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Van de 2e voorzitter
Als ik dit schrijf, beginnen de lentekriebels
alweer te komen. Het spitten, ploegen en
zaaiklaar maken van de moestuin, een hobby waar je, je lusten levendig kan laten
botvieren. Dit terwijl de voorjaarsbloemen
de grond uitschieten en prachtige boeketten
vormen in de bermen langs de wegen. Maar
genoeg over mij en het voorjaar. Terugkijkend op de afgelopen maanden,hebben wij
een positief gevoel overgehouden aan de
concerten die omstreeks de kerst hebben
plaatsgevonden. Medewerking aan een concert van Cantiamo in Delft.
Ons eigen kerstconcert met een Rotterdamse en Haagse coryfee in de
Maassluis Immanuëlkerk, aangevuld met Hi-Fife, het blazersensemble
van de Honselse Harmonie.
De medewerking aan de Kerstzangdienst in Rockanje, wat altijd weer
een mooie afsluiting is van de drukke tijden voor de kerst. In januari de
draad weer opgepakt en met PR-werk en mond op mond reclame het
Nationaal Mannenkoor weekend ook in Rozenburg gestalte gegeven.
Door middel van het organiseren van een redelijk goed bezocht inloopconcert. Waarbij zowel koor en de bezoekers ruimschoots aan hun
trekken kwamen. Dit leverde direct twee nieuwe koorleden op. Nieuwe
koorleden die met enthousiasme werden begroet! Door deze, en andere
nieuw verworven koorleden, komt het ledental toch weer boven de
honderd zangers. Een getal wat wij moeten vasthouden, of in ieder
geval proberen vast te houden. In een dergelijk grote groep is er ook
altijd wel iets te vertellen over de ziekenboeg, bijvoorbeeld over Henk
Jumelet en Arie van Baarle. Gelukkig gaat het met hen weer de goede
kant op en hopen wij beide heren binnenkort weer te zien verschijnen
op de donderdagavond tijdens de koorrepetitie.
Als voorbode op het jubileumjaar 2012. “85 Jaar Rozenburg’s Mannenkoor”, krijgen de koorleden een moeilijke vraag voorgelegd. Varen met
een cruiseschip over de Rijn in Duitsland of met een luxe touringcar
naar Berlijn of Leipzig eveneens in Duitsland, aan u de keuze. Beiden
met de bedoeling om een zo groot mogelijk aantal koorleden met partners in de gelegenheid te stellen deze reis met ons mee te maken.
Over tot de orde van de dag.
Zondagmorgen 27 Maart krijgen wij nog één keer de kans in de grote
zaal van de Rotterdamse Doelen onze stem te laten horen, in het

zangfesjn, Van Smartlap tot Opera. Samen
met het Roerdams Operakoor, het Havenstad Opereekoor, Smartlappenkoor De Tranentrekkers, De Plengers, Hillegersbergs Mannenkoor en de Polie Harmonie Hermandad
o.l.v. Sebasaan Heema. Drie topsolisten de
Sopraan Waldin Roes, en baritons Jan Mulder
en Ago Verdonkschot. Voor ons als Rozenburg’s Mannenkoor waarschijnlijk de laatste
keer om in deze unieke concertzaal gevuld met
2200 bezoekers te mogen zingen. Uw 2e voorzier en overigen bestuursleden wensen u veel
succes jdens dit concert en spreken de wens
uit dat ook de overigen acviteiten in 2011
succesvol mogen verlopen.
Cees Hokke

40 jaar Aad Looye en het RMK
Aad Looye, 40 jaar lid van het Rozenburgs
Mannenkoor. Op de nieuwjaarsrecepe mocht
Aad het daarbij behorende insigne opgespeld
krijgen door onze beschermvrouwe mevrouw
De Suer-Besters. Eigenlijk niets bijzonders
binnen het koor want als je in goeden doen
blij; is het een koorlidmaatschap voor het
leven. Toch is het wel bijzonder want het is
tekenend voor de leden en de vereniging dat
mensen zoals Aad al zolang het koor trouw zijn
en blijven.
Aad werd in maart 1929 in Del; geboren en is
daar ook opgegroeid. Ten gevolge van de oorlog werd Aad uit huis geplaatst en kwam hij
terecht op een boerderij in Ommen. Op 14
april 1945 werd Zwolle en omgeving bevrijd en
kwam Aad te werken op een boerderij in Dalfsen. Daar moest hij koeien melken en met
paard en wagen groenten aan de man brengen. Tot een jaar na de oorlog bleef Aad in
Dalfsen waarna hij weer naar Del; terug keerde. Eenmaal weer thuis wache de ambachtsschool en volgde Aad een opleiding tot meubelmaker. Zover kwam het niet want het bedrijfsleven zat
2 dringend verlegen om personeel
en de Nederlandse Kabelfabriek trok het
hardst aan de schoolverlater. Het werk be-

stond uit sterk- en zwakstroomkabels machinaal op haspels rollen. Niet voor lang want de
volgende werkgever stond al weer op de stoep.
Het werd Novivlas, een vlasvezelfabriek waar
garens gemaakt werden. Ook hier bleef Aad
niet lang want Aad bevoer ook nog een korte
periode de Rijn. Toen alle vrienden opgeroepen werden voor de dienstplicht gold dat ook
voor Aad. De maten gingen naar Indië en Aad
werd na een jaar bij landmacht in Amersfoort
gediend te hebben eervol ontslagen wegens
broederdienst. Het koken leerde Aad bij de
Holland Amerika Line. Als hulpkok op de Nieuwe Amsterdam maakte hij een zestal 18 daagse reizen naar New York en terug. Samen met
zijn schoonvader want die hield een oogje in
het zeil. Eenmaal terug op de wal moest weer
werk gezocht worden en Aad kwam terecht op
de lichtdrukpapier- en lichtdrukmachinefabriek
De Atlas van I.G. Farben. In 1955 werd er tussenjds in Del; getrouwd. Een huwelijk waaruit een zoon en dochter geboren is. Inmiddels
hee; Aad vier kleinkinderen.
In 1969 stare Cyanamid een grote landelijke
personeelswerving s campagne. Aad vond het
wel wat en kreeg vervolgens naast zijn aanstelling op de Eikenlaan een
woning toegewezen. En toen aan den arbeid.
Cyanamid produceert een groot aantal chemische specialiteiten met een grote verscheidenheid aan chemische grondstoﬀen welke voornamelijk afnemers vindt in waterintensieve
industrieën. Cyanamid, later Cytec en nu Kemira, biedt oplossingen op het gebied van waterkwaliteit- en – kwanteit management, waardoor de klant energie, water en grondstoﬀen
eﬃciënter kan benuen. En dat is zo want zo
staat het in de folder. Omdat het leven niet
alleen uit werken bestaat en Aad het zingen
met de paplepel thuis kreeg ingegoten kwam
hij met Jozef Jansen naar een repee van het
RMK. Na eenmaal met ome Daan, Jaap de Jong
en Nico van Galen de nazit beleefd te hebben
en de knoet van Aad van der Hoeven te hebben ervaren was er geen weg meer terug. Met
veel plezier kijkt Aad terug in de jd. Hoogtepunten te over, bestuurslid met Jaap van Riel

