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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
De zomer is zo goed als voorbij, de
vakanties achter de rug, en we hebben
de draad van de repetities weer
opgepakt.
De kerstmap is weer uit het stof
gehaald, en de eerste kerstnummers al
weer gerepeteerd.

Breedpleinkerk
Jubileumconcert
Herhaling geschiedenis
Dansen met S.I.O.S.
Even voorstellen

Agenda
13 okt. RMK Rozenburg
11 nov. RMK Naaldwijk
15 dec. Dis. Hoogvliet
19 dec. Dis. Rockanje
21 dec. RMK Rozenburg
22 dec. RMK Maassluis
24 dec. RMK Rockanje
25 dec. Dis. Rozenburg

Maar eerst richten we ons vizier op 13
oktober, wanneer ons jubileumconcert plaatsvindt in ons
Muziektheater De Ontmoeting.
Martin heeft samen met de Muziekcommissie een gevarieerd
programma in elkaar gesleuteld, waarin het RMK, soliste Wendy
Krikken, Antoinette Lammers op de vleugel, en Hi- Five aan bod
komen. Het geheel zal gepresenteerd worden door Jos Semeins-Vis
van Heemst, en algehele leiding is in handen van Martin van
Broekhoven, dus al met al een leuke avond om naar uit te kijken.
De entree prijs is € 12.50 met daarbij inbegrepen 1 consumptie,
dus geef het door aan familie, vrienden en of kennissen.
Voor het kerstprogramma is eigenlijk het grootste deel al rond,
samen optreden met een Pools jongenskoor in de Immanuëlkerk te
Maassluis op zaterdag 22 december.
Wanneer er meer bekend is, zal ik het doorgeven.
De dag voor het kerstconcert in Maassluis geven we een
kerstconcert samen met het Jozefkoor en de Cantorij van de
Immanuëlkerk in de Ontmoeting, dus voor een deel een generale
repetitie.
Tijdens de jaarvergadering sprak Martin over het op poetsen van
de kooropstelling, en het doorlichten van de individuele stemmen
binnen de partijen, welnu als de nieuwsbrief uit komt zijn de
Baritons al geweest, gevolgd door de 2e tenoren. Wij gaan er van
uit dat dit geen grote verschuivingen tot gevolg heeft maar in ieder
geval dat het het koor ten goede komt.

Voor wat het leden aantal betreft, het
volgende. We zitten nu net onder de 90 leden,
met het vertrek van Hans de Bruyn en Gijs van
Eijsden en het lid worden van Jan van Winden.
Gijs blijft overigens nog tot en met het
jubileumconcert van 13 oktober, waarna hij
verder gaat bij de Oratoriumvereniging te
Vlaardingen, alwaar wij hem veel succes
wensen.

Activiteitenkalender 2012
-

13 oktober,
Jubileumconcert, Muziektheater
De Ontmoeting Rozenburg.

-

11 november,
Medewerking zangdienst,
Oude Kerk, Naaldwijk.

-

15 december,
Dissonant, kerstviering Zonnebloem
Hoogvliet.

-

19 december,
Dissonant, kerstviering, Verzorgings
huis Stuifakkers, Rockanje.

-

21 december,
Kerstconcert, Muziektheater De Ont
moeting Rozenburg.

-

22 december,
Kerstconcert, Immanuëlkerk Maasluis.

-

24 december,
medewerking Kerstavond,
Welkomkerk, Rockanje.

-

25 december,
Dissonant, Heilige Mis 1e kerstdag
St. Jozefparochie Rozenburg.

Dissonanten of Kruimeldiefjes
Sinds jaar en dag zijn er aanvragen gericht aan
het Rozenburgs Mannenkoor voor
medewerking aan kerstconcerten of
kerstvieringen.
Als groot koor moeten wij vaak nee verkopen.
Dit om verschillende reden. De ene keer is het
de locatie. Zingen op een klein podium in een
bejaardentehuis met zeventig, tachtig mannen
is geen optie. Buiten op de straat tijdens een
Kerstmarkt of in een overdekt winkelcentrum
eveneens een onmogelijkheid. Zomaar wat
voorbeelden van waar men tijdens de
kerstperiode graag wat mannenkoorzang zou
willen horen. Bovendien probeert uw bestuur
het aantal optredens in de kerstperiode te
beperken tot drie of maximaal vier maal voor
het voetlicht treden. Ja, en dan wordt de keuze
vaak simpel. De goede ruime locaties zijn voor
het grote koor.
Voor dit jaar Rozenburg, Maassluis en Rockanje
en de koek is verdeeld en op. Toch wil je soms
als individuele zanger graag meer mensen
bereiken en iets van de in het kerstrepertoire
verborgen boodschap bij al die mensen, welke
erom vragen, brengen. Voegen we daarbij nog
eens de mening van onze zangersbond het
KNZV: “Zing op ieder straathoek en laat de
mensen horen dat zingen er iets toe doet,
misschien stapt een argeloze toehoorder
vervolgens naar een mannenkoor.” Belangrijk
is in ieder geval te laten horen dat
mannenkoorzang ook vandaag de dag nog
steeds bestaat!
Met deze bovenstaande gedachten in het
achterhoofd gaan wij ook dit jaar weer naar
een aantal bestemmingen. Zingen onze
kerstliederen en verzorgen soms een complete
kerstviering met een paar korte gedichten en
een heus Kerstverhaal. Verlangt men een
pianist voor een muzikaal intermezzo. Dan reist

