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Van de voorzitter
Weer zijn we een tijdspanne verder in de geschiedenis van ons mannenkoor. Het op dit papier zetten van achter ons liggende gebeurtenissen zal geen verbazing bij u wekken. We hebben
het ten slotte allemaal mee beleefd.
Een belangrijke verenigings gebeurtenis was voor u, maar
ook zeker uw bestuur, onze jaarlijkse ledenvergadering.
Met uw inspanning is ook deze vergadering gedisciplineerd
verlopen. Het vervolg heeft u niet allemaal meegekregen.
Alle vraagstellingen en opmerking uit de ledenvergadering
zijn opgepakt en worden uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan
is dat Arie van Marion en Jan van Leeuwen worden uitgenodigd op de reguliere vergadering van de muziekcommissie om hun wens tot het meer laten horen van Nederlandse
zang als agenda punt te bespreken. Zonder vooruit te lopen op de uitkomst hiervan herinner ik de woorden van ons
koorlid met verborgen talenten, Piet van der Berg tijdens
zijn muziekonderricht. Als 1 man Nederlands zingt is het te
verstaan. Maar wat als 100 man een Nederlands lied zingen. Verder zal het bestuur de opmerking van Johan Belder, over het met zorg uitnodigen van medewerkenden aan
een concert, laten meewegen bij het invullen van komende
concerten.
Ons gewaardeerd lid Gijs van Eijsden heeft inmiddels instemming verkregen om met u een bijeenkomst te beleggen om met uw inbreng de doelstelling, nieuwe jongere
mannen enthousiast te maken voor het Rozenburgs Mannenkoor, te verwezenlijken. Hiertoe zijn de eerste gesprekken al gedaan met een aantal op uitnodiging aangezeten
mannen uit ons midden. Natuurlijk weten we dat ons koor
in ledental achteruit dreigt te gaan. Maar laat u herhaald
gezegd worden hierin niet te berusten. De beste ledenwerving is door mond op mond reclame. Maak uw omgeving
zo betrokken en help ze over de drempel.
Inmiddels is het eerste jaar in het muziektheater achter
ons. Dank zij uw inzet kan ook op dit feit positief terug gekeken worden. Er moet wel meer worden gesjouwd en dat
gebeurt met grote betrokkenheid door een paar mannen.
Hopelijk is dat u niet ontgaan en neemt u de moeite, als het

u uitkomt en als het u mogelijk is, deze
mannen te helpen. Vele handen maken
dan, zeker in dit geval, het werk licht.
Er is gekozen om het jaar door concerten te blijven geven. Wij rekenen op uw
motivatie. Natuurlijk respecteren wij u
uw vakantie planning maar schuif als
het u mogelijk is, ongecensureerd, aan
bij onze concerten. Er wordt veel verwacht van ons Rozenburgs Mannenkoor in Dreischor, Rotterdam en

Brielle. Laten we deze verwachting met
vereende kracht waar maken.
Laat ik besluiten met de wens dat u in
het vervolg naar Martin kijkt zoals u
recent naar Rob Effering heeft gekeken. U was getuige van het resultaat.
Met hartelijke zangersgroet,
Jacob Boxhoorn

Om niet te vergeten
Het parkeren
rondom de Ontmoeting blijft problematisch. Natuurlijk wil iedereen zijn
auto als het kan in
het gebouw parkeren maar dat is
helaas niet mogelijk. Inmiddels staan er
verwijzingsborden op de Koninginnel-

aan die aangeven waar wel geparkeerd
mag worden. O.a. wordt er verwezen
naar de parkeerplaats achter de bibliotheek. Maak gebruik van de ze parkeermogelijkheid zodat de omwonenden
ons te vriend blijven, onze Cd’s kopen,
onze concerten bezoeken, het koor en
de parkeerdiscipline roemen en wellicht
uiteindelijk zelf ook op donderdagavond
aanschuiven om mee te zingen.

Rozenburgs Mannenkoor het gehele jaar door 2008.
5
januari, zaterdagmorgen. Nieuwjaarsreceptie aan boord van de m.s.
Stadspoort. Als we binnenkomen worden we op een prettige wijze welkom
geheten door een penningmeester met
gratis consumptiebonen. Na het schudden van de handjes en somstijds knuffeltjes van de dames, worden de trossen losgegooid en vertrekken we. Ditmaal maken we een tour door de havens van Rotterdam. Buiten striemt de
regen tegen de ramen. Binnen is het
warm en gezellig. Hartverwarmend, is
de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak van
de voorzitter. Vervolgens het huldigen
van de jubilarissen, respectievelijk Wim
van Dam 40 jaar en Arie van der Ende
25 jaar. Een tafel die uit de vloer oprijst,
als een soort “tafeltje dekje”. rijkelijk
voorzien van maagvullende spijzen. Bij
de lunch koffie, thee of melk in zoete en
zure variëteiten. Kortom de inwendige

2

mens komt niets tekort tijdens de tour.
Dat de op deze wijze gepresenteerde
Nieuwjaarsreceptie aanslaat hebben wij
vanmorgen vroeg al kunnen waarnemen. Vertrek van de Stadspoort was
gepland om elfuur. Inschepen vanaf tien
uur. Echter het eerste enthousiaste
koorlid stond in de koude natte ochtend
al voor achten te kleumen aan de kade,
om ja maar op tijd aan boord te zijn!

3 februari, zondagmorgen. Medewerking Eucharistieviering in de kerk van
Het Heilighart te Schiedam. Een Eucharistieviering voor vroege vogels,
aanvang dienst 9.45 uur. Een indrukwekkende mis waar het RMK met hart
en ziel haar medewerking aan verleent.
22 februari, Een droeve dag, Chris
Degeling erelid van het Rozenburg’s
Mannenkoor, wordt door de koorleden
de laatste eer bewezen. Ook al was
Chris bijna zevenentachtig jaar oud,
zijn hart was nog jong en zijn geestkracht sterk. Na een noodlottig ongeval
met zijn scootmobiel werd Chris opgenomen in het ziekenhuis. Een hersenbloeding, die niet te stelpen was, werd
hem fataal. Voor diegene onderons die
Chris als koorlid hebben gekend, zal hij
altijd als een markante figuur, met een
geheel eigen inbreng binnen het RMKgebeuren in hun herinnering voort blijven leven.
28/29 maart, Feest in Muziektheater
De Ontmoeting, eindelijk is de opening
daar. Het is vrijdagmiddag als de officiële opening plaatsvindt. Een gelegenheidskoortje, samengesteld uit bestuursleden van Rozenburgs Dameskoor, Canticum Novum en RMK zingen, en veel wijze woorden worden
gesproken door evenzoveel wijze mensen. Heel veel werk is er verzet door
de vrijwilligers. Het resultaat mag er
wezen. Tot onze beschikking staat een
perfecte repetitieruimte met een prima
akoestiek!
Zaterdag 29 maart mag iedere RUMOER vereniging zijn of haar stem of
instrument laten horen. Het worden
klinkende noten welke zij ten gehore
brengen. Na afloop is er een spetterende feestavond en tot in de late uurtjes
wordt er gedanst,
In wat eenmaal een kerk was waar een
dominee zijn scepter zwaaide, zwaaien
vanaf nu, dirigenten met de handjes of
het dirigeerstokje.

