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Van de voorzitter
Op moment van schrijven van dit woord zijn
weer enkele momenten voorbij gegaan welke als apart mogen worden betiteld in de
geschiedenis van onze vereniging.
Een avond is er gesproken in plaats van te
zingen. Gesproken onder leiding van de
heer Ad Sosef in vervolg van de, door uit de
vereniging opgerichte werkgroep” alle hens
aan dek” aan u voorgelegde enquête.
Deze werkgroep is uit de leden ontstaan door de vraagstelling uit te werken “heeft een vereniging als het Rozenburg’s
Mannenkoor nog bestaansrecht in de nabije toekomst”. Dit
tegen het licht houden van de tijd- en omgevingssignalen.
Verder is ons een spiegel voorgehouden als uitkomst van
die gehouden enquête. Rode draad waren de woorden
Respect en Discipline. De werkgroep gaat door en u zult
daarvan nog vernemen. Zelf denk ik dat het opofferen van
een repetitieavond gezien de opkomst goed geëvalueerd
moet worden. Globaal kunnen we spreken over 70% respons.
Verder is die zangloze avond uitleg gegeven door de werkgroep “Canada” door u van aanvullende informatie te voorzien en uw motivatie mee te gaan naar Canada te versterken. Vanuit mijn positie wil ik hier het volgende aanvullen.
Het besluit de haalbaarheid, in te gaan op het verzoek uit
Canada, te onderzoeken is niet zonder slag of stoot genomen. Het moet vast staan een concertreis als deze goed
georganiseerd te laten verlopen. Dat kan van een vereniging als het onze worden verwacht. Maar bovenal is een
vereiste dat alle leden zonder uitzondering deel kunnen
nemen aan de verenigingsactiviteiten. Zowel fysiek als op
basis van financiële draagkracht. Als hieraan niet is voldaan zijn we aan de verenigingsdoelstelling voorbij gegaan. Mochten die signalen in de vereniging leven dan
hebben we het niet goed gedaan.
Juist daarom is door uw bestuur een financiële garant stelling gegeven om hiermee de p.p. prijs zo laag mogelijk te
houden. Deze garant stelling zal door sponsorwerving te-

rugvloeien in de koorkas. Daarom is dit
gedaan zonder ledenraadpleging.
Vooruit lopen op het resultaat van de 2e
inschrijving kan ik niet doch het is te hopen dat het aantal potentiële Canada
gangers is verdubbeld in verhouding tot
de 1e inschrijving en ons zo zal sterken
in onze besluitvorming.

vember in Rockanje met “Ons genoegen”
De vraag is om een planning van concerten en de te zingen nummers zeker 3
maanden van te voren vast te hebben
liggen. Mijn antwoord daarop is dat zeker
het bestuur en de muziekcommissie dit
ons ten doel stellen. Doch de exacte
inhoud van de te zingen liederen heeft
Wat onze vereniging mede overkomt, is afstemming nodig tussen de dirigenten.
Er zijn bewerkingen nodig, de klankkleur
het binnenkomen van nieuwe leden.
van de concertzaal speelt mee, de orgaPrachtig te hoe die mannen een plek
vinden en onze zang met motivatie ver- niserende vereniging heeft zijn stem, de
sterken. De vereniging vraag ik aandacht begeleider moet bekend zijn en de MC
te hebben voor deze nieuwe zangers. Zo buigt zich hierover. Het programma is
hopen we dat deze mannen in lengte
om die reden pas op 8 oktober bekent
van dagen met plezier lid blijven van ons gemaakt.
Rozenburg’s Mannenkoor.
Uit de leden komen ook giften in de vorm Laat ik besluiten met wens voor onderlinvan het schenken een stuk muziek. De
ge motivatie onze RMK plannen goed te
schenkers zijn openbaar en het navolgen kunnen uitvoeren, anderen te kunnen
van dit streven is niet verboden.
plezieren met - en onszelf te plezieren
in, onze zang.
Ook uit de leden komen soms vragen.
Laat ik er één hier behandelen. Deze
Jacob Boxhoorn
vraag gaat over het concert van 28 no-

Geslaagd zomeravondconcert
Donderdagavond 9 juli sloot het koor het
seizoen af met een concert in Muziektheater De Ontmoeting te Rozenburg. Ondanks de vakantieperiode een bijna voltallig koor, een grote opkomst van het
publiek en een programma met voor elk
wat wils.
Na het welkomstwoord van Jaap was
het de buurt aan het koor onder leiding
van dirigent Martin van Broekhoven.
Voor Martin was het aanpoten want om
21:00 uur werd hij weer in het Westland
verwacht voor en optreden met Dario Fo
om een musical op te voeren.

Aad de Boode

Weer was het voorzitter
Jaap die het woord nam
en nu om Aad de Boode
toe te spreken. Aad,
inmiddels 86 jaar en
sinds 1 januari 1960 lid
van het RMK, heeft te
kennen gegeven dat het
koorbezoek te zwaar
voor hem wordt. Elke
donderdagavond, op de fiets, met de
pont van Maassluis naar Rozenburg en
terug, in weer en wind, wordt hem te
veel. Het gehoor is niet meer zo goed
Het koor werd op de piano begeleid door en de jaren gaan duidelijk tellen. VanPeter Verweij. Het programma werd vlot daar dat Aad het na deze avond en met
gezongen, het publiek genoot zichtbaar dit zomeravondconcert afscheid neemt
en de sfeer was optimaal. Toch werd het van het koor. Met bloedend hart, dat wel.
Want het zingen in het RMK heeft hij
programma plots onderbroken.
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bijna 50 jaar met heel veel plezier gedaan.
Aad is al erelid van het RMK maar speciaal op deze avond werd hem ook nog de
gouden 50 jarig jubileumspeld van het
RMK opgeprikt. Mevrouw De SutterBesters, beschermvrouwe van het RMK
en oud burgemeester van Rozenburg
viel de eer te beurt deze versierselen op
te spelden. Zichtbaar geroerd liet Aad dit
alles over zich heen komen. Met een
presentje en bloemen voor mevrouw De
Boode werd deze onderbreking beëindigt
en vervolgde het RMK het concert. Op
verzoek van Aad de Boode werd ter afsluiting nogmaals het “Dank sei dir, Herr”
gezongen.
Opvallend aan deze avond was de opkomst van zoveel mannen. Jaap nodigde
in zijn afsluitend woord de heren uit om
op het podium te komen en het laatste
nummer mee te zingen. Daar werd dan
ook door een aantal mannen gebruik van
gemaakt. Helaas hebben zij zich niet als
nieuw lid in september gemeld.
Al met al was het een mooie avond die
voor ons eindigde met een hapje en een
drankje in Muziektheater De Ontmoeting.

Wereldhavendagen
In het EIC Mainport Experience op de
Landtong van Rozenburg, waar we in
2007 ons 80- jarig koorjubileum vierde
hebben we tijdens de Wereldhavendagen o.l.v. Martin en zijn accordeon, een
gezellige middag beleefd. Vrijwel direct
na de vakantie, maar toch met een goede opkomst mochten wij de EIC bezoekers die per boot werden aangevoerd
onthalen met een serie miniconcerten.
En dat werd hoog gewaardeerd. Het
EIC, een niet direct voor de hand liggende locatie maar wel een plek die een
fantastisch decor vormde en precies
weergeeft waar het koor staat. Midden in
een dynamische omgeving. Een omgeving waar velen van ons het dagelijks

brood verdienen. Een vernieuwende
omgeving en dat alles in het natuurgebied op een oud stukje Rozenburg, de
Landtong. Kortom een omgeving waar
Rotterdam laat zien wat het als Wereldhaven te bieden heeft.

