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Van de voorzitter
Heren van het Mannenkoor,
Er is weer veel gebeurd dit afgelopen jaar, dat nog
maar een goede 11/2 maand te gaan is.
We hebben in het begin van dit jaar succesvolle
concerten gegeven. Als uitschieter, noem ik de
reis van ons koor naar Canada . Mede door uw
enthousiasme en de inzet van uw partners werd
het een geweldige concertreis, een topper! Onder
de inspirerende leiding van onze dirigent en begeleider Martin van
Broekhoven en Peter Verweij werd deze reis een enorm succes!
Nogmaals, allen dank voor datgene wat in Canada ten gehore werd
gebracht.
Helaas werden wij ook getroffen door het bericht van het overlijden
van de echtgenote van een van onze 2e tenoren.’
Het is goed om even stil te staan bij en achterom te kijken naar de
gebeurtenissen, die dit jaar plaats vonden, om dan meteen weer
voorwaarts te gaan.
Een gezegde geeft het goed weer, “Besturen is vooruit zien .”
Wel nu, vooruit kijkend hebben wij nog ongeveer 4 concerten te
gaan. Voornamelijk Kerstconcerten!!
Willen wij tijdens deze concerten goed presteren, dan zult u, op de
repetitieavonden zoveel als mogelijk aanwezig moeten zijn!
En om eerlijk te zijn, na de vakantie moet ik constateren, dat de
repetities door bijna alle koorleden worden bezocht. Houden zo!!
Achter de schermen wordt er weer veel werk verzet om de komende concerten gladjes te laten verlopen. Locaties worden bezocht,
partituren uitgezocht, busondernemingen benaderd. In goed overleg
tussen de dirigent en het bestuur worden er steekhoudende afspraken gemaakt. Dit samen werken moet uitmonden in een goed en
sfeervol kerstconcert, waarvan onze toehoorders zullen genieten en
het ”Kerstgevoel” in deze soms harde werkelijkheid wordt beleefd.
Namens het bestuur van het Rozenburgs Mannenkoor wens ik U
koorleden, dirigent en begeleiders Prettige Kerstdagen en een
gezond, voorspoedig en vooral een Muzikaal 2011 samen met de
uwen toe.
Met vriendelijke groeten, Wil de Bruyn

Even voorstellen
Mijn naam is Jaap Moerman
en ik woon met mijn vrouw en
zoon in Maasland aan de
Westgaag 72. De andere drie
zoons zijn het huis uit en wo
nen op zichzelf. Mijn leeftijd
is 60 jaar. Ik heb samen met
mijn broer ongeveer 40 jaar een tuindersbedrijf
gehad. We teelden sla, andijvie en tomaten in
volle grond en later op substraat. Enkele jaren
geleden is het bedrijf verkocht. Nu werk ik bij
een collega-tuinder in de buurt. Mijn hobby is
tuinieren en Hollandse pot koken. Arie Verboon en Gijs van Eijsden hebben mij gevraagd
om het koor te komen versterken. Sinds april
2010 zing ik mijn partij als 2e tenor. De sfeer is
ontspannen en een hulde aan de dirigent om
iedere week op een prettige manier ons de
zangkunst bij te brengen. Ik heb het prima naar
mijn zin en hoop nog vele jaren met elkaar te
kunnen zingen.

Agenda
22 december, Medewerking Kerstconcert
Cantiamo – Delft 20.00 uur
23 december

RMK Kerstconcert Immanuëlkerk – Maassluis 20.00 uur

24 december

Medewerking Kerstnachtdienst
Welkomkerk, Rockanje
20.00 uur

6 januari

Nieuwjaarsreceptie
De Ontmoeting 19.00 uur

30 januari

Mannenkoor promotiedag
De Ontmoeting 15.00 uur

27 maart

Zomerochtendconcert
De Doe len – Rotterdam
10.00 uur

Muziek gezocht
Bas Gijs, we2kennen er vier van maar bedoeld
wordt Gijs 1 oftewel Gijs Ravenstijn. En die
Gijs is onze muziekmeester.

Elke donderdagavond noteert hij het aantal
minuten en seconden die we besteden aan het
instuderen van nieuwe nummers. Een precies
karwei wat van Gijs de nodige concentratie eist
maar met de onmisbare hulp van Hans en de
andere Gijs lukt het wel. Naast dit boekhoudkundige hoogstandje is hij een zeer gewaardeerd lid van de muziekcommissie.
Veel door ons gezongen muziek wordt door
Gijs in een nieuw jasje gestoken en in omloop
gebracht. Tevens beschikt hij over een zeer
uitgebreid archief met koormuziek. Maar het is
niet compleet.
Om zijn archief compleet te kunnen maken is
Gijs op zoek naar een stuk muziek. Gijs vraagt
dan ook “wie o wie kan mij helpen aan de 1e
tenor - partij van “Mijn Boerenland” of wel
nummer 24 zwart? Gijs schrijft verder “van de
2e tenoren, baritons en de 2e bassen zijn deze
stukken wel in mijn bezit, en om het geheel te
kunnen completeren zou ik graag dit stuk willen toevoegen.
Of heeft iemand de complete partij van “Mijn
Boerenland” met orgel of piano begeleiding.
Uiteraard krijgt U de muziek weer netjes terug,
ik wil het alleen maar even lenen”. Mannen,
duik in je eigen bescheiden en als je het gezochte muziekstuk hebt, wees dan niet bescheiden en leen het even aan onze Gijs.