Let op!!!! Het internetadres is gewijzigd in:
www.rozenburgs-mannenkoor.nl
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Martin mee. Hiervoor wordt een vergoeding
gevraagd welke direct aan Martin wordt
uitbetaald.
De samenstelling van wat eens The Christmas
Carrols werd genoemd en die nu als
Dissonanten door het leven gaan, is volkomen
willekeurig. Met dien verstande dat
ondergetekende rondom zich heeft gekeken.
IJsbrand de Boer kon ik gemakkelijk overhalen.
Van Folkert Koning wist ik dat hij graag aan en
degelijk projectkoortje mee wilde werken.
Hetzelfde gold voor Aart van Eijsden, Leen
Kuiper en Cees Hokke. Piet v.d. Berg als
tweede tenor met Wil de Bruyn vormden het
eerste achttal. Eigenlijk negental, Wim van
Vliet heeft eveneens vanaf het begin deel
uitgemaakt van de groep. Wil de Bruyn haakte
af en Leen Zevenbergen trad toe. Piet v.d. Berg
werd Kees de Haan. Nu sta ik zelf voor een wat
vervelende operatie waarvan ik niet precies
weet of het herstel veel tijd vraagt. Om die
reden werkt Leen Lagerwerf nu tijdelijk mee als
eerste tenor. Zo stond Martin tijdens de
Uitmarkt plotsklaps in de groep. Folkert Koning
was verhinderd. Werd twee dagen vooraf

bekend. Vindt dan maar eens een vervanger.
Gelukkig bied dan een duizendpotige dirigent
een oplossing. Misschien moeten wij in de loop
der tijden eens een beroep doen op u. De
(voorlopige) verplichtingen welke wij op ons
hebben genomen voor de komende
kerstperiode, vindt u op de concertagenda van
het RMK. Stiekem heeft nooit in ons vaandel
gestaan. Wel is deelname beperkt tot de acht
huidige mannen. Dit laatste houdt niet in dat
er geen meerdere groepen gevormd mogen
worden. Er zijn nog veel straathoeken en
zaaltjes beschikbaar waar Dissonant niet staat.
Voelt u voor invulling van een dergelijk project
dan willen wij u graag helpen.
Heeft of weet u nog een bestemming voor het
huidige groepje mannen dan bevelen wij ons
van harte aan! Wij als Dissonant rapen graag
de Kruimeltjes welke van de grote RMK-tafel
vallen op. En geloof me gerust. Vaak valt de
smaak van zo’n opgeveegd kruimeltje helemaal
niet tegen! Weet dat heel veel mensen rond de
kerst eenzaam zijn en dat wij of u, daarin met
een minimale inspanning wat licht kunt
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Breepleinkerk, symbool van hoop

Jubileumconcert

Onder deze pakkende titel stond in het
Algemeen Dagblad van 3 mei jl. een groot
artikel
over één van de wonderbaarlijkste verhalen uit
de Tweede Wereldoorlog. De statige
Breepleinkerk op Zuid was bijna drie jaaar lang
onderduikadres voor drie Joodse gezinnen,
die dankzij de moed van de koster, de dominee
en een oogarts de bevrijding in 1945 hebben
meegemaakt. Na het verschijnen van die krant
werd onze 2e tenor Henk den Haan op ons
Rozenburgs Mannenkoor vele malen daarover
aangesproken. En dat niet alleen: inmiddels
zijn al een honderdtal boekjes verkocht met de
hele geschiedenis, maar ook kreeg men een
aantal verzoeken van schoolklassen en
volwassenengroepen om een rondleiding, de
schuilplaats is namelijk nog steeds te
bezichtigen.

