet:
De leeslozen. In Dreischor en in de
Tweemaster nam ik ze ook waar!
Mensen die zingen zonder een blik te
werpen in de map. In de twee bovengenoemde gevallen kon dat ook niet anders omdat op verzoek van Martin, de
muziekmap gesloten was!

“Auswendig”
Nee, dan de Fransen en de Britten, die
hebben tenminste echt benul waar ‘t ‘m
zit:
Par coeur, By heart!

Juist ja, daaruit zingt de leesloze! Uit het
hart! Zingen met bezieling, vanuit je binnenste binnen. Binnenste buiten Soulbrothers. Laten wij als Rozenburg’s Mannenkoor trachten deze eenvoudige opVreemde uitdrukkingen hebben wij daar- gave ons eigen te maken! Het nieuwe
kenmerk van RMK.
voor. In de Nederlandse taal plegen wij
het “uit het hoofd zingen” te noemen.
Vrij vertaald uit Vocaal.
De Duitsers maken het nog klinischer:

Personalia
Zorgcommissie:
In de ziekenboeg van het Rozenburg’s
Mannenkoor is het op dit ogenblik rustig.
Folkert Koning is zeven juli geopereerd.
Er is een nier verwijderd. Over zijn
toestand was op het moment dat deze
Nieuwsbrief werd geschreven nog niets
bekend. We hopen in ieder geval op een
voorspoedig herstel. Theo Alofs knapt
gelukkig redelijk op. Hopelijk zien wij
hem na de vakantie weer op zijn ver-

trouwde plekje tussen de 2e tenoren verschijnen. Beide heren veel sterkte en
een snel herstel.
Nieuwe leden:
Helaas een te rustige maand! Geen
nieuwe leden te vermelden. De “Alle
Hens Aan Dek” werkgroep is ijverig aan
het werk. Vol spanning wachten we de
eerste nieuwe koorleden in ons3midden
op.

Canada 3 t/m 7 mei 2010
Vanuit Canada ontvingen wij een
uitnodiging welke wij eerst aan u
voor willen leggen alvorens wij hiermee verder gaan. Ik geef u de tekst
zoals deze bij het bestuur vanuit
Canada is ontvangen. In een vervolg
hierop vragen wij u uw mening weer
te geven. En daarbij bedoelen wij,
moeten wij hierop ingaan, of de uitnodiging afwijzen.
Uiteraard zijn er kosten verbonden
aan een dergelijk uitstapje. Anderzijds is het een unieke gelegenheid om ook eens in Canada uw
stem te laten horen en wellicht eveneens iets van Canada te zien!
Het globale kosten plaatje willen we op redelijke termijn aan u voorleggen. Allereerst willen we graag weten of er voldoende belangstelling is voor een dergelijke
reis. Maar eerst de mail zoals wij die vanuit Canada hebben ontvangen:
Goede morgen, middag, of avond,
Mijn naam is Gerry Blom, en ik ben
voorzitter van de Canada Holland Remembers Comité in Fredericton, New Brunswick, Canada.
Elke vijf jaar herdenken wij Nederlanders
hier in Fredericton, New Brunswick samen
met de WW II Canadese Veteranen de oorlogsslachtoffers op 4 mei en vieren de
bevrijding van Nederland door de geallieerden op 5 Mei. Dit valt samen met de
gebeurtenissen in Nederland rond Wageningen en Apeldoorn. Dit evenement vindt
plaats sinds 1995, dus dit wordt de vierde
keer, en misschien ook de laatste keer. Wij
doen dit juist voor de WW II Veteranen die
NIET meer naar Nederland kunnen terug
keren vanwege hun gezondheid, financiën
of andere redenen. Waarom misschien de
laatste keer? Omdat de veteranen op hun
laatste benen lopen, gezien het feit dat zij
nu rond de tachtig jaar oud zijn. En
waarom krijgt
4 u deze e-mail? Omdat bij elk
evenement dat wij tot nog toe georgani

seerd hebben, een koor of een orkest uit
Nederland er bij betrokken was.In 2005
was dat het Hardenbergs Mannen Koor, in
2000, El Shaddai Christelijk Gemengd
Koor uit Zeist, en in 1995 een dweil orkest
de ( Tomatensoep Band) uit London, Ontario (samengesteld uit Nederlandse emigranten).
Mocht uw koor interesse hebben in dit
evenement, en er bij betrokken willen zijn
in 2010, gaarne een e-mail terug a.u.b. De
voorwaarden zijn vrij duidelijk: Uw koor
bekostigd de eigen reis van en naar Fredericton, New Brunswick, Canada. Het
comité zorgt voor onderdak bij gastgezinnen (bij Nederlanders zowel als Canadezen).Het aantal dagen van de reis zou
tussen de 6 en 10 dagen kunnen bedragen,
naar gelang uw groep dit wilt. Ons programma duurt meestal vier tot vijf dagen,
en wij zetten zoveel mogelijk het koor
in. Mocht u interesse hebben, liefst zo
spoedig mogelijk een e-mail terug.
Gerry Blom

Fredericton is de hoofdstad van de
Canadese provincie New Brunswick.
De stad heeft 50.535 inwoners (2006)
en een oppervlakte van 131,23 km².
Inclusief voorsteden wonen er 85.688
mensen (2006). De stad is genoemd
naar Frederik August, hertog van York
(1763-1827).