Personalia
Zorgcommissie
De zorgcommissie is aan een rustig seizoen
bezig. Toch zijn er enkele mannen met problemen binnen ons koor. Arie van Baarle moet
weer onder het mes. Een lekkende hartklep
wordt op korte termijn vervangen.
Henk vd Baan is eveneens geopereerd. Gerrit

Voss, 1e tenor heeft een prostaatoperatie ondergaan en is gelukkig weer thuis. Verder zijn er
op dit moment geen koorleden (ernstig) ziek.
Blijft natuurlijk aan u om eventuele zieken aan
één van de commissie leden of aan een bestuurslid door te geven, zodat we aandacht aan
deze gevallen kunnen blijven schenken.
Komende en gaande man
Schreven we onze vorige
Nieuwsbrief nog over een
vertrekkende Hans Krul.
Vandaag mogen wij hem
weer (tijdelijk) ontmoeten.
Hans is in afwachting van
zijn vertrek naar Zuid-Afrika
wederom lid geworden van
het RMK.
Naast Hans mogen we Viktor Anon als bariton
begroeten als nieuw lid. Enkele keren
“luisteren” en meegenieten van de unieke sfeer
en koorklank hebben hem uiteindelijk doen
besluiten toe te treden tot het grootste mannenkoor van Rotterdam! Viktor welkom en we
hopen op een langdurig verblijf binnen ons
koor.
Vertrekkende mannen:
Helaas is het voor Theo Alofs
niet meer mogelijk zijn stem
te laten horen in het Rozenbnburg’s Mannenkoor. Theo
heeft na zijn keeloperatie
dermate veel problemen met
het zingen, dat het doek voor
hem, voor wat betreft het
zingen, is gevallen. Beter van niet was het ad-

COSTER

vies van de specialist. Bijna 20 jaar maakte hij
deel uit van de 2e tenor partij binnen het RMK.
We zullen hem node missen, wensen hem en
zijn vrouw nog vele goede en gezonde jaren
toe. Is wel, en dat is een voorbeeld wat navolging verdient, direct club 100 lid geworden,
zodat de band met het RMK nog niet geheel is
verbroken.
Rob Flaes heeft eveneens afgehaakt en is terug
op het oude nest van het Nieuwlandkoor in
Vierpolders. Jammer, maar wel begrijpelijk.
Wij wensen Rob nog heel veel goede zangjaren
toe bij het Nieuwlandkoor. Voor ons, als achterblijvers is het een goede zaak de twee leeggevallen plaatsen zo snel mogelijk weer op te
vullen!!

Rare naam
Het zal je maar gebeuren.
Net op het moment dat je op
zondagmiddag het moede lijf
op de bank legt met de zapper in de hand, in afwachting
van Studio Sport, zappend
van ellende even op 4 naar
Carlo & Irene ligt kijken, zie
je ineens in kleur, op je Hz
TX-P50VT20E plasma
breedbeeld met een contrastverhouding van 5 000 000:1 en een frequentie
van 600 Hz Marina Nattekaas.
Samen met haar schoonzus. En waarom?
Omdat zij van Nattekaas vindt dat haar man
zo’n rare naam heeft.
Peter is toch een heel normale naam. Of niet
dan? Het moet niet gekker worden!

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

Wat komen gaat
De kerst nadert met rassé schreden.
Kerst 2010, waarin we gaan proberen enkele
unieke kerstconcerten neer te zetten.
Dit laatste, om te beginnen, kan alleen met u
medewerking worden gerealiseerd. Driemaal
achtereenvolgend treden we voor het voetlicht.
Woensdag 22 december. donderdag 23 december en vrijdag 24 december.
Natuurlijk volgt nu automatisch het verwijt,
driemaal achterelkaar, moet dat nu! Ja, of eigenlijk nee, niets moet. Maar kerst is toch altijd
een bijzondere gebeurtenis. Een gebeurtenis
waarbij wij als mannenkoor graag onze stem
willen laten horen. Hard is er gewerkt aan het
repertoire. Harde kritiek was er over het kerstconcert in 2008 in de Groote Kerk te Maassluis.
Waarbij ik overigens nog eens op wil merken
dat het Rozenburg’s Mannenkoor bestaat uit
105 koorleden, en het bestuur slechts 7 leden
telt. Bestuursleden die niet meer zijn als simpele hardwerkende koorleden, welke naast het
zingen, bereid zijn om ook nog eens een flink
portie energie en vrije tijd in u hobby te willen
steken.
Waarom nu driemaal opeenvolgend. De situatie
was in eerste instantie als volgt. Zaterdag 11
december een optreden in een kerk tijdens een
kerstmarkt in Oud Beierland. Donderdag 23
december ons eigen traditionele kerstconcert in
Maassluis. En vrijdag 24 de kerstavondzang in
Rockanje. Dat was de planning. En dan ver-
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schijnen de eerste wolkjes aan de zon overgoten
hemel. De kerkenraad in Oud Beierland geeft
geen toestemming aan de organisatie om gebruik te mogen maken van de kerk. De kerk
wordt een tent op een plein in het dorp. Zingen
in een tent heeft niet onze voorkeur. Voeg daarbij het jaargetijde. Een meter sneeuw met een
bijtende koude noordenwind, temperatuur, acht
graden onder nul en de buitenste gelederen van
het koor moeten met bevroren ledematen naar
het ziekenhuis worden afgevoerd! Misschien
vriest de dirigent, die eenzaam voor het koor
staat, en zich nergens aan warmen kan, zelfs
niet aan onze zang, wel dood!
Snel hebben we de aanvraag, zij het met een
bloedend hart, geschrapt.

