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NIEUWSBRIEF
Van de 2e voorzitter
Wat nu, zult u zeggen; ’hebben wij, het
Rozenburgs Mannenkoor dan twee 2e voor
ziers? Waar is dan de 1e voorzier? Door
omstandigheden heb ik, met uw goedvin
den, gevraagd aan de heer C. Hokke, of hij
voorlopig als 1e voorzier het roer in han
den wilde nemen. Daarbij hebben wij afgesproken, dat ik een stap terug zou doen en als 2e voorzier zou
gaan func(oneren. Afgesproken is, dat bij de repe((e avonden op
donderdag de 1e en 2e voorzier, bij toerbeurt het woord zullen
voeren. Dit bevordert de communica(e en het samenwerken tussen u en het bestuur. Immers samenwerken is noodzakelijk willen
wij ons koor op dit niveau houden. Deze manier van werken lijkt
ons het beste!
Ieder van u, is hiervoor mede verantwoordelijk!
Over verantwoordelijkheid gesproken.
Het jubileumcomité is druk bezig rivier rederijen aan te schrijven!
Bezoeken worden afgelegd en besprekingen gevoerd. Dit in het
kader van het 85 jarig bestaan van het Rozenburgs Mannenkoor in
maart 2012. Om alles gladjes te laten verlopen, hebben wij ook uw
medewerking nodig! Het zou pre2g zijn wanneer wij met zoveel
mogelijk leden en partners deze geplande reis gaan maken. De
hoeveelheid deelnemers beïnvloedt immers de te betalen prijs. U
wordt (jdig ingelicht over de ontwikkelingen met betrekking tot
deze jubileumreis.
Nu een stap terug, naar oktober 2011. Onze dirigent, Mar(n, dirigeert ons koor al 10 jaar met verve! 10 goede, muzikale jaren, tevens 10 zware jaren, maar met mooie herinnerringen aan succesvolle concerten! Nu willen wij, als Rozenburgs Mannenkoor deze
gebeurtenis niet zo maar voorbij laten gaan!
Als bestuur hadden wij gedacht een “zingend”cadeau aan Mar(n
aan te bieden in de vorm van een “Opera Concert.” Ik verzoek u
dan ook met zoveel mogelijk leden hieraan mee te werken! U
wordt na de vakan(e door het bestuur ingelicht.

Even de aandacht voor de komende kerstconcerten en kerstsamenzang. Er wordt gestreefd,
om na de vakan(e direct het repertoire in te
studeren en wij verzoeken u, alle repe((es bij
te wonen!
U ziet, er is in de komende (jd veel zangwerk
te verzeen!
Mij rest u nog een heel goede, gezonde en
leuke vakan(e toe te wensen en hoop u allen
weer gezond en wel te ontmoeten op de eerste repe((eavond.
Wil de Bruyn.

Agenda
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-

17 september,
Korenfes(val, Gorinchem

-

15 oktober,
Najaarsconcert. Muziektheater De
Ontmoe(ng Rozenburg.

-

18 december,
Kerstzangdienst Emmaüskerk Middelharnis

-

19 december,
Kerstconcert Groote Kerk Maassluis.

-

22 december,
Kerstzang met het RMK
Immanuëlkerk Rozenburg

-

5 januari, 2012,
Nieuwjaarsrecep(e. Muziek-theater
De Ontmoe(ng

-

20 mei, 2012,
Medewerking zangdienst
Catharijnekerk Brielle

Korenfesval in Gorinchem
Wie gaat er mee? Van
de KNZV ontvingen wij
onderstaand berichtje.
Een uitnodiging om
eens te komen zingen
in Gorinchem en de
directe omgeving. Een uitnodiging waaraan wij
als bestuur graag gehoor willen geven. Nu de
leden nog, en graag een redelijk aantal koorleden. Natuurlijk kunnen de partners eveneens
mee. Indien de weergoden meewerken, kan dit
een hele speciale dag worden.
De ves(ng driehoek Gorinchem-WoudrichemSlot Loevestein-Fort Vuren ademt de sfeer van
het verleden. Eeuwenoude gebouwen sieren
de straten. Diverse pleinen liggen er vredig bij
met gezellige terrassen en restaurants. Het is
deze omgeving die koren uit Nederland uitnodigt om deel te nemen aan het koorfes(val
Gorinchem in de ves(ng3hoek. Verschillende
prach(ge loca(es zullen ten deel vallen aan
optredende koren in allerlei genres. Of het nu
klassiek of pop is, madrigalen of barbershop, a
capella of met een band, het zal allemaal klinken in de eeuwenoude omgeving van de ves(ngdriehoek. De verzamelplaats Gorinchem zal
dienen als uitval basis. Vandaar uit zullen de
koren op diverse plaatsen optreden. De veerpont over de Merwede zal de toeschouwers en
deelnemers overzeen en brengen naar hun
optreedloca(e. Evenals het voetveer van
Woudrichem naar Slot Loevestein. Zo is een
dag koorfes(val Gorinchem ook nog een dag
varen op de rivier.
Het fes(val start rond 11.00 uur en sluit rond
17.30 uur met een optreden van alle deelnemende koren op De Grote Markt. Dit belooC
een groot fes(jn te worden. Van de koren
wordt verwacht dat zijn minimaal twee maal
optreden en acte de présance geven op de
eind manifesta(e. Bij de meeste optreed loca(es is een piano aanwezig. Bij het grote podia
is ook een PA installa(e. Op dit laatste podium