12 april, zaterdagavond. Medewerking
benefietconcert t.b.v. Unicef in de Ontmoetingskerk te Spijkenisse. Theo de
Vlieger een bevlogen organisator, organiseert regelmatig benefietconcerten. Ditmaal voor Unicef. De piano is
wat gammel maar het RMK schittert
deze avond op haar eigen, eigenwijze,
wijze! Na de pauze treedt het Shantykoor van de Rotterdamse brandweer
voor het voetlicht.
Het wordt een gezellige boel, met een
helaas voor de organisatie wat tegen–
vallend bezoekers-aantal.

4 mei, dodenherdenking. Een sobere
plechtigheid waarbij het Rozenburgs
Mannenkoor met overige aanwezigen
even teruggaat in de tijd.
10 juli, donderdagavond. Het jaarlijks
miniconcert wat het Rozenburg’s Mannenkoor in het Baken verzorgt, is ook
deze avond weer een succes. Zorgen
wij voor het culturele gebeuren, de
dames van het Baken verzorgen de
inwendige mens. Zang en een neutje.
Het is een onafscheidelijke combinatie.
Immers niet voor niets luid het gezegde
al eeuwenlang “zonder drank geen
klank”. Waarbij opgemerkt dient te worden dat dit niet inhoud dat er alleen
aan alcoholische drankjes moet worden gedacht. Ook een glas water volstaat uitstekend, wellicht een nieuw
gezichtspunt voor de RMK koorleden,
maar het is een onomstotelijke waarheid.
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17 juli, donderdagavond. Koepelconcert, ter afsluiting van de eerste helft
van het koorjaar het traditionele Koepelconcert. Ditmaal een heel speciaal
gebeuren. De weergoden zijn ons niet
gunstig gezind deze donderdagavond.
Staat men in de Koepel nog redelijk
droog. De luisteraars zouden met zuidwester en paraplu de aanhoudende
stortbuien moeten weerstaan. Er wordt
snel en doeltreffend gereageerd. Op
naar ons nieuwe honk aan de Koninginnelaan. De bezoekers, voor zover
deze nog bij de Koepel komen opdagen, worden door een bestuurslid verwezen naar het muziektheater. Eenmaal binnen, wordt er een vlekkeloos
programma gepresenteerd. Bezoekers,
dirigent en zelfs koorleden zijn tevreden over dit alternatieve Koepelconcert. De haringen op kosten van de
penningmeester weggespoeld met een
glaasje fris, smaken wederom voortreffelijk. En tot slot kunnen we eindelijk op
vakantie!

Tweede helft 2008
10 oktober, vrijdagavond. Jubileumconcert Zorgcentrum Hooge-Werf Portugaal. Afspraak was, na de vakantie
storten wij ons op het nieuwe Kerstrepertoire. Echter Hooge Werf was al
vroegtijdig vastgelegd. Het werd een
warme avond. Warm in tweeërlei opzicht. Een temperatuur die er niet om
loog maar ook een warm gevoel bij de
presentatie van het concert. Organisatie en bezoekers waren dik tevreden
over de avond.
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Kerst 2008. Eindelijk de vrije hand voor
Martin. Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar er staan vijf Kerstconcerten c.q. medewerkingen aan Kerstzangdiensten op het programma. En
het is over deze vijf avonden dat ik
toch even mijn mening aan u wilt weergeven. Het waren vijf concerten op rij
en vijfmaal was ik erbij, Als eerste
moet het mij van het hart dat ik mij
geen concertavond eenzaam heb gevoeld. Niets dan lof voor de meer dan
voltallige opkomsten tijdens de Kerstconcerten. Toch heeft er hier en daar
wat aan de uitvoeringen geschort. Als
direct medeverantwoordelijke heeft dat
mij persoonlijk nogal geraakt. Laten we
optredens de revue eens laten passeren.
14 december, zondagavond, Kerstzang Grote of St.Janskerk, Schiedam
i.s.m. de Rijnmondband. Een eeuwenoude sfeervolle kerk, verlicht met kaarsen en een ruim aantal bezoekers.
Alles was aanwezig om er een bijzondere avond van te maken. Helaas
kwam e.e.a. niet echt uit de verf. De
Rijnmondband speelde oorverdovend
en daar waar wij vervolgens oorstrelend hadden moeten klinken, viel de
gehele klank een beetje weg. Ongevraagd dirigeerde Martin van tijd tot tijd
een ppp zingend koor wat nauwelijks
hoorbaar was. Waren wij zo onder de
indruk van de ruimte dat de kelen
dichtgesnoerd werden? Ik weet het niet
maar genieten voor koor en bezoekers
was even niet aan de orde!

20 december, zaterdagavond, Kerstconcert, Muziektheater De Ontmoeting.
Soms kan het verkeren, zoals dat heet.
Waren we in Schiedam niet echt bij de
les. Muziektheater De Ontmoeting zorgde voor een wederopstanding van het
RMK. De basis, een door Folkert Koning ontworpen podium. Het orgel van
Cees Lievaart met Peter aan de toetsen, Anika van der Holst met haar authentieke Stradivarius, het Koperkwintet
de MaasBrass en Martin aan de vleugel. Voor de pauze een stemmig in
zwart/rood gekleed RMK, en na de koffie, een RMK in de nieuwe outfit, het
frivole gilletje met dito strik. Het zag er
gelijk tien jaar jonger uit en klonk eveneens tien jaar jonger. Kortom veel wat
in Schiedam niet gelukte, lukte hier wel.
Zelfs de opbrengst in de collectebussen
die niet alleen rinkelde maar zelfs soms
ritselde, stemde de penningmeester tot
tevredenheid!
21 december, zondagavond Kerstzang
Catharijnekerk, i.s.m. Rozenburgs Dameskoor. Niet alles verliep vlekkeloos.