Wat is Nederland toch mooi
Wat hebben wij toch een mooi land, met
heel veel bossen, heide, duinen en ander mooi natuurschoon.
Dat hebben wij in het bijzonder dit jaar
ervaren. Zoals U waarschijnlijk weet houden wij erg van fietsen. Het liefst grote
afstanden in binnen- en buitenland. Dit
jaar hebben wij het anders aangepakt.
Begin van het jaar kwam onze dochter
met het idee om te wandelen. Zij had
jaren geleden veel mooie verhalen hierover gehoord. Zij wilde meedoen aan de
Vierdaagse in Apeldoorn. Dat was erg
stoer. Dan moet je wel vaak oefenen. Zo
hebben wij gelopen in Voornse Duin, in
Lage Vuursche en in Kwade Hoek op
Goeree. Wat zijn dat mooie gebieden.
Erg rustig.
En zo kwam de maand Juli met de Apeldoornse Vierdaagse. Wat is dat toch een
mooie omgeving. Vanaf de start zaten
we al midden in de bossen en liepen
verder zo’n 20 of 30 kilometer door bossen en over de heide. Meestal was het
weer ons ook nog goed gezind. Onderweg praatte je met die of die, met mensen die al vaker hier gelopen hadden of
met mensen die de week erna in Nijmegen liepen. Je praatte dan over de verschillen van die twee tochten. En dan na
afloop genoot ik lekker van een drankje
en een korte rust. Vol trots ontvingen wij
op de vierde dag een welverdiende
dankbetuiging, een medaille met al of
geen cijfer erop. Met ons drieën hebben
wij toen een mooie tijd gehad en veel
gezonde lucht opgezogen.
Ook andere delen van Nederland zijn erg
mooi. Een paar weken later hadden wij
ons ingeschreven voor een Tanden
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week. Dat was in Appelscha. Wij waren
daar met zo’n 350 tandemmers, uit de
gehele wereld. Ja, uit veel landen. De
meesten kwamen uit Engeland; verder
waren er veel Nederlanders en Belgen.
Een kleine groep kwam uit Duitsland. En
elk jaar zijn er enkelen die uit Frankrijk,
Israel, en nu dit jaar een tandem uit Canada. Deze tochten worden elk jaar georganiseerd ergens op het vasteland. En
dan rijd je door de omgeving van Appelscha, zo’n 80 kilometer per dag. We
fietsten door het Fries-Drentse Woud,
door de bossen rond Diever en Dwingeloo, door het Fochtelooër Veen en door
Weerribben bij Giethoorn. Ik heb niet
geweten dat Friesland nog zo veel bossen had.
Er zijn heel veel mooie stukken in Nederland om er te wandelen of te fietsen.
Maar het weer! Hoor je dan vaak. Dat is
zo. Soms kan het regenen, en behoorlijk
ook. In Apeldoorn hebben we ongeveer
een uur miezer gehad en in Appelscha
hebben we tijdens de eerste dag een
paar uur regen gehad. Maar verder een
stralend zonnetje met een mooie temperatuur.
Mensen, wat let U! Wat is Nederland
toch mooi.
Jean Muijtjens

tactiek van Martin is er hierbij duidelijk op
gericht om de concentratie te intensiveren en waar mogelijk de prestaties te
verbeteren. Dit zal nodig blijken wanneer
men bedenkt dat er voor de trip naar
Canada wel iets geleerd moet gaan worden. De belangstelling voor deze reis is
immers een reden voor ons bestuur om
de organisatie verder op te starten en uit
te werken.
Voorwaar voor die mannen een zware
klus waarbij ik hen veel sterkte mag wensen.

Toch is het na die twee maanden wel
eens leuk om zo eens om je heen te
vragen, of te horen, hoe een ieder de
afgelopen periode zoal heeft doorgebracht. De één is in een heel ver land
geweest en de ander dichtbij huis gebleven of helemaal niet weg geweest. Een
volgende heeft een nieuwe keuken geplaatst en ook zijn er die plotseling een
baardje of een snor hebben gekweekt of
juist hebben afgeschoren. Opvallend
zijn zij die een sportieve prestatie hebben geleverd. Ik mag in dat opzicht met
name ons blokhoofd bij de bassen, Cees
Smit, wel even noemen ! Hij heeft het
namelijk gepresteerd om voor de 55e !!
keer de Nijmeegse Vierdaagse te volbrengen. Ook Henk Hoge, onze tweede
voorzitter kan aardig uit de voeten want
hij heeft aan dit wandel evenement ook
al 14 !! maal deelgenomen. Een welgemeende felicitatie is wel het minste om
van mijn respect blijk te geven. Mocht ik
in dit verband iemand niet noemen, dan
mijn excuses, want dan heb ik het niet
geweten. Zelf zijn wij met de caravan in
Noord- Brabant, bij het plaatsje Zeeland
We hebben het weer gered
geweest. Bijna drie weken hebben mijn
Ja, de periode van vrij zijn, vakantie vie- vrouw en ik genoten van het landschap,
ren en even geen zang perikelen aan je het mooie weer en de attractieve omgehoofd hebben is voor ons Mannenkoor
ving. Het toeval wilde dat in het tweede
weer voorbij. De draad van het regelma- weekend dat wij daar waren, op de vliegtig repeteren is inmiddels weer opgepakt basis Volkel de jaarlijkse Luchtmachtdaen zijn we al druk doende om nieuwe
gen waren georganiseerd. Dit evenemuziekstukken in te studeren. De nieuwe ment duurt normaal twee dagen maar
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met inbegrip van de trainings rondjes,
heb ik wel vier dagen genoten van het
spectaculaire formatievliegen van de
diverse teams en de nog toegestane
stunts. Weer thuisgekomen was er de
afspraak om, met meerdere vrijwilligers,
de vloer van de theaterzaal en het podium van “De Ontmoeting” een grondige
opknapbeurt te geven. Deze stille vakantie periode was uitermate geschikt om
dat te doen, daar er geen activiteiten
gepland stonden en daardoor de te gebruiken middelen voldoende tijd zouden
hebben om uit te harden.

niet echt een fan van Andre Rieu maar ik
heb gekeken naar het eerste deel van
zijn concert op het Vrijthof in Maastricht.
Daar werd door een zangeres – helaas
ben ik haar naam kwijt – het ook bij ons
bekende “Panis Angelicus” gezongen op
een manier waar althans bij mij het kippenvel op de armen sprong. Dan, met de
belevingen van de Vrijwilligersdag en de
presentatie van het Theaterseizoen van
en in “De Ontmoeting”, zit je weer helemaal in het ritme en heb je de zekerheid
dat we weer terug zijn van weggeweest
en dus het zomer reces hebben overleefd. We hebben het dus weer gered
Groet, Henk Hey

Opa’s opgelet

Doordat het mooie weer maar aanhield,
hebben wij de caravan wederom ingepakt en zijn naar Reeuwijk gereden alwaar wij weer een schitterende week
hebben beleefd. De plas met plaatsen
als Boskoop, Gouda en Bodegraven in
de nabijheid, hebben ons weer laten
blijken dat er ook in de polders, nog een
heleboel onbekend moois valt te zien en
te beleven. Jammer maar helaas, moesten wij weer naar huis daar er een Canadese neef met zijn vrouw naar Nederland
zou komen in een poging zijn roots te
achterhalen. Wij hadden met hen afgesproken dat zij daartoe enige dagen bij
ons konden logeren. In dat zelfde weekend waren er de Wereldhavendagen.
Dus aan vertier was geen gebrek. Toen
dat voorbij was hebben wij weer enige
dagen voor ons zelf ingevuld en dan
komt langzaam het gevoel weer van …..
Woensdagavond 2.September. Ik ben

