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Van de voorzitter
Het wil nog maar niet vlotten met de
lente van 2013 Meteorologisch is de
lente al begonnen maar de
temperaturen blijven ver achter. De
winterjas moet nog regelmatig van de
kapstok en op de terrassen is het
nog niet echt lekker toeven.
Maar er zit nu toch wat verbetering
aan te komen en de eerste georganiseerde fietstochten
dienen zich aan. Zo ook de jaarlijks terugkerende fietstocht
over het eiland Voorne, met als stopplaatsen Brielle, Tinte,
Rockanje en Oostvoorne, waar in de daar aanwezige kerken
op de route kleinere en of grotere koren optreden, eventueel
begeleid door een of meerdere muzikanten. De datum is
zaterdag 18 mei en er kan op elke willekeurige plaats gestart
worden en uiteraard kan het bij slecht weer ook met de auto
gedaan worden, maar het beste is toch om de route per fiets
te doen .De organisatie ligt weer in handen van de Regionale
Zangersbond Zuid West en een passe partout kost € 6.00. Er
zijn diverse leuke plekjes onderweg waar iets gedronken en
of gegeten kan worden, zoals De Halve Maen in Tinte, De
Tenellenplas in Rockanje of De Kogeloven aan het Brielse
Meer en De Smaeck van Brielle naast de Catherijnekerk.
Het bestuur is weer op volle sterkte na de laatste
jaarvergadering, na het aftreden van Arie Verboon is het
bestuur nu aangevuld met Henk Davids als 2e
penningmeester en Cees Bruin als 2e secretaris, waardoor
het aantal weer op 5 personen komt. Ook is de PR commissie
nieuw leven ingeblazen en zag ik Frank van der Meer, Klaas
Qualm, Cees van ‘t Wout en Arie Verboon de laatste weken
na de repetitie druk in overleg.

Het stemmen van de koorleden zit er bijna
op en Martin weet nu wat de individuele
kwaliteiten zijn van een ieder die voor het
voetlicht is getreden. Er zijn al wat
verschuivingen geweest en alle partijen zijn
qua aantal bijna gelijk nu, terwijl nog een
aantal 1e tenoren en een aantal bassen
niet zijn geweest.
Voor wat het kerstconcert betreft zijn wij er
nog niet uit, maar het is wenselijk dat dit
toch snel zijn beslag krijgt want de andere
koren en muziekverenigingen zitten niet stil
en hebben al geboekt.
Cees Hokke

Even voorstellen
Je zit er al jaren naast, zingt samen het
hoogste lied, ‘t is altijd gezellig, maar toch
ken je hem bijna niet.
Gerrit van der Meer, neef van Frank en
Jan, sinds 1 september 1998 bariton in het
RMK en 81 jaar oud. Geboren in 1932, 5
jaar na de oprichting van het RMK, op de
Bomendijk in Rozenburg, daar waar nu de
Calandbrug staat, in het vierkantje
Bomendijk-Langeweg-DwarswegKolenpad. Rozenburg, toen nog ongerept,
volledig agrarisch en slechts 2600
inwoners tellend. Beschermd wonend en
even beschermd opgevoed. Het lager
onderwijs werd genoten bij meester
Vermeer in Blankenburg en het
vervolgonderwijs, een avondstudie op
landbouwgebied, werd pas na de oorlog
opgepakt. Intussen werkte Gerrit al volop
op de familieboerderij aan de Langeweg.
En dat in een tijd waarin je bij de boer of in
de spruiten werkte. Of je werkte niet. Iets
anders bestond niet. De liefde liet hem niet
onberoerd en in de Krabbepolder op de
Oude Stee vond hij zijn vrouw Anna.
Er werd getrouwd en het kersverse
echtpaar bleef samen met pa en ma van
der Meer op
2 de boerderij wonen. Er
werden twee kinderen geboren en pas in
1963, na te zijn onteigend, verkaste de

familie naar Zwartewaal om daar het
boerenbedrijf voort te zetten.

Zwartewaal
Aanvankelijk werd er op versprijd liggende
stukken grond gewerkt maar door de
ruilverkaveling verkreeg Gerrit een aaneen
gesloten stuk grond toegewezen en werd
het een stuk makkelijker. Hoofdzakelijk een
bedrijf met 17 melkkoeien en 8 kalveren en
er bestond nog geen melkquotum. Maar er
werden ook voederbieten en tarwe geteeld.
Een leven van vroeg op staan, van 6 tot 9
uur melken, dan voer klaar maken voor de
middag en avond gevolgd door nog een
melkronde. In de wintermaanden werd het
land weer klaar gemaakt en buiten de
hooitijd om was het pas in de zomer wat
rustiger. Op 58 jarige leeftijd stopte Gerrit
met het veebedrijf. Voor vader en zoon
was het bedrijf te klein en zoonlief
adviseerde pa om te stoppen. Er rustte
inmiddels een melkquotum op wat best wat
Let op!!!! Het internetadres is gewijzigd in:
www.rozenburgs-mannenkoor.nl

waard was en zoonlief verkaste naar een
fruitboogerd in Kapelle. Zo kon het
gebeuren dat op 12 april 1990 de laatste
koeien in de vrachtwagen stapte en Gerrit
voor het eerst de volgende morgen kon
uitslapen. Een heel onwennig gevoel. Nog
een aantal jaren werd er op 11 ha. grond
landbouw gepleegd maar ook daar kwam
een eind aan en werd de grond verkocht.
Als laatste zijn pas vorig jaar ook de kippen
de deur uit gegaan. De eieren kostte meer
dan ze opbrachten en nu is de beestenboel
teruggebracht tot één kat. En die houdt de
omgeving schoon van ongedierte.
Thuis
Toen het rustiger werd op de boerderij
kwam er ook meer tijd vrij voor andere
dingen. Er kon meer tijd besteedt worden
aan de zoon en twee dochters, de 6
kleinkinderen en inmiddels 1
achterkleinkind. Overigens niet zonder
zorgen, een dochter werd ziek en tot dat zij
hersteld was werden haar kinderen door
opa en oma opgevangen. De andere
dochter is na een ziekbed op 38-jarige
leeftijd overleden, een man en twee
kinderen achterlatend. Geen gemakkelijke
tijd volgde. Toch pakken beide uiteindelijk
de draad weer op en het is de aard van
Gerrit en zijn vrouw om volop in het leven
te blijven staan. Blijmoedig en optimistisch,
overigens zonder het verleden te vergeten.
Met plezier wordt er nog getuinierd, de
boerderij vraagt om onderhoud en zij
kunnen weer gaan en staan waar ze willen.
En dat ging in 2011 bijna mis. 4 maanden
voor we met het koor naar Canada zouden
vertrekken brak Anna haar heup, maar ze
herstelde snel en gewapend met een stok
kon de reis naar Canada toch worden
meegemaakt. Later volgde nog een open
hart operatie. Maar ook dat is inmiddels
verleden tijd.
Zingen
Zingen doet Gerrit al vanaf zijn 16e jaar.
Aanvankelijk bij Nut & Genoegen, een
Rozenburgs gemengd koor en de
voorloper van het Rozenburgs Operette
Koor. Een oom was voorzitter en die

