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Van de voorzitter
Na de algemene ledenvergadering van
19 april jl, pakken wij de draad weer op,
en gaan we over tot de orde van de dag.
Door handopsteken gaan de leden akkoord met de invulling van Jan de Groot
als 1e secretaris, al is niet iedereen het
eens om het d.m.v. hand opsteken te
doen.
De eerste uitdaging waar we als mannenkoor voor staan, is het
theaterstuk “uit je klei getrokken”.
Een theaterstuk wat start bij de Ontmoeting en zich op vele plekken in Rozenburg afspeelt, zowel binnen als buiten in de open
lucht. Het is een theaterstuk waar al veel over gesproken en geschreven is in de regiobladen en een mooie reclame is voor ons
koor. Het totaal aantal voorstellingen is vier, en start vrijdagavond
15 juni, loopt tot zondagmiddag,en duurt voor de leden van het
mannenkoor per voorstelling ten hoogste 25 minuten.
Het is mogelijk om één der voorstellingen bij te wonen, maar niet
allemaal tegelijk, om dat er maar beperkt ruimte is.
Het is jammer dat het niet enthousiast ontvangen is bij de meeste
leden, maar ik hoop dat dat op het laatste moment toch nog goed
komt.

13 t/m 17 juni Rozenburg
5 juli Rozenburg
15 sep. Rozenburg
13 okt. Rozenburg
11 nov. Naaldwijk
21 dec. Rozenburg
22 dec. Maassluis

Om de koorleden meer te betrekken bij allerlei zaken die het mannenkoor aan gaan, is het idee geboren om meerdere commissies te
gaan vormen, zo die al niet bestaan, zo als daar zijn de muziekcommissie, de zorgcommissie en de pr commissie. Te vormen commissie’s zijn concertcommissie, redactiecommissie en andere ondersteunende taken, welke eigenlijk al opereren,maar niet met name
zijn genoemd. Het is de bedoeling, om door meer betrokkenheid
van de koorleden, op alle fronten vooruitgang te boeken,we denken aan het binnenhalen van sponsorgelden, nieuwe leden aantrekken, het leggen van contacten voor optredens en andere zaken. Kortom timmeren aan de (goede) weg, dus als iemand een
idee heeft voor een concert bijvoorbeeld, schroom niet, maar geef

het door aan een commissielid of aan het bestuur, of nog beter neem zitting in een commissie.
Met z’n allen moet het toch mogelijk zijn om
weer boven de honderd leden uit te komen, of
in ieder geval de honderd vast te houden .
Voor de vakantiegangers, alvast een goede
vakantie toegewenst , en tot 23 Augustus wanneer we met kerstprogramma gaan starten.
Met vriendelijke zangersgroet
Cees Hokke

Activiteitenkalender 2012

Bestuur– en commissieleden
Tijdens de laatste algemene jaarvergadering,
donderdag 19 april hebben de volgende mutaties plaats gevonden. Jan de Groot en Arie
Verboon werden respectievelijk door de leden
gekozen en herkozen. Het bestuur en de diverse werkgroepleden bestaat uit de volgende
personen.
Bestuur
1e Voorzitter
1e Penningmeester
1e Secretaris
Bibliothecaris
Algemeen bestuurslid

Cees Hokke
Leen Kuiper
Jan de Groot
Henk Heij
Arie Verboon

-

12 juni,
Blankenburgconcert, Rozenburg.

Naast het bestuur heeft de vereniging de beschikking over een vijftal werkgroepen:

-

13 t/m 17 juni,
Uit je klei getrokken

Muziekcommissie:

-

5 juli,
Voorjaarsconcert, Muziektheater
De Ontmoeting Rozenburg.

Martin van Broekhoven
Gijs Ravenstein
Gijsbert Roos
Folkert Koning
Niek IJselstein
Henk Heij

-

15 september,
Vrijwilligersdag Rozenburg.

Zorgcommissie:

-

13 oktober,
Jubileumconcert, Muziektheater
De Ontmoeting Rozenburg.

Arie Verboon
Folkert Koning
Piet Blok
Kees de Haan
Arie van Pelt
Cees Smit

-

11 november,
Medewerking zangdienst,
Oude Kerk, Naaldwijk.

PR commissie:

Frank van der Meer
Klaas Qualm
Cees van ’t Wout

-

21 december,
Kerstconcert, Muziektheater De Ont
moeting Rozenburg.

Redactie Nieuwsbrief: Aart van Eijsden
Arie van Oudheusden

-

22 december,
Kerstconcert, Immanuëlkerk Maasluis.

-

24 december,
medewerking Kerstavond,
Welkomkerk, Rockanje.

Concertcommissie:
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Wim van Vliet
Folkert Koning
Arie van Oudheusden

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

Samenspel waar muziek in zit
Na twaalf jaar secretariaat viel 19 april
2012 voor mij het
doek.
Gezondheidsreden
dwongen mij een
stapje terug te doen.
Met pijn in het hart
heb ik afscheid genomen van een drukke,
veel vrije tijd in beslag nemende, fijne
hobby.
Terugkijkend op twaalf jaar secretariaat, bekruipt mij soms een wat weemoedig gevoel.
Werkend in een team van vakbekwame bestuurders, altijd onder leiding van een
“bezielende” voorzitter, ga je vele jaren met
elkaar langs heel veel verschillende wegen.
Even achterom kijkend, duiken de illustere
namen weer in mij op. Gijs van Eijsden een
flamboyante persoonlijkheid, een voorzitter
met altijd grote ideeën. Jaap Boxhoorn, bescheiden, menselijk, sociaal denkend. Wil de
Bruyn, voorzichtig op zijn tenen lopend tussen
de altijd oplettende oude bestuurlijke coryfeeën en mastodonten van het RMK. Het laatste
jaar, samenwerkend met Cees Hokke, de jonge
hond. Een rustige en kalme voorzitter, met het
hart op de juiste plaats. Bereid om veel te leren. Als we zuinig zijn op dit Ceeshondje, kunnen wij als RMK daar nog lang plezier aan beleven.
Voor mij zit het er op. Nieuwe aanstormende
generaties moet je niet voor de voeten lopen
als oude garde! Ergens spijt van, nee. Fouten
gemaakt, zeker. Immers niet voor niets luidt
het spreekwoord, daar waar gewerkt wordt,
worden fouten gemaakt. Gelukkig waren er
altijd wel opmerkzame koorleden, die even
met het vingertje wezen! Gelukkig waren er
ook wel duimen, duimen die van tijd tot tijd
waarderend omhoog gingen. Zo waren de
twaalf jaar een spannend samenspel en voor