Jarig zijn is natuurlijk altijd een feest.
Maar in Muziektheater De Ontmoeting je
verjaardag vieren is dubbel feest. Want
voor de jarige kleinkinderen heeft het
theater een aantal leuke verrassingen.
Neemt de jarige minimaal vijf vriendjes of
vriendinnetjes mee, dan mag hij/zij gratis
naar de voorstelling. In de zaal vindt de
jarige vanzelf zijn/haar stoel want die is
duidelijk herkenbaar en compleet versierd met slingers. Eerst bezoeken de
feestgangers de uitgekozen voorstelling
en daarna neemt het theaterpersoneel
hen mee naar een speciaal versierde
verjaardagstafel waar voor iedereen wat
lekkers klaar staat. De kosten bedragen
€ 7,50 p.p., inclusief de jeugdvoorstelling.
Wel even vooraf reserveren per email:
muziektheaterdeontmoeting@gmail.com
Samengevat:
bezoek van een jeugdvoorstelling; na de
voorstelling een aangeklede tafel met
bordjes, servetten, bekers, kleurplaten,
slingers en opnieuw een versierde stoel
voor de jarige;
limonade en taart en de kans dat de theaterartiesten nog even bij je tafeltje
langskomen.
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Voorlopige programma
28 november, zaterdag najaarsconcert
i.s.m. fanfare Ons Genoegen, Rockanje
18 december, vrijdagmiddag Kerstviering Bernissesteijn Zuidland.
23 december, woensdag, Kerstviering
Swinshoeck te Rockanje
24 december, donderdag, medewerking
Kerstnachtdienst Immanuëlkerk te
Rozenburg

blunders en onvoorziene omstandigheden hebben ons hier parten gespeeld.
Het is mede om die reden dat het bestuur heeft besloten een jaar over te
slaan . Iets wat wellicht wat lucht kan
geven. Natuurlijk gaan we terug naar
Maassluis. Tot 2010 hebben we nog een
optie lopen in de Groote Kerk en ook de
Immanuelkerk is in de belangstelling
geweest. Kortom waar we zingen besluiten we volgend jaar wel weer. Zeker is
dat we in 2010 weer een Kerstconcert
verzorgen in Maassluis.

2010
7 januari, donderdag, Nieuwjaarsreceptie, Muziektheater de Ontmoeting te
Rozenburg
13 maart, medewerking jubileumconcert
Kerkkoor Ter Heijde, Ter Heijde
14 maart, medewerking, van smartlap
tot opera, De Doelen, Rotterdam
20 maart, Korendag KNZV ’s-Gravenzande (moet nog over beslist worden)
1 mei Vertrek RMK naar Canada!

Buiten Maassluis zijn er gelukkig ook dit
jaar weer de nodige activiteiten rond de
Kerst en het is mede hierom dat we
evenals vorige jaren om uw medewerking vragen. Immers zonder uw medewerking is er geen enkel verantwoord
optreden mogelijk. OK, het zijn dan misschien geen toplocaties waar we zingen.

Kerstconcerten
Kerstconcerten c.q. medewerkingen aan
Kerstvieringen en de Kerstnachtdienst
2009. Een jaar zonder het traditionele
Kerstconcert in Maassluis. Waarom, zult
u zich afvragen, gaan we dit jaar niet
naar Maassluis. Wel, bestuur en dirigent
hebben gemeend, even een pas terug te
moeten doen. In 2008 was het concert in
de Groote Kerk in Maassluis geen promotie voor het Rozenburg’s Mannenkoor. Dit was zeker niet te wijten aan de
opkomst van de koorleden. Koorleden
die massaal alle vijf de Kerstconcerten
hebben ondersteund. Organisatorische
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De bezoekers zijn echter niet minder
dankbaar voor uw komst. In de donkere
dagen voor en rond de Kerst zijn ouderen vaak eenzaam . Onze zang geeft wat
warmte en licht in die periode. De datums vindt u elders in deze Nieuwsbrief .
Probeer aanwezig te zijn! Adeldom verplicht. Het kan toch niet zo zijn dat alleen
contributie betalen en een donderdagavond gezellig samen zingen de invulling zijn van een lidmaatschap van het
Rozenburg’s Mannenkoor? Kortom ook
na de Kerst medewerkingen is er nog
genoeg tijd om samen met de familie
rond de Kerstboom te zitten en te over-

overdenken welke medemens wij ook dit
jaar weer een stukje blijde Kerstboodschap hebben mogen brengen. En wie
herinnert zich niet die blijde gezichten in
Bernissesteijn, tijdens voorgaande jaren.
Dit jaar bezoeken we eveneens de bewoners van Swinshoeck in Rockanje.
Het is voor deze mensen de laatste
Kerstviering in de oude behuizing. Volgend jaar verhuizen zij naar een prachtige nieuwe locatie in Rockanje. Aardig is
het misschien te weten dat we bij de
ingebruikname van deze nieuwe locatie
eveneens als Rozenburg’s Mannenkoor
van de partij mogen zijn. Het laatste optreden dit jaar is in de gerenoveerde
Immanuelkerk te Rozenburg. De Kerstnachtdienst, waarin we hopen op een,
evenals in voorgaande jaren, bovenmatige opkomst van koorleden. Ditmaal geen
krentenboterham van een Piet of Anja uit
Rockanje, maar wel een thuiswedstrijd
waarin niet alleen kritisch wordt geluisterd, maar ook kritisch gekeken naar een
zo compleet mogelijk Rozenburg’s Mannenkoor . De akoestiek is sterk verbeterd. Laten wij er gebruik van maken en
het ook laten horen met minimaal tachtig
mannenstemmen. Uw dirigent, bestuur
en alle Rozenburgse bezoekers rekenen
op u!

Personalia
Zorgcommissie:
In de ziekenboeg van het Rozenburg’s
Mannenkoor is het op dit ogenblik gelukkig niet druk. Theo Alofs blijft ons echter
zorgen baren, een opeenstapeling van
problemen vertraagt zijn terugkeer naar
het eerste rijtje van de 2e tenoren. Toch
hopen we hem snel weer terug te zien
tussen de andere zangers. En mocht u
ergens een nog een beterschapkaartje
hebben liggen. Het adres is De Ruyterstraat 13 3181 VG te Rozenburg.
Nieuwe leden:
Eindelijk weer eens een reden om te
juichen! Vier nieuwe leden mogen we

welkom heten binnen de gelederen van
het Rozenburg’s Mannenkoor. Bij het
opmaken van deze Nieuwsbrief waren er
nog drie aspirant-leden die een avond
zijn wezen luisteren en hopelijk ook lid

Kees Bruin bariton

Bernhard Meijer bas

Evert van Hunnik bariton

Rob Flaes bas

worden. John Grievink Nico IJsseldijk en
een “onbekende” Maassluiser. Hiermede
zijn we weer bijna aan het magische
aantal van honderd koorleden! Heren
van harte welkom, we hopen, wat zeg ik,
we weten zeker, dat u nooit spijt zult
krijgen van deze stap. Sterker nog,
steeds vaker horen we om ons heen
verzuchten: dit had ik veel eerder moeten doen!
Voor de koorleden die zich actief met
ledenwerving bezig houden, en dat zijn
we uiteraard allemaal, stelt het bestuur
een premie in het vooruitzicht, eveneens
voor koorlid nummer honderd. Deze gelukkige wordt feestelijk ontvangen en
deelt in de feestvreugde en de premie!
Wat de premie inhoud houden we nog
even geheim!
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Vertrekkende leden:
Ton Verhoef, bariton en
sinds 2002 lid van het
Rozenburg’s Mannenkoor
heeft helaas af moeten
haken. De keuze was niet
gemakkelijk maar andere
verplichtingen hebben
voorrang verkregen boven
het RMK. Jammer we hadden Ton graag
nog wat langer willen houden binnen het
mannenkoor. In ieder

geval wensen wij hem en zijn sympathieke echtgenote nog heel veel goeds en
geluk toe. Ennnnne, Ton als je ooit nog
eens wat meer tijd hebt, weet dat je altijd
welkom ben op het oude nest!

Aad de Boode heeft eveneens besloten
zijn actieve zangcarrière af te sluiten.
Hierover berichten wij elders in deze
Nieuwsbrief.