Daarbij kwam ook nog een problematische kooropstelling. Het blijft lastig voor
ons als koor om op geruime afstand

van elkaar gezamenlijk iets te zingen.
Op een kluitje prima, zing jij, dan zing ik
mee! Is de afstand wat groter, dan is
ook het probleem evenredig groter. Om
dit probleem op te lossen, hebben wij
een dirigent en een oplossing zou misschien kunnen zijn om tijdens het zingen van tijd tot tijd eens naar de dirigent
te kijken. Helaas wordt er niet altijd de
nodige aandacht aan deze illustere man
besteed! Blijft natuurlijk eveneens belangrijk dat koor, en zeker de begeleider zo’n beetje dezelfde muziekpartituur
voor de neus hebben.
23 december, dinsdagavond, Kerstconcert Groote Kerk, Maassluis Wat de
apotheose had moeten worden, werd
een moeizame gang naar de stal van
Bethlehem. Even voor uw informatie.
De planning was als volgt: het podium
zou opgebouwd worden naast de
preekstoel voor het orgel. De Dooptuin,
de ruimte voor de preekstoel zou worden opgevuld met pallets waarop de
MaasBrass zou plaatsnemen. Voor de
preekstoel in twee rijen het Handcarillon, duidelijk zichtbaar voor het merendeel van de bezoekers. En dan druppelen de eerste problemen en beperkingen op je hoofd. De Dooptuin mocht
onder geen voorwaarde meer worden
gebruikt. Valt onder monumentenzorg,
en als we de koster mogen geloven,
eveneens onder het wereld erfgoed!
Het podium, voor veel geld gehuurd van
het Westlands Mannenkoor, was niet
beschikbaar. Als alternatief een ingehuurd podium wat een meter dieper
was, met alle gevolgen van dien. Het
Nederlands Handcarillongezelschap
verscheen zonder dirigent, deze was
geveld door ziekte, nog een tweede
belangrijke klokkenluider door griep
afwezig. De vervangende dirigent
moest hierdoor zelf meespelen en stelde dat de normale opstelling, twee rijen
tafels achter elkaar, nu niet mogelijk
was. Men moest in één linie staan,
waardoor het geheel te breed werd om
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direct naast het podium plaats te kunnen nemen, zoals gepland was. De
MaasBrass zouden we omhoog brengen met enkele podiumstukken, direct
achter de bellen. Helaas was dit door
de lintopstelling van het carillon niet
meer mogelijk. Kortom een ongelukkige
samenloop van omstandigheden zorgde
voor veel kommer en kwel voorafgaande aan het concert. Voeg daar nog een
haperend koor aan toe en de catastrofe
is min of meer compleet. Henk den
Haan, beroofd van zijn microfoon, begon audio technisch gehandicapt aan
zijn taak om de bezoekers van informatie te voorzien. Het enige positieve wat
er misschien te melden is, was een
sjiek gekleed Rozenburg’s Mannenkoor
in de complete nieuwe outfit. Smoking,
gilet en de gedistingeerde pochet in het
zakje en dito strik om de keel gesnoerd.
Het mocht niet baten na afloop verlieten
morrende sponsoren en teleurgestelde
bezoekers de kerk. Voor de organisatie,
uw bestuur en al die overige medewerkers een avond om niet te lang bij stil te
blijven staan. Laten we in 2009 trachten
de nare nasmaak proberen weg te nemen en zorgen voor een ouderwets
sfeervol en geslaagd Kerstconcert.
24 december, woensdagavond, Kerstzang Welkomkerk i.s.m. de fanfare Ons
Genoegen. Gelukkig is er nog een
Kerstzangavond in Rockanje. We mogen hier nog eenmaal onze stem laten
horen. Vooraf krentenbrood en chocolademelk en/ of koffie van Anja. En zie

daar, waar er voorafgaande avonden
altijd wel ergens iets mis ging, gaan we
deze avond ervoor. Alles kan en alles
lukt. Zo staan we hier, de kerstavond,
met bijna zeventig mannen op het podium voor de preekstoel van dominee
Wilschut gepakt.! Voeg daarbij Ons
Genoegen en de avond kan niet meer
stuk. En er wordt gezongen. Het geluid
komt bij sommigen mannen van zo diep
dat een krentje van de vooraf genuttigde krentenboterhammen de kerk in
vliegt. Het deert niemand. Als na afloop
de bezoekers tevreden de kerk uitschuifelen barst het voltallige koor nog eenmaal los met het lied van de naar huis
kerende herders uit Hamond. Het is een
genot, verteld later een bezoeker, om
het Rozenburg’s Mannenkoor, kijkend
naar de dirigent, zich niet verschuilend
met gebogen hoofden achter de muziekmappen, maar voor deze laatste
avond voor eenmaal voluit zingend, te
zien en te horen. Zo gaat een ieder, die
deze avond heeft meegemaakt en meebeleefd met een tevreden gevoel naar
huis. Kerst 2008, er gebeurde veel, niet
alles was perfect, het lijkt mij dan ook
verstandig om met de wijze woorden
van de in de Nieuwjaarstoespraak van 3
januari 2009 door de voorzitter van het
Rozenburg’s Mannenkoor uitgesproken
woorden te besluiten.
Kijk in de zon dan valt de schaduw achter u

Zorgcommissie
In de ziekenboeg van het Rozenburg’s Mannenkoor is het op
dit ogenblik gelukkig niet druk.
Theo Alofs, is geopereerd.
Operatie geslaagd, helaas kreeg Theo
een ernstige terugslag bij thuiskomst.
Hij heeft hierna weer enige tijd in het
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ziekenhuis doorgebracht. De toestand
is nu weer stabiel, maar Theo moet nog
geruime tijd herstellen. Wij wensen hem
veel sterkte en een spoedig herstel toe.

In memoriam
22 februari 2009 overleed op 70 jarige
leeftijd, 2e tenor, Coert Schwagermann.
Coert was lid van het Rozenburg’s
Mannenkoor vanaf 2005. Een bevlogen
zanger. Aandrager van veel goede
ideeën en een onvermoeibare organisator. Een kleine greep uit de door
Coert aangedragen zaken, zingen in
de zaterdagmiddagcyclus van de Grote
of St. Janskerk in Schiedam. Het Kerstconcert 2008 in dezelfde kerk. De nieuwe outfit, het giletje met bijbehorend
strikje, een idee van Coert. Willen jullie
zingen op een trans van één van de
molens van Schiedam met in je hand
een glaasje Ketel-1 geklemd, oké daar
zorg ik voor! Eén van zijn laatste ideeën was een elfsteden/dorpentocht in de
omgeving van Rozenburg.
Met het RMK zingen in Brielle, Oostvoorne, Rockanje, Zwartewaal, Heenvliet, Geervliet en aan de andere zijde
van de rivier. Maassluis, Maasland, De
Lier enz. En dat alles om het ledental
van ons dierbaar mannenkoor weer
wat op te krikken. Helaas mocht hij dit
alles niet meer meemaken. Zijn gezondheid was al geruime tijd slecht en
de donderdagavond komen repeteren
was al maanden niet meer mogelijk.