sleepte de hele familie mee naar zijn koor.
Tot zijn 31e bleef Gerrit zingen maar na te
zijn verkast naar Zwartewaal werd de
muziekmap gesloten. 7 jaar duurde de stop
en toen begon het zangersbloed weer te
kriebelen. Zangvereniging Con Amore uit
Zwartewaal werd de opstap naar het
Rozenburgs Mannenkoor. Con Amore
werd in 1998 opgeheven en samen met
Wim van Heijzen klopte Gerrit op 1
september van dat jaar aan bij het RMK.
En niet vergeefs want nog steeds zingen
beide heren met veel genoegen wekelijks
hun partij. En dat dat nog heel lang zo
blijven mogen.

Bericht van de zorgcommissie
Piet van den Berg en Piet Korres, jawel 2
Pieten en ook nog beiden 2e tenor.
Beiden zijn eind maart geopereerd aan hun
schouder, respectievelijk door een valpartij
en een verdraaiing. Het herstel gaat
langzaam voor uit. Als ze er weer zijn,
liever geen goedbedoelde klappen op de
schouder geven.
Gijs Roos (ook al een 2e tenor) is
geopereerd aan een galsteen .
Hij is weer thuis, het herstel gaat goed,
maar hij heeft toch wel een jasje
uitgedaan en moet dus nog aansterken.
Folkert Koning onze bariton en voormalig
koormeester zit (zat) met z’n pootje
omhoog en kon geen kant meer op na een
hardnekkige aanval van wondroos.
Hij hoopt weer gauw op zijn vertrouwde
plek te staan.
Jan van der Meer, onze bas was aan het
klussen bij de tennisvereniging en volgens
mij liep hij omhoog te kijken of er nog een
vogel ging nestelen, helaas zag hij het gat
in de vloer voor hem niet en viel daarin.
Resultaat 2 gebroken ribben. Jan gebruikt
tijdelijk wat minder adem maar blijft zingen.
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Arie Verboon

Korendag Alphen aan den Rijn
Hierbij de uitslag van de jury. Voor het
verplichte werk, “Mijn boerenland” is de score
gemiddeld een 7,5. Voor de overige werken
is de score gemiddeld een 7. Hiermee komen
wij op de 5e plaats van de 12 deelnemende
korenDe uitslag is als volgt.

5.

1.

9.

2.
3.
4.

Kon. Haarlems Mannenkoor “Zang en
Vriendschap” (categorie B)
Zoetermeers Mannenkoor
(categorie B)
Kon. Dordrechts Mannenkoor
K.N.A. (categorie B)
Kon. Zangvereniging Rotte’s Mannen
koor (categorie B)

6.
7.
8.

10.
11.
12.

Rozenburgs Mannenkoor
(categorie B)
Lekkerkerks Mannenkoor
“Zanglust” (categorie B)
Vlaardings Mannenkoor “Orpheus”
(categorie B)
Regio Mannenkoor “Die Gouwe
Sanghers” (categorie B)
Kon Schiedams Mannenkoor
“Orpheus” (categorie C)
Haarlemmermeers Mannenkoor
(categorie C)
Alphens Mannenkoor
(categorie D)
Haaglands Politie Mannenkoor “Entre
Nous” (categorie D)

Een resultaat waar we best tevreden mee
kunnen zijn.

Foto Annemiek Oprel
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RMK en de regio Holland
De KNZV, afdeling Holland, heeft op
zaterdag 6 april 2013 een bijeenkomst
georganiseerd in het kader van
ledenwerving. Deze vond plaats in het ons
bekende centrum ‘De Kandelaar’ te
Naaldwijk. Namens het Rozenburgs
Mannenkoor schoven Peter Korres en Arie
Kleijwegt aan.
Aan de aangesloten verenigingen was
gevraagd een dag te komen brainstormen
over het actuele thema ‘Wat kunnen
mannenkoren zelf doen om nieuwe leden
te werven’ en daarbij vooral jonge leden te
delegeren, daar deze de meest frisse
ideeën konden inbrengen. Het zal u niet
verbazen dat, ondanks deze oproep, een
hoog kaal/grijs gehalte aanwezig was.
De heer van der Zijpp, u inmiddels wel
bekend, heeft ons hartelijk met koffie
ontvangen en wist de bespreking de
gehele dag in goede banen te leiden.
Een voorstelronde voor alle deelnemers
(33 mannen) gaf ons de gelegenheid
onszelf kort te presenteren en de
verwachtingen voor deze dag weer te
geven. Hieruit bleek al dat het gekozen
item bij (bijna)alle koren structureel was en
er intern al veel actie was ondernomen.
(zoals b.v. bij het RMK de actie ‘Alle hens
aan dek’ in 2009).
Slechts onderbroken door koffie en de
lunch zijn in een drietal sessies, met
groepjes van 5, de volgende vragen
bediscussieerd:
1. Wat moeten mannenkoren zelf doen om
aantrekkelijker te worden voor nieuwe
leden?
2. Hoe kunnen mannenkoren in contact
komen met nieuwe leden?
3. Welke acties moeten worden
ondernomen n.a.v. vraag 2?
Dat gaf een stroom aan reacties en
discussies waarbij ook nog al eens van de
vraagstelling werd afgeweken.
Uitkomsten
Alle uitkomsten per groep werden op groot
formaat aan de muur gepresenteerd en
daarna door een ‘groepshoofd’ toegelicht.
Het laat zich raden dat
kwaliteitsverbetering, imago en uitstraling