mij een interessante
periode in mijn leven.
Naast de gloedvolle
woorden bij het afscheid, werd mij een
beeldje aangeboden.
Een mooier afscheidscadeau had ik mij niet voor kunnen
stellen. Het kunstwerkje geeft weer, welke
grondwaarden er aan het werken in het bestuur van een vereniging liggen. Dit wordt niet
alleen vertolkt in de vormgeving, maar zeker
ook in de naam van het kunstwerk.

Samenspel waar muziek in zit.
Arie van Oudheusden
(ex) Secretaris Rozenburgs Mannenkoor

Breepleinkerk, symbool van hoop
Onder deze pakkende titel stond in het Algemeen Dagblad van 3 mei jl. een groot artikel
over één van de wonderbaarlijkste verhalen uit
de Tweede Wereldoorlog. De statige Breepleinkerk op Zuid was bijna drie jaaar lang
onderduikadres voor drie Joodse gezinnen,
die dankzij de moed van de koster, de dominee
en een oogarts de bevrijding in 1945 hebben
meegemaakt. Na het verschijnen van die krant
werd ik ook op ons Rozenburgs Mannenkoor
vele malen aangesproken. En dat niet alleen:
inmiddels verkochten we een honderdtal boekjes met de hele geschiedenis, maar ook kregen
we een aantal verzoeken van schoolklassen en
volwassenengroepen om een rondleiding,
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de schuilplaats is namelijk nog steeds te bezichtigen.
Wanneer er nu ook onder onze koorleden belangstelling bestaat voor zo'n rondleiding dan
wil ik dat graag doen. Binnenkort zal ik dan een
lijst op de vleugel neerleggen waarop u zich
voor zo'n rondleiding kunt aanmelden. Ik zal
dan proberen kort na de zomervakantie enkele
data te zoeken waarop zo'n bezoek mogelijk is.
Henk den Haan, 2e tenor

Zaak is wel de juiste instelling tonen door bijv.
regelmatig de repetitie avonden te bezoeken.
Wat staat u / ons te wachten.
Dinsdagavond 12 juni, traditiegetrouw het
Bakenconcert, nu in de Roserie van het nieuwe
zorgcentrum Blankenburg te Rozenburg.
Van woensdag 13 juni tot zondagmiddag 17
juni, het theaterspektakel “Uit je klei getrokken.” Ook al is onze rol hier beperkt in, probeer
enkele voorstellingen aanwezig te zijn.
Wandel zeker één keer mee langs de verschillende locaties. U zult er geen spijt van hebben!

Wat komen gaat

Donderdagavond 5 juli, laatste repetitie en
gewoontegetrouw het Voorjaarsconcert in de
Ontmoeting. Met na afloop het harinkje! Deze
laatste repetitie is door het bestuur verzet van
28 juni naar 5 juli i.v.m. de kwartfinale van het
Europees kampioenschap welke op 28 juni
(misschien wel met het Nederlands elftal tussen de lijnen) wordt gespeeld.

Spannende tijden liggen in het verschiet. Een
serie uitdagingen een 85 jarige zeker waardig!
De concertagenda voor de laatste loodjes eerste en vervolgens tweede helft van 2012 zijn
zeker niet simpel samengesteld. Echter als
ervaren koorzangers onder leiding van een
eminente dirigent, moet e.e.a. gaan lukken.

Zaterdag 15 september, medewerking vrijwilligersdag Rozenburg. Stonden wij vorig jaar in
de regen te kleumen op het plein voor de
Stadswinkel, ditmaal werkt men heel comfortabel in De Ontmoeting. Voor het RMK betekent
dit, hoog en droog op het podium in de grote
zaal.
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Zaterdagavond 13 oktober, dit belooft een
hele speciale avond te worden.
Een jubileumconcert ditmaal “op” Rozenburg
in “eigen huis.”
Wat kunt u van deze avond verwachten. Natuurlijk uw eigen unieke bijdrage als zanger.
Oorstrelende mannenkoorzang verpakt in een
pakkend repertoire.
Natuurlijk willen we deze avond een gouden
randje geven. Hiervoor heeft uw bestuur een
winnares van Una Voice Particulare uitgenodigd. Wendy Krikken, sopraan, zingt solo en
met het RMK enkele stukken muziek. Als begeleiding het ensemble Hi-Five van de Honselse
Harmonie. Deze muzikanten hebben hun sporen als begeleiders van, o.a. het Westlandsmannenkoor en Volendams Operakoor, ruimschoots verdient. Kortom een avond om naar
uit te kijken.
Zondagavond 11 november, medewerking
zondagavondzang in de Oude Kerk te Naaldwijk. Een bijzondere avond in een eeuwenoude
kerk. Het is de derde medewerking aan een
zangavond in een kerk. Dit is voor 2012 tevens
de laatste van het maximum aantal optredens
in kerk of zangdiensten. Toch hopen wij dat u
ook deze avond nog eenmaal het standaardrepertoire 2012, wilt laten horen in de Oude
Kerk te Naaldwijk.