Een hartaanval velde deze geestelijk
zo sterke man. In besloten kring is hij
naar zijn laatste rustplaats gebracht.
Voor zijn vrouw zal het stil worden in
het huis aan Den Bommelsestraat in
Schiedam.
Wij wensen haar de kinderen en verdere familieleden heel veel sterkte toe.
Voor ons was hij een lid welke men
niet zo snel vergeet. Moge hij rusten in
vrede.

Personalia
Helaas ditmaal geen melding van een
nieuw lid. Wel een aspirant-lid en dat
stemt in ieder geval hoopvol. Anton
Meulmeester heeft enige repetities
bijgewoond en overweegt om lid te
worden. Naar binnengebracht door
Klaas Qualm, een voorbeeld wat navolging verdient. Als we allen één nieuwe
zanger meebrengen in de komende
maanden hebben we aan het eind van
het jaar weer honderdtachtig leden!
Kijk, zo simpel is dat! Klaas heeft zijn
taak al volbracht, nu u nog.

Vertrekkende leden:
René Baghus heeft om persoonlijke
reden zijn lidmaatschap moeten beëindigen.
Hij geeft aan het lidmaatschap bijzonder prettige ervaren te hebben, zij het
dat het slechts voor korte tijd was.
Wenst een ieder nog veel jaren zangplezier en hoopt in de toekomst, als de
omstandigheden dit toelaten, nog eens
terug te mogen komen bij het koor.
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Voorlopige Activiteitenkalender Rozenburg’s Mannenkoor
4 mei

donderdag, dodenherdenking Rozenburg

16 mei

zaterdag, concert in de Sint. Adriaanskerk te Dreischor, Zeeland

24 mei

zondag, medewerking slotmanifestatie Rotterdamse operadagen.
Rotterdam

28 mei

donderdagavond, miniconcert, Tweemaster Maassluis.

27 juni

zaterdag, medewerking jubileumconcert Nieuwlandkoor, St. Catharijnekerk te Brielle

2 juli

donderdag, Bakenconcert. Rozenburg

9 juli

donderdagavond, seizoen afsluiting Koepel of Ontmoetingconcert.
Rozenburg

3 sept.

start 2e halfjaar 2009

23 okt.

vrijdag concert i.s.m. Sempre Cresendo. Hellevoetsluis (onder voorbehoud)

21 of 28 nov. concert i.s.m. fanfare Ons Genoegen, Rockanje (onder voorbehoud)
18 dec.

vrijdagmiddag kerstviering Bernissesteijn Zuidland.

23 dec.

woensdag, kerstviering Swinshoek, Rockanje

24 dec.

donderdag, medewerking Kerstnachtdienst Immanuëlkerk, Rozenburg

Schenking
Piet van de
Berg onze eminente 2e tenor
en interim dirigent, werd dit
jaar 70 jaar.
Een reden om
met een vast gewortelde gewoonte te
breken. Ditmaal geen verjaardagscadeautje krijgen, maar een geschenk
weggeven! De gelukkigen zijn wij de
leden van het Rozenburg’s Mannenkoor en het cadeau is zeker de moeite
waard. Als muziekkenner bij uitstek
heeft Piet in samenspraak met de diri-
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gent voor een prachtig stuk muziek
gekozen en aan het Rozenburg’s Mannenkoor geschonken. De Deutsche
Messe van Franz Schubert "Gesang
zur Feier des Heiligen Opfers", is een,
uit acht afzonderlijke delen samengesteld muziekstuk, welke zowel afzonderlijk alsmede aaneengesloten kan
worden uitgevoerd. Namens het bestuur, koorleden en dirigent willen wij
op deze plaats Piet van de Berg bedanken voor dit gulle gebaar! En natuurlijk wensen wij hem nog heel veel
goede gezonde zangjaren binnen ons
dierbaar Rozenburg’s Mannenkoor!

Vakantiegevoel door Henk Hey
Normaal gesproken, is het niet gebruikelijk om een verhaaltje in deze nieuwsbrief te schrijven waarin een gebeurtenis in het privéleven het onderwerp is.
Het navolgende is echter zo bijzonder,
dat ik het u niet wil onthouden. Enige
jaren nadat wij op ons huidige adres
zijn gaan wonen, heb ik op één muur
van de woonkamer steenstrips geplakt.
Nu, na ± 30 jaar, waren wij deze muurversiering eigenlijk een beetje zat en
werd nagedacht over de manier, en het
tijdstip, waarop we die strips zouden
gaan verwijderen. Van onze verhuurder
hadden wij intussen bericht gekregen
dat op 12 december 2007 onze woning
gerenoveerd zou gaan worden. Dus
kwam het erg goed uit dat de gewenste
verwijdering met die renovatie ging samenvallen omdat we dan toch in de
rommel zouden komen te zitten. Zo
gezegd zo gedaan. Met een aantal forse klappen, een hoop stof en een berg
puin was het voor mij niet zo’n probleem de strips te verwijderen. Hetgeen
daarna te zien was, gaf een dusdanig
beeld, dat ik er geen brood in zag om
de toegebrachte schade aan de muur te
herstellen want, met de steenstrips,
was ook de stuklaag eraf gekomen. De
goede raad en daad lagen gelukkig bij
onze twee oudste zoons die wel zo
vriendelijk en ervaren waren om opnieuw te komen stukadoren. De muur
werd weer glad, strak en hagelwit.
Voorlopig konden we weer fatsoenlijk
wonen tot ik er aan toe zou zijn om de
gehele woonkamer opnieuw te behangen. Toen de genoemde renovatie achter de rug was, ben ik eerst de kamers
op de bovenverdieping opnieuw gaan
behangen en verven. De schade die de
werklieden daar hadden toegebracht
was zodanig dat dat toch wel het meest
noodzakelijk was. Daarna heb ik in de
keuken en het aangebouwde halletje
hetzelfde gedaan. Intussen was de tijd
aardig in de richting van de zomer door-