de meest voorkomende termen waren
t.a.v. vraag 1. Het voert te ver om de
suggesties bij vraag 2 en 3 allemaal te
vermelden want deze waren te talrijk en
vaak overlappend. Eén ingebracht punt
willen we u niet onthouden, namelijk
‘Mannenkoor als taakstraf’. Het kan dus
verkeren dat u in de toekomst mogelijk
naast ‘een enkelbandje’ komt te zitten. Het
officiële verslag van de KNZV wordt aan de
besturen toegezonden!
Conclusie
Het is moeilijk voor uw delegatie hier een
heldere en alles oplossende conclusie aan
te verbinden. Voor onszelf stellen we dat
de kip met de gouden eieren zeker niet is
gevonden maar dat we allen een
inspanning dienen te leveren t.a.v.
ledenwerving aan de hand van de
uitkomsten. In deze is het initiatief van de
KNZV, ter inspiratie, zeker een goede
geweest. Voor de conclusie van de KNZV
verwijzen we tevens naar haar verslag en
de eventuele nadere invulling van uw
bestuur.
Ervaring
Uw vertegenwoordigers hebben deze dag
als positief ervaren. Het komt uiteindelijk
niet veel voor dat je als gewoon lid kan
converseren met medezangers uit de
regio. Na een drankje, aangeboden door
het Westlands Mannenkoor, en een
ervaring rijker zijn we weer naar
Rozenburg gereden waar we net te laat
waren voor ons optreden voor de Dag van
de Amateurkunst in de Ontmoeting.
Peter Korres en Arie Kleijwegt
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Nogmaals de Breepleinkerk
Vorig jaar heeft een groep leden van het
Rozenburgs Mannenkoor onder leiding van
2e tenor Henk den Haan de
onderduikruimte in de Breepleinkerk op
Zuid bezocht waar in de Tweede Wereld
Oorlog drie Joodse gezinnen bijna drie jaar
verborgen zijn geweest en daar de
bevrijding gehaald. In 1944 is er ook nog
een baby geboren, die bij de koster in huis
werd opgenomen.
Van dit spannende verhaal met veel
gevaarlijke momenten is nu door de
redactie van NCRV- Schepper & Co een
boeiend programma gemaakt, dat werd
uitgezonden op vrijdag 26 april op
Nederland 2. Daarin kwamen enkele nog
levende getuigen aan het woord. Ook werd
nog een tweede onderduikzolder ontdekt,
die tot voor kort nooit was
gevonden……….. De opnamedag werd
een lange dag, niet in het minst door de
vele ontdekkingen, maar ook omdat de
beide verdiepingen van de kosterswoning
gefilmd mochten worden.
Henk schrijft daar als volgt over.
“Wat heb ik de TV-ploeg weer bewonderd
om hun geduld en professie; ze gingen nog
door toen ik na vijven vertrok.... Voorbereid
door Paul en Cornelis vorige week konden
we nu in het licht van de felle TV-lampen
de hele zolder van de familie De Zoete
napluizen en dat leverde nog meer
voorwerpjes op dan destijds op de andere
zolder! Het begon vlak bij het luik al met
een tweetal stropdassen, enkele
krulspelden (wat een bewijs van
levenskunst wanneer je jezelf en de ander
ondanks alles “optut” terwijl je nooit buiten
komt) veel kledingstukken, zwaar onder het
stof en half verteerd. Zakdoeken,
washandjes, sokken, zakken met
merknamen als Peijnenburg, een
zalmblikje, een jampotje en een
medicijndoosje van broom (!) Een groot
aantal zakken
6 van de kruidenier, klein
formaat Hollandia-Enschede-matzes-

dozen, precies dezelfde vouwdozen zoals
nu nog te koop.
Het beste bewijs van de oorlogstijd vormde
wel een tweetal uiterst fragiele krantenstukjes
met o.a. de volgende teksten:
“VERDUISTEREN tot en met 4
september“VERDUISTEREN tot en met 4
september“VERDUISTEREN tot en met 4
september”Verduist
begin 20.30, einde 6.45 uur, eerste kwartier 7
september....................”
“Van Duitsche militaire zijde wordt vernomen
dat Zondag een tamelijk sterke Engelsche
groep van 400 man
ten Zuid-Westen van Reggio in Calabrië in
den teen van de Italiaansche laars een
landingspoging heeft gedaan.
.......................Dit is naar men te Berlijn
verklaart ongetwijfeld een poging om een
Engelsch landingshoofd voor te bereiden,
..............in de bergen schuil houdend .........
gevangen genomen en vernietigd........
hetgeen al duidelijk blijkt uit het feit dat men
een omvangrijke hoeveelheid radioinstrumenten heeft gevonden
die reeds gemonteerd waren”
Op de achterkant kleine advertenties met te
koop aangeboden kinderwagens, autopeds,
d.schoenen, hondenhok; eetservies.......
Tot zover het verhaal van Henk den Haan.
Mocht je het hele verhaal willen horen, via
Henk is het mogelijk de kerk te bezoeken.
Nieuwe website
Jammer dat niet alle leden op internet
actief zijn en e-mailtjes kunnen ontvangen.
Het is inmiddels een bijna niet meer weg te
denken gegevensdrager en
communicatiemiddel en zeer populair. Ook
binnen het koor is het een niet meer weg te
denken manier van communiceren
geworden.
Niet geheel nieuw maar wel vernieuwd is
de website van het koor.
Op www.rozenburgs-mannenkoor.nl

is alle informatie te vinden over het koor, concert foto’s, nieuwsbrieven, de
concertagenda, algmene informatie, het smoelenboek, contactgegevens, kortom alle wel
en wee is op de website terug te vinden. Sinds kort vernieuwd in de lucht en zeer de
moeite waard om eens te bekijken. De maker van dit moois is onze 1e tenor Peter Korres,
ja de zoon van 2e tenor Piet.
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Wat deden we zoal
Donderdagavond 31 januari 2013 was
alsof we in een schenkerij met Pieten
terecht gekomen waren. De ene Piet (van
Dop), 60 jaar getrouwd en zijn vrouw werd
85, liet in de pauze de glaasjes
volschenken. Een prima initiatief. De
glaasjes waren nog half vol of de volgende
Piet (Blok) liet ook van zich horen. Deze
Piet was 40 jaar getrouwd en schonk het
koor het inmiddels behoorlijk
ingestudeerde nr. 170, “Going Home.”
Beide Pieten werden bedankt met het lied
“Dank sei dir Herr.”
Een week later, 7 februari, lekker
gerepeteerd, nog even de nazit bijwonend,
worden de plakkers opgeschrikt door een
telefoontje over Fred. Fred ging wat eerder
naar huis, ambulance, ziekenhuis,
iedereen stijf van schrik maar.....
Weer een week later, 14 februari, Fred als
vanouds aanwezig, het bleek allemaal mee
te vallen, wel schrik in de benen maar
wonderwel met een pilletje snel weer op de
been. En Wim van Vliet was na een
ziekenhuisopname ook weer van de
partij.Gelukkig want we kunnen elkaar niet
missen. Van de schrik wordt nog vergeten
te melden dat de baritons zaterdag 9
februari op moesten komen draven om
gestemd te worden. Met het gevolg dat er
een behoorlijke stoelendans bij de baritons
heeft plaatsgevonden en dat volgens
deskundigen het de klank ten goede is
gekomen.
21 februari, hard gewerkt aan het
repertoire voor Alphen aan de Rijn. Martin
neemt het korenfestival serieus en legt er
behoorlijk druk op. Even dachten de
baritons dat Martin hen na de nieuwe
stoelbezetting wat meer met rust zou laten.
Niets is minder waar, hij heeft vermoedelijk
gewoon een slecht rechter oor. Afplakken.
Wel kregen we nog mee dat bariton Piet
van den Hoek met hart problemen is
opgenomen.
8 Maar ......