en Luc Koorneef en de reis naar Östringen
staan voor aljd in het geheugen gegri;. Veel
concerten en heel erg veel gezelligheid. Het is
de gezondheid die Aad nu parten speelt. We
zien Aad niet meer zo vaak op het koor, maar
dat is niet omdat hij het niet meer naar zijn zin
hee;. Nee, zingen is zijn lust en zijn leven en
het is mede door de zorg om zijn vrouw waardoor het niet aljd mogelijk is de repees bij
te wonen. Met veel genoegen kijken Aad en
zijn vrouw terug op de achterliggende 40 jaar.
Een jd die is omgevlogen. Ook kijken beide
met veel waardering terug op de huldiging en
de toespraak van Arie van Oudheusden jdens
de nieuwjaarsrecepe. Samen met de aanwezigheid van mevrouw De Suer en het opspelden van de jubileumspeld maakte het de 40
zingende jaren compleet.

COSTER

Nieuwjaarsreceptie Rozenburgs
Mannenkoor.

Donderdagavond 6 januari was het weer zover,
onze eigen nieuwjaarsrecepe. Wederom op
onze thuisbasis het Muziektheater De Ontmoeng in Rozenburg. Niet zoals het meestal gaat,
het bestuur op een rij en dan een handje geven. Nee, het werd een lopend buﬀet, ditmaal
Chinees en van goede kwaliteit. Het was druk
en gezellig. Handen schudden, wat in de lucht
zoenen, de beste wensen voor iedereen en
tussen de gangen door een goed woord van
nog betere sprekers. Voorzier, Wil de Bruyn
beet het spits af en blikte terug op het achterliggende jaar. Een jaar waarin het koor wederom in den landen zich hee; laten horen en
zien. Het koor gaf januari op zondagmiddag
een open repee. En dat hee; men geweten,
het leverde niet alleen een volle Ontmoeng,
maar ook nieuwe leden op. Er volgde een
optreden in het E.I.C. jdens een onderonsje

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
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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

van de burgemeesters uit de regio, een optreden jdens een kerkdienst in Maasland, een
concert in Ter Heide aan Zee en een zondagmorgenconcert in de Doelen te Roerdam. De
bus er naar toe was iets te hoog voor de tunnel
en net op jd kreeg de chauﬀeur dat in de
gaten anders hadden we ongetwijfeld op een
andere, minder preFge manier het nieuws
gehaald. Op 17 maart zingen in De Rozet ter
gelegenheid van beëindiging van de zelfstandigheid van Rozenburg. Vervolgens was er een
korenfesval in ’s-Gravenzande en de grote
verlong waarvan de opbrengst ten goede
kwam voor de koorreis naar Canada. Op 30
april reisde het koor voor een 14 dagen durende reis naar Fredericton en Toronto. Het
werd een fantassche reis, waar nog vaak met
plezier over gesproken wordt. Ter herinnering
daaraan is er een door Herman Niedek
samengesteld fotoboek verschenen. Herman
moest een keuze maken uit ruim 7.000 foto’s
en is daar wonderwel goed in geslaagd. Wil
vervolgt met de concerten die het seizoen
afsloten nl. het concert in het Baken en een
week later in De Ontmoeng. Direct na de
zomer stare de repees voor de Kerstconcerten. Even onderbroken voor de medewerking aan de koopvaardijdienst in de
Pelgrimsvaderkerk te Delfshaven. En toen werd
het Kerst. Een concert met Canamo in Del;
was de generale voor het grote Kerstconcert in
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de Immanuëlkerk te Maassluis. En dat liep
gesmeerd. Het koor hee; daar een goede indruk achter gelaten. Op kerstavond werd er
nog medewerking verleend aan de Kerstnachtdienst in Rockanje. Wil sloot af met een
korte blik in de toekomst. 2011 zal in het teken
staan van ledenwerving en het voorbereiden
van een programma voor 2012 als het koor het
85-jarig jubileum zal vieren.

Reiscommissie
Vervolgens vroeg Wil Gijs van Eijsden naar
voren te komen. Wil overhandigde Gijs, voorzier van de reiscommissie, als eerste het fotoboek van de reis naar Canada. Gijs nam daarop
het woord en verhaalde in het kort welke stappen er gezet zijn om de reis naar Canada te
realiseren. Er werd een reiscommissie samengesteld, reisorganisaes werden benaderd

voor het uitbrengen van een oﬀerte, er moest
een borgstelling van het bestuur komen en er
moest geld in het laatje komen. Er kwam een
presentaegids, bedrijven werden gevraagd
daarin te adverteren en er werd een grote
verlong gehouden. Uiteindelijk kwam er voldoende geld binnen om de kosten zo laag mogelijk te houden en mocht reisbureau van A tot
Z uit Zuidland de reis, in samenspraak met de
contactpersoon in Canada, organiseren. Op 30
april was het zover en werd het een onvergetelijke reis. Met alleen nog de foto’s en de goede
herinneringen aan de Canadareis sloot Gijs af.

Jubilarissen
Na een korte onderbreking nam secretaris Arie
van Oudheusden de microfoon.
De beleefdheid in acht nemend en de lee;ijd
laten meewegen, dan moeten we als eerste
Aad Looye voor het voetlicht zeen. Aad een
1e tenor uit het roemrijke Rozenburg’s Mannenkoor verleden. Aad vormde, in de jaren
zeveng, samen met en in de jd van Wim van
Vliet, Jaap de Jong, ome Niek, de gebroeders
Bor en Klaas van de Brink, ome Daan, Piet van
de Ende, Luc Koorneef en Jaap van Riel het
neusje van de zalm binnen de RMK familie. Aad
van den Hoeven dirigeerde in die jd op zijn
eigen eigenwijze wijze een snelgroeiend Rozenburg’s Mannenkoor. Van een luele veerg
koorleden groeide men in die jd naar ruim
honderdtwing man. En Aad Looye was één