bestaande uit ruim zestig zangers en zangeressen. Dit geheel onder leiding van Frans Gort.
Natuurlijk wordt er ergens tijdens dit optreden
iets gezamenlijk gepresenteerd. RMK, Jozefkoor en Cantorij, samen zo’n honderd vijftig
stemmen. Frans Gort op het orgel en Karina
Markarova aan de vleugel en op het orgel,
zullen het publiek zeker ontroeren en de Ontmoeting op haar grondvesten laten schudden!
Er zijn slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar, de belangstelling is nu al groot.
Houdt u hier a.u.b. rekening mee!
Zaterdagavond 22 december, het traditionele
Kerstconcert in Maassluis. Op deze avond moeten wij, als Rozenburgs Mannenkoor, trachten
even boven ons niveau uit te stijgen. Deze
avond moeten wij het opnemen tegen het
Jongenskoor van de Kathedraal uit Poznan,
Polen. Dit jongenskoor maakt al verschillende
jaren rond de Kerstperiode een tournee door
Europa. Door een toeval zijn wij in contact
gekomen met de organisatie. Het is ons gelukt
het koor te contracteren. Zo verzorgen wij
deze avond gezamenlijk het Kerstconcert in de
Maassluise Immanuëlkerk. Natuurlijk ontbreekt Peter Verweij niet op het prachtige
Seifertorgel. Gelukkig kunnen er meer als duizend bezoekers in de kerk.
Voor de bezoekers en natuurlijk ook voor u als

Ondertussen nadert Kerst 2012 met rasse
schreden. Er is vroegtijdig een zoektocht gestart naar een extra invulling van het kerstconcert in Maassluis. Gezocht is naar een publiekstrekker. Wij denken medewerkenden gevonden te hebben, waar een ieder zich in kan vinden. Maar eerst een opsomming van waar
gebeurt er wat en op welke avonden.
Vrijdagavond 21 december, kerstconcert in de
Ontmoeting te Rozenburg. Voor deze avond
hebben wij ons verzekert van een bijzondere
groep medewerkers. Naast het Rozenburgs
Mannenkoor werken deze avond het Jozefkoor en de Cantorij van de Immanuëlkerk,
beiden uit Rozenburg, mee. Deze twee koren
vormen samen een prachtig gemengd koor,
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trouwe aanhanger van het Rozenburgs Mannenkoor, heeft de penningmeester een ludieke
actie in petto. Er is de mogelijkheid een passépartout te kopen voor beide concerten. De
toegangsprijs wordt op deze wijze drastisch
verlaagd!
Maandag 24 december, Kerstavond Welkomkerk Rockanje. Voor de koorleden het krentenbrood kerstconcert! Het is voor ons een eer dat
we hier weer mee mogen werken. Samen met
de fanfare Ons Genoegen en dominee Wilschut
als predikant wordt dit zeker weer een mooie
afsluiting van de reeks kerstoptreden 2012.

even eenvoudig. In een voorgaand concert
waren wij niet geheel ongeschonden door de
stukken heen geworsteld. Beloofd was dat er
een volgende keer een “ander” Rozenburgs
Mannenkoor zou komen zingen. Een belofte
welke wij zondagavond 20 mei hebben waargemaakt. Maty v.d. Kooy, organisatie zangavonden, was vol lof. Koorleden moeten zelf
ook een goed gevoel hebben gehad bij deze
avondzang. Korte meditatie, een gedicht en
een redelijk gevulde kerk. Toezegging na afloop: eens willen wij jullie weer uitnodigen.
Een uitnodiging waar we graag gehoor aan
geven en ook best een beetje trots op mogen
zijn!

Terugblik concerten

Schenking

26 t/m 30 maart, Jubileumreis 85 jaar Rozenburgs Mannenkoor (zie elders in de Nieuwsbrief).

Mevrouw Fens echtgenote van Leo Fens onze
2e tenor die helaas i.v.m.gezondheid problemen het Rozenburgs Mannenkoor heeft moeten verlaten heeft een bedrag overgemaakt
voor aankoop van een muziekstuk. Dit als dank
voor de wijze waarop de koorleden hebben
gereageerd op zijn ziekte en de vele blijken van
belangstelling. Het muziekstuk “Whispering
Hope” van S. Winner is door de bibliothecaris
in overleg met muziekcommissie, dirigent en
het bestuur aangekocht en inmiddels in uw
bezit.

Zondag 15 april, medewerking zangdienst Immanuëlkerk Rozenburg. Kooropstelling, volgens sommigen wat krap bemeten, zorgde wel
voor een perfecte koorklank. Veel waardering
van bezoekers en organisatie zangdienst voor
het RMK. Kleine dissonant, een wat ruim uitgevallen overdenking door de dominee.
Vrijdag 4 mei, Dodenherdenking Rozenburg.
Ieder jaar is er een stille tocht vanaf het voormalige Raadhuis naar de begraafplaats, gevolgd door een korte herdenkingsplechtigheid.
In 2011 waren er duidelijke afspraken gemaakt
met de verschillende deelnemers, hetgeen
resulteerde in een duidelijke verbetering ten
opzichte van voorgaande jaren. De organisatie
gaf dit jaar wat problemen waardoor e.e.a. wat
rommelig verliep. Het Rozenburgs Mannenkoor was gelukkig redelijk vertegenwoordigd.
De organisatie beloofde in 2013 het geheel
opnieuw te bespreken met de deelnemers.
Zondag 20 mei, zondagavondzang Catharijnekerk Brielle. De Catharijnekerk blijft een prachtige historische ruimte. Zingen is niet altijd
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Legaat
Jan Kok, onze in 2012
overleden 2e tenor
was geen vermogend
man. Het weinige wat
hij had wilde hij echter nog delen, delen
met zijn Rozenburgs
Mannenkoor. En dat
was Jan zijn rijke zijde. Natuurlijk wisten
wij als bestuur ongeveer hoe Jan in elkaar
stak. Toch waren we
verbaasd, dat na zijn overlijden, tijdens het
verdelen van zijn weinige aardse goederen de
familie, in de geest van Jan handelend, een
bedrag op de rekening van de penningmeester
van het RMK stortte. Een woord van dank aan
de familie is dan ook zeker op haar plaats. Voor
het geld zal een passende bestemming gezocht
worden.