verzorgen wij gezamenlijk met het Rozenburgs
Dameskoor, welke eveneens medewerking
verleent aan het fes(val, een slotnummer.
Het O, Signore dal teo na(o gezongen door
honderdtwin(g Rozenburgse zangers en zangeressen moet een onvergetelijke indruk achterlaten in het Gorinchemse culturele leven.
Indien er voldoende belangstelling is, willen wij
busvervoer verzorgen. Gaarne (jdig opgeven
via de lijsten welke in de komende weken zullen circuleren.

Een bijzondere man

Zorgcommissie
Helaas is er toch weer een
zieke te vermelden. Wim
van de Toorn heeC een
herseninfarct gehad en
verblijC op dit ogenblik in
het Rijndamziekenhuis te
Roerdam voor revalida(e. Het gaat langzaam
beter met Wim. Volledig
herstel duurt echter nog
geruime (jd. Arie van Baarle is na een grondige
onderhoudsbeurt gelukkig weer volledig hersteld. Alle draadjes voor zover deze los waren
geraakt zijn weer vastgeknoopt en alle verbindingen zijn op deze wijze hersteld en het belangrijkste, de verbinding Arie-RMK is hechter
dan ooit tevoren!
Komende en gaande man
Er zijn geen ac(viteiten van het nieuweledenfront te vermelden. Hebt u echter nog
een buurman die ’s morgens in de badkamer
zijn stem laat schallen, vraag hem dan op een
donderdagavond toch eens om mee te gaan
naar het Muziektheater! Eenmaal binnen doen
wij de rest wel
Vertrekkende leden
Hier heerst op dit moment gelukkig volledige
rust!

Kurt Schwagermann was helaas slechts korte
(jd lid van het RMK. In die periode drukte hij
echter al een zeer nadrukkelijk stempel op ons
koor. Kurt wist al(jd wel iets te regelen. In een
nooit aﬂatende ijver om het koor, ja toch maar
op de kaart te zeen, bleef er een constante
stroom van ideeën aan zijn brein ontspruiten.
Kurt droeg het Rozenburgs Mannenkoor een
warm hart toe.
Voor zijn overlijden bepaalde hij, dat er na
afwikkeling van zijn nalatenschap, een geldbedrag naar het koor zou gaan.
Deze maand werd de penningmeester verrast
met dit bedrag. Een bedrag, waar ook nu weer
uit blijkt dat het bij Kurt niet alleen maar woorden, maar zeker ook daden waren.
Wij zijn, zijn vrouw Tinie en de kinderen zeer
erkentelijk voor wijze waarop zij de laatste wil
van Kurt hebben uitgevoerd. Het geld willen
wij gebruiken om o.a. een passend stuk muziek
aan te schaﬀen. Muziek waarop de naam van
Kurt als schenker wordt vermeld, en waaraan
we (jdens het instuderen en uitvoeren. Zeker
met bepaalde gevoelens terug zullen denken.
Denkend aan de man uit Schiedam die niet
alleen met zijn stem, maar met zijn gehele ziel
en zaligheid zich heeC gegeven en zich verbonden voelde met dit zelfde Rozenburgs Mannenkoor.
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F-F-F
Waar staan bovenstaande drie f-tjes voor
denkt u bij u zelf. De verklaring is heel simpel.
Deze tekst slaat op de pensionering van Frank
van der Meer, onze diepe bas en nu dus met
pensioen, en de f’s staan voor ” feessie fan
Frank”. Zingen we normaliter alleen (jdens een
begrafenis of crema(e voor een koorlid. Ditmaal eens voor een levenslus(ge, levendige
zangerbroeder, Frank van der Meer.
Van werkgeverszijde werd er gevraagd of er
enkele mannen bereid zouden zijn hun vrije
vrijdagavond op te oﬀeren om Frank een korte
aubade te brengen. Een aanvraag waaraan wij
als RMK bestuur graag wilden voldoen. Duidelijk was dat er slechts plaats was voor een bescheiden aantal mannen.
Frank verrast door zijn werkgever, dineerde
met direc(e en enkele directe collega’s in het
Kasteel van Rhoon. Het was daar dat wij werden uitgenodigd na aﬂoop van het diner om
half (en op te komen draven en de op dat
moment nog aanwezigen gasten met Frank in
hun midden toe te zingen.
Het samen schrapen van een gelegenheidskoortje lukte wonderwel. Klokslag half negen
waren wij in het kasteel van Rhoon aanwezig.
Immers een mannenkoorlid is graag op (jd op
zijn gemaakte afspraken! Bovendien was er
toegezegd, dat een drankje vooraf, geen enkel
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bezwaar zou opleveren. Er was dus een geldige
reden om (jdig aanwezig te zijn!
Het drankje was snel geregeld en de zang vervolgens eveneens. Door een kleine wijziging in
de menuvolgorde, waren wij vooraf aan het
hoofdgerecht aan de beurt. Vervolgens was
het verbluﬀend te zien hoe zelfs een man van
twee en zes(g jaar nog geroerd kan worden
door enkele sonore mannenstemmen.
Na vier liederen hebben wij afscheid genomen
van een ontroerde Frank met zijn hongerig
gezelschap. Door alle ellende hadden zij naast
verplicht toehoren, ook nog eens extra lang op
hun eten moeten wachten!
Nogmaals, mede namens al je vrienden van het
Rozenburg’s Mannenkoor, Frank nog heel veel
goede gezonde jaren toegewenst samen met
Ada als gepensioneerde werknemer en gepassioneerde zanger!