van de nieuwe mannen die het RMK gezelschap kwam versterken. Van Aad Looye herinneren wij het beste zijn preFg warme beschaafde stem. Nooit schreeuwerig aljd in
balans met de overigen 1e tenoren. In tegenstelling tot sommigen andere koorleden, viel
Aad nooit echt op. Aad was wat men in koorkringen zo graag hoort en behoort te zijn, een
deel van het geheel. Nu gaat het al enkele jaren niet meer zo geweldig goed met onze Aad,
en moeten wij hem te vaak missen op de donderdagavond. Aad hee; het RMK te weinig, en
helaas, ziekenhuizen te veel bezocht. De veerg jaar die achter ons liggen zijn jammer genoeg voorbij, echter ik wil hier, mede namens
de dirigent en overigen bestuursleden, jou hier
vanaf deze plaats bedanken voor je jarenlange
trouwe staat van dienst. Oorkonde van het
KNZV, een bloemetje voor je vrouw en een
ﬂesje voor jou! De bijbehorende gouden RMK
speld ontvang je van onze beschermvrouwe
mevr. De Suer- Besters.
Ja, en dan komen we nu aan een roemruchte
2e tenor, Leen Zevenbergen. Leen zingt zijn 2e
tenorparj met een zelfde vastberadenheid als
waarmee hij zijn jeneverglaasje na aﬂoop van
de repee vasthoudt. Beide klussen gaan
hem probleemloos af. Zonder een nootje of
een druppel te morsen! Leen hee; nog veel
meer verborgen talenten. Hee; een volière
met heel veel gevleugelde vrienden. Elke vogel
wordt door Leen persoonlijk onderricht in het
zingen van de juiste noten. Het is werkelijke
een genot om de kanaries van Leen te horen
zingen. En dat zijn dan nog maar de kanaries.
De kous is hiermede nog lang niet af! Voeg er
een brokje elektronica aan toe en je hebt de
volgende Leen Zevenbergen op het repertoire
staan! Een muzieknoot met de afmeng van
onze Ontmoeng kan Leen helaas niet ontcijferen maar ook zonder deze “hulpmiddelen”
weet Leen zijn toehoorders evenzo te bekoren.
Bedenk een stuk muziek, ﬂuister het Leen in
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De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio februari 2011. Advertenties, waar of niet gebeurde
verhalen, foto’s of suggesties zijn van harte welkom bij Arie en/of Aart.

het oor, binnen en seconden klinkt het nieuwe stuk muziek in uw oren! Leen is een zgn.
natuurtalent. Eenmaal iets gehoord slaat hij dit
op onder zijn kalende kersenpit en vergeet het
deuntje nooit meer! Zijn we nu aan het eind
van dit muzikale wonderkind, zult u zich afvragen. Welnee, er is nog veel meer. Hee; België
Toets Tielemans, Leen is zijn evenknie in Nederland. Als mondharmonicavirtuoos vermaakt
hij regelmag samen met zijn muzikale vriend
Piet van Dop de bewoners van Het Baken. Het
is de bescheidenheid, die beide ﬁguren siert en
tegenhoud, anders waren ze beiden al lang tot
in Hilversum doorgestoten! Voor het vervelend
gaat worden wil ik dit plaatje eigenlijk afsluiten. Maar dat toch weer niet eerder, als na
vermeld te hebben, dat Leen ook nog een zeer
verdienstelijke 2e tenor binnen ons RMK is. En
dat gedenken we dus vandaag, 40 jaar lang
trouwe zang. Nog een kleine bijzonderheid om
af te sluiten. Leen haalde zelfs zingend de
Westvoornse-Courant in de afgelopen periode!
Had daar wel de hulp van zeven mannen en
twee vrouwen bij nodig, maar toch, hij stond er
toch maar!
Leen mede namens, dirigent, bestuur en je
medekoorleden gefeliciteerd met dit jubileum,
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voor je vrouw een bloemetje en voor jou de
oorkonde van de bond, de ﬂes met inhoud en
de gouden 40!

Dorus
Tussen de gangen en toespraken door was er
een speerend optreden van Dorus. De muziek

liet hem af en toe in de steek maar het succes
was er niet minder om. Met veel genoegen
werd er geluisterd en gekeken naar de revival
van Tom Manders in zijn creae van Dorus en
zijn twee moen, zorrug dat je er bij komt, ‘r
zit een gat in mijn emmer en nog veel meer
bekende liedjes.

Agenda
Voorlopige acviteitenkalender 2011
27 mrt. medewerking zondagmorgenconcert
De Doelen, Roerdam
2 apr. medewerking dag van de amateur,
Muziektheater De Ontmoeng
4 mei medewerking dodenherdenking
Rozenburg
23 juni Bakenconcert. Rozenburg
30 juni zomeravondconcert , haringparty,
Muziektheater De Ontmoeng

Dansen
De Canadagangers hebben jdens de concertreis meer gedaan dan zingen en om zich heen
kijken. Er werd ook gedanst en wel geklompdanst. Maanden van oefenen in de Plantage in
Brielle gingen daaraan vooraf met als resultaat
dat er een dansgroep van mannen met partners ontstond die, in klederdracht, Canada plat
kreeg. Er werd gedanst in een ijshockeystadion, een winkelcentrum, op een weekmarkt en
in bejaardentehuizen. Ter afsluing werd er
nu, donderdagavond afgedanst in Muziektheater De Ontmoeng. Jammer dat ook hier de
muziek het even liet afweten maar de waardering vanuit het publiek was er niet minder om.
Afsluing
Na alle plichtplegingen werd het buﬀet afgesloten met ijs. De plaatselijke Chinees verzorgde
een uitstekend buﬀet waarbij de borden werden afgelikt. Want ook dat kan in Muziektheater De Ontmoeng. En toen te pannen leeg
waren, de koﬃe werd geserveerd en de consumpebonnen op waren ging een ieder tevreden naar huis. Het was een gezellige avond
waarin de toon voor 2011 is gezet, het repertoire klaar ligt en de RMK-mannen kunnen met
frisse moed de repees weer aanvangen.

okt. najaarsconcert i.s.m. Dagorkest
Voorne Puen Rozenburg in
Muziektheater De Ontmoeng
dec. Kerstconcert RMK

Jarig
Het is niet gebruikelijk om in Nieuwsbrief de
jarigen te noemen maar deze keer wordt er
toch een uitzondering op gemaakt. Onze 1e
tenor Koos Verhoev is op 8 maart 82 jaar geworden. Koos, van harte en wij hopen over
twee jaar in goede gezondheid je 60-jarig RMK
lidmaatschap te mogen vieren.
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In memoriam Henk Seinen
In januari hebben wij
afscheid genomen van
een uniek koorlid.
Ieder mens is uniek,
maar wat maakte
Henk nu zo anders als
al die andere koorleden. Was het zijn
open persoonlijkheid.
Betrokkenheid met de
medemens in het
algemeen Een duidelijk antwoord hierop moet
ik u schuldig blijven. Duidelijk aanwezig was
Henk zeker. Je kon ook moeilijk om hem heen.
Waar je stond of ging, als Henk je pad kruiste
ging dit aljd gepaard met een paar woorden
en of opmerkingen. Jaren werkte hij voor IVOR
zij aan zij met Cor Schreuder, om vluchtelingen
en andere mensen die het wat minder gemakkelijk hadden in onze maatschappij, niet alleen
met raad, maar ook met daad, zoals meubels
en kleding, bij te staan. Daarnaast reisde hij
graag. Tijdens één van de laatste grote reizen,
welke hij maakte, deelden wij met hem hetzelfde onderkomen. Het was ook jdens deze
reis dat Henk nog eens herinneringen ophaalde
aan zijn bezoeken met groepen, aan o.a. Israel,
Jordanië en Egypte. Henk was een bevlogen
mens met verschillende gezichten. Vaak met
humor en zelden of nooit humeurig of depressief. Over zijn gezondheid was hij kort en bondig. Ik ben mijn eigen dokter en ken mijn medicijn, was steevast het antwoord op vragen,
over hoe of het nu met hem ging. In Canada
hee; hij ons menigmaal laten schrikken. Half
weggezakt op een bank of jdens een gesprek
spontaan in slaap gevallen, vreesden wij vaak
voor het ergste. Een lichte klop op zijn schouder deden hem aljd weer met een opgewekte
glimlach terugkeren. Woensdag deren januari werd er nog eenmaal op zijn schouder gekt.
Ditmaal werd Henk gewekt om zijn laatste
grote reis te gaan maken. De ogen bleven gesloten. Voor8Henk was de reizen op aarde ten
einde. Henk maakte twaalf jaar deel uit van de
Rozenburg’s Mannenkoor familie. Wij als koor