KERSTCONCERT
DONDERDAG 23 DECEMBER 2010

ROZENBURGS MANNENKOOR
o.l.v. Martin van Broekhoven

Algehele muzikale leiding
Martin van Broekhoven

Sopraan Waldin Roes Bariton Jan Mulder
Karina Markarova piano Peter Verweij orgel
Blazerskwintet Hi
Hi--Five

Immanu
Immanuëëlkerk Lange Boonestraat Maassluis

Kaartverkoopadressen:
MasterSound Noordvliet 29 Maassluis
Aanvang 20:00 uur
Keurslager Baars Westeinde 28 Maassluis
Kerk open 19:15 uur
Bottelier Zonneveld Mesdaglaan 231 Maassluis
Toegangsprijs € 10,50
Shell Shop Bm. Just de la Paisiéresstraat Rozenburg In voorverkoop € 8,50
Primera Raadhuisplein 5 Rozenburg
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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.

Dan rest ons nog één echt concert en een medewerking aan de kerstavond-zangdienst. Karig, voor al de gedane inspanningen. Alleen al
de vele uren die we voor de PC hebben doorgebracht met het instuderen van de kerstmuziek
d.m.v. de midi files. Alles voor één armzalig
optreden in Maassluis!
Wanneer Cantiaomo dan ook, na enige zachte
aandrang van onze zijde, besluit om nog eenmaal met al die RMK opa’s op de bühne te
klimmen, kent onze, lees mijn, vreugde geen
grenzen. Weer realiseer ik mij dat slechts één
zevende van uw bestuur zich enthousiast maakt
over een gebeurtenis waarbij ook u een rol van
onschatbare waarde en betekenis heeft te vervullen. Veel hoeft u verder hiervoor niet te
doen. Alleen maar op deze prachtige winteravond onder een met sterren bezaaide hemel in
december die ene flonkerende ster te volgen
naar de warme kerststal in Delft. In eerste instantie hebben wij nog gedacht aan vervoer per
slede van de P+R parkeerplaats naar de kerk
Echter, angst voor koude die op de tere jonge
mannenstemmen zou kunnen slaan, heeft ons
hiervan onthouden. Comfortabele , aangenaam
verwarmde , zacht verende touringcars, brengen
u veilig en vlug naar de plaats van bestemming.
Wat u daar te wachten staat is echt uniek. Geen
rechttoe rechtaan zingend RMK maar een mix
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van oor en oogstrelende meisjesstemmen afgewisseld door beschaafde fijn besnaarde mannenkoorzang, zijn deze avond uw deel. Voeg
daarbij nog een verhalen vertelster en een
prachtige akoestische ruimte met en schitterend
orgel en het sprookje is compleet.
Dit voor wat betreft het inzingen op de woensdagavond. Nu de donderdagavond nog. De
stemmen zijn na deze generale werkelijk ”los”
Hier staat de (nachtmerrie van Folkert) een
volledig Rozenburg’s Mannenkoor opgesteld
op het liturgisch centrum in de Maassluise
Immanuelkerk . Schitterend, 105 stemmen,
aangevulde met de sopraan Waldin Roes en de
bariton Jan Mulder zorgen voor een onvergetelijke avond. De apotheose in de vorm van HiFive het blazerskwintet samengesteld uit het

Nieuwjaar ligt voor ons, een nieuw jaar met
nieuwe uitdagingen. Wij, uw dirigent en bestuur gaan ervoor, en hopen dat u met ons mee
wilt reizen. Reizen en zingen, maar ook denken
en blijven meewerken aan een boeiend waardevol Rozenburg’s Mannenkoor jaar.
Waldin Roes

Karina Markarova

neusje van de zalm van de Honselse Harmonie,
met aan de vleugel Karina Markarova en Peter
Verweij op het prachtige Sifert orgel, vervolmaken het geheel. Dit alles onder de algehele
muzikale leiding van Martin van Broekhoven.
Deze eenvoudige Maassluis dorsjongen,is opgeklommen tot één van de grootste en meest
complete concertpianisten van Nederland. Voor
ons als RMK ook nog eens een geliefde, succesvolle dirigent. Vergeet a.u.b. niet te zingen
bij al dat moois wat aan u oog en oor voorbij
trekt. Liever nog het volgende, trek u aan de
sfeer en ambiance op. Dit is echt een bijzonder
concert . Uw kerstconcert, wat u zeker niet wilt,
maar beslist ook niet mag missen!
Om van al deze emoties te bekomen, hoeft u
niet in dure therapie. Vrijdagavond, dominee
Wlschut in samenwerking met de fanfare, Ons
Genoegen (de naam alleen al) zorgen voor
geestelijke en muzikale balsem in uw overvolle
kerstconcertenbrein. De krentenboterhammen,
liefdevol gesmeerd door topzangers uit de regio
Rockanje, Aas, Henk, en een hele rits Pieten,
geven u, naast de verzadigde geest, tevens een
verzadigt gevoel in de maag,
De voorbereidingen voor het kerstgebeuren
waren voor u en uw bestuur een drukke maar
waardevolle tijd. Ruim een week krijgen we
samen tijd om terug te kijken en te mijmeren
over al de zaken die in dit verenigingsjaar zijn
gepasseerd. Het waren niet altijd allemaal even
positieve dingen. Keihard zijn we, te recht of
ten onrechte als bestuur door de koorleden om
de oren geslagen tijdens de algemene jaarvergadering. Met moeite proberen we de brokstukken
weer op te rapen en door te gaan. Alles in, en
met de overtuiging dat we een honderdtal mannen ieder donderdagavond, samen zingend, wat
vreugde en plezier kunnen bezorgen. 6 Januari,
hopen wij u weer tijdens de Nieuwjaarsreceptie
in goede gezondheid te mogen ontmoeten. Een