Extra bijdrage
Door Rabo Bank Voorne-Puen-Rozenburg werd een geldbedrag aan sponsoring beschikbaar
gesteld. Wij zijn de bank voor dit gulle gebaar zeer erkentelijk. Er is besloten dit geld te gebruiken
om drie Rozenburgse ac(viteiten te ﬁnancieren.
De Dodenherdenking op 4 mei 2011, het Bakenconcert op woensdag 29 juni 2011 en het Zomeravondconcert in Muziektheater De Ontmoe(ng op donderdag 30 juni 2011.
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50 jaar Rozenburg’s Mannenkoor
Gaan we volgend jaar weer varen, in vroeger (jden vierde men een jubileum eveneens, zij het in
een wat eenvoudiger vorm. Tijdens de Nieuwjaarsrecep(e, januari 1978, werd zo’n jubileum nog
eens ﬁjntjes, en op onnavolgbare wijze, onder de loep genomen door de vader van bariton Arie,
Janus Kleijwegt.
Lieve dames, beste heren
‘t is alweer een jaar geleden
dat we met z’n allen
naar Zoetermeer zijn gereden.

Bij al die lekkernijen
lag ook een Russisch ei
niemand die het lusten
ieder liep gewoon voorbij.

Wat gaat de (jd toch razend snel
als het u gaat zo als mij
een vloek en een zucht
en een jaar is alweer voorbij.

Een hamer en een sikkel
lagen daar niet ver vandaan
daarmee kon je het scharrelei
helemaal in stukken slaan.

Met drie volle bussen
zijn we daar naar toe gegaan
om feestelijk te herdenken
ons 50 jaar bestaan.

Maar mijne dames, mijne heren
u mag het allen weten
dat door een zekere Arie
dat ei toen is opgegeten.

In dat rus(eke plaatsjes
staan drie bargen zonder hooi
’t zag er alles piekﬁjn uit.
In één woord: prach(g mooi.

In een heel intermezzo
ter passering van de (jd
kregen dirigent en het bestuur
een aangepaste kleinigheid.

We kregen eerst een aperi(ePe
als aanloop voor de pret
daarna doet een hongerige massa
een aanval op het koud buﬀet.

De dirigent, hij kreeg bretels
splinternieuwe, echt geen oude
om z’n afgezakte broek
op ‘t gewenste peil te houden.

Iedereen holde met zijn bordje
of hij in geen week gegeten had
van de ene tafel naar de ander
in het smikkelpaleis van Pietje Pad.

Een zwarte knevel voor onze Gerrit
Van Riel een “eerste hulp”doos
“nieten”kreeg de kaasboer
een katapult voor Bart Goos.

De dames die angstvallig
waken voor de slanke lijn
moeten na dit par(jtje
wel kilo’s aangekomen zijn!

Dick Grootveld een blikje haring
had toch liever een kratje bier.
Klaas een mooie Fez
leek vervolgens sprekend op een Arabier.

Ook de heren aan de bar
zaten goed te smeren
maar als lid van het mannenkoor
behoef je dat niet meer te leren!

Van Ham een mini-kruikje Jajem
geen druppel ging daarvan teloor
hij krijgt van mij de ere-(tel
de Zijlstra van het mannenkoor.
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We hebben heerlijk daar gegeten
gedanst, geborreld en gebierd
zo is op gepaste wijze
ons jubileum toen gevierd.
Rest mij nog u te vertellen dat dit gedicht op deze avond door de dichter zelf werd voorgedragen
met een ligt Rozenburgs accent. Voor mij, en velen met mij, waren en zijn dat nog steeds, onvergetelijke bijeenkomsten, waar ik met heel veel plezier aan terugdenk.
a.m.v.o.