zullen Henk missen en hem ons blijven herinneren als een zanger met een groot hart wat
warmte uitstraalde. Hartelijkheid, medeleven
met zijn medemens en warmte naar zijn directe omgeving. warmte uitstraalde.

Personalia
Zorgcommissie
Hartproblemen deden Henk Jumelet bijna de
das om. Gelukkig gaat het nu weer de goede
kant op. We hopen Henk toch over enige jd
weer in ons midden te hebben. Henk van den
Baan is voor een tweede keer onder het mes
geweest. Nu resten hem nog enkele spoelbeurten en als alles goed gaat gelukkig geen chemokuren. Arie van Baarle hee; een nieuwe
hartklep gekregen. Verkeerde enige jd in een
moeilijke fase. Ging ziekenhuis in en uit. Maakt
het nu gelukkig weer goed. Hoopt ook spoedig
weer tussen zijn oude maten plaats te kunnen
nemen. Aart van Eijsden rolde van de trap. Wat
aanvankelijk een onschuldige valparj leek te
zijn bleek uiteindelijk toch een vervelend aantal breuken opgeleverd te hebben. Schouder
op meerdere plaatsen gebroken. Evenals een
rib. Pijnlijk en een langdurig genezingsproces
zijn de oorzaak dat de baritonparj toch jdelijk wat anders klonk als normaal. Is gelukkig
weer hersteld en galmt als vanouds mee met
de 1e bassen. Wij wensen de overigen zieken in
de RMK ziekenboeg een spoedig herstel toe.
Komende en gaande man
Terug op het oude nest!! Na enige jd afwezig
geweest te zijn is ons oude “makker” Dio
Veen weer terug. Na het kerstconcert in
Maassluis hee; Dio zich nog eens achter het
oor gekrabd en is vervolgens weer de rivier
overgestoken om met zijn onnavolgbare baritongeluid het RMK wederom te komen versterken! Dio van harte welkom en de jubileumspeldjes voor een 12½, 40 en zelfs 50 jarig
lidmaatschap liggen vol ongeduld op je te
wachten!
Rinus Selling, was jdens het landelijk zangersweekend als gastzanger in De Ontmoeng

aanwezig, overgehaald door Arie Kleijwegt.
Hem hebben wij eveneens mogen verwelkomen als koorlid, prima bariton!
Evenals Peter Korres, 2e tenor en zoon van,
inderdaad vader Piet Korres. Peter hee; nog
een bijzonderheid een nieuw koorlid van negenenderg jaar is helaas wel heel zeldzaam,
wij hebben er één in ons midden. Wie brengt
de volgende twing aan!
Vertrekkende leden
Henk Seinen bariton, overleden in januari.
Henk gedenken wij elders met een memoriam
in deze Nieuwsbrief.
Gijs Geersen de sympathieke 2e bas uit Hellevoetsluis hee; het koor moeten verlaten.
Woonde voor de hel; in Hellevoet en verder in

Brabant. Hij hee; daar ook een koor en gaat
nu trachten een soort militair orkest op te
starten. Hee; met lede ogen afscheid moeten
nemen van één van de betere mannenkoren
uit de regio. (bron vermelding opmerking, Gijs
Geersen)
Hans Krul ook heel speciaal, is een z.g.n. draaideurkoorlid. Kwam, ging, kwam en is helaas nu
weer gegaan. Zoekt voor ons op dit moment
een leuke locae in Zuid Afrika waar we eventueel volgend jaar ons jubileumconcert kunnen
verzorgen!
Jan Brouwer eveneens verhuisd naar een warm
land. Samen met Sinterklaas zoekt ook Jan
naar (minimaal) een kathedraal in Spanje waar
we kunnen optreden.

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
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Verhuur van grondverzetmaterieel
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De Lage Noot
Zo u weet, probeer ik sinds de Algemene Ledenvergadering van 29 april 2010, de funce
van bibliothecaris bij het Rozenburgs Mannenkoor zo goed mogelijk in te vullen. Dat invullen
is misschien wel het juiste woord om mijn totale onbekendheid aan te geven met alles wat
maar iets te maken hee; met die funce. Zo
was ik in het begin al blij dat ik het woord alleen al, foutloos kon schrijven. Op dit moment,
bijna uitgerekend negen maanden later, kan ik
echter concluderen dat het een interessante
bezigheid is gebleken. Het idee er achter is
geboren, al moet vermeld, dat ik nog steeds
bezig ben met de praksche kant van deze
materie en het theoresche gedeelte voor wat
betre; administrae, archivering en wet -en
regelgeving, nog tot mij moet gaan doordringen. Het is mij hierbij een plicht te vermelden
dat ik hierin met raad en daad kan rekenen op
de steun en wijze adviezen van mijn voorganger, Jan Kroonen. Zo heb ik u al eerder op de
hoogte gebracht van mijn acviteiten in het
souterrain, de kelder, het mannenkoorhok of
wat voor onhandige of onbeleefde benaming
dan ook gebruikt wordt. Even terzijde; Misschien kunnen wij het voortaan, vrij gemakkelijk, “ De Lage Noot” gaan noemen? Het is een
kwese van inburgeren en even wennen, maar
iedereen weet over enige jd niet beter dan
dat onze muziekﬁles, het archief, de reserve
smokings, dasjes, tasjes, Cd’s, etc. etc. liggen
opgeslagen in “De Lage Noot.” U zult merken
dat het makkelijk uit te spreken is en op termijn iedereen weet wat er wordt bedoeld met
die uitdrukking. Het lag in mijn bedoeling om,
na verkregen toestemming van het overige
bestuur, voor die naamgeving een prijsvraag te
organiseren. Maar daar ik zelf al de beste naam
heb verzonnen, heb ik de eerste prijs ook maar
meteen opgeëist en gaat dat hele idee dus niet
door. (grapje!). Maar, verder over de bibliothecaris. In de afgelopen maanden heb ik het al
bijzonder druk gehad met het reorganiseren
van alle muziekmappen,
het aanmaken van
10
nieuwe of ontbrekende muziek en met het
versturen van parturen naar onze begeleiders