Arie van Oudheusden
Secretariaat Rozenburg’s Mannenkoor

Even voorstellen
Aan mij de vraag een stukje
over mijzelf te schrijven voor
de Nieuwsbrief. Nou; daar
gaan we dan. Mijn naam is
Gerrit Voss, geboren in Sit
tard in een doorsnee arbei
ders gezin van acht personen.
34 jaar van mijn arbeidzame leven ben ik
procesoperator geweest op een olieraffinaderij. Sinds drie jaar ben ik met pensioen. Nu ik
niet meer hoef te werken (voor de baas) doe ik
alleen maar vrijwilligerswerk. Zo werk ik bij
de voedselbank in Spijkenisse waar elke week
400 pakketten gereed gemaakt worden, ook
voor andere gemeenten zoals Rozenburg.
Rozenburg krijgt ± 20 pakketten die worden
opgehaald in Spijkenisse.
Één dag in de week werk ik in de kringloopwinkel in Spijkenisse. Het is geen commerciële instelling, inhoudend dat de verdienste
allemaal naar goede doelen gaan die wij elk
jaar mede kunnen bepalen.
Zeer regelmatig ben ik te vinden op de manage (ruitervereniging) hier in Rozenburg waar
ik allerlei voorkomende werkzaamheden verricht. Die vereniging bestaat bij de gratie van
vrijwilligers, want het is een vereniging en
geen commerciële instelling. Het kost dan ook
voor een relatief kleine groep mensen veel tijd
en inspanning om het hoofd boven water te
houden. Zoals elke vereniging zoeken we dan
ook altijd vrijwilligers die zich willen inzetten
zodat we zo’n vereniging hier in Rozenburg
kunnen behouden, zodat de mensen in Rozenburg tegen een betaalbare prijs paard kunnen
rijden, vooral voor kinderen.
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Verder probeer ik te zingen in het Rozenburgs
Mannenkoor, ga ik regelmatig naar de fitness,
heb ik mijn tuintje nog enz. enz.

O ja, ik ben ruim 30 jaar getrouwd, heb drie
kinderen en drie kleinkinderen die allemaal in
Rozenburg wonen. Zoals in de vorige Nieuwsbrief ben ik door mijn ziekte even terug gefloten en staat alles op een laag pitje, maar ik ga
goed vooruit. Bij deze alsnog bedankt voor de
bloemen en de hartverwarmende belangstelling
na mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.
Met vriendelijke groet, Gerrit Voss

Vrijwilligersdag
Zaterdag 11 september was het weer zover,
de jaarlijkse vrijwilligersdag en kunstmarkt.
Verschillende verenigingen uit Rozenburg
waren vertegenwoordigd op de
‘vrijwilligersmarkt.’ Aan de Jan van Goyenstraat kregen kunstenaars uit Rozenburg en
omgeving de kans om hun werk te exposeren en
te koop aan te bieden. De verenigingen presenteerde hun eigen programma. Het Rozenburgs
Mannenkoor was uiteraard ook van de partij. Er
werden leuke gesprekken gevoerd en contacten
gelegd en wellicht werpt dit ooit nog vruchten
af. Onze voorzitter Will, geflankeerd door Jan
namen voor ons de honneurs waar en dat leverde deze foto op.

formaat. De constatering en de mogelijke
snelle oplossing van
dit probleem gaf, dat
was duidelijk, tijdens
de reeds aangevangen
repetitie, enige verstoring van de gangbare orde.
Middels een interruptie, waarvoor ik toestemming vroeg en kreeg van onze gastdirigent
Peter Verweij, heb ik toen het voorstel gedaan
om in de pauze, voor hen die dit wensten, de
muziekstukken weer in te nemen om die in de
daarop volgende week te corrigeren en weer uit
te reiken. Daartoe was het noodzakelijk om,
voor de registratie van die operatie, het repetitielokaal in een "dood" moment te verlaten
teneinde een kopie van de ledenlijst op te halen.
Het was voor mij duidelijk dat ik moest handelen in het belang van het koor en de ontstane
chaos niet groter laten worden. Aan hen die mij
deze ingreep kwalijk hebben genomen wil ik
duidelijk stellen dat; Als er één iemand is die
zich ergert aan het onnodig verstoren van de
repetities, op wat voor manier dan ook, dan is
dat o.g. Desalniettemin voel ik mij moreel
verplicht alsnog mijn verontschuldigingen aan
te bieden.
In navolging op dit voorval ben ik natuurlijk
naar de drukkerij terug gegaan om zo mogelijk
een verklaring te vinden waar het was misgegaan bij het geven ofwel uitvoeren van de opdracht. Het siert de fa. Rijpsma dat zij er geen
probleem van maakten en mij voorstelden om
50% van de benodigde correcties voor hun
rekening te nemen. Daar ben ik uiteraard gelijk
mee akkoord gegaan en daardoor is deze kwestie toch nog, met weinig schadelijke gevolgen,
goed afgelopen.