Zaterdagavond 23 februari, inmiddels
traditie en een oproep waar toch elk jaar
zo’n 10 zangers gehoor aan geven. En wel,
de verjaardag van Piet van Mill. In gebouw
Luxor, de voormailge bioscoop van
Maassluis, ook dit keer weer de plaats
waar Piet zijn verjaardag vierde. 77 jaar
werd Piet en onder het genot van een

hapje en drankje werd een deel van ons
repertoire gezongen. Niet loepzuiver maar
wel gemeend.
28 februari, alle zieken zijn hersteld en ook
Piet van den Hoek zit weer op zijn oude
vertrouwde plaats bij de baritons. Zo komt
alles weer goed.
Veel ernstiger is het bericht op 7 maart.
Voorzitter Cees doet kond dat er onder 7
stoelen kauwgom is gevonden.
DNA- onderzoek heeft uitgewezen dat het
mannenkoor kauwgom is. Het ergste is nog
dat door de wisselingen binnen de partijen
een aantal zangers op een andere stoel
zijn gaan zitten en nu hun kauwgom kwijt
zijn terwijl weer andere op het kauwgom
hebben zitten kauwen wat van een ander
is. Het leed is nog niet de wereld uit.
16 maart, miniconcert opening Zorg en
Welzijndag.
Vroeg in de morgen staat een redelijk
aantal mannen in de hal van het
dienstencentrum Blankenburg gereed om
na de officiële opening door de deelraad
vertegenwoordiger Arie Mol, hun stem te
laten horen. Het loopt, om wat voor reden
dan ook wat uit en Martin laat de mannen
inzingen met “De Nacht.” We staan wat

opgepropt aan het einde van de hal en
daar bemerk je gelijk het verschil met een
geregisseerde opstelling. In een nauwe
halve cirkel, min of meer rond de piano zijn
we op ons best. Opzet was dat we enkele
georganiseerde rijen zouden vormen, maar
dat was iets te veel gevraagd. Ook van kort
naar lang blijft wat lastig. Samen zingen
zonder uitkomende stemmen lukte hier
wonderwel. Ook al is er altijd wel weer een
enkele bronstige uitzondering die toch nog
even lekker doorhaalt. Zonde, want je hebt
geen idee hoe het Rozenburgs
Mannenkoor op zo’n moment klinkt. Zeker
als we daarbij eens van tijd tot tijd werkelijk
fluweelzacht zingen!
Goed genoeg over de opstelling, en de
prachtige koorklank. De opstelling wordt in
de toekomst zo wie zo stukken
verbeterend, als we aan de Sellingopstelling gaan werken! Maar daar over
later. Er was geen groot aantal publiek,
maar toch nog meer publiek als de
organisatie op dat moment had verwacht.

Zingen in deze ruimte was voor ons in
ieder geval een unieke ervaring. Hopen dat
we het Roserie-concert even eens op deze
locatie mogen verzorgen!
amvo
Zaterdag 23 maart, Holland Korendag
2013 in Alphen aan den Rijn.
Deelname aan een concours waarvan
voorgaande dirigenten o.a. Aad van der
Hoeven hadden gezworen nooit meer aan
deel te zullen nemen. Het kan verkeren en
zo gaan we anno 2013 welgemoed op stap
naar Alphen aan den Rijn, voor deelname
aan de Holland Korendag, waarbij een jury
bepaalt welke koren door mogen naar de

volgende ronde. Welgemoed stappen we in
de bus. Alphen is snel gevonden. De
locatie waar we moeten zingen is wat
lastiger. We zien heel veel van Alphen a/d
Rijn voor we op de plaats van bestemming
zijn. Er worden grapjes gemaakt over
buschauffeurs uit een grijs verleden
waarmee we reizend over B wegen onze
weg zochten in het weide polderland.
Vandaag rijden met een dubbeldekker door
een woonerf, ook wel apart. Spannend en
eigenlijk onmogelijk. De chauffeer klaart
het toch en levert ons uiteindelijk bij de
kerk af.
Na de koffie even inzingen. Vervolgens
naar binnen, en een optreden voor een
jury. Er wordt, dat moet gezegd, zeker niet
slecht gezongen. Het juryrapport is dan
ook overduidelijk een 2e prijs in de
categorie ”B” Met een vrij hoge
waardering voor het verplichte nummer
Mijn Boerenland! Maar goed dat hebben
dan ook nog met de oude dirigent Kriek,
ingestudeerd. De zuiverheid daar
mankeerde hier en daar helaas wat aan.
In mijn gedachten zie ik hoe Martin op zo’n
moment met zijn hand de verschillende
partijen omhoog probeert te drukken!
Jammer was ook dat we met een gering
aantal mannen op de bühne stonden.
Het grote Rozenburgs Mannenkoor had
gewoonte getrouw een flink aantal mannen
thuisgelaten! Beschamend, want de indruk
welke men als een mannenkoor met
negentig leden, waarvan er slechts een
zestigtal zangers op komt draven, is

•
•
•
•

19 t/m 23 aug. Zomervakantieworkshop voor kinderen van 6 t/m 8 j.
19 t/m 23 aug. Zomervakantieworkshop voor kinderen van 9 t/m 12 j.
Za. 14 sep. Vanaf 10:00 uur
Opening theaterseizoen 9
Za. 5 okt. 20:00 uur
Uit volle borsten

natuurlijk niet positief te noemen! Ik heb
het al meer geschreven “adeldom”
verplicht! Lid van een vereniging is toch
wel wat meer als alleen maar de repetities
avonden volgen! Goed, de mannen die er
waren hebben in ieder geval hun beste
beentje voorgezet. Zeker gezien de
plaatsing in het geheel. Leerzaam was het
ook om naar andere koren te luisteren en

te kijken. Veel koren zingen een groot deel
van het repertoire uit het hoofd. Daarbij
bekruipt je soms het gevoel dat het
overige deel van Nederland louter en
alleen maar uit intelligentere mensen zou
bestaan als het Rozenburgs Mannenkoor
en daar wil ik toch ook niet aan. Een beetje
zelfdiscipline zou misschien kunnen
helpen. Ok, een mens is nooit te oud om te