Een kwartaal met buitengewone inkomsten

Lintjesregen
Mochten we vorig jaar melden dat de baritons
Piet van den Hoek en Fons Verbiest Koninklijk
werden onderscheiden, ook dit jaar viel een
koorlid weer in de prijzen. Het gebeurde (jdens
een hevige lintjesregen in Maassluis op vrijdag
29 april jl. Want daar werd onze gewezen bariton en tot bas getransformeerde Gijs van Eijsden benoemd tot lid in de orde van Oranje
Nassau. Daarin hebben zijn werkzaamheden
binnen het koor een belangrijke rol gespeeld.
Burgemeester Koos Karssen van Maassluis
verwoordde dat als volgt. Van 1997 tot 2004
was de heer Van Eijsden bestuurslid van het
Rozenburgs Mannenkoor, van 1998 tot 2004 in
de func(e van voorzier. Hij zorgde in deze
periode dat het koor tot in de verre omtrek en
op vele loca(es deelnam aan kerstconcerten,
jubileumconcerten, beneﬁetconcerten, enz.
Het 75-jarig bestaan van het koor werd in 2002
gevierd met een groots opgezet concert in de
Doelen te Roerdam. Sinds 2009 was hij voorzier van een werkgroep die een herdenkingsconcert in Canada voorbereidde ter gelegenheid van de 65-jarige bevrijding van Nederland.
Zo zie je maar waar het RMK al niet goed voor
is.

Naast de Rabo Bank,
en Kurt Schwagermann
deed onze beschermvrouwe mevr. de Suer
Besters ook nog eens
een duit in het zakje.
Als getrouw club honderd-lid store zij ook
dit jaar weer naast de
reguliere contribu(e,
een niet onbelangrijk
extra bedrag in de clubkas van het Rozenburg’s
Mannenkoor. Als wij de belangstelling en interesse af zouden kunnen meten aan een dergelijke dona(e, zou het duidelijk zijn dat onze
beschermvrouwe het Rozenburg’s Mannenkoor een zeer warm hart toedraagt!
Bij dezen willen wij dan ook niet onvermeld
laten dat ook wij dit gebaar zeker heel erg
waarderen en wij zeker met deze dona(e een
extra RMK ac(viteit zullen ondersteunen.

Hans Kloover
In mei bereikte ons het bericht dat Hans
Kloover onze oud voorzier was overleden.
Hans was slechts korte (jd voorzier van het
Rozenburg’s Mannenkoor. Drukte echter wel
een wel een zeer nadrukkelijk stempel (jdens
zijn bestuurlijke periode, op het koor. Samen
met zijn schoonvader Jo van Linschoten, ook
bestuurslid en secretaris, vertegenwoordigde
hij de koorleden uit verre oorden. Koorleden
waarvan wij er in die periode vrij veel binnen
onze gelederen telden. Arie de Sterke 1e tenor
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was eveneens een familielid. Ook bij de bassen
waren er verwanten van
Hans aanwezig. Hans was
als docent aan het Angelus Merula College verbonden in Spijkenisse.
Volgde in die (jd, naast
zijn reguliere baan als
leraar, een studie theologie. Deze twee vrij zware
opdrachten werden hem uiteindelijk fataal.
Hans geraakte in een depressie en maakte een
moeilijke periode door, werd ziek, en was lan-

ge (jd thuis. Het was ook in deze periode dat
er een breuk met onze toenmalige dirigent
Arjan Breukhoven ontstond. Een breuk die
leidde tot een drama(sche scheuring binnen
het Rozenburg’s Mannenkoor. Hans geboren
21 maart 1950 overleed 24 mei 2011, slechts
61 jaar oud. Tijdens de indrukwekkende uitvaartdienst werd er muziek gespeeld van en
door het Rozenburg’s Mannenkoor op Cd gezee liederen. Voor zover koorleden hem hebben gekend (jdens de periode van zijn lidmaatschap en als voorzier. Zullen zij zich Hans
blijven herinneren als een bijzondere man met
veel charisma.

Wie duwt mij berg op?
De RMK-Nieuwsbrief ontving via tenor Gijs
Roos het volgende stukje. Ondanks dat de
Nieuwsbrief later dan 6 juni is uitgekomen
willen wij het u niet onthouden. Daar is het te
belangrijk voor en tot 8 juli is het nog mogelijk
een bedrag te sponsoren.
Mijn naam is Jeroen Roos, zoon van Gijs Roos.
Op 9 juni 2011 ga ik ﬁetsen voor het KWF
(Koningin Wilhelmina Fonds). Het doel is om 6x
de Alpe d’Huez te beklimmen! Ik ga ervoor! De
herinnering aan mijn moeder die vorig jaar aan
kanker overleed, geeC mij kracht. Ook voel ik
de steun van mijn vader, broer en zussen. Kanker is een hele nare ziekte, die ons allemaal
raakt. Het KWF heeC veel geld nodig voor onderzoek. U kunt mij sponsoren! Kijk even op
mijn ac(epagina: www.bit.ly/gcdoyE
Hier zijn de mogelijkheden : U sponsort mij
een bedrag in één keer, U sponsort mij een
bedrag per beklimming.
Maar bent u niet in de mogelijkheid om dit via
internet te doen dan kunt u toch onze ac(e
steunen door uw bijdrage te storten op: rekening 37.31.46.116 t.a.v. s(ch(ng Alpe d'Huzes
te Everdingen o.v.v. Team 333, Jeroen Roos.