Uitreiken Kerst muziek

Nieuwjaarsreceptie

Dit stukje kopij betreft de uitreiking van de drie
nieuwe Kerstnummers op 16 september jl. Bij
het aanmaken van deze muziekstukken is op
een niet verklaarbare manier ergens iets niet
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goed gegaan. Door de alertheid van Gijs Ravenstijn werd ik geattendeerd op een vergissing in
de samenvoeging van een partituur op A-3

Donderdag 6 januari is de Nieuwjaarsreceptie
van het Rozenburg’s Mannenkoor. Wij verwachten u rond 19.00 uur in Muziektheater De
Ontmoeting.
Het is de bedoeling evenals vorig jaar gezamenlijk een hapje te eten. Dit vindt plaats omstreeks
half acht. Hierna volgt de jaarlijkse Nieuwjaars-

rede van de voorzitter. Aan het
verdere verloop van de avond,
wordt nog ijverig gewerkt.
Hebt u zelf ideeën of suggesties
over de invulling, dan zijn deze
van harte welkom. Meldt u dit
even bij één van de bestuursleden. Voor de komende jaarwisseling, een plezierig uiteinde en
een goed begin. Waarbij we de
wens uitspreken, om de vele
goede voornemens welke we
voor 2011 in gedachten hebben,
nu eindelijk ook eens, echt te
gaan waarmaken!

Verboon Maasland BV
Aannemingsbedrijf Grond-, Wegen- en Waterbouw
Aanleg van
¤ infra projecten
¤ recreatiegebieden
¤ rioleringen
¤ verhardingen
¤ natuurbouwprjecten
Uitvoering van
¤ (water) bodemsanering (BRL)
¤ baggerwerken
¤ grondwerken
¤ oeverbeschermingen
¤ (natte) bouwkuipen
¤ natuurtechnisch grondwerk

Molenweg 12, 3155AV, Maasland
Telefoon: 010-5922022
Fax: 010-5920487
www.verboonmaasland.nl
info@verboonmaasland.nl

Uitvoering van projecten in Bouwteam of Design&Construct

Verhuur van grondverzetmaterieel
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FSC-gecertificeerd

Een nieuw tijdperk (vervolg)
Ja, beste lezer, de tijd gaat snel. Zo heb je een
computer in gebruik genomen of je bent alweer
aan een andere toe. De eenheid waarover ik u
schreef in de vorige nieuwsbrief, was inderdaad
zo traag, dat er eigenlijk niet mee te werken
viel. In een toevallig gesprek hierover met de
beheerder van onze gewaardeerde repetitie
locatie, kwam aan het licht dat hij mij wel kon
en wilde helpen. Binnen de kortste keren had ik
dus weer een andere pc beneden in de kelder
staan. Helemaal compleet. Inclusief een platte
monitor. Natuurlijk kijk ik in dit geval geen
gegeven paard in de bek maar een nadeel is dat
op deze pc, een Engelstalige versie van Windows XP is geïnstalleerd, die niet zomaar te
vervangen blijkt te zijn. En, ook deze unit is
een voormalige netwerk pc, dus ook weer niet
uitgerust met al teveel geheugen capaciteit.
Doch, wederom met hulp van onze digitale bas,
Hans de Bruin, is dit geheel toch ook weer gebruiksklaar gemaakt en na het gewennen aan de
Engelse benamingen van diverse knoppen kan
ik er nu aardig mee uit de voeten. Overigens,
alvorens ik het misschien vergeet; Met deze
schenking, zo mag ik als bestuursvertegenwoordiger veronderstellen, zijn wij als RMK bijzonder ingetogen en zullen er dankbaar gebruik
van maken.
Bij deze dan; Joris ! Hartelijk dank.
Een 3e hands printer is intussen ook gearriveerd. Jawel ! Nu is er dus de mogelijkheid,
tezamen met een verkregen muismat en een
bijgekocht verbindingskabeltje alleen maar de
zwarte kleur af te drukken. Ja, u leest het goed
alleen maar zwarte tekst afdrukken. Dat vind
zijn oorzaak in een defecte printkop waardoor
de kleuren door elkaar lopen en dat geeft natuurlijk geen mooi resultaat. Maar ondanks
deze handicap kan er wel even een kopietje
gemaakt, of een formuliertje uit de pc geprint
worden. In het gebruik voor het koor, zal dit
defect weinig problemen geven en wanneer je
er mee om weet te gaan, gaat het perfect. Sterker nog, door dit mankement zullen onbevoegden het niet aangenaam vinden om met dit ap10 ook al omdat ik de primaire
paraat te werken
benodigdheden, zoals een kleine papier voorraad e.d. achter slot en grendel heb opgeborgen.