en solisten die meegewerkt hebben aan onze
Kerstconcerten. Op het moment dat u dit leest,
ben ik in overleg en samenwerking met onze
muziekcommissie, waarschijnlijk (al- of- nog)
bezig met het uitdunnen van onze mappen
teneinde een wat kleinere standaard inhoud te
verkrijgen. Het doel daarbij is om een zodanige
selece in de mappen te laten zien die ook
regelmag gebruikt wordt. Elke week weer de
halve bibliotheek mee te moeten brengen naar
de repee waarvan het merendeel ongebruikt blij; is m.i. nergens goed en nodig voor.
Immers, mocht er onverhoopt een muziekstuk
in een- of na een- korte jd weer nodig of alsnog overbodig zijn, dan behoe; dat slechts, nu
alles in "De Lage Noot" opgeslagen is, een weliswaar he;ige maar kortstondige uitwisseling
te zijn. In mijn funce omschrijving staat waarschijnlijk daarom deze acviteit als nr. 1. bovenaan. Dus is het logisch dat dat ook gewoon
moet gebeuren en zeker op een jdsp dat je
de kans krijgt om een nieuwe bezem te pakken. Die vegen zo lekker schoon al vallen er
eerst aljd wat haren uit als je hem niet eerst
een nachtje in het water hebt gezet. U weet
waar voortaan die bezem staat? Juist ja, in "De
Lage Noot".
Groet van Henk Hey

Het einde van een droom
Wat eenmaal begonnen, eind vorige eeuw, als
een poging om een band te scheppen tussen
cultureel Rozenburg, werd maandag 7 februari
2011 met enkele pennenstreken van de tafel
geveegd. Een korte bewogen vergadering,
luide het einde in van ruim en jaar samenwerking tussen vijf Rozenburgse verenigingen.
Gestart in 1999 als werkgroep RUMOER, RUMOER wat stond voor Rozenburg’s Mannenkoor, UDI, toenmalig Mulia Chris, nu Cancum Novum, Opereekoor en Rozenburgsdameskoor.
Driemaal werden er succesvolle kerstconcerten
verzorgd in de Rozenburgse Sporthal De Rozet.
2001, 2004, en 2007.
In 2010 was RUMOER weer aan de beurt. Helaas was het opereekoor al van het toneel

verdwenen. In 2007 werkten zij voor de laatste
maal mee aan het gezamenlijk kerstconcert.
Door gebrek aan heren werd het opereekoor
in 2008 opgeheven.
Doorgaan met de overigen werd door verschillende oorzaken een mislukking. De werkgroep
koos voor een locae en een formule waar het
RMK zich niet in kon vinden.
Een poging om tot een overeenkomst te komen werd in de kiem gesmoord. Het jdperk
RUMOER was ten einde.
In een korte bijeenkomst hebben wij nog eenmaal getracht ons standpunt uiteen te zeen
en te verdedigen. Helaas was er geen overeenstemming te bereiken en was zo het einde van
RUMOER een feit. Samenwerking in een naaste
toekomst zal op projectbasis plaats moeten
vinden, was het enige resultaat van deze laatste bijeenkomst.
De gezamenlijke posieve rekening van bijna
3000 euro waarin het RMK voor 30 % parcipeerde, wordt opgeheven en de gelden gaan
naar de respecevelijke penningmeesters. De
parcipae, en nu dus “erfenis”, van het opereekoor, komt ten goede aan Schng Muziektheater De Ontmoeng. Muziektheater De
Ontmoeng wat gezien mag worden als posief resultaat, van wat eenmaal opgezet werd
als een hecht samenwerkingsband binnen cultureel Rozenburg. Een samenwerkingsverband
waaraan 30 januari 2011 helaas, abrupt een
einde kwam.
Amvo

Programma
Lekker weertje
Woensdagmiddag 23 maart 14:00 uur
Udi
Vrijdag
Zaterdag

25 maart 20:00 uur
26 maart 20:00 uur

Vrijwilligersavond
Vrijdag
1 april
Dag van de amateurkunst
Zaterdag
2 april
Duo Lente
Zondag
Windkracht 6
Dinsdag

3 april 15:00 uur

5 april

19:00 uur

Amazing Stroopwafels
Zaterdag
16 april 20:00 uur
Op een bewoond eiland
Woensdagmiddag 11 mei

14:00 uur

Cacum Novum
Zaterdag

14 mei

20:00 uur

Theatergroep Radost
Zondag
29 mei

15:00 uur

UDI
Zaterdag

24 juni

14:00 uur

Rozenburgs Mannenkoor
Donderdag
30 juni

19:30 uur

Opa’s en oma’s zijn met de kleinkinderen
natuurlijk ook van harte welkom op de
kindervoorstellingen op woensdagmiddag.
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ROEMOER is al zo lang geleden dat we alleen nog een zwartwit foto hebben

Het mag best een keer gezegd
worden
Nu ik al weer enige jd in funce ben, heb ik
ook een beetje leren ervaren hoe ons bestuur
placht te funconeren. Als bibliothecaris heb ik
weliswaar niet zo'n prominente rol in dat gezelschap maar ben daarmee als zodanig wel
bestuurslid. Wat zoveel betekent dat ik mag
mee denken en mee discussiëren en beslissen.
Uiteindelijk moet het dan zo zijn dat zeven
schouders de problemen moeten kunnen opvangen die op het Rozenburgs Mannenkoor
aZomen. Zo heb ik er bij mogen zijn dat de
organisae van diverse concerten gestalte
kreeg door de inbreng en suggeses van ervaren mannen die weten wanneer er noten van
de balk af kunnen vallen om zo maar eens wat
te zeggen. Mannen die weten hoe je een locae moet huren, een programma in elkaar kunt
zeen, drukwerken moet verzorgen, verlichng en transporten regelen, solisten en begeleiders uitnodigen enz. enz. en dat ook binnen
een bepaald budget moeten houden. Een 1e en
2e secretaris, een 1e en 2e penningmeester, de
voorzier met zijn 2e man. Onze dirigent wil ik
in deze opsomming zeker ook niet vergeten. U
begrijpt, wat ik al schreef, dat mijn rol slechts
zeer bescheiden is en, afgezet tegen de genoemde funces niet veel voorstelt. Mijn respect en waardering voor de genoemde mannen is dan ook sterk toegenomen want ik weet
nu, dat bv. het tot stand komen en het uitvoeren van de voorbije Kerstconcerten, voorwaar
geen kaendrek is waar je zo maar even overheen stapt in de veronderstelling dat alles wat
georganiseerd lijkt te zijn, ook als vanzelfsprekend verloopt. Ik kan mij nu ook heel goed
voorstellen dat er bij hen na de Nieuwjaarsrecepe niet meer zo ambieus gedacht wordt
over een mogelijke connuering van hun bestuursfunce. Of anders gezegd, hebben deze
bestuurders wel die ﬁjne kerstdagen gehad die
wij hen gewenst hebben en gaan zij dat "Beste
wensen" Nieuwjaar in het bestuur wel zo beleven. Want natuurlijk
zijn er, om het even bij de
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afgelopen hoogtepunten te houden, een aantal
dingen niet zo gelopen zoals die waren voorge-