Dit kan tot en met 8 juli 2011. Ik hoor graag
van u. Alvast bedankt,
Jeroen Roos

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio september 2011. Advertenties, waar of niet gebeurde
verhalen, foto’s of suggesties zijn van harte welkom bij Arie en/of Aart.
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Van de bestuurstafel
In deze laatste Nieuwsbrief voor de vakan(e
wil ik u wat bijpraten over het wel en wee van
ons dierbaar mannenkoor. Het eerst halPaar is
redelijk rus(g verlopen. Er is, door Mar(n en
door u, stevig gewerkt aan het repertoire van
15 oktober. Dat was overigens hard nodig.
15 oktober beloofd, mede dank zij uw inspanningen een heel bijzonder concert te worden.
Weliswaar veel repertoire uit het verleden,
maar zeker voor de nieuwe leden was het volledig nieuw repertoire. Ondertussen heeC uw
bestuur ook niet s(l gezeten en hebben wij
contact gezocht met enkele solisten. De sopraan Tamara Obreskova en de tenor Robert

Kops verlenen deze avond medewerking.
Verder werken deze avond mee het Dagorkest
Voorne-Puen-Rozenburg en bespeelt Tim
Quak de vleugel. Het thema is opera-operee.
Voor de pauze wat opera fragmenten en na de
pauze het luch(ge deel, in een speerende
operee show. De algehele muzikale leiding is
uiteraard in handen van Mar(n van Broekhoven. Dit alles staat of valt, dat moet duidelijk
zijn, met uw inzet. Na de vakan(e vragen wij u
dan ook, indien mogelijk, de wekelijkse repe((es trouw te bezoeken.
Sempre Cresendo uit Hellevoet wilde eveneens
in het najaar iets met het RMK organiseren.

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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Dit moeten we waarschijnlijk doorschuiven
naar 2012. Dan kerkdiensten, kerkdiensten
waaraan wij, zoals enkele jaren geleden is afgesproken, twee of drie keer jaar deelnemen.
Daarover kan ik u vertellen dat Peter Verweij
ons heeC gevraagd in Moerkapelle waar hij
vaste kerkorganist is, een zangdienst te komen
opluisteren. Een datum is nog niet bekend.
Kerst. Voor de kerst blijven we aan de veilige
kant. Geen compleet nieuw repertoire. Even
leunen op gouwe ouwe. Maar wat gaan wij nu
werkelijk doen. Er waren in eerste instan(e
twee op(es in de twee grote Maassluisse loca(es. Eén in de Groote Kerk op het Schanseiland
en de tweede in de Immanuëlkerk, waar we
vorig jaar hebben gestaan. De Groote Kerk
hadden wij in 2000 voor (en jaar vastgelegd
met de kerkenraad. Ondanks het feit dat we
acht jaar schierende kerstconcerten hebben
verzorgd in de Groote Kerk, denk aan de Kerstconcerten met Anne Poshumus en lisee Emmink, Sax-O-For, twee avonden een volle bak.
Het eerste kerstconcert met Can(amo en
kerst met Wonderwijs. Helaas ging het in 2008
eenmaal mis. En de ellende wil dat men een
dergelijke uitglijder lang koestert. Een meerderheid van uw bestuur wilde vervolgens uitwijken naar de Immanuëlkerk. En het kerstconcert van 2010, in deze kerk, was niet onverdienstelijk. Dit jaar was er weer een meerderheid voor de Immanuëlkerk. De problemen
kwamen te voorschijn toen wij van de koster
hoorden, dat de Immanuëlkerk op de vrijdag
16 december, de geplande datum, reeds bezet
was.
Een foutje van de koster die de kerk tweemaal
had verhuurd aan een vereniging. Vervolgens
zijn wij weer terug gevallen op onze oude stek
de Groote Kerk. Echter op één en dezelfde
avond een twee kerstconcerten één in de Immanuëlkerk en één in de Groote Kerk vonden
wij een riskante onderneming. Nu zijn wij uitgeweken naar de maandag. Misschien vind u
dit een wat vreemde dag maar als u de agenda
zou zien van deze week, in de diverse Maassluise loca(es, zou u ons wellicht gelijk geven.
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Voorafgaande aan het tradi(onele kerstconcert van het RMK werken wij mee aan een
kerstzangdienst in de Emmaüskerk in Middel
harnis. De predikant, en dat is toch wel heel
bijzonder, is deze namiddag Ds. Willem van der
Kooy. Velen van u zullen zich de (jd van Aad
van der Hoeven misschien nog herinneren. De
City-diensten in De Haag. Dominee van der
Kooy op de preekstoel, Sander van Marion op
het orgel en wij met Aad van der Hoeven als
koor. Alle drie waren op dat soort zondagavonden bijzonder op dreef! Het RMK natuurlijk
omdat zij niet anders konden. Sander van Marion een toporganist en een geval apart en
Willem van der Kooy vanaf de preekstoel. Valt
er normaliter nog wel eens een koorlid in slaap
(jdens een wat langdradige en moeizaam verteerbare preek. Zo niet bij “onze” Willem! Dat
onze, gold lange (jd voor beide par(jen. Wij
waren zijn mannenkoor en Willem van der
Kooy was onze predikant. Voor een onaXankelijk mannenkoor best wel bijzonder. Na een
verhuizing is de band verbroken. Zondag 18
december zien we elkaar weer, en wij verheugen ons op deze reünie! Als laatste hebben wij
voor dit jaar nog een zangavond gepland in
Rozenburg.
Donderdagavond 22 december zingen wij met
de bezoekers in de Immanuëlkerk aan de Kerkweg in Rozenburg een aantal kerstliederen.
Hierna kunt u zich huiswaarts spoeden en eindelijk even op uw lauweren rusten. Echter niet
voor lang. 2012 beloofd een “inspannend” jaar
te worden voor het koor. Tussen 1927 en 2012