New Brunswick (Nederlands: NieuwBrunswijk, Frans: Nouveau-Brunswick)
is een provincie van Canada. Het is de
enige provincie die officieel tweetalig
Engels-Frans is. De provincie is genoemd naar het Duitse Brunswijk. De
provincie heeft een oppervlakte van
72.908 km². Het hoogste punt is de top
van Mount Carleton (820 m). In de Fundybaai, die New Brunswick scheidt van
de provincie Nova Scotia, vindt tweemaal per dag het grootste getijdeverschil ter wereld plaats: 16 meter. Bij
hoogtij vloeit telkens 100 miljard ton
zeewater binnen in de 290 kilometer
lange baai. New Brunswick telt 749.168
De grootste stad is Saint John. De
hoofdstad is Fredericton.
In mei is de gemiddelde temperatuur
rond de 15 graden. In de nacht kan het
nog ligt vriezen. Het kan er aardig nat
zijn maar als wij er zingen schijnt altijd
de zon. Wel dikke sokken meenemen
want ‘s avonds trekt het zo op.

Fredericton ligt niet aan open zee, maar
is er wel mee verbonden door de Sint
John Rivier, die door het centrum
stroomt. Verder heeft de stad 2 universiteiten.

Een telefoongesprekje met vertegenwoordigers van het mannenkoor uit
Hardenberg heeft veel duidelijk gemaakt over deze reis. Duidelijk gemaakt
dat de ervaringen opgedaan door de
koorleden unaniem als hartverwarmend
ervaren zijn. Het spreekt voor zich dat,
verdeelt over de verschillende partijen,
een redelijk aantal mannen belangstelling moet tonen.
Geef je daarom zo snel mogelijk op.
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Limerick 5 door Henk Hey
Sara, u weet nog, de hond van één onzer bassen.
Was weer twee dagen bij ons om er op te passen.
Zij was zó spontaan blij,
dat, en er kan veel bij fam. Hey,
zij spontaan op de deurmat ging zitten plassen.
Voor het reisje naar Zeeland kwam men mij vragen.
Voor de kaartjes controle verantwoording te dragen.
Maar toen ik de passagiers er naar vroeg.
Was er een enkeling die zich niet netjes gedroeg.
Tegen hen zei ik dan; Ga bij het bestuur je even beklagen !
Het concert in Dreischor, oh, wat heerlijk mooi gezongen.
Niet alleen uit volle borst, soms ook uit berookte longen.
Weer ging echter niet alles gesmeerd.
maar niemand die zich daarvoor geneert.
Het klonk weer ! De kerstconcerten zijn hiermee verdrongen.
Ook in de Tweemaster in Maassluis werd weer gezongen.
Dat was door onze secretaris, die “leuke man”, zo bedongen.
Wij waren daar jammerlijk niet met zovelen.
En door de warmte kregen we snel droge kelen.
Maar, zonder smoking was de sfeer er relaxt en ongedwongen.
Op de Koeweide in Crooswijk was het RMK ook present.
Een zangfestijn welke zijn weerga niet kent.
Het podium was er een beetje te klein.
Persoonlijk vond ik dat eigenlijk wel fijn.
Want ik was even weg, naar een camping, in een T- tent.
In Vierpolders wilde het Nieuwlandkoor graag groots jubileren.
En vroegen vriendelijk aan het RMK hen daarbij te assisteren.
Want zelf kwamen zij, zo bleek, enige baritons tekort.
Ons bestuur vroeg; Is dat het enige wat er aan schort ?
Wij lenen wel een paar hoge bassen uit die graag wat willen leren.
De penningmeester van een koor in Hoogmade.
Deed voor zichzelf eens een greep in de geldlade.
Hij kwam met zijn hand daarbij klem.
Maar hij was altijd al heel goed bij stem.
Zijn straf mag hij daarom nu uit gaan zingen.
Henk Hey
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Jubileumconcert Nieuwlandkoor