Laten we hopen dat hij het nog lang mag blijven doen.
Een tweede onderwerp wat ook wel onder bovenstaande kop past is het nu bijna voltooide
karwei van het opschonen der muziekmappen.
Vóór de zomervakantie werd mij duidelijk dat
het met de logistieke indeling van de muziekmappen bij diverse mannen slecht gesteld was.
Vooral de paniekbesluiten pal voor de Canada
reis en het ontbreken van een partituur in de
Kerstmuziekmap, hebben mij doen inzien dat
het dringend gewenst was om alle in omloop
zijnde muziekmappen weer eensluidend te krijgen. In overleg met de muziekcommissie is
toen besloten dat aan een ieder de laatst uitgekomen Inhoudslijsten van zowel de Algemeneals de Kerstmuziekmappen uitgereikt zouden
worden. Zodoende kon elk voor zich het gevraagde huiswerk gaan maken. De gebruiksaanwijzing daartoe was, naar mijn mening, heel
duidelijk op papier gesteld. De partituren die
men in bezit had, maar niet op die lijsten voorkwamen, moesten worden ingeleverd. Tevens
werd gevraagd om de partituren die men niet
had, maar die wel op de lijst stonden, aan te
vragen. Ik kan u verklappen; Dat heb ik geweten ! Elke geretourneerde plastic showmap met
steeds wisselende inhoud vertelde een eigen
verhaal. Zo was het bij de één keurig voor elkaar en was ik er betrekkelijk snel mee klaar,
bij een ander leek het op een bij elkaar geveegde hoop A- 4 tjes. Het kwam mij voor dat een
vrij groot aantal zangers niet heeft begrepen
wat precies de bedoeling eigenlijk was van deze
maatregel en hadden dus zo hun eigen conclusies getrokken waarbij, het was te voorspellen,
het voorgestelde eindresultaat helemaal ver-

keerd uitpakte en mijn persoonlijke bemoeienis
noodzakelijk was. Slechts enkele uitzonderingen die zich voordeden wil ik u niet onthouden.
In twee van de ingeleverde mappen trof ik zomaar resp. 46 (zesenveertig)en 35
(vijfendertig), partituren aan die de geadresseerden nu inleverden. Jaren en jaren achtereen
hebben deze heren deze muziek dus onnodig
mee gesjouwd naar de repetities. Zo er al nummering op werd aangetroffen, klopte deze
meestal niet meer met het huidige systeem en
ook de stukken op zich waren soms totaal onbekend voor mij. Het heeft, zo is te begrijpen,
even geduurd voor ik met deze mappen klaar
was. Maar, de eind conclusie is; Ik heb het er
erg druk mee gehad en het heeft zo u kunt zien
op bijgevoegde foto, een oud papierstapel opgeleverd van zo'n 11,5cm aan A-4 vellen doch
uiteindelijk mag worden verondersteld dat het
merendeel van de muziekmappen nu toch een
gelijke inhoud hebben gekregen. Mochten er
echter onverhoopt nog misstanden voorkomen
aangaande de inhoud van de muziekmappen, ik
sta geheel tot uw dienst. Als laatste, wil ik u
toch ook alvast een beetje voorbereiden op nóg
zo'n soortgelijke operatie. De muziekcommissie
is het er namelijk al enige tijd over eens dat de
inhoud van de muziekmappen met de huidige
inhoud veel te groot is. Het ligt in mijn bedoeling om begin volgend jaar in overleg met de
muziekcommissie, de muziekmappen een stuk
lichter te gaan maken.
Rest mij nog u allen te bedanken voor de getoonde medewerking bij het klaren van de eerst
genoemde klus.
Henk Hey.

Dubbelmannenkwartet
The Christmas Carols
Het is alweer enige tijd geleden dat een koorlid
een vraag stelde aan de voorzitter. Een vraag
over het bestaan van een dubbelmannenkwartet
binnen het RMK.
Een bevestigend antwoord kreeg hij niet op zijn
vraag. Tijd om e.e.a. uit de doeken te doen. Het
RMK heeft een rijke, soms zelfs roerige, maar
vooral een veelzijdige geschiedenis opgebouwd
in de loop der jaren. Voor wat de veelzijdigheid
betreft, volgt hier een willekeurige opsomming

van nevenactiviteiten, door koorleden in de
loop der jaren opgestart vanuit het koor. Het
Rozenburgs Bier en Wijnmakersgilde was een
initiatief van twee koorleden. Dit Gilde heeft
ondertussen alweer een tien jarig jubileum gevierd. Beleggingsstudieclub Midas, aan de bar
in de Nieuwe Schans geboren! De driejaarlijkse
Kerstconcerten onder de vlag van Rumoer zijn
aan een RMK tafel opgestart. Ook grotere projecten zijn aan de geest van RMK leden ontsproten. Het beleidsplan voor koop en oprichting van Stichting Muziektheater De Ontmoeting is gestoeld op het door Fons Verbiest gemaakte financiële rapport. Kortom, bij de simpele vraag naar het bestaan van een dubbelmannenkwartet binnen het RMK moeten we stellen dat ook dit een “nevenactiviteit” is van het
Rozenburg’s Mannenkoor is. Tijd dus om tekst
en uitleg te geven over een, nu vier jaar bestaand groepje mannen, die rond de kerstdagen
uit het niets verschijnen en na de kerst even zo
geruisloos weer verdwijnen. Wat houdt dit
gebeuren in. Het is ieder jaar rond de Kerst, dat
er van verschillende zijden aanvragen bij ons
mannenkoor binnen komen. Aanvragen om
medewerking te verlenen met het RMK, aan
kerstactiviteiten. Aanvragen, waaraan wij als
mannenkoor, helaas niet altijd kunnen voldoen.
Zingen met 70 a 80 man op een midwinterfeest, op het terrein van de kinderboerderij De
Beestenboel, is geen optie. Evenals de bewoners van het Baken toezingen tijdens de lichtjes
toer rond kerst ’s avonds om 18.30 uur. Allemaal activiteiten welke niet realiseerbaar zijn
binnen het reguliere RMK gebeuren. Binnen
11 bereid, deze
ons koor waren wel enkele mannen
aanvragen te honoreren en enkele weken voorafgaande aan de kerst op de vroege zondag-