gedraaid en ben ik op een moment met
de werkzaamheden gestopt om dat het
veel te mooi weer werd en ook omdat
mijn vrouw Paula en ik, het nog niet
eens waren hoe we de woonkamer
zouden willen gaan herinrichten. De
eerlijkheid gebied mij te zeggen dat dit
nog niet veranderd is, maar zou dat wel
het geval geweest zijn, dit verhaal zou
niet zijn geschreven.
Even tot zover …….
In december 2008, vierde Paula een
geboorte dag die het verantwoord
maakte om iets speciaals te organiseren. Bij de VVV in Brielle werd een historische stadswandeling besproken
waarbij deskundige gidsen ons gezelschap over de belangrijke monumenten
en historische gebeurtenissen konden
informeren. Daar er meerdere genodigden niet afkomstig waren uit onze omgeving en omdat onze mogelijkheden
thuis niet toereikend zijn om zo’n groot
gezelschap iets te eten aan te bieden,
werd een reservering gedaan bij de
“Hoofdwacht” aan de Voorstraat in
Brielle. Bij de meeste lezers onder u
wel bekend neem ik aan. Gekozen was
voor een stamppotbuffet waarvan wij
achteraf zeker geen spijt hebben. Het
was allemaal perfect toebereid en daar
het juist op die dag bijzonder koud was
met een straffe Noordelijke bries, is het
de juiste keuze geweest.
Tijdens de interessante stadswandeling
werden we door onze schoondochters
geïnformeerd waarom onze twee zoons
niet meegekomen waren. De één moest
op de thuisgebleven kinderen passen
en de ander was gebeld omdat hij een
plotseling ziek geworden collega moest
gaan vervangen zodat zij, jammer maar
helaas, later ofwel helemaal niet konden komen. Groot was onze vreugde
dan ook toen zij dan toch, halverwege
het stamppotbuffet binnen kwamen en
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alsnog aan konden schuiven om van
het feestmaal te genieten. Om op hun
verhaal af te gaan, waren zij ook te laat
omdat er files, opstoppingen en andere
hindernissen waren die genomen
moesten worden. Bij onze thuiskomst
bleken al de opgegeven argumenten
maar een wassen neus want toen
kwam de ware aap uit de mouw. De
door Paula bereikte leeftijd was weliswaar niet zodanig dat het een echte
mijlpaal is te noemen maar wel een
jaartal wat voor de kinderen aanleiding
was om over een bijzonder cadeau na
te denken.

zijn en plakken we er weer een echt
behangetje over heen. Het enige wat
blijft en niet te verdoezelen valt, is die
leeftijd van Paula.
Maar dat geldt voor iedereen, toch… ?

Limerick rubriek 4 door Henk Hey
Een damhert op de stille heide bij Vuren
Stond in de bronstijd naar een hinde te gluren
Hij burrelde er hevig op los
Daarop kwamen er nog twintig uit het bos
Nou, toen kreeg hij het nog zwaar te verduren.
Een Kozakkengroep in het noorden van Vi-agra
Kreeg altijd bij het avond eten een pil na
Zij wisten eigenlijk niet eens waarvoor
Tot er één slim was, die had het door
En die lopen ze nu allemaal ach-terna.
Als een dirigent met z’n armen gaat bewegen
Zit hij niet om een groter maat jasje verlegen
Hij geeft door dat slaan
Aan ’t koor de maat aan
Maar, hij heeft toch wel een giletje gekregen.
Een zeer goed pianostemmer in Dieren
Kon de juiste madam maar niet versieren
Hij deed veel uitstekend werk
Kwam daarvoor ook veel in de kerk
Maar het liefst ging hij naar particulieren.
===================

Een echte vakantie zou veel te gek en
veel te duur geweest zijn maar het
door hen gevonden alternatief is zeker
zo mooi. De –in hun ogen – veel te
lang wit gebleven maar gestuukte muur
hebben zij in de tijd dat wij liepen te
wandelen voorzien van een schitterend
behang. Het uitzicht over een Grieks
aandoend land - of beter gezegd - zeegezicht is daarop heel fantastisch. De
werkelijkheid kan bijna niet mooier zijn
denken we, al zijn wij daar nog nooit
geweest. Wanneer je er naar kijkt, krijg
je het gevoel op een hotelkamer te zijn
met een uitgebouwd terrasje. Je zou zo
maar je glaasje wijn op de 3D balustrade willen zetten en gaan genieten
van het uitzicht. Voorwaar, het was een
mooi cadeau, een leuke geste, een
geslaagde grap maar het zal wel net
gaan als met een echte vakantie, over
niet al te lange tijd zal het weer voorbij
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Een tandarts, niet voor ons, maar voor paarden
Kon bij het Rotterdams Opera Koor niet zo aarden
Hij mocht daar niet bassen vanaf een balkon
En ook niet spontaan spelen op zijn accordeon
Dat deed hij wél bij ons, op de Marlina, vol zangbejaarden
De toetsen beroerde hij gelijk kiezen en tanden
Met oersterke vingers en hele grote handen
De balg trok hij vol en speelde hem leeg
Zodat hij een mooie melodie uit dat instrument
kreeg
En wij bijna in dat kleine café aan de haven belandden.
=====================
Een hele goede bas van een mannenkoor in Vorden
Nam op de atletiekbaan 2 x per week alle horden
Tot op een keer hij er eentje goed miste
Omdat hij zich in de hoogte vergiste
Zo kwam het dat hij nog een goede 1e tenor is
geworden.
Maar,zo was er ook eens zo’n hoogzinger in Assen
Die nooit eens tijd had om zijn gebit goed te wassen
De tanden gingen één voor één kapot
Zijn kiezen braken af, die waren kuis verrot
Nu is zijn lidmaatschap opgezegd.
Ook bij de bassen.