km lange tocht begonnen. Onderweg slapend
in hotelletjes, pensions en daar waar nog
plaats in de herberg is. Het is gebruikelijk om
elke dag een stempel te halen in een kerk of
postkantoor. Als eerste werd een stempel in de
Groote Kerk van Maassluis gehaald en toen
begon de pelgrimstocht echt.
In een van de eerste RMK-Nieuwsbrieven
schreef Arie van Oudheusden al eens zijn belevenissen. Samen met zijn vrouw werd een
aantal jaren geleden een groot deel van de
tocht lopend ondernomen. En waarom dit
allemaal.
Een pelgrimstocht onderneemt men om over
een hogere waarheid, God of het leven na te
denken; om respect te betuigen; om inspiratie
te verkrijgen; om tot bezinning te komen; om
een poosje afstand te nemen van een hectisch
dagelijks bestaan; om 'de ervaring'; 'om er
geweest te zijn'; of om andere mensen te ontmoeten.
Het valt te wensen dat het de mannen lukt en
dat zij vinden wat zij zoeken.

Effe weg
Met veel tromgeroffel en bazuingeschal is hij
op dinsdagmorgen 29 mei uit Maassluis vertrokken voor een tocht naar Santiago de Compostella. Met als bagage een schone onderbroek, een tandenborstel, een routekaart en
een portemonnee. Op de fiets met als doel
begin juli op de plaats van bestemming te
arriveren. Dan hebben we het over bas Gijs van
Eijsden.
Samen met vriend en oud buurjongen Cees
Nowee uit ‘s-Gravenzande is hij aan de 2500

Gijs, locoburgemeester Keijzer en Cees

Maar er wordt meer gefietst. De kleinzoons
van 2e tenor Piet van Dop zijn op 5 maart uit
Rozenburg vertrokken voor een reis naar Mongolië. Een tocht van 10.000 km. Op dit moment
zitten Pim en Joep in Kazakhstan. Met hun
fietstocht zamelen zij geld in de Asian Foundation, een stichting die zich inzet voor de straatkinderen in Mongolië. In tegenstelling tot Gijs
en zijn reisgenoot zijn Pim en Joep te volgen op
www.tweemongolen.nl Voor de reislustigen
onder ons, “een aanrader.”

7

Van 26 t/m 30 maart 2012 is het koor op reis
geweest. Een bijzonder geslaagde bootreis over
de Rijn. Jean Muijtjens heeft speciaal voor de
Nieuwsbrief de feiten nog eens op een rijtje
gezet. En dat willen wij u niet onthouden.
RMK Rijnreis 26 t/m 30 maart 2012
Maandag 26 maart 2012. Zeer hoopvol waren
wij. Wij hadden zoveel leuke verhalen gehoord
over eerdere reizen. Ook nu was het weer ons
zeer goed gezind. Volop zon. Dat schijnt normaal te zijn. Eerdere reizen verliepen ook onder veel zonneschijn. Vrij vroeg opgestaan.
Ontbeten en dan naar de bus. We hoefden
maar even te lopen. We troffen er veel oude
bekenden; zelfs van de Canada-reis. MaryLou,onze schoonzus, stond al snel met oude
bekenden te praten. Wat een bijzondere groep
vormt het RMK. Iedereen was gelijk in gesprek
met iedereen. We kregen allen nog labels om
o.a. onze naam en onze hutnummer op te
zetten. De bus van Maassluis en Hoogvliet was
er het eerste. De lege plaatsen werden snel
bezet. Na een paar minuten kwam de dubbeldekker. Na veel vijven en zessen was er plaats
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voor iedereen. Aanvankelijk leek het dat er te
weinig plaats in de bus was. Maar uiteindelijk
was er maar één plaats vrij; boven vooraan.
Uitgezwaaid door de achterblijvers; familieleden; maar ook koorleden die om de een of
andere reden niet mee konden. Erg gezellig
afscheid. En dan op weg naar het Oosten, naar
de eerste stop in Venlo. Ergens achteraf. In een
smal straatje. Daar was een restaurant waar
we met zo’n 150 mensen koffie kregen met
cake. Geen vla was er. Ergens had ik dit verwacht; maar ja; lust iedereen wel vla?
Na een lange rust met plaspauze reed de bus
verder. Eerst binnendoor en net over de grens
over de Autobahn. Pas in april werd de autoweg van Venlo naar Duitsland geopend. Via de
Autobahn en binnendoor reden we naar Keulen, waar we tegen half twee aankwamen bij
de boot: mps Statendam, één van de grootste
luxe Rijn Cruise schepen; van de rederij Feenstra in Arnhem; varend onder de Zwitserse
vlag. Wat een service daar. We hoefden niet te
doen. Alleen uitstappen. De rest werd verzorgd. De chauffeurs laadden de koffers uit de
bus en personeel van het schip mps Statendam
zorgde ervoor dat de koffers in de hutten kwa-

men. Wij hoefden alleen uit te stappen en
direct naar het restaurant te lopen voor de
lunch.
Wat een groot schip. Wat een bemanning. Veel
personeel. We moesten gelijk aan tafel. De
soep werd geserveerd. Daarna kon iedereen
zichzelf bedienen via een uitgebreid buffet
waar koude en warme gerechten stonden;
zelfs het dessert stond al klaar, met fruit en
taart. Het eten was geweldig. Er was volop. Op
de tafels stonden thermoskannen koffie en
thee. Met het hutnummer konden we ook nog
andere drank bestellen; dat deden we alleen ’s
avonds. Tijdens het diner stelde de kapitein
zich voor en vertelde ons over de reis van vandaag.