Afscheid van een zangmaatje
Aad de Boode 87 jaar jong, was lange tijd de nestor van het Rozeenburg’s Mannenkoor Hij heeft tijdens de afsluiting van de eerste
helft van het koorjaar 2009, na afloop van het Koepelconcert in
het Muziektheater, afscheid van ons koor genomen. Een roerend
afscheid, onderstreept met het opspelden van de gouden RMK
speld door onze beschermvrouwe mevrouw de Sutter-Besters.
Aad maakte bijna vijftig jaar deel uit van de eerste tenor partij binnen ons koor. Een bescheiden man met een prachtig stem en een
evenzo mooi karakter! Altijd gelijkmatig gestemd en goed gehumeurd We zullen hem node missen. Ome Aad (voor zijn directe
vrienden van het mannenkoor, en dat waren er velen) had zelf graag nog wat langer
meegezongen met het mannenkoor, zijn mannenkoor. Maar zijn gehoor en gezichtsvermogen gingen zo sterk achteruit dat het niet langer verantwoord werd geacht om iedere donderdagavond vanuit Maassluis naar Rozenburg te komen. Aad,
was een zanger van het eerste uur onder leiding van dirigent Kriek behaalde hij
grote successen. In vroeger tijden nam men deel aan concoursen. Eerste prijzen
waren schering en inslag. Na de periode Kriek verscheen Aad van der Hoeven op
het toneel. Nu waren we regelmatig te gast in programma’s van de NCRV, maar
ook werkten wij mee aan een radio uitzending van de VARA. Optredens in de Laurenskerk en in De Doelen in Rotterdam. Het Circus theater in Scheveningen. Aad
van der Hoeven had veel connecties niet alleen bij radio en TV maar ook in de wereld van de Marinierskapel en bij het Rotterdams Nieuwsblad. En altijd was “Ome
Aad” erbij. In Duitsland bezochten wij ons partneschaftort Osteringen. Het was daar
dat ik Aad “kiekte” samen met zijn vrouw. Na de periode van der Hoeven zongen
we onder leiding van Arjan Breukhoven nog in een onafzienbaar aantal kerkdiensten en EO uitzendingen. Als Martin van Broekhoven aantreedt is ook hij onder de
indruk van de man met de gouden stem. Veel wijze woorden zijn, zijn deel in die
eerste periode bij het RMK. Wijze woorden die we nu node moeten missen. De lege
plaats op het eerste rijtje van de tenoren is nog steeds niet opgevuld. Vier nieuwe
leden werden aangetrokken om ome Aad te vervangen. Jammer genoeg haalt geen
van hen die hoge ”C” waar Aad zo goed in was! Aad het was een mooie tijd, veel
heb ik van je geleerd, en niet alleen zingen.
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Ik wens je samen met je vrouw, voor
velen van ons “ tante Mien” nog vele
redelijk gezonde en gezellige jaren toe.
Missen, doen wij je nu al, vergeten zeker
niet! Tenslotte ben je erelid en als je
eenmaal erelid bent, blijf je lid tot aan je
dood. Onder die benoeming kom je nooit
meer uit!

Even voorstellen
Op uitnodiging van Klaas
Qaulm maar eens meegegaan
naar een repetitie van het
Rozenburgs Mannenkoor.
Klaas, wij wonen in hetzelfde
gebouw, had mij al eerder
gevraagd, maar toen was de tijd niet rijp.
Nu na de vakanties ondernam hij een
nieuwe poging en niet zonder succes en
voor ik het wist gingen wij samen op weg
naar de repetitie. Na de ontvangst door
de voorzitter werd afgesproken dat ik
eerst zou luisteren, maar voor ik het wist
zat ik er middenin. Kreeg niet eens de
tijd te acclimatiseren, de voorzitter gaf
mij een ordner met muziek en wees mij
mijn plaats. Had nog net de tijd om kennis te maken met mijn buurmannen,
maar het gaf mij wel een gevoel van “zo
die zijn blij dat ik er ben”. Begonnen
werd met “Jan Klaasen was trompetter in
het leven van de prins”, nu is mijn voornaam Bernard dus dat was wel toepasselijk, mijn achternaam is Meijer. Na een

aantal omzwervingen zijn mijn vrouw
Rina en ik neergestreken in Rozenburg
en wonen wij naar volle tevredenheid in
de Torenflat aan de Essendaal. Rina en
ik, beiden jarig op 2 mei, zij is van 1957
en ik van 1952, hebben heel wat keren
de verhuiswagen voor de deur gehad.
Utrecht, Eijsden, Zeist, Rotterdam,
Amersfoort en Hellevoetsluis om maar
een paar plaatsen te noemen. Steeds
stond werk aan de basis van een verhuizing, als directielid of als lid van het management was het vaak beter dicht bij
het bedrijf te wonen. Trots ben ik er nog
steeds op aan de wieg te hebben mogen
staan van een aantal franchise formules
in Nederland. Momenteel gebruik ik mijn
ervaring in een totaal andere tak van
sport. Thans ben ik werkzaam voor een
groot aantal gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond, waarbij ik verantwoordelijk ben voor het vinden van werk voor
o.a. bijstandsmoeders, langdurig werklozen en 2e kans projecten, waarbij ik
nauw samenwerk met de reclassering.
Leuk werk? Ja, wat is leuker dan mensen een nieuwe toekomst te bieden of
hen de weg te wijzen in het oplossen van
hun problemen. Genoeg over mijzelf
voor nu, ik hoop in de komende periode
ieder koorlid beter te leren kennen want
zingen daar gaat het om.
Bernard Meijer

Kerstbomenactie
Reeds 35 jaar verkoopt de Parochie Sint
Jozef kerstbomen. Ook dit jaar biedt
onze bas Jean Muijtjens namens de Parochie kerstbomen aan.
Bomen zonder kluit kosten € 10,00 en
met kluit € 12,00. Het zijn alle gewone
kerstbomen met een lengte tot 2 meter.
Alle bomen kunnen alleen tevoren besteld worden. Telefonisch bestellen is
mogelijk maar ook tijdens de pauze of na
de repetitie.
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mogelijk maar ook tijdens de pauze of na komen om een half koor te bevrijden.
Een ieder van ons heeft zijn of haar vrijde repetitie.
heid aan hen die voor onze vrijheid vochten, te danken. En daarbij, gezien de
zware verliezen van de eerste maanden,
vaak zelfs het leven hebben gelaten.
Vijfenzestig jaar na deze Bevrijdingsdagen willen we hen die voor onze vrijheid
vochten, nog eenmaal gaan bedanken.
En hen die voor onze vrijheid zijn gevallen, eren bij het gedenkteken voor de
gevallenen in Fredericton. Denkt u daar
wil ik eigenlijk ook wel bij zijn, dan kunt u
Er zit meer handelsbloed onder de leden zich alsnog opgeven. Wij, uw bestuur,
dan je zou denken. Ook bas Cees Hokke zijn trots op deze uitnodiging vanuit Canada, waaraan we gaarne gehoor hebheeft te veel kerstbomen en biedt ze
ben gegeven. Voor zover dit in ons verdaarom te koop aan. Cees is te vinden
aan de Kerkweg in Vierpolders alwaar de mogen ligt, zullen we alles wat in ons
vermogen ligt, aangrijpen om ook in Cabomen naakt geshowd worden.
nada de naam van het Rozenburg’s
Mannenkoor kleur en klank te geven.
Uitslag enquête Canada