Rozenburgse Volkslied
Studeerden wij in maart tijdens de opendag in De Ontmoeting ijverig het
Rozenburgse volkslied, in geschreven door de heer Bergwerff en op muziek gezet
door een oud dirigent Lieuwe Eringa. Zelf hebben wij ook reeds sinds 2007 een
tekst met deze strekking in ons bezit. Het was tijdens een nazit aan de bar in de
Nieuwe Schans dat Martin verzuchte “eigenlijk zouden we als RMK ook eens een
Rozenburgslied moeten hebben”. OK, werd er gezegd, wij zorgen voor de tekst en
jij schrijft de muziek erbij.
De tekst was snel gereed.Tekst en muziek waren helaas, volgens de dirigent,
moeilijk te verenigen. Jammer het was een simpel concept met slechts twee
coupletjes en een refrein. Bij goedkeuring en de benodigde muziek, was het de
bedoeling er nog wat coupletten bij te maken. Maar als tekst en muziek niet klikken
wordt het moeilijk. Het betrof de onderstaande regeltjes welke wij u toch niet willen
onthouden.
Rozenburglied
Waar eens die Maeze stroomde naar ·t stille Noordzeestrand.
Is Rozenburg geboren uit platen klei en zand.
Vogelaar en boer bedijkten, slikken, gorzen, maalden polders droog.
Achter dijken wuifde graan en graasden koeien op het hoog
Zij bouwden boerenhof, huizen en een kerk.
Dit was hun eiland, vruchtbaar mooi en sterk.
Refr.
O, Rozenburg dierbaar plekje uit mijn dromen
Nooit zou ik ergens anders willen wonen.
De trotse kleuren rood en geel.
De Burcht met Roos, zij waken over het geheel.
Niets is meer zoals ·t eenmaal was de boer verdween.
Gespleten was de mooie droom, de planoloog verscheen.
En waar de mens zich vroeger naar de aarde boog.
Kijkt men nu naar havenkraan en industrie omhoog
Doch Rozenburg enclave tussen raffinaderij met sissend stoom.
Bleef groen en open , · t is daar waar ik nu woon.
Refr.
O, Rozenburg dierbaar plekje uit mijn dromen
Nooit zou ik ergens anders willen wonen.
De trotse kleuren rood en geel.
De Burcht met Roos, zij waken over het geheel.
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Even voorstellen Bram Oprel
De geschiedenis gaat
terug tot 1640 maar toen
bestond het Rozenburgs
Mannenkoor nog niet.
Wel is bekende dat er
toen al mensen met de
naam Oprel rondliepen.
En Bram is daar een nazaat van. Geboren in
1946 en tot 1958 wonend op de
Schansdijk om daarna te verhuizen
naar het Marijkeplein. Bram is vanaf 10
mei 2001 lid van het koor en zingt zijn
partij bij de 2e tenoren. “In april van dat
jaar was ik aanwezig op een dia avond
van de historische vereniging OudRozenburg. Deze avond werd omlijst
door een optreden van het Rozenburgs
Mannenkoor wat toen nog onder leiding
stond van Anne Posthumus. Martin zat
toen aan de vleugel. Het koor zong toen
onder andere ‘De Nacht’. Ik vond dat zo
indrukwekkend dat ik de eerst volgende
donderdag in de Nieuwe Schans ben
gaan luisteren” aldus Bram en hij realiseerde zich dat hij, ondanks de concerten in Rozenburg, de traditionele seizoensafsluiting in de muziektent op het
Marijkeplein en de verhalen van collega
Henk Goudappel veel had gemist. “
Op het koor zaten veel bekende van mij
en de donderdag daarna ben ik, na
gestemd te zijn door Anne, direct lid
geworden. Blijf jij maar bij de 2e tenoren” zei Anne. Het eerste concert van
Bram was het Koepelconcert van 2001.
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Anne Posthumus nam afscheid en Martin nam het dirigentstokje over. Zo is het
gekomen en Bram heeft tot op de dag
van vandaag geen spijt van zijn beslissing. En bekend is de uitspraak van
vele van ons “dat had ik veel eerder
moeten doen.” Bram was uiteraard niet
helemaal onbekend met het RMK. Vader Flip is jaren lang secretaris geweest
en ook zijn veel te jong overleden broer
Jan is tot in de zeventiger jaren lid van
het koor geweest. Net als neef Jan uit
Maassluis. Maar de familieband met het
koor is er nog steeds, Twee neven, Jan
de Bloeme (2e tenor) en Hen Varekamp
(2e bas) zingen ook al jaren hun partij.
Na het overlijden van Adrie Romers
werd Bram 2e blokhoofd, achter oud
collega Henk Goudappel. In 2007, toen
Henk overleed, werd Bram 1e blokhoofd. En er is nog steeds vraag naar
een 2e blokhoofd. Bram vervolgt “ik
geniet nog steeds van iedere repetitie
en natuurlijk van het schitterende pianospel van Martin. Ook de concerten vindt
ik geweldig. Mijn vrouw Annemieke is
daar ook altijd bij.” En Annemieke? Die
komt van de Poelluk (Poeldijk). Ontmoet in 1968 op het bekende Druivenfeest in Naaldwijk. En nooit meer van
zijn zijde geweken en inmiddels 38 jaar
getrouwd. Na zijn schooltijd moest er
ook gewerkt worden. Bram ging in 1961
werken in Maassluis bij de Walramit in
de Keucheniusstraat. Inclusief diensttijd
werkte Bram daar 7 jaar. Vervolgens
terug naar Rozenburg om bij het bekende Kans en Arkenbout 3 jaar in de constructiewerkplaats te gaan werken. En
vanaf 1971 op de taxi. “Vanaf 1974 rijdt
ik weer taxi bij Lievaart op Rozenburg,
want dat kun je het beste doen in je
eigen woonplaats” aldus Bram. Veel tijd
voor het koor had Bram eigenlijk niet
want hij werkte vol continu. Zo kon het
gebeuren dat midden in de nacht ineens Piet Bambergen op de stoep
stond en om een volle tank benzine

vroeg. Want Lievaart had ook een tankstation. Het werk bestond uit ziekenhuisvervoer, schoolkinderen, maar ook
het vervoer van treinmachinisten en
voor scheepvaartbedrijven. Sinds 1
januari 2008 is Bram met de v.u.t. en
rijdt hij nog twee dagen op de taxi.
Bram heeft 1 zoon (nog geen RMK lid),
een dochter, twee kleinzoons en twee
kleindochters. Getuige de sleepbootmodellen van de Zwarte Zee 3 en 4 heeft
scheepvaart zijn warme belangstelling.
De gezondheid laat hem enigszins in de
steek en daarom kom je Bram nogal
eens tegen op zijn scootmobiel of
bromfiets langs de Nieuwe Waterweg.

Maar ook wordt het sportpark van V.V.
Rozenburg regelmatig bezocht.
Niet op 16 mei as. want dan zingen we
in Dreischor. “Ik kijk nu al uit naar dat
concert en natuurlijk ook naar alle andere komende concerten” aldus Bram.
“Ik hoop dat wij met het Rozenburgs
Mannenkoor nog veel gezellige jaren
mogen beleven in ons mooie theater en
elders in het land”.
Met hartelijke zangersgroet 2e tenor
Bram Oprel.

Even voorstellen Koos Verhoev
Net 55 jaar getrouwd,
40 jaar woonachtig in
de Frederik Hendrikstraat op Rozenburg,
56 jaar lid van het RMK,
in blakende gezondheid
en 80 jaar jong. Zomaar
wat jaartallen en feiten
die alles zeggen over
het stuk geschiedenis
waar we zuinig op moeten zijn, Koos
Verhoef. Sinds 1953 1e tenor bij het
RMK en nooit meer weggegaan. Geboren op 8 maart 1929 en één uit een
gezin van 8 kinderen. Opgegroeid in
een arbeidersbuurt in Schiedam alwaar
de vader van Koos een Groentezaak
had. De eerste winkel met een aardappelschilmachine en een bel in deurmat.
Gemaakt door een handige oom. Een
fijne tijd, met pa mee in de Ford V8
naar de veiling in Westerlee om groente
te halen om die met de handkar voor 10
cent per uur weer uit te venten. Van pa
leerde hij uit het hoofd rekenen. Toen
vader in 1940 overleed en de oorlog
uitbrak veranderde alles. Koos ging
aanvankelijk naar de ambachtschool
maar bleef vaak thuis om zijn moeder te
helpen. Er ontstond leerachterstand en
toen de bezetters alles in