morgen, in een tot serre omgebouwde kas. Ergens diep in de polder op het randje van de
beschaafde wereld, het kerstrepertoire door te
nemen.
Zelf benoemden zij zich in een balorig ogenblik, The Christmas Carols. Het zijn deze mannen die tot grote ergernis van de koe en de ezel
in de stal van de kinderboerderij kerstliederen
zingen. Altijd sjouwen zij wat CD’s en overig
promotie materiaal met zich mee, en promoten
zo, zingend het “grote” RMK waar zij deel van
uit maken. Zingen, naast de Kinderboerderij,
ergens op straat. En eens aan het bed van een
ongeneeslijk zieke vrouw. Zingend trachten zij
zo een sprankje licht te brengen in de donkere
dagen rond kerst. Wilt u ook eens aan zo’n
project koortje meewerken, verzamel dan een
achttal mannen om u heen. The Christmas Carols gaven het voorbeeld, niets belet u om dit
voorbeeld te volgen.
Wilt u eens een repetitie bijwonen, dan kan dat
eveneens. Rond deze tijd repeteren wij in de
vroege zondagmorgen om 8 uur ochtends, ergens in Vierpolders. Kleed u wel goed warm
aan, het kan koud zijn tijdens zo’n winterochtend in een serre op een boerenerf. Vindt u al
deze moeite te veel werk, maar is uw nieuwsgierigheid wel gewekt. Vraag dan eens aan uw
bestuur of deze geheimzinnige figuren hun stem
eens tijdens, bijv, de Nieuwjaarsreceptie op 6
januari 2011 willen laten horen. Wij, uw dubbelmannenkwartet zijn altijd bereid, aan een
kort optreden, medewerking te verlenen.

“X-MAS EXPERIENCE”
met meidenkoor Cantiamo en het Rozenburgs
Mannenkoor
Op woensdagavond 22 december geeft meidenkoor Cantiamo uit Delft onder leiding van Bertram Treling samen met het Rozenburgs Mannenkoor onder leiding van Martin van Broekhoven een bijzonder kerstconcert “X-MAS EXPERIENCE” in de Immanuelkerk te Delft.
Aanvang: 20.00 uur. Kaarten: € 10,00. Reserveren: Sharon: 06-12357986
In 2006 heeft al eerder een succesvolle samenwerking tussen beide koren plaatsgevonden met
de uitvoering12van een schitterend kerstconcert
in de stampvolle Grote Kerk van Maassluis. Nu
4 jaar later zijn de rollen omgedraaid en komen

de mannen op bezoek in Delft.
De combinatie van een jong meidenkoor met
een machtig mannenkoor zorgt niet alleen voor
een spannend muzikaal contrast, het geheel
wordt afgewisseld met hartverwarmende kerstverhalen. Het publiek zal zich in een warme
huiskamer wanen, met prachtige kerstversieringen, waar koormuziek en kerstverhalen ervoor
zorgen dat het kerstgevoel gaat gloeien en een
ieder dichter bij elkaar brengt. Een unieke beleving, een ‘X-mas Experience’.
Zie voor meer informatie:
www.cantiamodelft.nl en www.rozenburgs-

Afmeldingen
Regelmatig komt het voor dat koorleden een
presentielijst welke voorafgaande aan een concert rond gaat, gewetensvol invullen. Op de
vraag gaat u mee ,staat keurig en kruisje. Reist
uw partner mee. Wederom een net kruisje. Vervolgens zorgen wij, uw bestuur en de koormeester Folkert Koning voor de nodige zaken
rond het optreden. Er wordt een reis gemaakt
naar de plaats waar we optreden. Papier en
potlood gaan mee. Rolmaat en zelfs, dit voor de
insiders, een schuifmaat gebruikt Folkert om
een ieder van een comfortabele plaats te voorzien tijdens het concert. Indien nodig huren we
bussen voor het vervoer van u en uw partner.
Dit alles aan de hand van de door u zo gewetensvol ingevulde lijsten welke vooraf gaan aan
het optreden rond zijn gegaan.
Dan is het uur “U” daar de stoelen staan gereed
in concertzaal of kerk en de bussen rijden voor.
Volgens opgaven komen er 90 man vrouw op-

draven en het is daar waar het
telkens weer fout gaat. Koorleden plus partners verschijnen
vervolgens niet. Bussen rijden
met lege stoelen en het stoelenplan met veel bloed zweet en
tranen door Folkert vervaardigde plan blijkt voor de zoveelste
keer niet te kloppen. Niet te
kloppen, omdat men domweg vergeet, of men,
maar dat kan ik mij haast niet voorstellen, men
niet het fatsoen op kan brengen even de koormeester Folkert Koning, op te bellen en zijn of
haar afwezigheid, te melden. Tijdens het laatste optreden in de Pelgrimsvaderskerk, verschenen zes personen niet, slechts één afmelding
was er vooraf binnen gekomen. Het gevolg was
dat er mensen graag mee hadden gewild maar
we deze mensen teleur moesten stellen. Volgens opgaven was de bus vol! Heren probeer
a.u.b. in de toekomst dergelijke misverstanden
te voorkomen. Het telefoonnummer en eventueel het mailadres van Folkert zijn: tel. 0181212151 mail: fkroz@chello.nl