2010

De uitslag van de enquête deelname
Canada 2010 leverde de volgende resultaten op. 42 zangers gaan voorlopig mee
naar Canada, 38 partners, Martin van
Broekhoven dirigent, Peter Verweij begeleider en 2e dirigent en onze bescherm- Het definitieve Canadaprogramma wordt
vrouwe Mevrouw de Sutter-Besters.
zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Deze zangers zijn als volgt verdeeld over
de vier partijen.
Zes 1e tenoren veertien 2e tenoren, tien Even voorstellen
baritons en twaalf bassen.
Mijn naam is Kees Bruin,
Er zijn nog enkele twijfelaars en twee
op 1 oktober lid geworden
gastzangers. Als alles naar verwachting
van het RMK,
verloopt, kunnen we waarschijnlijk met
Ik ben geboren op 8 ja45 tot 50 zangers naar Canada. Natuurnuari 1948 te Scheveninlijk hadden we graag met 80 of zelfs 90
gen en ben Nederlands
zangers de oversteek gemaakt. Immers
Hervormd.
de Canadezen zijn niet naar Europa ge-
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Mijn burgerlijke staat is getrouwd, 2 kinderen een zoon en een dochter en 2
kleinkinderen allebei schattige meisjes.
Hobby’s
De hobby’s die ik uitoefen zijn lezen en
passief voetballen, ik ben vanaf mijn 16de
een fervent Feyenoord supporter en nu
is er een hobby bij gekomen en dat is
zingen. Deze hobby heb ik bewust gekozen, ik moet nog 3 jaar werken dus zocht
ik een hobby voor na mijn werk periode.
Ik heb absoluut geen zin om na mijn
werkperiode thuis te gaan zitten. Ik zal
dan waarschijnlijk ook enige tijd gaan
vrijmaken voor vrijwillergerswerk.
Muziek
Ik heb een lichte voorkeur voor lichtklassiek en ik ben een beetje blijven hangen
in de jaren 50 en 60 muziek. Met de huidige muzieksoorten heb ik niets.
Vakantie
Ons vakantieland is Spanje, dit hoofdzakelijk voor de lekkere temperatuur.
De laatste jaren verblijven we in het zuiden van Spanje, september is onze vakantiemaand een heerlijke maand om op
vakantie te gaan.
Militairendienst
Ik heb totaal 4 jaar gediend, 17 maanden
voor je nummer, 2 maanden herhaling
en de rest van die 4 jaar heb ik bij de
NATRES gediend.
Werk
Vanaf 1972 ben ik werkzaam bij een
chemisch bedrijf (het vroegere Tiofine)
de huidige eigenaar is Tronox Pigment
(Holland ) BV. Ik hoop medio 2012 “af te
zwaaien”
Algemeen
Ik heb nu een stukje van me zelf blootgegeven dus weten jullie wie ik ben.
Ik hoop nog vele jaren in gezondheid lid
te blijven van het RMK het is een mooie
vereniging.
Groeten,
Kees Bruin

Concertreis
CANADA
Beste zangvriend,
Het bestuur en de reiscommissie van het
Rozenburgs Mannenkoor zijn verheugd
u te informeren betreffende de voorgenomen concertreis naar Canada van 1 t/m
13 mei 2010 ter gelegenheid van de herdenking aan WW II voor Canadese veteranen die niet meer de herdenking in
Nederland kunnen bijwonen.
Het is de bedoeling de herdenking in
Fredericton op te luisteren met onze
zangkunst en deel te nemen aan de evenementen ter plekke. Hierbij, om alvast
warm te lopen, een voorlopig van de
feestweek in Fredericton.
Het voorlopige reisschema ziet er als
volgt uit:
Za. 1 mei: Vertrek van Rozenburg per
touringcar naar Schiphol voor het inchecken naar Halifax, Canada. Na een totale
reisduur van ca. 16 uur verblijven we
voor een overnachting in Halifax.
Zo. 2 mei: Na het nuttigen van het ontbijt
in Halifax gaan we per touringcar op weg
naar Fredericton alwaar de groep opgesplitst wordt. De ene groep wordt opgevangen en meegenomen naar gastgezinnen in Fredericton en de anderen worden afgezet bij een hotel.
Ma. 3 mei: Kennismaking met de organisatie in het stadhuis van Fredericton.
Di. 4 mei: Dodenherdenking, in het Legislative Building.
Wo. 5 mei: Bevrijdingsdag, sightseeing
Fredericton en Foto Expositie WW II.
Do. 6 mei: Sightseeing per touringcar
naar Saint John Fredericton, Bay of Fundy en ‘s avonds een bevrijdingsconcert
in Aitken Centre.
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Vr. 7 mei: Bezoek aan een Foto Expositie in New Brunswick Provencial Archives / Boyce Farmers Market / Liberation
Parade Day.
Za. 8 mei: Herdenkings- en afscheidsdienst.
Zo. 9 mei: Na overnacht te hebben in
Fredericton vertrekken we vandaag per
touringcar richting Toronto. Halverwege
de rit, die ons leidt langs prachtig natuurschoon, overnachten we gezamenlijk in
een hotel waar we ons kunnen opfrissen
en dineren.
Ma. 10 mei: Vandaag vertrekken we na
het ontbijt voor het laatste stuk naar Toronto, waar we ’s-middags hopen aan te
komen in ons hotel.
Di. 11 mei: Vandaag maken we een
Stadrondrit per touringcar naar o.a. het
Eaton Centre, Old en New City Hall,
Yorkville, CN Tower.
Wo. 12 mei: Op de één na laatste dag
van onze concertreis brengen we een
bezoek aan het natuurverschijnsel van
de Niagara Watervallen en gaan we aan
boord van de Maid of the Mist. In regenkleding kijken we naar het vanaf grote
hoogte vallende water.
Do. 13 mei: De concertreis naar Fredericton en Toronto in Canada is weer
voorbij. Vandaag vertrekken we naar het
Internationale vliegveld van Toronto voor
onze terugreis naar Amsterdam, waar
we de volgende morgen op 14 mei terugkeren.
Vr. 14 mei: Ook nu weer staan de touringcars op Schiphol gereed om ons
weer naar Rozenburg te brengen en
kunnen we hopelijk terugkijken op een
zeer geslaagde concertreis naar Canada.
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Deze schitterende concertreis naar Fredericton en Toronto in Canada
met verblijf bij gastgezinnen in Fredericton en met hotelovernachtingen
in Halifax en Toronto wordt u aangeboden voor: € 985,00 p.p.
De meerprijs voor verblijf met hotelovernachtingen in Fredericton wordt aangeboden voor: € 275,00 p.p.
Noot:
Het bestuur van het Rozenburgs Mannenkoor heeft zich garant gesteld voor €
12.500,00 om deze unieke concertreis
naar Canada mogelijk te maken.
Bovengenoemde prijzen zijn gebaseerd
op verblijf in een 2-persoonskamer en bij
een bezetting met 2 personen, inclusief
ontbijt en geldt voor alle hotelovernachtingen.
Niet in de prijs is inbegrepen:
Uw persoonlijke reis- en annuleringverzekering met werelddekking.
Geldig Nederlands reisdocument; uitgaven van persoonlijke aard; lunches en
diners; fooien; eventuele, niet genoemde, entreegelden; sponsoring, giften en
ondersteuningen; netto opbrengsten uit
te houden concerten in Fredericton en
Toronto.
Uw eigen inzet bij het verwerven van
sponsoring, giften etc. en het houden
van activiteiten is van zeer groot belang
om deze unieke concertreis mogelijk te
maken en ter dekking van de garantiestelling.

Verslag presentatie CANADA-reis
Donderdagavond 8 oktober vond een
informatieavond plaats over de voorgenomen concertreis naar Canada. Hierbij
een beknopte weergave van hetgeen die
avond ter tafel kwam.

aan een diner en er worden overal collectes gehouden en misschien kunnen
we hieruit nog wat geld vrijmaken voor
deze onkosten.

Opening door voorzitter RMK Jaap Boxhoorn. De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en geeft hierna het
woord aan de werkgroep. Gijs van Eijsden bijt het spits af met een gloedvolle
opsomming van het wel en wee betreffende de reis naar Canada op uitnodiging van het Canada-Holland Remembers Comite in Fredericton. Na deze
inleiding vertoont Hans de Bruin een
DVD presentatie over Canada en de te
bezoeken locaties. Hierna neemt de
voorzitter het woord en stelt de aanwezigen in de gelegenheid om vragen te stellen.

Vraag: Hoeveel dagen gaan we naar
Canada?
Antwoord: We gaan dertien dagen naar
Canada vertrek zaterdag 1 mei en terug
vrijdag 13 mei.

Vraag: Organiseer een verloting opbrengst t.b.v. reis Canada?
Antwoord: Goed voorstel gaan we aan
werken.

Vraag: Hoe groot is de afstand van Fredericton naar Toronto?
Antwoord: 1500 km deze afstand overbruggen we met bussen in twee dagen.
Vraag: Wat zijn de onkosten als je bij
een gastgezin intrekt?
Antwoord: We willen een uniform pakket
maken zodat een ieder gelijk schenkt c/
q/ betaald voor de geboden gastvrijheid.
Vraag: Waarom is de oorspronkelijke
reisduur verlengd?
Antwoord: Van verschillende zijde is er
verzocht de reis uit te breiden. Immers
voor zeven dagen op en neer naar Canada is gezien het kostenplaatje tamelijk
ongunstig.