Verplicht werk

Overige werken

Jurylid

A

B

C

A

B

C

Zuiverheid

8

8

7.5

6.5

7.5

6.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

6.5

Nuancering en expressie

7

7

6.5

7

7

7

Klankkwaliteit

7

7.5

7

7

7

7

7.5

7.5

7.5

6.5

7

7

8

8

8

7

7.5

7

Ritmiek

Samenzang
Kwaliteit van de keuze
Interpretatie

7.5

7.5

7

7

7.5

6.5

Uitspraak

8

7.5

6.5

7

7.5

7

Interactie dirigent/koor

8

8

7

7.5

7.5

7

68.5

68.5

64.5

63

66

61.5

Totaal per jurylid

201,5

190,5
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Foto Annemiek Oprel

leren en zijn leven te verbeteren . Kort en
goed, we brengen het komende
kerstrepertoire met gesloten map ten
gehore. Sterker nog we laten de map
simpelweg thuis!
Hieronder volgt nog een uitleg over het
aantal verzamelde punten.
amvo
28 maart, Algemene Ledenvergadering.
Het is even vreemd om na zoveel jaren niet
achter de bestuurstafel maar in de zaal te
zitten. Het is overigens een genoegen om
deze jaarvergadering bij te mogen wonen.
Waren er in het verleden nog wel eens wat
op en aanmerkingen, voor deze
vergadering lijkt een ieder koorlid al bij
voorbaat in slaap gesust te zijn. De
voorzitter opent de vergadering en notulen
van de vorig jaar worden zonder op of

aanmerkingen goedgekeurd. Het financieel
verslag en begroting voor het komende
jaar zijn eveneens min of meer
hamerstukken. De subsidies worden in de
komende jaren flink teruggeschroefd. Maar
dat was een gegeven waarvan men wist
dat dit zou gaan gebeuren. Met de huidige
penningmeester als een bok op de
financiële-haverkist, komen we eerst
komende jaren waarschijnlijk wel door. Het
voorstel de contributie op 1 januari 2014 te
verhogen tot € 14,50 wordt zonder
tegenspraak ontvangen.
Het spannendste onderdeel van de
vergadering speelt zich tijdens de pauze af.
Het aankruisen van enkele van de vele
kandidaten welke zich beschikbaar hebben

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
11

FSC-gecertificeerd

gesteld voor een bestuursfunctie. Het
bestuur bestaat normaliter uit zeven leden,
het minimum aantal, toegestaan volgens
de statuten, is drie. Op dit moment hebben
wij een vijftal bestuursleden. Waarvan er
twee aftredend zijn. De voorzitter en
tweede penningmeester zijn reglementair
aftredend. In dit geval Cees Hokke en Arie
Verboon. Er wordt naast deze twee
bestuurders ook nog naar een
bibliothecaris gezocht. Henk Hey voert
deze functie nog steeds met verve uit.
Heeft echter te kennen gegeven dat hij
graag een vervanger in wil werken. Het
huidige bestuur wil met vijf man verder.
Gelukkig hebben zich twee kandidaten
gemeld. Cees Bruin en Henk Davids
hebben zich bereid verklaard de
opengevallen plaatsen in te nemen. Beide

mannen zijn hun gewicht in goud waard,
dus dat beloofd heel wat voor de toekomst!
Beide heren worden dan ook unaniem
verkozen. Zij zullen zeker een welkome
versterking vormen binnen het huidige
bestuur. Cees Hokke wordt herkozen als
voorzitter. Als vertrekkend bestuurder
ontvangt Arie Verboon de gebruikelijke fles
en wordt hij vervolgens met de nodige
welgekozen dankwoorden van de voorzitter
naar huis gestuurd. Gelukkig verdwijnt Arie
Verboon niet geheel uit het gezicht. Hij blijft
actief als vertegenwoordiger van het RMK
in de Raad van Advies en eveneens
werken als zorgverlener in de ziekenboeg.
Verder heeft hij aangegeven samen met
Frank van der Meer, de PR nieuw leven in
te willen blazen. Met dank aan aanwezigen
sluit de voorzitter de vergadering waarna er

Het nieuwe bestuur met van links naar rechts, secretaris Jan de Groot, voorzitter Cees Hokke, penningmeester Leen Kuiper,
2e secretaris Cees Bruin en 2e penningmeester Henk Davids.

De volgende
12 Nieuwsbrief verschijnt medio april 2013. Advertenties, waar of niet gebeurde
verhalen, foto’s of suggesties zijn van harte welkom bij de secretaris en/of Aart.

Zaterdagmiddag 6 april een mini-concert
tijdens de Dag van de Amateurkunst in ons
Muziektheater De Ontmoeting.
Een volle Ontmoeting met hetzelfde
programma waarmee op 23 maart zo
succesvol tijdens de Korendag in Alphen aan
de Rijn werd gezongen. Veel mannen en een
heerlijk halfuurtje zingen.
Donderdagavond 11 april wondroos en Gijs
Roos. Cees heeft 2 zieken te melden.
Folkert Koning heeft wondroos aan zijn
been en Gijs Roos heeft last van
galstenen. Ook wordt meegedeeld dat er
geen jassen meer op de stoelen achter in
de zaal gehangen mogen worden.
Gevraagd wordt gebruik te maken van de
kapstokken in de zaal, de hal of de kelder.
E.e.a. verband houdend met de veiligheid
bij een snelle ontruiming.
Donderdag 18 april volgt de mededeling
dat Jan van der Meer twee ribben heeft
gebroken. Gelukkig is Jan wel van de partij
al zal hij wat minder diep adem kunnen
halen. Voorzichtig wordt al aan het
Kerstrepertoire geroken. De regionale
kranten schrijven dat bas Henk de Wit zijn
bunkercomplex moet verlaten. Er zou niet
meer gewoond mogen worden en dat is
een forse tegenvallen voor onze Henk. Er
is uitstel tot eind juni maar volgens de
kranten moet hij daarna elders onderdak
zoeken.
Op donderdag 25 april weten de kranten
echter te melden dat de gemeenteraad van
Westvoorne ernstig vedeeld is geraakt en
dat Henk voorlopig op zijn stekkie kan
blijven wonen. Een hele opluchting maar
wellicht uitstel van executie. Wordt
vervolgd. Wederom lekker gezongen.
Folkert is weer terug en verder wordt nog
meegedeeld dat de Pieten Korres en van
den Berg schouder aan schouder zijn
geopereerd. Het repertoire voor 4 mei
wordt doorgenomen en ook het
Koningslied wordt gerepeteerd.