beslag namen was het helemaal over.
Er werd in korte tijd veel verhuisd in
Schiedam en in de hongertijd ging Koos
op pad om voor het hele gezin eten te
bemachtigen. Van armoede is Koos in
1944 op een tuinderij in Maasland op
de Oostgaag terecht gekomen. Niet
voor de lol, want er moest hard gewerkt
worden en het bracht alleen kost en
inwoning op. Zes dagen per week werken, zondagwerk niet schuwend, weinig
kleren en op van tapijt en ijzerdraad
zelfgemaakte schoenen. Het kerkgeld
brandde in de zak maar om de straf van
God niet over zich uit te roepen werd
het toch maar in de collectezak gegooid.
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In 1945 werd Koos door een oom opgehaald, zijn moeder was overleden en
het gezin Verhoef viel uiteen. De broers
en zussen werden in een weeshuis in
Wassenaar geplaatst en Koos ging bij
een tuinder in Naaldwijk werken. Na ½
jaar verkaste hij naar Honselersdijk.
Weer in de tuin, bij Valstar, Overgauw
en daarna bij de Zeeuw. Dat was de
beste van allen. Koos sliep in de schuur
en om de winter door te komen werd
een kosthuis gezocht. 15 gulden per
week verdienste en een kostgeld van
12,50 gulden. Dat was te duur en te
weinig om over te houden dus er ging
bijgeklust worden.
Voor 60 cent per uur per roede spitten,
tomaten binden, dieven en plukken, en
in de koude periode de kassen stoken
met geperst stro. En met het weinig
verdiende geld toog Koos maandelijks
naar zijn broertjes en zusjes in Wassenaar om ze met iets extra’s te verrassen. In 1949 werd Koos opgeroepen
om zich in Den Haag te laten keuren
voor de militaire dienst. Alles moest uit
en ook Koos voldeed aan het verzoek.
Ondanks dat Koos zijn stropdas om
hield werd hij goedgekeurd en via Den
Bosch en Haarlem en de Groote Beer
verzeilde hij in Indonesië.

Maar dat was van korte duur want na
een maand volgde overplaatsing naar
Hollandia op de noordkust van Nederlands Nieuw Guinea en vervolgens naar
de Afdeling Fak-Fak, één van de zes
afdelingen waarin Nederland NieuwGuinea was verdeeld.
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Een geweldige tijd volgde. Met de boten
van de KPM werd er steeds verplaatst,
er werd veel patrouille gelopen, er was
geen elektriciteit, er werd geslapen in
een klamboe, met touw en lianen werd
een nachtonderkomen gemaakt, de
jacht bracht vlees op tafel en na 3 a 4
weken kwam men weer, bebaard en al,
terug op de basis om op verhaal te komen.

Koos hielp ook mee met het bouwen
van scholen en kerken. Aan alles komt
echter een eind en in 1952 werd de
thuisreis aanvaard. Aanvankelijk met de
Johan van Oldebarneveld maar op eigen verzoek mocht Koos nog een half
jaar langer blijven. Uiteindelijk, in juli
1952, vertrok Koos met een vliegtuig
naar Nederland. Alleen bij daglicht en
laag boven de grond vliegend want zo
zei de manke Engelse piloot “dan komen we niet zo hard op de grond als
het mis gaat.” 5 dagen duurde de reis
die ook nog onderbroken werd voor een
noodlanding op Malta vanwege een
defecte vleugel. Op Schiphol veel familie en vrienden maar niet voor Koos.
Een rare gewaarwording want er was
geen thuis. Koos werd uiteindelijk opgeroepen om zich te melden en kreeg te
horen dat hij naar zijn oom, slager
Boode, op Rozenburg kon. In Vlaardingen werd nog afscheid genomen van
een meereizende sergeant en toen was
Koos bijna op zijn nieuwe thuisadres.
Niet eerder dan dat het Veerhuis van
Leen Koene op het Hoofd was bezocht.
En vier uur later dan verwacht verscheen Koos in de Emmastraat op Ro-

Rozenburg. De vlag hing uit, er volgde
een warme ontvangst en een lang, heel
lang leven op Rozenburg. De souvenirs
werden uitgepakt, een sarong voor op
de schoorsteenmantel en wat nu nog
rest, wat schelpen en een kettinkje met
mooie steentjes. Koos kwam op vrijdag
thuis en de volgende maandag kon hij
al aan de slag bij de vader van Adrie
Romers. Mee naar een bouw in Brielle,
rioleringen aanleggen, alles werd aangepakt, maar maatvoeren (meten en
waterpassen) was het leukst. Na 7 jaar
Romers kwam Koos bij de Koninklijke
Adriaan Volker terecht. Dicht bij huis,
op de Landtong, als stortbaas op het
stort langs de weg 40-45,12 uur op en
12 uur af. De zaterdag was om de klussen af te maken. Er gebeurde veel ongelukken, het was hard en zwaar werk
en het in zijn bulldozer verdrinken van
een collega maakte veel indruk.

Dat Koos het maatvoeren goed beheerste kwam tot uiting toen de “hoge
heren” langs kwamen om de zaak te
controleren. Er werd een rond waterpassing gedaan en wat bleek, er was
een verschil van 60 cm. Dat scheelde
duizenden kub’s en dat was niet acceptabel. Koos in de rats maar wat bleek,
de hoge heren hadden een rekenfout
gemaakt en het klopte als een zwerende vinger. Nou had de magazijnmeester
altijd hoofdpijn ……… en Koos werd
magazijnmeester voor de dekdienst en