Vraag: Hoeveel keer treden we op in
Canada?
Antwoord: Dit is nog niet geheel duidelijk, twee concerten zijn zeker, daarnaast
Vraag: Hoe vaak zingen we tijdens het
zijn er diverse medewerkingen.
verblijf in Canada?
Antwoord: Waarschijnlijk twee of drie
Vraag: Wat zijn de extra uitgaven voor
concerten en diverse medewerkingen
de hotelgasten?
Antwoord: Alleen in Fredericton betalen aan overige plechtig cq. Feestelijkheden.
de mensen die geen gebruikmaken van
een gastgezin hotelkosten, zoals op het Vraag: Wat zijn de hotelkosten en hoe
worden deze berekend?
inschrijfformulier vermeld € 275,00 PP.
Overnachting bij aankomst in Halifax en Antwoord: De eerste week is er een keuze, gastgezinnen of hotel, hiervoor staat
de overnachting tussen Fredericton en
een bedrag van 275 Euro PP. In het aanToronto zijn in de € 985,00 inbegrepen.
meldingsformulier vermeld.
Vraag: Waar moeten we op rekenen als
Vraag: Wat zijn we kwijt aan eten, lunch
het om extra uitgaven gaat?
Antwoord: Uitgaven voor lunch en diner en diner?
Antwoord: reken hier op ± 30 euro per
± € 30,00 per dag PP.
dag PP.
We worden enkele keren uitgenodigd
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Vraag: Hoe lang zijn we onderweg van
Schiphol naar Halifax?
Antwoord: de reisduur beslaat ± 15 uur,
vliegen doen we korter.
Vraag: Kan de reis worden verlengd of
ingekort. Dit i.v.m. het kostenplaatje?
Antwoord: deze mogelijkheid bestaat.
Tegen een geringe meerprijs kunnen er
wijzigingen in het reisschema worden
aangebracht. Echter inkorten is niet per
definitie goedkoper, gezien het feit dat
de vlucht het grootste deel van de totaalprijs bepaald.

verder is men gast in huis.
Vraag: Gaat de reis definitief door?
Antwoord: Reis gaat door als er een verantwoorde afvaardiging van het RMK
meegaat.
Vraag: Is het mogelijk op een later tijdstip zich op te geven en alsnog deel te
nemen aan de reis?
Antwoord: Ja dat is mogelijk.

Vraag: Hoe zit het met de fooien in Canada?
Antwoord: In Canada is het fooienstelsel
Vraag: Hoe ver is de afstand tussen Fre- nog steeds normaal reken op 10 tot 15
%.
dericton en Toronto?
Antwoord: ± 1500 km.
Vraag: Is er nog een vergoeding voor het
gastgezin vastgesteld?
Vraag: wordt deze afstand in één keer
Antwoord: Er wordt een standaardpakket
overbrugd?
samengesteld wat voor een ieder gelijk
Antwoord: We willen één overnachting
is.
halverwege maken.
Vraag: Welke dirigent gaat er mee?
Antwoord: Martin gaat mee en met Peter Verweij wordt nog gesproken.
Vraag: Sponsoring aanvragen in Rotterdam?
Antwoord: We gaan met mevrouw de
Sutter naar Rotterdam en Rozenburg om
over deze zaken te praten.

Vraag: Mag er kaas worden meegenomen
Antwoord: Levensmiddelen zijn lastig om
me te nemen en veelal niet toegestaan.
Opmerking: Neem een fles wijn met logo
mee naar gastgezin.

Vraag: Mogen wij ook voor sponsoring
de straat opgaan?
Antwoord: Alleen de grote officiële sponVraag: Is het repertoire al vastgesteld
sorkandidaten. VSB, Anjerfonds enz,
voor Canada?
worden door Frank v.d. Meer aangeAntwoord: Dit heeft nog tijd.
schreven. Dit om dubbelingen te voorkomen. Natuurlijk mag een ieder voor zich
Vraag: Heeft een aanbieding van Ohra
sponsors zoeken en de mensen met
reis en annulering verzekering voor 68
relaties binnen het koor gaan zeker zelf
euro?
Antwoord: De verzekering kan eventueel deze zaken behartigen.
collectief via de werkgroep worden afgeVraag: Programma tijdens de reis, is dat
sloten voor dezelfde prijs.
al vastgesteld?
Antwoord: Een gepland programma is
Vraag: Hoe is het overnachten bij gastaanwezig maar er zal zeker tijd zijn om
gezinnen geregeld?
je eigen te ontspannen.
Antwoord: Wij gaan er van uit dat er op
de reguliere wijze omgegaan wordt met
de gasten. Dus een eigen slaapkamer en Vraag: Is een gastlidmaatschap moge-
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ieder van ons heeft zijn of haar vrijheid
aan hen die voor onze vrijheid vochten,
te danken. En daarbij, gezien de zware
verliezen van de eerste maanden, vaak
zelfs het leven hebben gelaten. Vijfenzestig jaar na deze Bevrijdingsdagen
willen we hen die voor onze vrijheid
vochten, nog eenmaal gaan bedanken.
Vraag: Is er al een uitslag bekend van de En hen die voor onze vrijheid zijn gevallen, eren bij het gedenkteken voor de
telling?
Antwoord: Nee Hans verzorgt morgen de gevallenen in Fredericton. Denkt u daar
wil ik eigenlijk ook wel bij zijn, dan kunt u
uitslag. Eerste uitslag 31 en volgens
zich alsnog opgeven. Wij, uw bestuur,
Folkert 36.
zijn trots op deze uitnodiging vanuit Canada, waaraan we gaarne gehoor hebOpmerking, Folkert wijst op de muurben gegeven. Voor zover dit in ons verkrant van Gerry Blom.
mogen ligt, zullen we alles wat in ons
vermogen ligt, aangrijpen om ook in CaVraag: Stopt de bus ook in Hoogvliet?
nada de naam van het Rozenburgs ManAntwoord: Dit wordt geregeld.
nenkoor kleur en klank te geven.
Sluiting Jaap Boxhoorn met dank aan de
werkgroep en aanwezigen voor de geWat ons te wachten staat
toonde belangstelling.
Spreekt de hoop uit dat er nog velen zich De dagen worden korter voor ons liggen
zullen aanmelden voor de reis naar Ca- de Kerstdagen en het Nieuwe Jaar. Echter voor het zover is gaan we nog van
nada.
alles beleven met ons Rozenburgs Mannenkoor. Belevenissen waaraan u, zoals
wij hopen, met evenveel enthousiasme
Enquéte CANADA-reis
als in voorgaande jaren deel zult willen
De uitslag van de enquête deelname nemen.
Canada 2010 leverde het volgende re28 november. Als eerste staat het
sultaten op.
42 zangers gaan voorlopig mee naar Herfstconcert van Ons Genoegen op de
Canada, 38 partners, Martin van Broek- rol. Ons Genoegen, waar we al zo vaak
hoven dirigent, Peter Verweij begeleider hele mooie dingen mee hebben gedaan.
en 2e dirigent en onze beschermvrouwe Denk maar aan de Kerstavond zangdiensten in Rockanje en het concert in de
Mevrouw de Sutter-Besters
Deze zangers zijn als volgt verdeeld Bedevaartkerk ter gelegenheid van het
over de vier partijen. 6 1e tenoren; 14 2e jubileum van de Brielse Dijkring. Ook nu
tenoren; 10 baritons en 12 bassen.
staat er weer een prachtig programma
gereed voor 28 november. Natuurlijk is
Er zijn nog enkele twijfelaars en twee
gastzangers. Als alles naar verwachting het zaak om hier met een voltallig koor te
verloopt kunnen we waarschijnlijk met 45 verschijnen. Weet u, dat we bijna weer
aan de honderd koorleden zijn! Honderd
tot 50 zangers naar Canada. Natuurlijk
hadden we graag met 80 of zelfs 90 zan- zullen er niet zijn maar op vijfennegentig
gemotiveerde zangers rekent men toch
gers de oversteek gemaakt. Immers de
wel in Rockanje, Alles wordt uit de kast
Canadezen zijn niet naar Europa gekogehaald om er een onvergetelijke avond
men om een half koor te bevrijden. Een
Er zijn mensen die graag mee willen
reizen en zingen, maar op dit moment
nog niet definitief willen besluiten het
lidmaatschap aan te gaan van het RMK.
Antwoord: Dit bespreken we in het bestuur. Gijs merkt op dat er een positieve
werking uit kan gaan van de reis.
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van te maken. Van ons wordt iets speciaals verwacht. Door een samenloop van
omstandigheden kan Martin ons niet
dirigeren. Peter Verweij neemt deze
avond het stokje over. Misschien een
reden, om van tijd tot tijd, even naar deze man te kijken, je weet het maar nooit
met zo’n vreemde dirigent. Het wordt
nog moeilijker met de gezamenlijke stukken. De dirigent van Ons Genoegen
Bjorn van Pruijssen zwaait hier de scepter, over Ons Genoegen en het RMK!
Reuze spannend, men heeft mij verzekerd dat de slotnoten van Nessum Dorma ruim vijf minuten mogen worden aangehouden. Na afloop wordt u verzocht
vooral nog even te blijven plakken. Er is
een hapje en een drankje en natuurlijk
een gezellige babbel. Heeft u problemen
met het Rockanse dialect dan zijn er
voldoende vertalers, denk maar aan ,
drie maal Piet en één slimme Henk plus
Aas, die u kunnen helpen met e.e.a. in
goed ABN te vertalen.
18 december. Ja, en dan wordt het
Kerst. Voorafgaande aan deze blijde
gebeurtenis zingen we 18 december in
Bernissesteijn Zuidland. Wat moet ik u
hier nog over vertellen. Voor diegenen
die er al eerder waren, een feest van
herkenning. Was u er nog niet eerder,
dan moet u beslist een uurtje vrijmaken
en meegaan. Zingen in het atrium onder
de citroen, sinaasappel en olijfbomen
met een schare dankbare luisteraars om
je heen. Onvergetelijk, en eenmaal in je
leven moet je er bij zijn geweest! Voor