Muzieksleutel
Wederom heeft Henk Hey een artikeltje
overgenomen uit een vroegere
Muzieksleutel. Dit was, zo u nu weet, de
voorganger van onze huidige
Nieuwsbrief. Het bewijst dat de
problematiek die wij heden ten dage
binnen ons koor kennen, ook toen al
actueel was. Problemen die voor enige
tijd opgelost lijken te zijn maar die dan
toch kennelijk door gebrek aan
handhaving, weer in verval raken. Door
een herhaling van die publicatie is het
dus niet alleen leuk om dit te lezen maar
doordat het tevens zo herkenbaar is,
ook een reden om onszelf weer eens
wakker te schudden.
Het betref een artikel uit de 6e jaargang,
nr. 4 Gedateerd april 1990.
Introductie van de commissie
"Kooropstelling".
Bij de rondvraag op de onlangs
gehouden Algemene Ledenvergadering
werd besloten om een werkgroep te
vormen, die zich zal bezighouden met
het opstellen van de koorleden bij
openbare medewerkingen van ons koor.
Besloten werd om 2 mannen per
stemgroep te verkrijgen met dien
verstande, dat steeds 1 man per groep
aan de opstelling op de betreffende
lokatie de leiding heeft.
Op donderdag 5 april 1990 j.l. heeft op
verzoek van het bestuur een gesprek
plaatsgevonden met de toekomstige
"opstellers", waarbij de dirigent
eveneens aanwezig was.
In het oorspronkelijke artikel volgt hierna
een opsomming van personalia van
diegenen die in die commissie zitting
namen alsmede van de "opstellers",
lees blokhoofden.
Benadrukt werd dat door het aanstellen
van de "kooropstellers" de goede en
vriendschappelijke sfeer binnen het koor
niet mag worden aangetast. Voor ieder
koorlid moet het een genoegen blijven
naar hartelust te kunnen zingen
13bij
optredens van ons koor.

Afgesproken werd, dat de "opstellers" bij
medewerkingen wat vroeger op de
lokaties aanwezig zullen zijn. De
koorleden worden verzocht bij
aankomst op de lokatie hun
vertegenwoordiger op te zoeken en hun
naam op de presentielijst aan te kruisen.
Op deze wijze kan iedere stemgroep
zich bij zijn vertegenwoordiger
verzamelen.
Elke vertegenwoordiger begeleidt zijn
stemgroep ten slotte naar het podium,
respectievelijk de plaats die voor het
koor is gereserveerd. Ingeval de
koorleden tussentijds op stoelen of
banken elders moeten plaatsnemen,
dient men de oorspronkelijke volgorde
van opkomst aan te houden.
De algehele leiding bij medewerking/
concerten blijft zoals te doen
gebruikelijk, in handen van Cees van 't
Wout.
Hij geeft aan het einde van de
kooropstelling dus het teken: "Zitten".
Met een goede onderlinge
samenwerking zal het zeer zeker
mogelijk zijn een zodanige "plaats" te
bereiden, vanwaar de dirigent voor ieder
aanwezig koorlid GOED TE ZIEN IS.
De "handen" (en vingers) van de dirigent
staan immers borg voor de presentatie
van ons koor. Dat willen we toch
allemaal?
Bij voorbaat reeds hartelijk dank voor
Uw gewaardeerde medewerking.
Piet Heinrici.
bestuur).

penningmeester was. Een echte
Rozenburger dus die het Rozenburgs
Mannenkoor van jongs af aan met de
paplepel kreeg ingegoten. Maar de eerste
noten zong IJsbrand op de school van
meester Quak aan de Bomendijk, daar
waar nu de Plus-markt staat. Het
voortgezet onderwijs werd in Maassluis
opgepakt en vervolgens moest er gewerkt
gaan worden. Bij vader in de
kruidenierszaak, de boodschappenboekjes
ophalen en de bestellingen bezorgen. En
toen IJsbrand zijn rijbewijs had gebeurde
dat met de auto. Tussentijds bracht hij ook

(op verzoek van het

Tot zover de Muzieksleutel van april
1990.
Even voorstellen
Boven de winkel, op de plek waar deze
Nieuwsbrief wordt gedrukt stond eens het
wiegje van deze bariton. Dat was op 14
januari 1949, in de Emmastraat op
Rozenburg14
en de jong geborene is onze
bariton IJsbrand Koornneef, zoon van Luc
die in een ver verleden onze

telegrammen rond en reed IJsbrand als
geldkoerier om op de Maasvlakte bij de
grote aannemers de lonen te brengen. Zo
rolde IJsbrand in de wereld van de PTT.
De wereld ook van oud RMK-voorzitter en
directeur van het postkantoor Jaap van
Riel.
Werken
IJsbrand begon zijn PTT-werk in 1972 als
postbezorger. Leuk werk, altijd buiten en
ons kent ons. Vroeg in de morgen post
sorteren en vervolgens bezorgen. Later op
de auto post en pakketten bezorgen op de

bedrijven in de Europoort, Botlek en op de
Maasvlakte.
Tot 1989 in volcontinu-dienst en pas in
2010 met de VUT. Hij had graag nog door
willen werken doch dat kon niet meer.
Maar het bloed kruip waar het gaan kan en
ook nu worden er nog pakketjes bezorgd
en dan bij de concurent van TNT. Samen
met zijn vrouw Tjidske. Een mens moet
soms verre reizen maken om de ware te
ontmoeten en IJsbrand reisde daarvoor
met een NCRV-vakantiereis naar
Yugoslavia en vond daar zijn Tjidske. Een
Amsterdamse met Friesche achtergrond en
sinds 1977 getrouwd. Bijde vader en
moeder van een zoon en dochter en
inmiddels trotse opa en oma van een
kleindochter. En als er geen werk is
kunnen we IJsbrand tegen komen als hij
een rondje rond Rozenburg loopt. Hard, in
korte broek en een mooie loop. Soms pikt
hij een 10 km-loopje maar wedstrijden
lopen doet hij niet meer. Verder wordt er
wat gepuzzeld en huishoudelijk werk
gedaan. Koken is niet aan Ijsbrand
besteedt. Als Tjidske achter de bar van VVRozenburg staat kijkt Ijsbrand naar het
eerste elftal. Met veel genoegen en hij
noemt zich wel een kenner van het
voetbalspel.
Rozenburgs Mannenkoor
Het was niet Jaap van Riel die IJsbrand
over haalde te gaan zingen. Op 1 januari
1970 schoof IJsbrand door toedoen van
vader Luuk aan bij de baritons. Net als