machinekamer. Een drukke baan die tot
1977 duurde. Toen was er geen werk
meer, iedereen werd bedankt en ook
voor Koos zou het doek vallen. Een
klusje in Engeland voor een half jaar
bracht uitstel. Er waren nog kinderen
thuis en er moest brood op de plank
blijven. Uiteindelijk viel het weer mee en
tot zijn vut. leeftijd in1990 kon Koos aan
het werk blijven. En al die tijd was Koos
al lid van het RMK. Toen Koos op Rozenburg kwam wonen, bij Romers
werkte en bij slager Boode sliep hielp
hij in de avonduren in de slagerij van
zijn oom. Niet met het idee om zelf slager te worden maar alleen om te helpen. Het koor repeteerde toen in de
Emmastraat in het café van Lies van
Dijk. In de “gezellige” pauze stonden de
meeste van de 30 mannen buiten een
sigaretje te roken en te luisteren naar
de zingende slager Koos. Niek van
Gaalen trok de stoute schoenen aan,
opende de schuifdeuren van de slagerij
en vroeg met hoge stem of Koos eens
bij het koor wilde komen luisteren. Pas
na de derde keer en het opgooien van
een luciferdoosje (kop of munt) besloot
Koos te gaan luisteren. Samen met
Henk Bergwerff en Luc. Koonneef trok
Koos de stoute schoenen aan om zig
aan te melden. En met succes want
inmiddels zingt Koos 56 jaar in het
RMK. Het koor was voor Koos niet onbekend want op de avond van de watersnoodramp bezocht Koos het concert
in Maassluis. Na afloop konden de
mannen niet meer naar Rozenburg en
de meeste verzamelde zich in het
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Zeemanshuis op de Wip in Maassluis
naar de radio te luisteren want de pont
voer niet meer. Samen met RMK-leden
werden in de rampnacht de boeren in
Maassluis gewaarschuwd voor het opkomende water en werden de dieren in
veiligheid gebracht. Met een nat en vuil
pak en natte schoenen kon men pas op
zondag weer terug naar Rozenburg. De
burgemeester van Maassluis had een
bus geregeld en via Rotterdam reed de
bus naar Brielle. Van daar werd overgevaren naar Rozenburg. Links en rechts
van de Brielse dijk stond het water en
bij de Heul aangekomen bleef het water
nog steeds stijgen. Koos werd opgevangen door Adrie Romers met het
verzoek om mee te gaan helpen de dijk
te dichten Maar eerst hielp hij thuis, in
de Emmastraat, de meubels op zolder
te zetten. Daarna weer terug naar Romers en met het afzinken van de “Op
hoop van Zegen”, gevuld met zandzakken werd het gat gedicht en was het
eerste gevaar geweken.
Daags er na
moesten de pannen weer op de
kerk gelegd worden en volgde
nog veel ander
opruimingswerk
dat nog maanden
zou duren. Maar
altijd met plezier.
Adrie van der Meijden, zijn latere
vrouw, kende hij toen al. Maar het zingen ving ook aan. Koos werd gestemd,
aha, aha en door Kriek 1e tenor bevonden. Het koor bestond uitsluitend uit
Rozenburgers en of Jan of Gerrit of
Jaap de Jong zei: “Koos, jij bent de
eerste import” waarop Koos zei “man
wat zeur je nou, ik ben eerste tenor.”
Rokend en drinkend werd er gerepeteerd en ook Kriek liet zich, gezeten
achter de piano, de sigaar goed smaken. Omdat Koos een rijbewijs had en
inmiddels zijn plaats had veroverd in
het koor mocht hij na afloop van de
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repetities Kriek naar Hillegersberg brengen. Daar stond altijd een afzakkertje
klaar. Toen Arie van Ham ziek was is
Koos nog even hulppenningmeester
geweest. Van Arie kreeg hij voor de
boeren die het konden betalen mee “joh
zeg maar, je loopt achter”. En dat deden ze niet maar ze betaalde wel weer
voor de zoveelste keer de 50 cent Zo is
het koor aan de kas gekomen. Inmiddels was Koos ook getrouwd geraakt.
Adrie van de Meijden, de dochter van
de veerbootkapitein was de gelukkige.

Samen hebben ze 1 dochter, twee
zoons (nog geen RMK-lid) vier kleinkinderen en drie achter kleinkinderen.
Eerst werd ingewoond in het ouderlijk
huis in de Oranjelaan en vervolgens
werd een woning in de Prinsestraat
betrokken. Niet de huidige Prinsestraat
want die is van 1972. Een gezellige tijd,
naast buurman, schoenmaker Voorberg. Jutten langs de Waterweg, gejut
hout doorverkopen, in de tuin werken
van schoonvader van de Meide, en
altijd behulpzaam. “Wie zijn vrouw lief
heeft laat haar thuis” gaat voor Koos
wel op. Met de andere koorleden werd
menig avontuur beleefd. Het winnen
van een taart, de worst van ome Daan
die zijn huishoudster na afloop van een
Doelenconcert vergat mee te nemen,
Ome Daan die zijn huishoudster er van
verdacht dat zij zijn gebit had gestolen,
nieuwe sloten op de deur, de opening
van de winkel van Pleun Visser in de
Emmastraat waarbij het koor een bijdrage leverde en massaal na afloop naar
het huis van de jarige Koos trok,

het kon allemaal en het was oer gezellig. Ledenwerven was ook toen actueel.
Beroemde namen als Jaap van Riel en
Toon Peters zijn binnengehaald door
Koos. En daar heeft het koor veel profeit van gehad. “Wie zijn vrouw heeft
meegenomen is nimmer te laat thuis
gekomen” is ook een gevleugeld gezegde van Koos want de nazit is een vast
onderdeel van de koorrepetitie. Het
clubje is met het wegvallen van Toon
kleiner aan het worden, maar nog
steeds kruipen de mannen na afloop
nog even gezellig bij elkaar.

Programma Muziektheater
de Ontmoeting
9 mei Pop-Up
27 mei Kinderprogramma “De poppenkast van de Dam.”
14 jun. Trio Alleoti
20 jun. Leerlingenconcert
“The big day.”

En dat dat nog maar vele jaren en in
goede gezondheid mag voortgaan.

Enquête “Alle hens aan dek”
Op de ledenvergadering heeft het bestuur groen licht gegeven voor het formeren
van een werkgroep welke zich zal buigen over de doelstelling, nieuwe mannen enthousiast maken voor het Rozenburgs Mannenkoor. Inmiddels is de werkgroep,
waarin Herman Wolgen, Arie Kleiijwegt, Aart en Gijs van Eijsden, Henk van Veen,
Gijs Geersen, Klaas Qualm, Leen Lagerwerf en namens het bestuur Hans de Bruin
zitten een aantal keren bijeen geweest. Resultaat van deze bijeenkomst is het opstellen van een enquête formulier en de vraag aan de leden is, vul de vragenlijst zo
goed als mogelijk in, geef uw mening kenbaar en lever de lijst z.s.m. weer in.
De informatie die de enquête oplevert wordt gebruikt om een goed gerichte wervingscampagne te starten in de hoop dat we op korte termijn de nodige nieuwe leden mogen verwelkomen.
Het programma ziet er voorlopig als volgt uit.
7 mei

uitgifte van de enquête aan alle leden

28 mei

laatste inzameldatum van de enquête

3 sept.

Opening seizoen 2009 / 2010

10 sept.

definitieve vaststelling voor 19 september !!

19 sept.

brainstormdag voor alle leden aan de hand van de enquête-uitslag in
De Ontmoeting, aanvang 10.30 – 13.30 uur met een broodje en een
kop soep onder voorzitterschap van Ad Sosef
Open Huis in De Ontmoeting
Aanvang 15.00 tot 16.30 uur repetitie

26 sept.
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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. 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
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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.

Voor € 1,00 te koop bij Arie

Waar over praten zij? ‘t is over Biotex.

Op naar de 50 jaar RMK

Broodje smeren.

D’r zitten toch kerels genoeg die mij
donderdags even kunnen helpen met
het stoelen rechtzetten?

Tiet voor ‘n pafke.
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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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