Met een goedgevulde Catharijnekerk
in Brielle vierde het Nieuwlandkoor
o.l.v. Cora Siezenga op zaterdagavond 27 juni het 30 jarig bestaan.
Samen met het RMK o.l.v. Martin en
het dagorkest Voornr-Putten /
Rozenburg o.l.v. Cees Kramer werd
een muzikale avond neergezet met
een afwisselend repertoire dat voornamelijk bestond uit Engelse-,
Schotse-, Ierse- en Amerikaanse
muziek. De avond werd aan elkaar
gepraat door de charmante burgemeester van Brielle, Betty van Viegen.
Vrijdag 26 juni hadden de koren en
het orkest al aan elkaar geroken. In
een lange repetitieavond werd het
repertoire doorgenomen en de laatste
aantekeningen gemaakt. Het
Nieuwlandkoor werd nog versterkt
door dames van Canticum Novem en
het Rozenburgs Dameskoor. Ook
zongen 7 heren van het RMK mee.
Die hadden al heel wat winteravonden
achter de rug om het hen totaal onbekende repertoire er in te stampen.
Koren en orkest begonnen de avond
met "The impossible dream" uit de
Man van La Mancha. Goed uitgevoerd door de beide koren, het orkest
en pianiste Antinette Lammers. Vervolgens kwam in vol ornaat, al spelend, de doedelzakspeler Charles
Julien de kerk inlopen. Na 3 schitterende Schotse traditionals begeleidde
hij het Nieuwlandkoor bij enkele traditionals uit de "oude wereld", waaronder Londonderry Air (oh Danny Boy).
Het Nieuwlandkoor gaf een zeer afwisselende presentatie van langzame,
romatische melodieen en een wervelend "Marri's wedding." Op voortreffe-

lijke wijze en met verbijsterende
vingervlugheid, werd door Antionette
Lammers op piano, de "Rhapsody in
Blue" van George Gershwin gespeeld.
En wij mochten een mooie selectie
laten horen uit ons programma met
oa. "Rivers of Babylon." Veel indruk
op het publiek maakte het "Conquest
of Paradise" van Vangelis met begeleiding van piano. Ook het dagorkest
liet zich niet onbetuigd in de suite
"Colombus" van Rob Goorhuis
gaande over de ontdekker van
Amerika, Christoffel Columbus.
Gezamelijk gaven de koren en orkes
hun versie van "Oh wen the Saints en
"Old man River." Zweten werd het
met het dubblkwartet. Het was al zo
warm en toen ging het nog even mis
ook. Maar het "Veni Jesu" maakte
veel goed, het klonk ingetogen en
werd later ook door beide koren ten
gehore gebracht. Met een aantal
Amerikaanse songs sloot het
Nieuwlandkoor de avond af. Echter
niet eerder dan dat alle medewerkende in de bloemen waren gezet. De
avond werd echt afgesloten met "The
Exodus Song" waaraan beide koren
en het orkest meewerkte.
Al met al een geslaagde avond en
voor ons een mooie repetitie voor het
Canada avontuur.
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Mijmeren door Henk Hey
De maand Mei, beste lezers , is voor ons
koor een enerverende maand geweest,
zo mag ik concluderen.
Zo was er eerst het binnenkomen van
een dankbetuiging voor het getoonde
medeleven met de familie Swagermann.
Onze overleden zangvriend Coert is zonder eerbetoon van ons koor, alleen omringd door zijn familie, naar zijn laatste
rustplaats gebracht. Met alle respect,
maar persoonlijk had ik hem graag die
aandacht nog willen geven die hij bij
leven ook zo graag had.
Onze traditionele aanwezigheid bij het
herdenken van de gevallenen op 4 mei,
was ook nu weer een indrukwekkende
gebeurtenis. Voorafgegaan door een
overdenking in de St. Jozefskapel met
daarna de stilte op het voorplein van de
Algemene begraafplaats, het mooie
weer, de speech van de Rozenburgse
burgemeester, de muziek van UDI, onze
goed gezongen medewerking en de
wetenschap dat ook Coert Swagermann
hier namens de vereniging van Wapenbroeders ooit een krans heeft gelegd,
droegen er toe bij dat de gedachten
dieper gingen dan voorgaande jaren.

een zware operatie aan zijn slokdarm.
Aan de complicaties die zich daar
bij manifesteerden wordt in volharding
gewerkt om verbetering teweeg te brengen doch hij en zijn familie hebben er
een ander zo niet nog zwaarder
probleem bij gekregen. Hierover zal ik
niet verder uitweiden maar ik wil u een
aanbeveling doen om Theo en zijn vrouw
wat extra belangstelling te geven. Het zal
hen enorm steunen dat men, en het
RMK in het bijzonder, zonder in detail te
gaan, laat blijken dat er met hen meegeleefd wordt in deze voor hen zo moeilijke
periode.