steld of afgesproken. Het aantal factoren en
invloeden waardoor het een en ander fout kan
gaan, is nu eenmaal gigansch groot en helaas,
als dat gebeurt, op de korte termijn niet meer
of niet afdoende te corrigeren. Hoe graag men
dat ook had gewild.
Wat nu de eigenlijke bedoeling van deze op
schri; gestelde ervaring is, is het volgende. En
een goed verstaander voelt het waarschijnlijk
al aankomen; Al die handelingen die nodig
waren voor het organiseren van de genoemde
concerten en de Nieuwjaarsrecepe, zijn, en
daar ben ik nu van overtuigd, gedaan door
gedreven mannen die tot in hun ziel op alle
fronten hadden gehoopt grote successen en
vlekkeloos verlopen programma's te scoren.
Helaas zijn er slippers gemaakt en zijn steken
gevallen. Dat zal niet te ontkennen zijn. Maar
de eerste de beste, die daar kriek op hee;
wordt beleefd, zo niet dringend, en lees dan
ZEER dringend, verzocht zich voor de aanstaande Algemene Ledenvergadering kandidaat te
stellen voor een funce in het bestuur.
mijn groeten, Henk Hey

Van de bestuurstafel
Voor u de eerste Nieuwsbrief van het jaar. Wat
staat ons, en u in het bijzonder het komend
jaar te wachten. Veel vragen staan nog open.
Als u deze Nieuwsbrief ontvangt staat de algemene ledenvergadering voor de deur. Tijdens
deze vergadering dient u bestuur verantwoording af te leggen over het reilen en zeilen in
het afgelopen jaar. Gemakkelijk was dit vaak

niet. Ook voor uw bestuur waren de te nemen
beslissingen vaak lasg en zelfs zwaar. Overdreven zult u wellicht denken, maar wat in het
voorjaar van 2010 gebeurde was niet de wens
van uw bestuurders. Natuurlijk was het een
uitzonderlijke gebeurtenis.
Het Rozenburg’s Mannenkoor maakte een
concertreis naar Canada. Had u dit en jaar
geleden verteld of voorgesteld, dan was u
waarschijnlijk even ter ontnuchtering en bezinning uit de roulae genomen. Toch gebeurde
het in 2010. Mag dit nog eens gebeuren? Onze
mening is dat een dergelijk iniaef nooit meer
genomen mag worden.
Tenminste, niet meer met zo’n minimaal aantal
deelnemers. Houdt dit in dat concertreizen in
de toekomst niet meer zullen worden ondernomen. O, ja, beslist wel! Immers ook de reis
naar Canada was een unieke gebeurtenis en
een ervaring om nooit te vergeten.
Spijt hebben wij als bestuur dan ook beslist
niet. Spijg was het geringe aantal deelnemers.
Nu staan we in het voorjaar van 2011. Wij als
bestuur staan open voor suggeses en, opbouwende kriek, goede ideeën voor de verdere
invulling van dit jaar zijn dan ook van harte
welkom. 2012 wordt een nieuwe mijlpaal, 85
jaar Rozenburg’s Mannenkoor.
Wederom een jubileumjaar. Weer naar een
ver, vreemd werelddeel? Wij denken van niet!
Nogmaals met 43 zangers op stap. Wij denken
van niet. Wat dan wel.

Eigenlijk moet u dat niet aan ons vragen.
Het is uw Rozenburg’s Mannenkoor wat jubileert. Het is uw feest, wat we samen kleur en
klank moeten geven.
Klanken die vooral zuiver moeten blijven klinken. En is er eens een dissonant, weet dan dat
de oplossing aljd harmonieus moet zijn, en
ook zo behoort te klinken. Er wordt in ieder
geval ijverig gezocht naar een passende formule, waarin hopelijk een maximaal aantal deelnemers zich kan vinden. Honderd procent deelnemers blij; een utopie, dat begrijpen wij ook
wel. Maar voor minder als tachg procent
koorleden willen wij eigenlijk niet gaan! Houdt
u a.u.b. rekening met een bescheiden eigen
bijdrage aan dit gebeuren. Uw bestuur met
penningmeester voorop, loopt zich op dit moment ruim een jaar voor dato al het vuur uit de
sloﬀen om iets moois maar vooral ook voor
een ieder betaalbaars te organiseren.
Wij hopen u zo spoedig mogelijk te kunnen
informeren over de voorstellen en mogelijkheden, wordt vervolgd!
Mede namens uw bestuur,
Arie van Oudheusden
Secretaris Rozenburg’s Mannenkoor
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Limerick rubriek nr. 11
Na een boel geharrewar alsnog in Delfshaven aangekomen,
gingen wij middels het inzingen ons klaar staan stomen.
Doch de vreemde route van de bus bracht ons zo'n frustrae,
dat de inzet van "Cheruvimy" leek op een "playback" situae.
Maar, dankzij de "toonvasten" onder ons, toch nog goed is gekomen.
Aan de Kerstconcerten in de twee Immanuëlkerken,
hebben aardig wat spierbalzangers mee willen werken.
Maar er bleven toch enkelen volhardend aan de zijlijn staan.
En och, die hebben misschien wel een héél drukke baan.
Maar zij lieten hun commentaren wél duidelijk merken.
Op mijn 70e verjaardag, Nota Bene, liep ik dan ook te zeulen
met 380 V kabels en dat zijn zeker geen schillen der peulen.
Spotlights sjouwen van het balkon naar beneden.
Meer dan twing keer op en neer, die vele treden.
Gedrieën hebben wij (nog in smoking) ons af lopen beulen.
Evenwel, genoeg hierover want in de Welkomkerk in Rockanje,
hebben wij goed gepresteerd met "Ons Genoegen" als franje.
Doch, weer blijkt, ook de liefde voor 't zingen gaat door de maag
dus als er ergens iets te eten is dan komt het RMK daar graag.
Maar bij de snacks in Maassluis heb ik gedacht; Mannen, gedraag je!
Tijdens onze Nieuwjaarsrecepe in De Ontmoeng,
was er (heel jammer) geen act die wél echt goed ging.
Lag het aan de geluidstechniek of de klompendans anders,
Bijzonder sneu was het ook voor de lookalike Tom Manders.
Maar de Chinees was lekker en dat was waar 't om hing.
Had ik écht gedacht het Del;se publiek te kunnen gaan verblijden.
En er met z'n vijven, (voor w.z.h.), 's middags al naar toe te rijden.
Werd mij, gaande het mooie "Canamo" concert
duidelijk dat dit Kers\eest steeds droeviger werd.
Drie kindertjes en een kerstboom werden er verlost uit hun lijden.
Henk Hey
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Heden en verleden met Gijs, Will en Jaap

Piet met zijn vrouw tussen de vrouwen van onze
1e tenor IJsbrand en bariton IJsbrand
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Bedankje