receptie lag een plattegrond van het centrum
en met behulp hiervan maakten we een kleine
stadswandeling richting Beethoven Geburtshaus. We kwamen er te laat; het was net dicht;
het is nu een klein museum. De kapitein had
ons nog tijdens de lunch enkele tips voor Bonn
gegeven. Verder kregen we tijdens de vaart
ook nog enkele tips o.a. wat er zoal langs de
oevers te zien was.
Rond zeven uur was iedereen weer aan boord
en werd het diner geserveerd. Weer voortreffelijk. Eerst soep en daarna konden we naar
het buffet gaan. De obers kwamen ook nog
vragen wat we wilden drinken.
Nu iets over onze tafel. We hadden een tafel
die voor zes personen gedekt was. Wij waren
met ons drietjes. Al snel kwam Piet bij ons
zitten. Een fijne man. Een bijzondere man. Hij
was soms moeilijk te verstaan; wel erg gezellig.
Hij had het erg naar zijn zin. Hij genoot volop
van de reis.
Van het diner heb ikzelf erg genoten. Na het
diner gingen velen naar de Lounge, voor de
gratis koffie en later een afzakkertje. Daar was
het erg gezellig. Regelmatig zaten wij bij
‘vreemden,’ mensen van het koor maar die we
niet kenden of waar we nog nooit mee gepraat
hebben. Ja, ik zit pas vier jaar op het koor. Ik
ken nog niet iedereen. Dat is het mooie van
zo’n bootreis. Je kunt er lekker zitten en met
velen kletsen.
Als ik me goed herinner was er op de eerste
avond (of op de tweede?) muziek van Wim
Cardol, van het Dameskoor en een duo van
Leen en Piet. Er waren ca. twintig dames van
het Rozenburgs dameskoor op de boot.

Na de lunch gingen we naar onze hut (op het
Promenadedek) en toen bleek dat onze koffers
bij onze hut stonden. Al snel, tijdens de lunch,
werden de trossen losgegooid en vertrok het
schip richting het zuiden, langs Keulen met zijn
Dom naar Bonn. We waren er al vrij snel. Bij de
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Zij zongen enkele liederen van hun repertoire,
zo uit hun hoofd. Zij zijn waarschijnlijk iets
jonger dan de mannen!?
Veel meegemaakt op de eerste dag. Veel genoten. Oh, ja, ik heb nog iets vergeten. Het weer.
Het mooie zonnetje. Dat was zo goed dat velen
tijdens de vaart van Keulen naar Bonn boven
aan dek zaten. Heerlijk te genieten van de zon.
Velen met een drankje erbij. Enkelen waren zo
goed voorbereid op deze reis dat ze zelfs hun
zwembroek bij zich hadden en het zwembad
aan bad even gingen uittesten. Zo maar in
maart. Aan boord op de Rijn in Duitsland genieten van de zon.
De tweede dag dinsdag 27 maart voeren we
verder zuidwaarts. Eerst van Bonn naar Linz. ’s
Nachts voer het schip niet; dan lagen we ergens in een haven. Pas ’s morgens rond zeven
uur vertrok de Statendam meestal. Wel was ca.
een kwartier eerder de motoren al hoorbaar.
Na een uur of drie varen kwamen we bij het
plaatsje Linz. Daar kregen we de gelegenheid
onze benen te strekken. We hebben wat door
het plaatsje gelopen en winkels bekeken. Ook
de plaatselijke kerk bezocht; vlakbij een marktplein. Op de muur van de Tor bij de opgang
naar Linz zagen wij op de muur de waterhoogtes van de Rijn in het verleden; zo konden wij
zien dat de Rijn niet alleen nu, maar ook vroeger regelmatig buiten zijn oevers trad.

Na een kort oponthoud vertrok de Statendam
naar het zuiden, naar Andernach. Dat was
onze volgende stop en overnachtingsplaats.
Maar voor het zover was, moesten we eerst
lunchen. Weer erg uitgebreid en heerlijk. Volop
keuzes; van warm tot koud met bovendien
verschillende soorten taarten en fruit als dessert. ’s Middags op het Zonnedek lekker gezeten, gerust, gepraat en natuurlijk ook wat gedronken. Wat is het toch heerlijk eens een paar
dagen lekker verwend te worden, niets te hoeven en te kunnen doen. Je wordt lui van het
nietsdoen. Wat hebben we het toch goed. En
dan zijn er nog mensen die klagen. Wij niet. wij
genoten met volle teugen. Het diner was al vrij
vroeg. Wij moesten ’s avonds in de kerk zingen.
Velen hebben voor het diner nog even een
korte wandeling gemaakt naar/door Andernach.
Natuurlijk moesten we inzingen en daarom
waren de zangers al vrij vroeg in de kerk. Het
zingen in de kerk was geweldig. Wat een

akoestiek! Het klonk erg goed. De opkomst aan
publiek had beter gekund. Er was door de autoriteiten en de kerk niet erg veel reclame
gemaakt. Ondanks dat had iedereen een zeer
tevreden gevoel over het zingen. De kerk
kampte met te weinig vrijwilligers. Naar ik
gehoord heb, had de kerk op dit ogenblik geen
koster. Daardoor liet de verlichting boven het
koor te wensen over. Na een korte pauze was
het stukken beter.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio oktober 2012. Advertenties, waar of niet gebeurde
verhalen, foto’s of suggesties zijn van harte welkom bij Arie en/of Aart.
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Ik weet niet meer wat er ’s avonds na ons concert nog aan entertainment was op het schip.
Waarschijnlijk hebben velen nog een afzakkertje genomen en dan naar bed. Wij hebben
steeds goed geslapen. De boot voer ’s nachts
niet. Wel hoorden we regelmatig de trein voorbij rijden; over een van de oevers langs de Rijn.
De volgende dag, woensdag 28 maart, weer
een hoogtijdag. Dat waren eigenlijk alle dagen
aan boord, maar deze woensdag sprong er wel
bovenuit. Er stonden veel activiteiten op het
programma.
Al tijdens het ontbijt vertrok het schip vanuit
Andernach naar Rüdesheim. Maar eerst konden we weer volop genieten van het ontbijt en
de lunch; van het luieren aan dek met een