Muziektheater De Ontmoeting
Folkgroep Pekel
Zondag
21 november

15:00 uur

De Pi-Pa-Pepernoorparade
Woensdag
24 november 14:00 uur

Wie haalde het nieuws
Landelijk wonen maar zonder te veel gedoe.
Dat willen de bewoners van Zuidland. Alles
mag als ze er maar geen last van hebben.
Een levenlang woont onze bas Gilles Weeda al
in zijn boerderij midden in Zuidland. En met
veel genoegen. Achter het woonhuis heeft hij
zijn stal en in een stal behoren (buiten de Kerst
om) dieren. En dieren maken weleens een geluidje,een koe loeit en laat wel eens een windje,
een kip wil wel eens kakelen, en een bok hoor
je wel eens mekkeren. En dat is wat de buren
van onze Gilles nu ook doen. Onder het mom
van stankoverlast en brandgevaar moet Gilles
wijken. Maar hij is een blijver dus voorlopig is
Zuidland in rep en roer. Zeker nu Gilles recent
zijn vee weer uit de wei heeft gehaald en bij
hem achter gestald heeft. De lokale media
schenkt ruime aandacht aan het probleem en zo
stond dinsdag 16 november weer een stukje in
het AD. De tekst luidt als volgt.
Boer Gilles leidt z’n koeien naar de stal
Zuidland. De koeien van boer Gilles Weeda
zijn op stal gegaan, want het is buiten te koud
voor ze geworden. Gilles’ boerderij staat midden in Zuidland, enkele kilometers van de weilanden. Wanneer hij zijn 8 dieren naar hun stal
brengt, leidt hij ze lopend dwars door het dorp
bij Spijkenisse. Weeda (68) is de laatste boer
‘op het dorp’. Zijn boerderij is ingesloten door
een woonwijk en tegenwoordig omstreden:
sommige buren klagen over stank en brandgevaar. De gemeente zoekt met de politie naar een
oplossing, maar de gesprekken hebben nog niks
opgeleverd. Gilles zegt voorlopig best te zitten.
Dat zit hij bij de bassen ook, niet waar!

Pieter Derks
Zaterdag
27 november

20:00 uur

Boutmiddag
Zaterdag

11 december

15:00 uur

Flosje en Blosje
Woensdag
22 december

14:00 uur

Opa’s en Oma’s zijn van harte welkom.
Zie ook www.muziektheaterdeontmoeting.nl

13
Foto Teun Kweekel

Limerick rubriek nr. 10
Het was voor het EIC dat wij weer naar de landtong gingen.
Maar het moet bij ons nu toch wel eens door gaan dringen,
dat dit een zeer slechte locatie is voor een zang prestatie
en zeker geen goed doet aan onze vermeende reputatie.
Het is daar zelfs onmogelijk om de Oranjefantasie goed te zingen.
Bij het opschonen van onze Kerst- en Algemene mappen.
Nee, wees niet bang, 'k zal niet uit de school gaan klappen.
Maar het moet mij wel van het hart,
want ik corrigeerde echt elke map apart.
Dat er mannen zijn die eerder "bollen" zijn dan "flappen".
Voor RMK bibliothecaris heb ik nooit willen leren.
Maar, zo men weet, het getij kan snel keren.
Het is inderdaad echt veel werk.
Want, in "onze" voormalige kerk
dien ik niet één, maar wel honderdtwee "Heren".
Zo wilde ik op een morgen in het souterrain gaan beginnen.
Werd ik, oh schrik, opgewacht door twee zéér grote spinnen.
Het kippevel stond acuut op mijn armen.
En een vreemd gevoel bekrampte mijn darmen.
't Was een ongelijke strijd, 'k moet toch eens iets humaners verzinnen.
De vrijwilligersdag. Da's waar! Ja! Was u het ook vergeten ?
Onze kraam inrichten en opruimen, dat hebben we geweten.
De gehele dag hebben wij er vervolgens gevieren gestaan.
Qua omstandigheden was aan alle voorwaarden voldaan.
Maar alleen die, die vier, koorleden waren na afloop totaal versleten.
Het bestuur van het Rozenburgs Mannenkoor,
slaapt momenteel maar weinig nachten rustig door.
Want om goede Kerstconcerten te organiseren,
moeten zij dingen doen die nergens zijn te leren.
Maar weten zich door ons gesteund want; Wij gáán ervoor !!
Nou, eentje nog, die moet ik nog even vertellen.
Wanneer ik nu stop, zou ik u ernstig kwellen.
Het gaat over een man die kreeg pijn aan zijn oor.
Vreemd, want hij was geenszins lid van ons koor.
Bleek, dat hij met zijn schoonmoeder zat te bellen !
Henk Heij.
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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; 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. 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; RABO-Bank 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; Woer-Com, Brielle; J. van Oudenaarden, Rotterdam-Europoort; 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.

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 wdebruijn@rozenburgs-mannenkoor.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 kuiper.l@hetnet.nl
: H. Heij Rietgorsaan 26 3181 SN Rozenburg
tel. 0181 214776 hheij@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 jmdebr@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 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. Rozenburgs Mannenkoor

Dirigent
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bibliothecaris
2e Voorzitter
2e Secretaris
2e Penningmeester
Secretariaat
Redactieadres
Repetities
Contributie
Gironummer
Website
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: www.rozenburgs-mannenkoor.net