liggen 85 lange jaren.
Jaren waarin veel is
gepasseerd. Natuurlijk
gaan we hier een bijzonder (ntje aan geven. De cruise welke
we gaan maken op de
Rijn is zeker de moeite
waard. Getracht wordt
om minimaal twee
concerten te verzorgen
(jdens deze trip. Fijn zou het zijn als een ieder
deze reis ook daadwerkelijk mee zou maken.
Natuurlijk is dat niet al(jd mogelijk maar een
beze2ng van 90 % zou toch zeker mogelijk

moeten zijn. Honderd koorleden waarvan er
negen(g meereizen! Voor het kostenplaatje
hoeC men het niet te laten. Er is een uiterst
scherpe prijs bedongen. Thuis bent u deze
dagen duurder uit als op de Rijn. Voor verdere
informa(e over deze unieke reis, zie Jubileumeis 2012.
Verder een jubilerend koor verzorgt uiteraard
ook een jubileumconcert. Ook aan deze manifesta(e wordt keihard gewerkt. In het voorjaar
zondag 20 mei, starten we met medewerking
aan een zangavond in de Brielse Catharijnekerk
te Brielle, kortom heel veel hooi op de vork van
uw jubilerend Rozenburg’s Mannenkoor!

Wie vaart er mee?
Wijn en de Rhein zijn nauw met elkaar verbonden en ook al is het niet de maand van de wijnfeesten, daar waar het Rozenburg’s Mannenkoor aanlegt is het feest!! Is er geen feest dan
zorgen wij wel voor een feest! Er wordt getracht tweemaal een concert te verzorgen.
Voeg daarbij nog de spontane optredens en uw
reis kan niet meer stuk! Dat voor wat het gebeuren aan de wal betreC. Aan boord, dat kan
ik u wel verklappen is het gedurende de gehele
reis een feest.
Het is met enige trots dat wij u de jubileumreis
aanbieden waar u al zolang naar hebt uitgekeken. Het is dan ook niet zomaar een reis. Werd
er tweemaal over Nederlandse wateren gevaren, ditmaal gaan we over de grens! Een reisje
over de Rhein over het mooiste gedeelte van
deze rivier nl. het gebied wat de Miel Rhein
wordt genoemd. Hier vinden we de hoogte
punten van de rivier die vanuit Zwitserland
uiteindelijk langs ons voormalig eiland Rozenburg stroomt. Vertrekkend vanuit Düsseldorf
varen we zuidwaarts via roman(sche plaatsen
naar de Lorrelei. Links en rechts zien we burchten op de hellingen. De plaatsen die we aandoen zijn stuk voor stuk de moeite van een
bezoek waard. Het is dan ook zeker niet de
bedoeling om vier dagen aan boord te verblijven. Er zijn diverse mogelijkheden om even de
benen te strekken (jdens een bezoek aan één
van deze sfeervolle plaatsen aan de Rhein.