kopje koffie of een drankje; met het genieten
van de natuur langs de Rijn met zijn mooie
bergen en vergezichten, met zijn kleine dorpjes
en zijn wijngaarden zelfs tot hoog tegen de
bergen op. Maar vooral genoten we van het
gezang van de ‘fee’, daar boven op de berg.
We passeerden heel voorzichtig de gevaarlijke
bocht bij de Loreley, met zijn vele rotsen in het
water, die soms zichtbaar maar vaak onzichtbaar uitstaken vanuit de rivierbodem. De bemanning heeft ons schip veilig er langs geleid.
We waren al vrij vroeg in Rüdesheim. Na de
lunch kleedde iedereen zich om in koorkledij,
want we zouden hier in het centrum een concert geven. De mensen van het Volksdansen
hadden hun volksdans-kleding aangetrokken.
Wat geweldig was het allemaal. En wat een

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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weer. Een stralend zonnetje gaf blijk van zijn
blijheid rond ons optreden ’s middags op het
marktplein, tegenover de kerk en het Rathaus.
Wat heeft iedereen genoten; kijk maar naar de
vele foto’s die toen gemaakt zijn van zowel het
koor als van de Volksdansgroep. Wat kan het
koor toch veel! Wat voor ongekende capaciteiten zitten er niet in het koor. Dat hebben we
die middag maar ook ’s avonds ervaren. We
hadden graag gezien dat er wat meer publiek
aanwezig was. Wij hebben mensen getroffen
uit Wiesbaden die toevallig hier in Rüdesheim
waren. Op de markt was een tentje met terras;
dat heeft goede zaken gedaan. Ik zag verder
een caféhouder een bord buiten plaatsen dat

12

zij geopend waren. Na het zingen en dansen
was er drank; daar kun je elk koorlid mee verleiden! Of niet? Wat geweldig! Wat een organisatie! Dank aan het bestuur dat dit allemaal
samen met mensen van Rüdesheim tevoren
geregeld hebben. En dan op zo’n afstand. Je
gaat niet zo maar even naar Duitsland om het
een en ander te regelen. Naar ik vernomen heb
zijn drie mensen tevoren hier geweest om het
een en ander te regelen. Ook dat doen mensen
van het koor belangeloos. Zo heeft iedereen
zijn specifieke gaven. Wat zijn we toch rijk.
’s Avonds verbleven wij na het diner aan
boord. En de boot bleef in Rüdesheim aan de
kade liggen. Maar we mochten nog niet naar
bed. De bemanning had nog iets voor het koor.
Dat kon woensdagavond niet doorgaan i.v.m.
de koude, maar vanavond was het weer ons
goedgunstig. Een vuurshow. Het personeel had
een aantal oefeningen ingestudeerd met vuur.
Wij moesten allemaal aan de reling op het
schip gaan staan en de bemanning zou dan een
show weggeven. Zij hadden al verschillende
malen geoefend, droog, zonder publiek en
vanavond zouden ze, volgens de kapitein, voor
het eerst voor publiek optreden. Men moest

wachten tot het donker was. Verschillende
personen zwaaiden met ballen met een lont
dat tevoren aangestoken was. Eerst was er
maar een persoon, maar van lieverlee traden
meerderen op. De optredens verliepen niet
allemaal vlekkeloos, maar iedereen heeft er
toch van genoten. Een geweldig applaus vormde het einde van de show.
Ja, wij moeten ook eens teruggaan, naar huis.
Zo vertrok de boot ’s morgens donderdag 29
maart al vroeg richting het noorden van Rüdesheim naar Keulen. De kapitein moest van
het programma afwijken. Dat is voor later.
Eerst het begin.
Tijdens het ontbijt voer het schip naar het
noorden. Ja, eens moesten we toch terug varen. Maar we konden nog volop genieten van
de omgeving. Al vrij snel in de morgen legden
we aan in Boppard waar we een paar uur door
de stad konden zwermen. Maar voor de lunch
moesten we weer aan boord zijn. Eten op zijn
tijd. Het eten aan boord was zo goed dat we de
lunch best konden overslaan, maar helaas; wat
doe je als het schip tijdens de lunch verder
vaart? Ja, dan zorg je wel op tijd aan boord te
zijn. O ja, ik heb nog iets vergeten van de eerste dag toen we aan boord kwamen. We kregen allemaal een kaartje van het schip de Statendam met een telefoonnummer van het
schip erop. Ja, het kan altijd voorkomen, dat je
te laat bent, dat je weg bent kwijt geraakt, dat
er wat gebeurd is en dat je daarna niet (op tijd)
aan boord bent. Dan moesten we het noodnummer bellen en dan wacht het schip. Anders
vaart het op de afgesproken tijd weg. Gelukkig
is er nooit een noodsituatie geweest. Je weet
nooit. je bent met ruim 150 mensen op zo’n
boot.
Na een kort verblijf in Boppard voeren we verder richting Koblenz. Hier kregen we ruimschoots de gelegenheid van boord te gaan en
de stad te bezichtigen. Velen namen de kabelbaan omhoog om vanaf het fort Ehrenbreitstein de stad te bekijken. Helaas was er boven
geen tentje open. Anderen zijn door het centrum wezen wandelen – o.a. naar de Deutsche
Eck met het standbeeld van keizer Wilhelm I.