sommige koorgenoten was IJsbrand de
privé chauffeur van dirigent Kriek. Elke
donderdagavond moest de man vanaf de
Rotterdamse Bergweg gehaald en
gebracht worden. Het eerste concert van
IJsbrand vond plaats in de
evangelisatietent aan de Molenweg, daar
waar nu de bibliotheek staat. Er volgde er
nog velen. Veel genoegen brachten de
reizen naar Österingen, Wenen, Praag, de
bootreizen en de Canadareis. En ook het
1000 stemmen concert in de Doelen, de
concerten in de Laurenskerk en de plaaten cd-opnames waren bijzondere
uitschieters. Terugkijkend zijn er veel
hoogte- maar ook wel dieptepunten
geweest. Toen vorig jaar de bus uit
Gorinchem vertrok en 4 zangers
moederziel alleen achter liet was dat niet
uniek want na een concert in het dorpje
Benschop werd vader en penningmeester
Luc vergeten. Luc zat nog af te rekenen
toen de bus al vertrok. Toen waren er nog
geen mobieltjes dus het duurde nog al lang
voordat het spul weer compleet was. Een
ander voorval wat IJsbrand nog goed bij
staat is de medewerking aan
dodenherdenking in Kralingen gevolgd
door een bezoek aan de
Heinekenfabrieken. Een wonderlijke
combinatie die met zelf meegebrachte
stukken kaas en worst werd opgesierd.
Ook laat IJsbrand nog een foto zien uit
1970 met daarop 62 zangers. Een
statiefoto waarop het koor donkerblauwe
kostuums droeg met een stropdas. De
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Bootjes
Ze hoeven hun toeter maar te laten horen of de Boulevard op Rozenburg stroomt vol met
nieuwsgierigen. En altijd onder hen veel leden van het mannenkoor. Daarom, en op
speciaal verzoek hierbij het lijstje met verwachtte passagiersschepen in 2013.
Verblijf

Schip

Tijd

10 mei 2013

Emerald Princess

07:00-18:00

11 mei 2013

Rotterdam

07:00-17:00

18 mei 2013

Rotterdam

07:00-17:00

25 mei 2013

Rotterdam

07:00-17:00

8 juni 2013

Rotterdam

07:00-17:00

22 juni 2013

Rotterdam

07:00-17:00

29 juni 2013

Rotterdam

07:00-17:00

6 juli 2013

Rotterdam

07:00-17:00

13 juli 2013

Sea Princess

07:00-16:00

20 juli 2013

Rotterdam

07:00-17:00

27 juli 2013

Rotterdam

07:00-17:00

3 aug. 2013

Rotterdam

07:00-17:00

17 aug. 2013

Rotterdam

07:00-17:00

31 aug. 2012

Rotterdam

07:00-17:00

7 sept. 2013

Rotterdam

07:00-17:00

14 sept. 2013

Rotterdam

07:00-17:00

27 sept. 2013

Crown princess

28 sept. 2013

Rotterdam

07:00-17:00

16 okt. 2013

Rotterdam

07:00-17:00

30 okt. 2013

Rotterdam

07:00-17:00

17 nov. 2013

Rotterdam

07:00-17:00

22 dec. 2013

Rotterdam

07:00-17:00

Leden mutaties
Vertrokken Piet de Ruiter bariton per 01-02-2013; Jan van Eekelen bas per 01-02-2013
en Rens Korver 2e tenor per 08-02-2013
Nieuw
Lau Andrieu
162e tenor per 01-03-2013
Verbouwd van 2e tenor tot 1e tenor Jan Kroonen; Jaap Moerman; Peter Korres en
Jan van Winden

Afscheid van een koormeester
Reeds een lange periode functioneerde
Folkert Koning als koormeester binnen het
Rozenburg’s Mannenkoor. Hoe en op welk
moment e.e.a. tot stand is gekomen weet
ik nog wel te vertellen. Het systeem van
blokhoofden, ingesteld in de vorige eeuw,
voldeed niet aan de gestelde
verwachtingen. Besloten werd om een
super blokhoofd aan te stellen. De naam
super viel wat uit de toon en zo werd de
functie koormeester geboren. Eerst wat
onwillig, maar met steeds met meer
waardering stelde men zich tegenover
deze autoriteit op. Sterker nog was Folkert
om één of andere reden, wat zeer
zeldzaam voorkwam, afwezig dan dwaalde
men radeloos in het rond. Als bestuurslid
had ik het genoegen bijna altijd vooraf met
zijne eminentie de plaats van het
eerstvolgende optreden te mogen
verkennen. Dat was altijd een heel ritueel.
Papier en potlood, plus een rolmaat van
zes meter, waren de attributen waarmee hij
op stap ging. Nauwkeurig werd er een plan
gemaakt en alle maten werden zorgvuldig
ingemeten. Deze gegevens werden
vervolgens op papier gezet en in een map
bewaard. Zo kon het voorkomen dat we
ergens voor een tweede keer moesten
zingen waarbij Folkert een vorig plan
rimpelloos uit de map toverde. Natuurlijk

COSTER

gingen wij toch even polshoogte nemen.
Stel je voor dat de preekstoel tussentijds
enkele meters verplaatst zou zijn! Niets
werd aan het toeval overgelaten! Was de
locatie bekend dan werd er vervolgens een
koorindeling gemaakt. Zes tweede tenoren
op de eerste rij, en vervolgens kreeg iedere
deelnemer zijn plaats toegewezen. Tot
groot verdriet gooiden voor het optreden
enkele onverbeterlijke verzakers de zaak
weer in de war. Een van de charmes van
Rozenburg’s Mannenkoor is dat je de
presentielijst vooraf invult, en vervolgens
niet verschijnt tijdens het optreden.
Andersom is bijna net populair. Aangeven
dat men niet aanwezig is en vervolgens
wel verschijnen. Vervolgens deze twee
zaken met het nodige geduld tegen elkaar
afwegend, en opnieuw de poppetjes
schikken, kwam de zaak toch altijd nog op
z’n pootjes terecht. De “oude meester”
heeft het stokje overgedragen. Het Selling
tijdperk breekt aan. Jong en fris vol goede
moed en barstensvol goede ideeën, treed
een nieuwe generatie aan. Nederland een
nieuwe koning en het Rozenburg’s
Mannenkoor een nieuwe koormeester, van
beide wordt veel verwacht! Misschien
moeten wij als koor voor de oude meester
nog eenmaal zingen: Folkert bedankt,
Folkert bedankt, Folkert, Folkert, Folkert
bedankt!
amvo

HERENMODE
WWW.COSTERHERENMODE.NL

COSTER HERENMODE STADHUISPASSAGE 9 SPIJKENISSE
Onze openingstijden zijn :
Maandag van 12.00 uur tot 17.30 uur
Dinsdag van 09.30 uur tot 17.30 uur
Woensdag van 09.30 uur tot 17.30 uur
Donderdag van 09.30 uur tot 21.00 uur
Vrijdag van 09.30 uur tot 17.3017
uur
Zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