De twee vorige reizen waren al bijzonder. Zonder te overdrijven durf ik te stellen dat de volgende reis alles zal overtreﬀen van wat we
reeds eerder gehad en ondervonden hebben.
Het schip de Statendam is zeer rijk uitgerust en
straalt een jaren zes(g sfeer uit die weldadig
aandoet. De huen zijn net iets comfortabeler
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en ruimer dan in voorgaande jaren. De keuken,
eigenlijk mag ik u hier niets over verklappen,
maar neemt u maar van mij aan dat dit ook
een aparte en meer dan overdadige culinaire
uitspa2ng gaat worden! Een van de avonden
wordt u een Indonesische rijsafel voorgeschoteld, waarover we nog lang zullen napraten. Over wat zich daaromheen verder afspeelt
laten we u nog even in het ongewisse. Speciaal
en bijzonder is het in ieder geval, dat kan ik u
verzekeren. Eén zorg hebben wij als bestuur
nog, en dat betreC het aantal inschrijvingen.
De Statendam kan 186 passagiers bergen. Heel
ﬁjn zou het zijn als minimaal 90 van de 100
koorleden mee zouden reizen. Voeg daarbij
nog eens 70 partners en we hebben een groot
gezellig gezelschap. Waarbij als er meningsverschillen ontstaan (jdens de reis, er al(jd nog
26 huen openstaan om mokkende gasten, als
men eens een nachtje alleen wil slapen, op te
vangen! Het aantal huen wat, gezien het

aantal inschrijvingen, nu onbezet blijC, is eigenlijk onverantwoord hoog. Te veel mannen
hebben de stap nog niet (durven) zeen en
hebben zich (nog niet) aangemeld om mee te
reizen. Voor het prijskaartje wat aan de reis
verbonden is hoeC u het niet te laten. Bovendien, dat kan ik u wel verklappen, wordt de
prijs ook nog eens op een pre2ge wijze aangepast door uw penningmeester. Die de hand, en
dat is heel bijzonder, beloofd heeC, heel diep
in de buidel te steken, om het een ieder mogelijk te maken deze reis mee kunnen maken. Het
is tensloe uw mannenkoor wat jubileert. Een

feest waar u in of meer bij aanwezig moet zijn
geweest! Wij varen in 2012 van maandag 26
tot vrijdag 30 maart vijf dagen waarvan vier
overnach(ngen aan boord. Nog niet aangemeld? Natuurlijk kan dit alsnog, sterker nog,
eigenlijk gaan we dan pas met plezier op pad
als een ieder koorlid zich heeC opgegeven en
meevaart op deze reis waar wij als bestuur
heel veel energie en (jd in hebben gestoken en
dat alles alleen maar in het besef dat 85 jaar
ook voor het Rozenburg’s Mannenkoor een
unieke gebeurtenis is.
a.m.v.o.

Wordt lid van de club van 1000
maakt u één theatervoorstelling in het lopende seizoen ﬁnancieel mogelijk;
wordt uw (bedrijfs)naam) in de publiciteit rond de geadopteerde voorstelling meegenomen;
krijgt u ruimte voor een adverten(e in de theaterkrant;
ontvangt u twee keer per seizoen de theaterkrant;
ontvangt u elk jaar twee kaarten voor één voorstelling naar keuze;
draagt u zorg voor een jaarlijkse bijdrage van € 1.000,Geïnteresseerd? U kunt ook contact opnemen met muziektheaterdeontmoe(ng@gmail.com