Zaterdag 16 mei gaat waarschijnlijk de
boeken in als de meest goed geslaagde
dag van 2009. Het geboden programma
voor die dag was zo goed voor elkaar
dat er ruimte genoeg was voor alle
karakters om met emoties van heden en
verleden om te gaan. Te beginnen de
busreis, het indrukwekkende bezoek aan
het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk
waar, gezien de gemiddelde leeftijd van
onze leden, een ieder zijn eigen herinneringen aan de februari dagen in 1953
voelde opkomen, de lunch en het goede
concert in de Sint Adriaanskerk in
Op 8 mei wardens wij opgeschrikt door
Dreischor. De medewerking van de solisde mededeling dat Han Jumelet een
ten zoals Peter Verweij op het kleine
ernstige hartaanval was overkomen en
maar zeer mooi klinkende orgel en sozijn situatie zeer zorgelijk was. Het
praan Jos Semeins - Vis van Heemst,
bericht dat hij op 15 mei alsnog aan de
hebben er ook toe bijgedragen dat deze
gevolgen hiervan was overleden kwam
avond heel geslaagd genoemd mag
dan ook niet geheel onverwacht maar
worden.
toch wel verrassend over. Han hebben
Zelfs het hevige onweer tijdens de terugwij wel de laatste eer mogen bewijzen en reis kon hier geen afbreuk meer aan
ook nu besefte ik dat het een gebaar
doen. Het enige wat tegenviel was, dat
was naar een koorvriend die wij voortaan er ondanks de gedane moeite om dit
alleen maar in onze gedachten kunnen
concert in de omgeving van Dreischor te
herinneren.
promoten, er weinig publiek op af was
gekomen. Maar zij, die zich hiermee en
In deze zelfde periode waren ook onze
met de organisatie van deze dag hebben
e
gedachten
8 bij onze 2 tenor Theo Alofs. beziggehouden wil ik toch een figuurlijke
Theo is, zo wij weten, herstellende van
schouderklop niet onthouden. Na afloop

heb ik iemand horen zeggen; Dit was
weer zo’n evenement waardoor ik e
weer zo’n evenement waardoor ik er
trots op ben lid van dit koor te zijn !
En deze uitspraak was mij uit het hart
gegrepen.

Over zondag 24 mei, onze medewerking aan de slotmanifestatie van de Rotterdamse Opera-dagen, kan ik helaas
niets enerverends melden daar ik
slechts schitterde door afwezigheid.
Het kan ook bij mij zo maar gebeuren
dat iets op een bepaald moment niet
gelegen komt en dan is het een kwestie van prioriteiten stellen. Wellicht is er
iemand anders die de pen opneemt en
dit gebeuren wil verslaan ? De mogelijke positieve uitstraling van zo’n evenement kan er alleen maar toe bijdragen
dat er een volgende keer meer RMK
zangers meedoen ! Toch ….?
Vier dagen later mochten wij weer
aantreden in de “Tweemaster” in
Maassluis. Hier werd voor de bewoners ongeveer hetzelfde programma
gezongen als in Dreischor doch zonder
de solisten nummers. Hier waren enige
vervangende stukken voor in de plaats
gekomen en de aanwezigen hebben er
zichtbaar van genoten en wij als koor
niet minder. De te verwachten bijzonder warme omstandigheden werden
bewaarheid en vandaar dat de kledingvoorschriften tevoren al enigszins
waren aangepast. Zwarte broek en wit
overhemd. Korte of lange mouwen, dat
doet er dan niet zoveel toe maar wanneer er koorleden gesignaleerd worden
met andere dan zwartgekleurde
schoenen, afwijkende overhemd - en
pantalon kleuren en zelfs één zonder
sokken, dan moeten we er voor oppassen dat het niet op een bij elkaar
geraapt zooitje gaat lijken. Wij moeten
ons ervan bewust zijn dat wij door het
publiek niet alleen afgerekend worden
op onze zangkwaliteiten, maar ook op
gelijkheid van de tenue discipline.
Maar wie ben ik om daar commentaar
op te geven?
Ik mijmer alleen maar …….!
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Groet van Henk Hey.

Dreischor in vogelvlucht

Tijd voor een bakkie

Da’s een lekker ding

Veel aandacht

Mogen we al beginnen

Fotomodel Piet

10
Waar blijft mijn drankje

Mij staat alles

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

Dirigent
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bibliothecaris
2e Voorzitter
2e Secretaris
2e Penningmeester
Secretariaat
Redactieadres
Repetities
Contributie
Gironummer
Website
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