Weer anderen hebben gewinkeld. Het weer
nodigde niet erg uit voor een terrasje; het was
frisjes. Voor het diner moesten we weer aan
boord zijn. De boot zou verder varen, naar
Keulen. Aanvankelijk zouden we in Koblenz
blijven en daar op de boot overnachten. Dat
kon niet. Nu voer het schip verder noordwaarts
en legde ’s avondslaat aan in Keulen.
Net voor het diner kon iedereen op de foto
gezet worden, achter het grote stuurwiel, in de
receptiehal. Velen hebben daar gebruik van
gemaakt. Zelf het heft in handen nemen, zo
leek het naderhand op de foto. De dag erna
kreeg iedereen de foto mee; gratis, service van
de rederij.
De bemanning had nog iets bijzonders in petto.
Het was de laatste avond aan boord, en dus

ook het laatste diner. Daarom was het restaurant feestelijk aangekleed en het bedienend
personeel feestelijk uitgedost. Wij kregen vanavond het Captains Diner. Geweldig was dat.
Met veel extra’s, de stoelen en de tafels waren
extra versierd (zie de foto); op elke tafel stond
de menukaart. Een zes gangendiner werd geserveerd. We hebben genoten. Eten was voortreffelijk. Aan het einde van het diner werd het
bestuur nog door de kapitein zeer hartelijk
bedacht voor al hun moeite en kregen ze een
fraai cadeau aangeboden: een klein model van
de Statendam.
Maar dit was nog niet het einde van al wat het
schip met zijn bemanning ons te bieden had.
De bemanning had nog een verrassing voor
ons. Na een korte rust waarin wij ons konden
verplaatsen naar de Lounge, kregen wij een
show te zien. Er zaten enkele Indonesische
mensen bij het personeel en zij verrasten ons
met enkele Balinese dansen; eerst trad een
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de rondleiding meegemaakt.
Als afscheid kregen we nog een uitgebreide
lunch met de bekende Wiener Schnitzel. Dat
hadden wij aanboord nog niet gegeten. Wanneer zou dat komen. ’s Avonds bij het diner
was het steeds afwezig. Was het de Statendam
onwaardig? En dan toch, tijdens de laatste
maaltijd, was het er. Lekker. We hoefden zodoende die dag niet meer warm te eten. Ik
weet het niet, maar ik denk dat velen wat aanmerkelijk zijn aangedikt, door het eten, door
de drank en door de rust, de gezellige sfeer, de
lekkere stoelen in de Lounge en het mooie
weer dat velen boven op het dek uitnodigden.
Rond een uur stonden de bussen aan de kade
klaar, de twee bussen die ons eerder naar Keulen gebracht hadden. Tevoren had iedereen
een label kunnen bemachtigen als teken dat zij
in de eerste bus zaten met o.a. mensen uit
Maassluis en Hoogvliet. De koffers moesten wij
na het ontbijt al op de gang zetten en het personeel zorgde er dan voor dat ze bij de bussen
kwamen. Alles verliep vlekkeloos. Wat een
gemak. Geen gesjouw.
jongeman op en daarna twee meisjes; in hun
Balinese klederdracht. Geweldig was dat. Zij
kregen allen veel applaus en velen maakten
foto’s van hen. Het was oogverblindend om te
zien. Wij genoten van hun dansen, maar je zag
dat ook zij genoten van onze reacties. Dat was
dan de laatste volle dag aan boord en ook de
laatste avond. Wat geweldig. Wat heeft iedereen genoten. Van zoveel pracht en praal. En
dat voor zo weinig geld. Wat ben ik trots op
zo’n vereniging, die zo iets moois tot stand kan
brengen.
En dan komt uiteindelijk de laatste dag. Vrijdag
30 maart. De terugreis. Dat duurde nog wel
even. Eerst zouden we nog een stukje varen,
de laatste mijlen over de Rijn. Een kort stukje.
Van Keulen naar Dusseldorf. Het weer was
slecht. Dat was gisteren al begonnen en vandaag was het koud en miezerig. Niet lekker. In
Dusseldorf kregen we nog de gelegenheid om
met een gids door de Altstadt te wandelen.
Vanwege het slechte weer zijn wij op de boot
gebleven. Toch hebben een aantal moedigen
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Vanuit Dusseldorf reden we binnendoor naar
Roermond, door de stad en dan weer binnendoor naar de A2 bij Haelen. Via weert, Eindhoven reden we naar Tilburg voor een kopje koffie met gebak. Na een redelijke stop vertrokken we naar huis, waar we tegen zevenen thuis
waren. Een bijzonder moment tijdens deze reis
vormde de aandacht die wij gegeven hebben
aan Herman Wolgen. Elke dag probeerden wij
een sms te sturen naar hen met mooie momenten van de reis. Dat had ik tevoren beloofd
aan hem tijdens het naborrelen. Want jammer
was het dat Herman en zijn vrouw niet mee
konden. Daarom een kleine troost: elke dag
een sms. Aan het einde van de reis heb ik nog
een kaart gekocht voor hen; namens de mensen van het naborrelen. Na de reis betuigde
Herman zijn dank over al wat wij voor hen
gedaan hebben.
Nog iets anders; over de hutten. Ze bestonden
uit twee eenpersoons-bedden. Het bijzondere
was dat bij aankomst de bedden opgeklapt
stonden. Ik heb nog gekeken hoe ze omlaag
konden, maar dat ging niet gemakkelijk; dus

rechtop laten staan. Later bleek dat wij ze niet
hoeven uit te klappen. Tijdens het diner werden de bedden neergelaten en opgemaakt en
’s morgens tijdens het ontbijt weer teruggezet.
Dat werd door het personeel gedaan; wij hoefden niets te doen. Slapen overdag kon wel, wat
moeilijk, maar het ging; op een smal, half bed.
In de loop van dit verslag heb ik op verschillende plaatsen blijk gegeven van mijn dankbaarheid om met dit koor zo iets te mogen meemaken. Ook aan het einde van dit verslag: Wij
hebben volop genoten. Het was een mooie,
onvergetelijke reis. Wij zullen de reis niet gauw
vergeten. Dit mag o.a. blijken uit dit verslag dat
ik zonder aantekeningen zo’n maand na de reis
nog kon weergeven. Wij hebben tijdens de
tocht op verschillende momenten vaak zeer
vriendelijke mensen mogen ontmoeten en
kennis mogen maken met koorleden, die ik nog
niet kende.
Met dank aan Jean Muitjens