Bedankje

Voor je het weet ben je uit de roulae. Ik kan
het weten want op de zondag dat het RMK
zich opmaakte de deuren van onze eigen muziektempel open te stellen voor aspirant zangers ging het thuis helemaal mis. Op een
lee3ijd dat je denkt aardig terecht te zijn gekomen, gaat het toch verkeerd en niet door
huiselijk geweld maar door een spiltrap.
Het kan iedereen overkomen maar zover
kwam het niet want het overkwam op dat
moment alleen mij.
Als je over de eerste schrik heen bent en de
draad weer oppakt ervaar je hoe leuk het is
als er een kaartje (ook zelf gemaakte kunstwerkjes) in de brievenbus valt, de telefoon
wat vaker dan gewoonlijk gaat of ineens wat
mannen met een bos bloemen voor de deur
staan. De belangstelling, ook als ik een rondje
ging lopen en de voorzichge schouderklopjes
heb ik als bijzonder pre7g ervaren. Daarvoor
hartelijk dank. Eens te meer is gebleken dat
het RMK niet alleen een clubje mannen is die
elkaar vinden in het zingen van een liedje. Het
gaat verder, zit dieper, het is een vereniging
met een grote vriendschappelijke en sociale
betrokkenheid. En dat moeten we zo zien te
houden.

Piet van Mill
verjaarde en
inmiddels tradiegetrouw gaat
er een uitnodiging aan alle
koorleden vooraf om toch vooral zijn verjaardag met je aanJarige Piet van Mill
wezigheid en
zang luister bij te ze9en. En ook dit jaar togen
zo’n 15 zangers naar de oude bioscoop van
Maassluis om Piet te feliciteren en toe te zingen. Zaterdagavond mengde de zangers zich
onder de gasten van Piet, maakten dankbaar
gebruik van de aangeboden consumpebonnen en toen die opwaren sloten zij hun aanwezigheid af met het zingen van een paar
nummers. Piet natuurlijk helemaal blij en
gelukkig en daar wordt het ook om gedaan.
Bij deze wil Piet iedereen bedanken voor de
aubade en de ontvangen a9enes.

Mannen, bedankt.
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40 jaar Leen Zevenbergen
Hij was het al jaren van plan, lid worden van
het Rozenburgs Mannenkoor. De deﬁnieve
stap werd pas gezet nadat een grote delegae
van het koor met o.a. Pleun Visser, Jan Molenaar en Bram de Jong onverwacht de verjaardag van ome Daan kwam op luisteren. Op veilingkisten gezeten werd de verjaardag gevierd
en er werd natuurlijk ook luidkeels gezongen.
En ome Daan zou later vol trots aan Leen vragen “hebbie ze hore zingen die jongens, ze
hebben voor mij een senerade gezongen.” We
schrijven over Oostvoorne, 40 jaar geleden en
over Leen Zevenbergen. Leen, op dat moment
prakserend spruitenteler woonde op het
zelfde pleintje als ome Daan en het Rozenburgs
Mannenkoor was hem niet geheel onbekend.
Het plezier wat de mannen uitstraalden was zo
aanstekelijk dat Leen uiteindelijk besloot zich
aan te melden bij het koor. En daar hee; hij
nog steeds geen spijt van. Leen werd in 1935

20 meter diep een schip in om met een shovel
de laatste kruimels bij elkaar te schrapen.

op Sland geboren en bleef tot 1959 daar wonen om daarna met zijn kersverse vrouw naar
Oostvoorne te verhuizen. In Zuidland werden
de oorlogsjaren bewust meegemaakt, vissen in
de door de Duitsers blank gezee polders, het
bombardement op Zuidland en in 1953 de alles
verniegende watersnoodramp. Ruim 1½ meter water in de kamer, mensen van zolder a]alen en als lid van de kadaverploeg koeien op
het drogen zeen. Jaren na de watersnood zat
als slle herinnering het zout nog in de muren.
Tot zijn 14e zat Leen op school in Spijkenisse.
Daarna werd in de avonduren nog het middenstandsdiploma gehaald en ondertussen moest
er ook gewerkt worden. Leen huurde bij de
boeren in de omgeving van Oostvoorne gemiddeld zo’n 2½ bunder land om zelf de volle teelt
van spruiten op zich te nemen. In verband met
de wisselbouw wel steeds bij verschillende
boeren. En dat was hard werken, schoﬀelen en
luizen bestrijden en de eerste pluk al in september. Zat het mee dan kon een plant wel 5
keer een oogst opleveren. Oostvoorne lag ook
gunsg voor het afvoeren van de spruiten naar
Maasland. In de zomer werd bijgewerkt in de
aannemerij met bunkers slopen en boomgaarden rooien. Toen Leen het wel een beetje gehad had met de spruiten zocht en vond hij
werk bij de Europoort Silo van de Koninklijke
Bunge. Schepen met graan lossen. In 3ploegendienst, de weekenden vrij en soms wel

Tot zijn 56e want toen kon Leen, inmiddels
elevatorbaas, met de VUT. In de tussenjd was
Leen in 1971 op Rozenburg komen te wonen.
Naast Piet van der Ende en ook dat was weer
een prikkel om vooral lid te worden van het
Rozenburgs Mannenkoor. Er volgde vele concerten, te veel om op te noemen maar aljd
met veel plezier. Leuke herinneringen zijn er
aan het jubileumconcert ter ere van het 100
jarig bestaan van het Roerdams Nieuwsblad.
Met Piet Struijk, de Marinierskapel en de Dutch
Swing College Band. Groot feest, een plaat
opnemen in Brielle en niet te vergeten hier en
daar een kleine versnapering. En ook nu wordt
er nog steeds dankbaar deelgenomen aan de
nazit. Vroeger werd het soms wel heel erg laat.
Met Geo Wollingham, Cees Bestebroer, Piet
Heldrop en Jozef Jansen. Achter de bar, in de
Schans, zingen met Gerrie Brouwer. Om 1 uur
‘s nachts thuis komen, sleutel vergeten, door
het badkamerraam naar binnen, kinderen wakker en in paniek en uitleggen waarom het zo
laat is geworden. Aljd feest. Nu wordt het
steeds rusger want met het wegvallen van
Henk Seinen is het weer een nazier minder.
Leen maakte tot op heden 4 dirigenten mee.
Met Aad van der Hoeven werd wat vaker in
een kerk gezongen. Maar die vertrok op een
stormachge donderdag in 1991. Ook met
Arjan van Breukhoven werd de kerk regelmag
bezocht. De ‘kleine generaal’ Anne Posthumus
maakte in de korte jd dat hij voor het koor
stond veel indruk. En nu, met Marn is het nog
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steeds plezierig zingen. Als Leen geen stoelen
in de Ontmoeng klaar zet, afval naar de gemeentewerf brengt, met een aanhanger vol
podium stukken naar en vanaf onze concertzalen rijdt of met de piano op stap gaat zijn er
aljd nog de 3 dochters, 2 op Rozenburg en 1
in de Hoek, met aanhang en de 4 kleinkinderen.
Schaatsen, zwemmen en windsurfen hebben
plaatsgemaakt voor ﬁetsen en wandelen. In de
tuin staat een voliere gevuld met glansspreeuwen, oranje wevers, goudfazanten en rijstvogels. Niet om er mee aan wedstrijden deel te
nemen, maar gewoon omdat het leuk is. En als
het geen buitenweer is en om met de jd mee
te gaan is er een laptop gekocht en wordt er
wat gelest op de computerclub om te leren
interneen en e-mailen.
Maar de grootste passie is muziek. Op een
slaapkamer staat een kyboard. Van orgelmuziek tot gitaar, een compleet orkest, het zit er
allemaal in. Leen’s voorkeur gaat uit naar hits
zoals “de bananenkoopman”, “Rosalien” van
Farce Majeur, “Hollandse meisjes” en “aan de
tapkast.” Maar ook onze mannenkoormuziek
wordt desgewenst in ¾ en of hele maten gespeeld. Een enkele keer wordt er met Piet van
Dop samengespeeld in de Meerpaal en zij die
zich de laatste concertreis met de boot nog
kunnen herinneren hebben toen ook kunnen
genieten van de muzikale kwaliteiten van onze
Leen. Ook is Leen nog acef in het dubbelmannen kwartet. Al met al een acef lid, inmiddels
weer volledig hersteld van zijn operae en
goed genoeg om nog jaren in goede gezondheid het koor met zijn stem te kunnen ondersteunen.