•
•
•
•
•
•
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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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Limerick rubriek nr. 12
Bij het "Van Smartlap tot Opera" concert in De Doelen,
waren er, ook nu weer, meer volle dan lege stoelen.
Het was weer een gezellige zang happening
En ook al zongen we daar niet ons eigen ding.
In totaal waren er toch weer zo'n 1800 blije smoelen.
Het was echter op de thuisreis wel enigszins balen
en, ja, het is moeilijk om dit zo maar even te vertalen
Maar de "overkanters" blijven toch een volkje apart
want het is jammer en het gaat mij erg aan het hart,
dat niet één het idee had; Ik ga P. v. M. wel even ophalen.
Bij het uitzoeken van de ingeleverde tasjes bladmuziek
kwam ik kunstwerken tegen, ja, echt bijzonder en heel uniek.
Maar ik wil de ar(s(eke zangers er toch mee confronteren,
dat zij het high-lighten beter elders kunnen publiceren.
Want, hun kunstwerken liggen nu in de kliko. Sans public!!
Helaas, vaak ontschiet mij de naam die hoort bij uw gezicht.
Leden die dat storend vinden, hebben mij daarvan reeds be(cht.
Maar, ga er maar aan staan om ieder lid te kennen.
Dat is bij zo'n honderd man echt wel even wennen.
Maar het kan ook zijn, dat mijn brein daarvoor niet is ingericht.
Bij "D M V V D" *), komt deze redenering mij ook wel van pas.
Want als zij niet meer weten hoe de naam van dat meisje was.
En, jammer, ook haar adres niet hebben genoteerd.
Blijkt dat, door de (jd heen, de rollen zijn omgekeerd.
Want nu ben ik bijzonder blij, dat ik toen wél bij de les was.
*) De meisjes van vervlogen dagen.
Komende maand nog even twee kleine concertjes opknappen.
Daarna gaan we ﬂuks weer een uiiïg haringkie behappen.
Vervolgens gaan we een poosje doezelend rusten.
Aan brede stranden en/of dichtbije/verre kusten.
En laten we ons ergens een schuimend koel biertje betappen.
De weken na al dat heerlijks moeten wij dan weer vol aan de bak.
Want, en nu reken ik even heel grof voor het gemak,
hebben we nog maar een kleine acht repe((es te gaan
dan moet het "Blauwe map" programma echt wel 'staan'.
Wij gaan toch met Allegri! Beviam! en Jägerchor volledig uit ons dak !!
Henk Hey.
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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 adverten(e 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 heeC een aantal sympathisanten die lid zijn van de club van 100. Met een inleg van minimaal
€ 45.00 heeC een club van 100 lid jaarlijks recht op twee toegangskaarten op een door het koor georganiseerd concert. Voor
nadere inlich(ngen 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 Brouwens(jn, Rozenburg; R.J. Browning, Gloucester GL2 0AA; Romers Transport BV, Rozenburg; Busker BV, Hei- en Waterwerken, Zaltbommel; Aannemingsbedrijf Van Dijk BV, Maassluis; L. v.d. Donk, Schijndel; G.H. van Duin, Dordrecht; 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; F. Groeneveld-Muis, Maassluis; J. de Groot, Rozenburg; J.H.K. den Haan, Spijkenisse; B. van HeijzenMonteny, Zwartewaal; P. van de Hoek, Oostvoorne; Handelsmaatschappij Hol, Roerdam; A.M. de Jong Holding, Brielle; H.G.
Jumelet, Hoogvliet; Pianoverhuurbedrijf Arie A. Keijzer, Oud Beijerland; Foto- en Videoproduc(es, Sliedrecht; Aannemingsbedrijf Kroes BV, Maasland; J.T.H. Kroonen-Spronk, Rozenburg; Visser & Smit Hanab, Papendrecht; Autobedrijf DIGO, DelC;
J.A.M. van Marrewijk, s-Gravenzande; Meenhuis Uitvaartverzorging, Hendrik Ido Ambacht; Franada B.V., Brielle; M. v.d. Meer,
Rozenburg; A. van der Meer-Romers, Zwartewaal; J.M.J. Muijtjens, Rozenburg; Aannemingsbedrijf Qualm, Rozenburg; C.F
Mulders, Rozenburg; C. Nouwt, Rozenburg; Taxibedrijf Lievaart, Rozenburg; Woer-Com, Brielle; 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 Suer-Besters, Rozenburg; Autobedrijf Swemmer BV, Hellevoetsluis; Aannemingsbedrijf Verboon, Maasland; J.J. Verhoev, Rozenburg; Vreugdenhil Tweewielers, Rozenburg; S.B. de Vries, Rozenburg; Voskamp Meesterbakker, Spijkenisse; C. van 't Wout, Rozenburg; Plus Klaassen, Rozenburg; Boelier Zonneveld, Maassluis; Transport A.M. de
Jong BV, Rozenburg.

In Canada deden zij dat met:
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Rozenburgs Mannenkoor
Oprich(ngsdatum

: maart 1927

Beschermvrouw

: Mevr. M.J. de Suer-Besters
Voormalig burgemeester van Rozenburg
: M. van Broekhoven, Engelwortel 16, 2498 CG Den Haag
tel.: 015 3100191, email mvanbroekhoven@casema.nl
: C. Hokke, Kerkweg 4, 3237 LE Vierpolders
tel.: 0181 417128, email c.hokke6@upcmail.nl
: A.M. van Oudheusden, Rietgorslaan 46, 3181 SN Rozenburg
tel.: 0181 212652, email amvanoudheusden@upcmail.nl
: L. Kuiper, Molenweg 115, 3181 AV Rozenburg
tel.: 0181 216116, email kuiper.l@hetnet.nl
: H.F. Heij, Rietgorslaan 26, 3181 SN Rozenburg
tel.: 0181 214776, email hXeij@rozenburgs-mannenkoor.net
: W.R.V. de Bruyn, Zuidererf 25, 3181 JE Rozenburg
tel.: 0181 213716, email wrvdebruyn@rozenburgs-mannenkoor.net
: J.M. de Bruin, Frederik Hendrikstraat 13, 3181 HD Rozenburg
tel.: 0181 214415, email jmdebruin@rozenburgs-mannenkoor.net
: A. Verboon, Westgaag 4A, 3155 DE Maasland
tel.: 010 5920376, email averboon@rozenburgs-mannenkoor.net
: Postbus 1150, 3180 AD Rozenburg
: Aart van Eijsden, aveijsden@rozenburgs-mannenkoor.net
: Arie van Oudheusden, amvanoudheusden@rozenburgs-mannenkoor.net
: Elke donderdagavond in het Muziektheater “De Ontmoe(ng”,
Koninginnelaan 9 3181 GK Rozenburg van 19.30 uur t/m 21.45 uur
: € 12,50 per maand
: 3110813 t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor
: www.rozenburgs-mannenkoor.net
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