Limerick rubriek 19
Een vaste lezer van deze rubriek
zal nu wel denken hé, da's uniek.
De auteur zal de censuur wel niet meer pikken
want hij heeft al zo veel moeten slikken.
Hier bewijst hij: Maling te hebben aan de kliek !!
In dit vrije land mogen we heel veel zeggen,
zonder dat censuur ons iets op kan leggen.
Maar wat gebeurt er binnen ons koor ?
Je mag alleen schrijven voor een positief oor!
Daar kun je als eenling niets tegen weerleggen.
Genoeg hier over. Ik probeer het toch maar weer.
Of het wat uithaalt ? Dat merk ik nog wel, op een keer.
Maar wilt u allen, dat deze rubriek gaat blijven ?
Dan stemt u ermee in dat ik wat kritisch blijf schrijven.
Daarmee doe ik namelijk niemand, helemaal geen zeer.
Voor hen die met het koor zijn mee geweest,
was Alphen a/d Rijn een goed geslaagd feest.
De jury aldaar hebben we weten in te palmen,
door redelijk in de maat "Mijn Boerenland" te galmen.
We zijn dus niet voor niets heen- en weer gesjeesd.
Tijdens de algemene ledenvergadering in 't vorige jaar,
is o.a. toegezegd, en ik lieg het niet, het is echt waar.
Dat de dissonanten zouden worden gelegaliseerd.
Maar tot nu, 2013, is weer de kont tegen de krib gekeerd.
't Word tijd dat er oogjes open gaan, zó halen we geen 100 jaar!
Wij zullen het allemaal nog merken gaan.
Twee nieuwe bestuurders gaan keihard er tegenaan.
Ideetje hier, verbetering daar.
Met z'n vijven zijn ze vast voor zessen klaar.
Maar, heb ik het goed, zie ik een mannetje minder staan ?
Denkt u nu; Deze limericks kunnen niet door de beugel.
Hiermee springt de kritiek écht uit de band- en teugel,
Dan geeft u aan; Stop er a.u.b. maar mee !
Wij slapen wel verder, wij zijn héééél tevree!!
Oké! Maar dan vind u de limericks ook NIET meer op de vleugel !!
Henk Hey
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Vrienden van het koor
Het Rozenburgs Mannenkoor heeft een aantal sympathisanten die lid zijn van de club van 100.
Met een inleg van minimaal € 45.00 heeft een club van 100 lid jaarlijks recht op twee
toegangskaarten op een door het koor georganiseerd concert. Voor nadere inlichtingen zie ook
www. rozenburgs-mannenkoor.nl
Sympathisanten van het Rozenburgs Mannenkoor
Th.L. Alofs Rozenburg; J.A. van Baarle Spijkenisse; Bloemsierkunst Carlton Rozenburg; Rederij
Fortuna Spijkenisse; A.K. Barendregt Aannemingsbedrijf BV Zwartewaal; VOF Brouwenstijn
Rozenburg; R.J. Browning Gloucester GL2 0AA; Romers Transport BV Dordrecht; Busker BV, Heien Waterwerken Zaltbommel; Aannemingsbedrijf Van Dijk BV Maasland; A. van der Ende
Maassluis; Slagerij Exquis Rozenburg; L. van Donk Schijndel; B.M.A. Fens-Verbeek Zwartewaal; M.
van Gennep Rozenburg; V.O.F Gerla-Zuiddam ( Primera Rozenburg); G. de Gier Ingen; F.
Groeneveld-Muis Maassluis; J. de Groot Rozenburg; J.H.K. den Haan Spijkenisse; B. van HeijzenMonteny Zwartewaal; P. van den Hoek Oostvoorne; A.M. de Jong Holding Brielle; H.G. Jumelet
Hoogvliet; Foto- en Videoproducties Kloet Sliedrecht; Aannemingsbedrijf Kroes BV Maasland;
J.T.H. Kroonen-Spronk Rozenburg; Restaurant La Caleta Rozenburg; Visser & Smit Hanab
Papendrecht; J.A.M. van Marrewijk 's-Gravenzande; Meenhuis Uitvaartverzorging Hendrik Ido
Ambacht; Franada BV Brielle; M. van der Meer Rozenburg; A. van der Meer-Romers Zwartewaal;
J.M.J. Muijtjes Rozenburg; A.M. van Oudheusden Rozenburg; Aannemingsbedrijf Qualm
Rozenburg; C.F. Mulders Rozenburg; C. Nouwt Rozenburg; Taxibedrijf Lievaart Rozenburg; G.J.
Villerius Rockanje; C. Peters Rozenburg; K. Qualm Rozenburg; Ressort Wonen Rozenburg; Rivago
Holding BV Rozenburg; Drukkerij Rijpsma Rozenburg; M.J. de Sutter-Besters Rozenburg;
Autobedrijf Swemmer BV Hellevoetsluis; Aannemingsbedrijf Verboon Maasland; J.J. Verhoev
Rozenburg; Vreugdenhil Tweewielers Rozenburg; S.B. de Vries Rozenburg; Voskamp
Meesterbakker Spijkenisse; H.E van der Schee De Lier; fam. Van Veenendaal Rhenen; fam.
Wageveld Rockanje; H. Wolgen Maassluis; C van ’t Wout Rozenburg; Plus Klaassen Rozenburg;
Bottelier Zonneveld Maassluis; Transport A.M. de Jong BV Rozenburg.
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Oud koormeester Folkert Koning

&

de nieuwe koormeester Rinus Selling

Rozenburgs Mannenkoor
Oprichtingsdatum

: maart 1927

Beschermvrouwe

: Mevr. De Sutter- Besters
Voormalig burgemeester van Rozenburg
: M. van Broekhoven

Dirigent
Bestuur
Voorzitter

Secretariaat

: C. Hokke Kerkweg 4 3237 LE Vierpolders
tel.: 0181 417128 email c.hokke6@upcmail.nl
: J. de Groot Merwedestraat 36 3181 EL Rozenburg
tel.: 06 54771316 email jandg@upcmail.nl
: C.P. Bruin Fresiastraat 12 3181 WL Rozenburg
tel.: 0181 214105
: L. Kuiper Molenweg 115 3181 AV Rozenburg
tel.: 0181 216116 email kuiper.l@hetnet.nl
: H. Davids De Looi 15 3181 ME Rozenburg
tel.: 0181 212249 h.davids4@upcmail.nl
: H. Heij Rietgorslaan 26 3181 SN Rozenburg
tel. 0181 214776 hfheij@rozenburgs-mannenkoor.nl
: Postbus 1150 3180 AD Rozenburg

Redactieadres

: Aart van Eijsden a.vaneijsden@chello.nl

Repetities

: Elke donderdagavond in verenigingsgebouw
“Muziektheater De Ontmoeting” Koninginnelaan 9 te Rozenburg
van 19.30 uur t/m 21.45 uur.
: € 13,50 per maand
: 3110813 t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor

Secretaris
2e Secretaris
Penningmeester
2e Penningmeester
Bibliothecaris

Contributie
Gironummer
Website
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: www.rozenburgs-mannenkoor.nl