deze middag hebben wij nog een speciale verrassing voor u. Medewerking wordt
verleend door Nelleke den Broeder, een
sopraan zoals die alleen maar in Maassluis worden gevormd, heel speciaal!
23 december. Dan staat mevrouw van
Gurp ons weer op te wachten in Swinshoeck, bewoners en tante Truus kijken al
maanden uit naar uw komst. Ook voor
deze avond zoeken wij nog een waardige soliste. Op dit moment is daar nog
geen zekerheid over.
24 december. Ja en dan de gerenoveerde Immanuëlkerk in Rozenburg. Zongen
wij de laatste jaren in Rockanje in de
Begroetingskerk. Nu zijn we te gast in
Rozenburg. Op Rozenburg voor de
Rozenburgers onder
ons. De
akoestiek is
sterk verbeterd en het
geheel is in
een ander
vernieuwd
jasje gestoken.
Zonder
deze KerstNachtdienst
bijgewoond
te hebben kunnen we geen Kerstbout
door de keel krijgen. Waren we in
Rockanje ruimhartig aanwezig hier verwachten dirigent en bestuur een groot
RMK. Het liturgisch- centrum is speciaal
voor ons koor ingericht en vergroot zodat
een ieder plaats kan nemen op dit podium.
7 januari 2010. Na de drukke of rustige
Kerstdagen net zoals u het wilt, komen
de Nieuwjaarsknuffels er weer aan. Echter als we daar eenmaal doorheen geworsteld zijn wordt het pas echt gezellig!
Ditmaal geen bootje varen. Jammer zult
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20 maart 2010. Eveneens in het Westland in ‘s Gravenzande is er een korenfestival, waar wij zoals het er nu uitziet,
eveneens medewerking verlenen.

u zeggen. Wacht u maar even af, er
wordt druk gesleuteld aan een alternatief, en ik verzeker u dat de penningmeester het plan heeft opgevat om zeer
ruimhartig te voorschijn te komen! Het
nieuwe jaar wordt in alle opzichten een
speciaal koorjaar.
13 maart 2010. In het voorjaar zingen
we in Ter Heijde een jubileumconcert
met een gemengd kerkkoor. Beide koren
zingen hun eigen repertoire en er wordt
medewerking verleent de Honselse Harmonie, een korps vergelijkbaar met Prinses Juliana uit Klaaswaal. Er is een
prachtige sopraan Wendy Krikke winnares van een van de Voice Particulare
afleveringen van vorig jaar. Samen met
haar als soliste zingen we o.a. het Vilja
lied.
14 maart 2010. Een zondagmorgen in
de Doelen met de overige deelnemers
van de Koeweide.

Mei 2010. In mei 2010 reizen we met
een, hopelijk, grote afvaardiging van het
Rozenburg’s Mannenkoor af naar Canada. Hierover informeren u op een andere
pagina van deze Nieuwsbrief. Er is te
veel vraag naar een gerenommeerd
mannenkoor waar u lid van bent. Belangrijk blijft natuurlijk uw onvervangbare
aanwezigheid bij al deze activiteiten.
Probeer bij het plannen van uw vakantie
en overige uitstapjes, indien mogelijk,
ook een beetje rekening te houden met
uw Rozenburg’s Mannenkoor! Adeldom
Verplicht!

Coster Herenmode
Een smoking of een nieuw kooroverhemd is in Rozenburg niet meer verkrijgbaar. Een goed alternatief voor een
maatkostuum of overhemd is Coster
Herenmode in Spijkenisse. Leden van
het RMK kunnen daar tegen een gereduceerde prijs een smoking en smoking
overhemd aanschaffen.
Het adres van Coster Herenmode is :
Stadhuispassage 9
3201 HS te SPIJKENISSE.
Zie ook www.costerherenmode.nl

COSTER

HERENMODE

COSTER HERENMODE COSTER HERENMODE COSTER HERENMODE
Onze openingstijden zijn :
Maandag van 12.00 uur tot 17.30 uur
Dinsdag van 09.30 uur tot 17.30 uur
Woensdag van 09.30 uur tot 17.30 uur
Donderdag van 09.30 uur tot 21.00 uur
Vrijdag van 09.30 uur tot 17.30 uur
Zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
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Ons Muziektheater De Ontmoeting werd,
evenals de Immanuelkerk in Maassluis
en Rozenburg ingericht door Inter-Visie
Projecten van onze bas Gijs van Eijsden.

Aannemingsbedrijf QUALM bv
Oranjelaan 43
3181 HK Rozenburg
Tel
: 0181-212822
Fax : 0181-218021
e-mail : aannemingsbedrijf@qualm.org
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Installatiebedrijf QUALM bv
Oranjelaan 43
3181 HK Rozenburg
Tel: 0181-214446
Fax: 0181-218021
e-mail: installatiebedrijf@qualm.org

Limerick 6 door Henk Hey
Laatst stonden wij tijdens een repetitie te zingen.
Toen plots mijn oog viel op andere dingen.
Door de zaal vloog een mot.
Ik dacht, die mot snel kapot.
Mijn vorige smoking zat vol gaten van die engerlingen.
Aan de oever van de Reeuwijkse plas.
Waar ik met mijn vrouw op vakantie was.
Lag een verliefd stelletje in het riet.
Maar het lukte bij die twee voor geen meter niet.
Logisch, want de een ging op olie en de ander op gas.
Heeft u ook iets leuks gedaan tijdens de Wereldhavendagen?
Of is dat gek om dat zo abrupt te vragen.
Wij gingen met een heel antieke trein.
Van Rotterdam Cs. naar de Maasvlakte. Echt onwijs fijn.
Ons hoor je dan ook niet over geluidslasten klagen….
In het E.I.C. op de landtong trof ik nog enige koorleden.
Die aan de zang animatie voor de bezoekers mee deden.
Helaas kon ik er niet bij aanwezig zijn.
Want uit het vorige rijm blijkt; Ik zat in die trein.
Maar aan de transpiratie te zien hadden zij behoorlijk geleden.
Tijdens de vrijwilligersdag op het Raadhuisplein.
Bleek hoeveel er in Rozenburg te doen kan zijn.
Maar ons Mannenkoor heb ik daar niet gezien.
Was de huur van een kraampje te hoog misschien?
Nu weet toch in 3181 geen man wie wij, wat, of waar zijn!
Van “Schrijvende lezers ”, kent u Wim Weenink, mijn buurman?
Die schreef: Dat Duits van jullie, daar deugt helemaal niets van.
Maar wat hij vergeet, die mooie vent
Is, dat je met zijn Achterhoeks accent.
Ook niet fatsoenlijk “Mijn Nederland “ kunt zingen.
Mocht echter deze beste man alsnog besluiten
Om zich voortaan positiever te gaan uiten.
En een zangcarrière overweegt bij ’t koor,
dan stel ik hem het volgende voor;
Word alléén maar vriend! Dat kost hem dan vele duiten.
Henk Hey.
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Concentratie bij André en Douwe