Frank van der Meer, Leen Kuiper, Arie van Oudheusden, Arie Verboon, Cees Hokke en Will de Bruijn
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Limerick rubriek 15
Onze 'Statendam' was dan wel geen 'Zeekasteel'.
de benaming 'Rijnpaleis', zegt toch ook heel veel.
De rederij heeft niet voor niets als leuze;
Varen met Feenstra! ….. De beste keuze!
Aan meer dan alles was gedacht en niets was hen teveel.
Ook het bedienend personeel verdiende heel veel lof.
Doordat zij keihard werkten, was het voor ons tof.
De Bali serveerploeg deed hun uiterste best
en stak mede daardoor ver uit boven de rest.
zelfs hun monden spuugden vuur, evenals hun slof (fen).
In Andernach werd een schitterend concert gegeven
en ansichtkaarten naar de kinderen geschreven.
Ja, we waren echt in 't dichtbij buitenland
want de euro's vlogen er heel snel uit je hand.
Maar,….. heel erg blij dat wij niet thuis zijn gebleven.
In de Immanuëlkerk kreeg ik het van velen breed uitgemeten.
Want voor die zangdienst was ik in de haast mijn giletje vergeten.
Maar het siert u, niemand heeft mij dat echt kwalijk genomen.
De dominee wel !! Heeft zelfs bekérende pogingen ondernomen.
En heeft hiervoor ruim veertig lange minuten versleten.
In de Algemene Ledenvergadering, 't is niet te verzwijgen,
werd "en bloc" getracht een nieuw bestuur te verkrijgen.
Het kwartet rekende toch overduidelijk buiten de waard
want er werd bij stemming geen meerderheid vergaard.
Het lukte hen daardoor niet om de nodige zetels te bestijgen.
Na ons zomerreces gaan we dus weer gewoon lekker zingen.
Voor het jubileum, de Kerst en nog meer van die dingen.
Keihard moeten we weer gaan repeteren
en veel nieuwe mooie nummers instuderen.
Ja, Martin gaat de in ons vermeende talenten uitwringen.
Nou, vooruit, voor de vakanties, een kleintje extraatje nog dan.
Een goede grap kost niets en je wordt er vrolijk van.
Een bejaarde tenor riep eens; Ik moet een plas !!!!
maar kwam drie weken later terug als tweede bas.
De arts had gezegd; Het puberen is over, je bent nu een man !!
Henk Hey.
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Martin met de meisjes

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

Gedicht
Aan Folkert is een groot dichter verloren gegaan. Het was zo’n nacht waarin hij de slaap niet kon
vatten, honderden schapen had geteld, de koelkast leeg had gegeten, een extra cb’tje had genuttigd en vervolgens onderstaand unieke dichtsel in elkaar prutste, zijnde een variant op het ons zo
bekende “mango, mango, mago meloenen.” Met als resultaat, een complete groenten en fruithandel die wij graag met u willen delen.
Mango mango mango Meloenen Mango mango mango [2x]
Ananas Bananen Ananas [2x]
Kiwi kiwi kiwi Kiwi kiwi kiwi Kiwi kiwi kiwi Kiwi kiwi kiwi [2x]

Krenten krenten krenten Rozijnen Krenten krenten krenten [2x]
Papaja Citroenen Papaja [2x]
Dadel dadel dadel Dadel dadel dadel Dadel dadel dadel Dadel dadel dadel [2x]

Kroten kroten kroten Andijvie Kroten kroten kroten [2x]
Rabarber Snijbonen Rabarber [2x]
Spruiten spruiten spruiten Spruiten spruiten spruiten Spruiten spruiten spruiten Spruiten spruiten spruiten 2x]

Tulpen tulpen tulpen Narcissen Tulpen tulpen tulpen [2x]
Hyacint Ranonkel Hyacint [2x]
Lelie lelie lelie Lelie lelie lelie Lelie lelie lelie Lelie lelie lelie [2x]

Appels appels appels Kweeperen Appels appels appels [2x]
Kastanjes en Pruimen Kastanjes [2x]
Kersen kersen kersen Kersen kersen kersen Kersen kersen kersen Kersen kersen kersen [2x]
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Rozenburgs Mannenkoor
Oprichtingsdatum

: maart 1927

Beschermvrouwe

2e Voorzitter

: Mevr. De Sutter- Besters
Voormalig burgemeester van Rozenburg
: M. van Broekhoven
: C. Hokke Kerkweg 4 3237 LE Vierpolders
tel.: 0181 417128 email c.hokke6@upcmail.nl
: J. de Groot Meeuwensingel 25 3181 SK Rozenburg
tel.: 06 54771316 email jandg@upcmail.nl
: L. Kuiper Molenweg 115 3181 AV Rozenburg
tel.: 0181 216116 email kuiper.l@hetnet.nl
: H. Heij Rietgorslaan 26 3181 SN Rozenburg
tel. 0181 214776 hfheij@rozenburgs-mannenkoor.net
: Vacature

2e Secretaris

: Vacature

Algemeen lid

: A.Verboon Westgaag 4a 3155 DE Maasland
tel.: 010 5920376 email apverboon@hetnet.nl
: Postbus 1150 3180 AD Rozenburg
: Aart van Eijsden a.vaneijsden@chello.nl
Arie van Oudheusden amvanoudheusden@upcmail.nl
: Elke donderdagavond in verenigingsgebouw
“Muziektheater De Ontmoeting” Koninginnelaan 9 te Rozenburg
van 19.30 uur t/m 21.45 uur.
: € 12,50 per maand
: 3110813 t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor

Dirigent
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bibliothecaris

Secretariaat
Redactieadres
Repetities
Contributie
Gironummer
Website
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: www.rozenburgs-mannenkoor.nl