Rotterdamse Operadagen
Voor het Rozenburg’s Mannenkoor
is het doek gevallen. Wij werken
niet meer me aan de slotmanifestae van de Roerdamse Opera dagen.
18 Een slotmanifestae welke
sinds enkele jaren wordt gehouden
op de Crooswijkse Koeweide in Roerdam, en

waaraan het Rozenburg’s Mannenkoor eveneens tweemaal hee; meegewerkt. Wilt u toch
ook nog eens een keer dit spektakel meebeleven. Dan bestaat de mogelijkheid om als deelnemer op projectbasis deel te nemen. U wordt
dan eenmalig in het Roerdams Operakoor
opgenomen. Extra repees zijn niet nodig. U
kunt ook hier volstaan met één generale repee voorafgaande aan het optreden. De slotmanifestae op de Koeweide is dit jaar gepland
op zondagmiddag 29 mei 2011. Opgave voor
deelname bij één van de bestuursleden van het
RMK.

Klaas Qualm
Vrijdagmiddag 17 december, 17:00 uur Emmastraat Rozenburg, the real Irisch pub Finnegans, buiten koud, sneeuw in de berm maar
binnen warm, donker, propvol, gezellig en een
zegen dat er binnen niet meer gerookt mag
worden. We mogen op bezoek in de kroeg om
‘in leven’ afscheid te mogen nemen van Klaas
Qualm. Niet dat hij van het koor af gaat, nee hij
hangt zijn werkkleding in de wilgen, gee; er de
brui aan en de pijp aan Maarten. Na ruim 40
jaar bij Aannemingsbedrijf Qualm werkzaam
geweest te zijn werd het voor Klaas jd voor
iets anders. Reizen maken met de caravan en
wat vaker een weekendje weg. Maar dat kon
pas nadat wij die vrijdagmiddag hem toegezongen hadden. Een grote groep zangers was op
de been om de afscheidsrecepe van Klaas te
bezoeken en Klaas en zijn gezelschap toe te
zingen. En dat lukte buitengewoon. Na een
eerste versnapering was het ijs gebroken, waren de kelen gesmeerd en brak het ons zo bekend in het gehoor liggende geweld los. Het
publiek, en zeker Klaas genoot er zichtbaar
van. Ook onze
Will liet van
zich horen en
spreken en zo
werd het een
buitengewoon
gezellig samenzijn.

Het zal u niet ontgaan zijn dat deze Nieuwsbrief in kleur is verschenen. Dat is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen want de drukkosten zijn
aanzienlijk hoger dan een zwart-wit uitgaven. In overleg met de penningmeester is er voor gekozen ruimte beschikbaar te stellen voor adverteerders.
Uiteraard tegen betaling. Mocht u zelf een advertentie willen plaatsen of weet u iemand die dat zou willen, neem dan contact op met Arie en/of Aart.
Zij kunnen u verder informeren over tarieven ed.

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;
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; 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. Groeneveld-Muis, 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. Hoogendam-Suvaal, Maassluis; Aannemingsbedrijf Van Baarsen, Badhoevedorp; A.M. de Jong Holding, Brielle;
Transportbedrijf Gebr. J&W de Jongh BV, Rotterdam; H.G. Jumelet, Hoogvliet; Pianoverhuurbedrijf Arie A. Keijzer, Oud
Beijerland; Aannemingsbedrijf Klarenbeek BV, Maarssen; Foto- en Videoproducties, Sliedrecht; Aannemingsbedrijf Kroes
BV, Maasland; J.T.H. Kroonen-Spronk, Rozenburg; Visser & Smit Hanab, Papendrecht; Autobedrijf DIGO, Delft; RABOBank Midden-Voorne-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; WoerCom, Brielle; J. van Oudenaarden, Rotterdam-Europoort; C. Peters, Rozenburg; Mannenmode Pier '54, Rozenburg; ABNAmro 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 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; 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.

In Canada deden zij dat met:
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Rozenburgs Mannenkoor
Oprichtingsdatum

: maart 1927

Beschermvrouwe

: Mevr. De Sutter- Besters
Voormalig burgemeester van Rozenburg
: M. van Broekhoven
: W.R.V. de Bruijn Zuidererf 25 3181 JE Rozenburg
tel.: 0181 213716 email wrvdebruijn@rozenburgs-mannenkoor.net
: A.M. van Oudheusden Rietgorslaan 46 3181 SN Rozenburg
tel.: 0181 212652 email amvanoudheusden@rozenburgs-mannenkoor.net
: L. Kuiper Molenweg 115 3181 AV Rozenburg
tel.: 0181 216116 email kuiper.l@hetnet.nl
: H. Heij Rietgorsaan 26 3181 SN Rozenburg
tel. 0181 214776 hfheij@rozenburgs-mannenkoor.net
: C. Hokke Kerkweg 4 3237 LE Vierpolders
tel.: 0181 417128 email chokke@rozenburgs-mannenkoor.net
: H. de Bruin Frederik Hendrikstraat 13 3181 HD Rozenburg
tel.: 0181 214415 email jmdebruin@rozenburgs-mannenkoor.net
: A.Verboon Westgaag 4a 3155 DE Maasland
tel.: 010 5920376 email averboon@rozenburgs-mannnenkoor.net
: Postbus 1150 3180 AD Rozenburg
: Aart van Eijsden aveijsden@rozenburgs-mannenkoor.net
Arie van Oudheusden amvanoudheusden@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. Rozenburgs Mannenkoor
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: www.rozenburgs-mannenkoor.net