Mevr. De Sutter en ome Aad

Henk en Henk in zwaar gesprek

Ome Aad zoals we hem kennen

Peter aan de vleugel

Opperste concentratie

Luc en Johan ernst betrachten

Peter en Martin in aktie
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Bij het opruimen van oud zeer kwam deze oorkonde boven water. Eens gemaakt
toen Aad van der Hoeven in de bloemen moest worden gezet. De oorkonde is gemaakt op verzoek van Janus Kleijwegt (de vader van Arie) in de tijd dat ik het Rozenburgs Mannenkoor iets voor oude mannen vond.
aart
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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.

De meisjes met plezier

Waarover praten zij?

Gijs met Wilhelm Weenink

Arie, Herman en Johan

Jaap aan het woord

Nog één maal ome Aad

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio januari 2010.
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Vrienden van het koor
Het Rozenburgs Mannenkoor heeft
een aantal sympathisanten die lid zijn
van de club van 100. Met een inleg
van minimaal € 45.00 heeft een club
van 100 lid jaarlijks recht op twee
toegangskaarten op een door het koor
georganiseerd concert. Voor nadere
inlichtingen zie ook www. rozenburgsmannenkoor.net
Sympathisanten van het Rozenburgs Mannenkoor;
Timmerbedrijf Ammerlaan VOF, Rozenburg; Barendregt's Kistenfabriek,
Spijkenisse; Rederij Fortuna, Spijkenisse; Design Keukens BV, Hellevoetsluis; A.K. Barendregt Aannemingsbedrijf BV, Zwartewaal; C. Bouwmeester-v.d.Lee, Maassluis; J. Boxhoorn,
Rozenburg; VOF Brouwenstijn, Rozenburg; R.J. Browning, Gloucester
GL2 0AA; Romers Transport BV, Rozenburg; Restaurant De Veerheuvel,
Rozenburg; Busker BV, Hei- en Waterwerken, Zaltbommel; Aannemingsbedrijf Van Dijk BV, Maassluis; L. v.d.
Donk, Schijndel; J. van Dorp & Zn.,
Zevenhuizen; G.H. van Duin, Dordrecht; A.J. van Eijsden, Rozenburg;
G.C. van Eijsden, Maassluis; Quality
Lifting Store, Papendrecht; TopMovers, Spijkenisse; F. Fens, Middelbeers; B.M.A. Fens-Verbeek, Zwartewaal; River Cruise Line AG, Maaseik;
M. van Gennep, Rozenburg; V.O.F
Gerla-Zuiddam ( Primera R,burg),
Rozenburg; Maranatha Uitvaartverzorging, Spijkenisse; F. GroeneveldMuis, Maassluis; J. de Groot, Rozenburg; J.H.K. den Haan, Spijkenisse;
B. van Heijzen-Monteny, Zwartewaal;
P. van de Hoek, Oostvoorne; J.M.B.
Hofstede, Brielle; Handelsmaatschappij Hol, Rotterdam; E. HoogendamSuvaal, Maassluis; Aannemingsbedrijf
Van Baarsen, Badhoevedorp; A.M. de
Jong Holding, Brielle; Transportbedrijf

Gebr. J&W de Jongh BV, Rotterdam;
H.G. Jumelet, Hoogvliet; Pianoverhuurbedrijf Arie A. Keijzer, Oud Beijerland; Aannemingsbedrijf Klarenbeek
BV, Maarssen; Foto- en Videoproducties, Sliedrecht; Aannemingsbedrijf
Kroes BV, Maasland; J.T.H. Kroonen
-Spronk, Rozenburg; Visser & Smit
Hanab, Papendrecht; Autobedrijf DIGO, Delft; RABO-Bank MiddenVoorne-Rozenburg, Hellevoetsluis;
J.A.M. van Marrewijk, s-Gravenzande;
Meenhuis Uitvaartverzorging, Hendrik
Ido Ambacht; Robri Chemicals BV,
Brielle; M. v.d. Meer, Rozenburg; A.
van der Meer-Romers, Zwartewaal;
Aannemingsbedrijf Qualm, Rozenburg; C.F Mulders, Rozenburg; C.
Nouwt, Rozenburg; Taxibedrijf Lievaart, Rozenburg; Woer-Com, Brielle;
J. van Oudenaarden, RotterdamEuropoort; C. Peters, Rozenburg;
Mannenmode Pier '54, Rozenburg;
ABN-Amro Rozenburg, Rozenburg;
Rivago Holding BV, Rozenburg;
H.G.G. van Riel-Logeman, Rozenburg; Drukkerij Rijpsma, Rozenburg;
Aannemingsbedrijf Romers, Brielle;
Roukens Meubelen, Geleen; M.J.
Schruijer-Gille, Doorwerth; De Ruiter
Boringen en Bemalingen, Gouda;
Strukton Infratechnieken, Maarssen;
A. Stierman, Rhoon; M.J. de SutterBesters, Rozenburg; Autobedrijf
Swemmer BV, Hellevoetsluis; Aannemingsbedrijf Verboon, Maasland; J.J.
Verhoev, Rozenburg; Vreugdenhil
Tweewielers, Rozenburg; S.B. de
Vries, Rozenburg; Voskamp Meesterbakker, Spijkenisse; Meubelhandel
Wijen van Heugten, Kelpen-Oler; Wijnands Assurantiën, Maassluis; H.
Wolgen, Maassluis; Plus Klaassen,
Rozenburg; Bottelier Zonneveld,
Maassluis; Transport A.M. de Jong
BV, Rozenburg; Boskalis, Rotterdam.
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Rozenburgs Mannenkoor
Oprichtingsdatum

: maart 1927

Beschermvrouwe

: Mevr. De Sutter- Besters
Voormalig burgemeester van Rozenburg
: M. van Broekhoven
: J. Boxhoorn Plevierstraat 41 3181 TK Rozenburg
tel.: 0181 214165 email jboxhoorn@rozenburgs-mannnenkoor.net
: A.M. van Oudheusden Rietgorslaan 46 3181 SN Rozenburg
tel.: 0181 212652 email avanoudheusden@rozenburgs- mannenkoor.net
: L. Kuiper Molenweg 115 3181 AV Rozenburg
tel.: 0181 216116 email lkuiper@rozenburgs-mannenkoor.net
: P. Nattekaas Amstelpad 17 3181 AE Rozenburg
tel.: 0181 213305 email pnattekaas@rozenburgs-mannnenkoor.net
: H. Hoge Jacq Perkstraat 3 3221 TM Hellevoetsluis
tel.: 0181 314417 email hhoge@rozenburgs-mannenkoor.net
: H. de Bruin Frederik Hendrikstraat 13 3181 HD Rozenburg
tel.: 0181 214415 email jmdebr@rozenburgs-mannenkoor.net
: C. Hokke Kerkweg 4 3237 LE Vierpolders
tel.: 0181 417128 email chokke@rozenburgs-mannenkoor.net
: Postbus 1150 3180 AD Rozenburg
: Aart van Eijsden aveijsden@rozenburgs-mannenkoor.net
Arie van Oudheusden avanoudheusden@rozenburgs-mannenkoor.net
: Elke donderdagavond in verenigingsgebouw
“Muziektheater De Ontmoeting” Koninginnelaan 9 te Rozenburg
van 19.30 uur t/m 21.45 uur.
: € 12,50 per maand
: 3110813 t.n.v. Penningmeester RMK
: www.rozenburgs-mannenkoor.net
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