Zaterdagavond 13 oktober belooft een hele
speciale avond te worden. Een
jubileumconcert ditmaal “op” Rozenburg in
“eigen huis.”
Wat kunt u van deze avond verwachten.
Natuurlijk uw eigen unieke bijdrage als zanger.
Oorstrelende mannenkoorzang verpakt in een
pakkend repertoire.
Natuurlijk willen we deze avond een gouden
randje geven. Hiervoor heeft uw bestuur een
winnares van Una Voice Particulare
uitgenodigd. Wendy Krikken, sopraan, zingt
solo en met het RMK enkele stukken muziek.
Als begeleiding het ensemble Hi-Five van de
Honselse Harmonie. Deze muzikanten hebben
hun sporen als begeleiders van, o.a. het
Westlandsmannenkoor en Volendams
Operakoor, ruimschoots verdient. Kortom een
avond om naar uit te kijken.

Woensdagavond 26 september werden een
aantal koorleden in de Breedpleinkerk
ontvangen en kregen uit monde van Henk den
Haan het zeer indrukwekkende verhaal te
horen. Een verhaal dat lang in de anonimiteit
verbleef maar nu door Henk en andere
vrijwilligers in de openbaarheid komt. Onze
burgemeester Aboutaleb heeft als blijvende
herinnering daartoe recentelijk een plaquette

Zondagavond 11 november, medewerking
zondagavondzang in de Oude Kerk te
Naaldwijk. Een bijzondere avond in een
eeuwenoude kerk. Het is de derde
medewerking aan een zangavond in een kerk.
Dit is voor 2012 tevens de laatste van het
maximum aantal optredens in kerk of
zangdiensten. Toch hopen wij dat u ook deze
avond nog eenmaal het standaardrepertoire
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2012, wilt laten horen in de Oude Kerk te
Naaldwijk.
Ondertussen nadert Kerst 2012 met rasse
schreden. Er is vroegtijdig een zoektocht
gestart naar een extra invulling van het
kerstconcert in Maassluis. Gezocht is naar een
publiekstrekker. Wij denken medewerkenden
gevonden te hebben, waar een ieder zich in
kan vinden. Maar eerst een opsomming van
waar gebeurt er wat en op welke avonden.
Vrijdagavond 21 december, kerstconcert in de
Ontmoeting te Rozenburg. Voor deze avond
hebben wij ons verzekert van een bijzondere
groep medewerkers. Naast het Rozenburgs
Mannenkoor werken deze avond het
Jozefkoor en de Cantorij van de Immanuëlkerk,
beiden uit Rozenburg, mee. Deze twee koren
vormen samen een prachtig gemengd koor,
bestaande uit ruim zestig zangers en
zangeressen. Dit geheel onder leiding van
Frans Gort. Natuurlijk wordt er ergens tijdens
dit optreden iets gezamenlijk gepresenteerd.
RMK, Jozefkoor en Cantorij, samen zo’n
honderd vijftig stemmen. Frans Gort op het
orgel en Karina Markarova aan de vleugel en
op het orgel, zullen het publiek zeker
ontroeren en de Ontmoeting op haar
grondvesten laten schudden! Er zijn slechts
een beperkt aantal kaarten beschikbaar, de
belangstelling is nu al groot. Houdt u hier a.u.b.
rekening mee!

duizend bezoekers in de kerk.
Voor de bezoekers en natuurlijk ook voor u als
trouwe aanhanger van het Rozenburgs
Mannenkoor, heeft de penningmeester een
ludieke actie in petto. Er is de mogelijkheid een
passé-partout te kopen voor beide concerten.
De toegangsprijs wordt op deze wijze drastisch
verlaagd!
Maandag 24 december, Kerstavond
Welkomkerk Rockanje. Voor de koorleden het
krentenbrood kerstconcert! Het is voor ons
een eer dat we hier weer mee mogen werken.

Mutatie leden
Gestopt:
Bernard Meijer, bas
Dio de Vetten, bariton
Jaap Stigter, bariton (overleden)
Herman Wolgen, bariton
Hans de Bruin, bas
Peter Nattekaas, bariton
Nieuw lid:
Ron de Goeij, 2e tenor
Jan Jansen, bas
Jan van Winden, 2e tenor

Zaterdagavond 22 december, het traditionele
Kerstconcert in Maassluis. Op deze avond
moeten wij, als Rozenburgs Mannenkoor,
trachten even boven ons niveau uit te stijgen.
Deze avond moeten wij het opnemen tegen
het Jongenskoor van de Kathedraal uit Poznan,
Polen. Dit jongenskoor maakt al verschillende
jaren rond de Kerstperiode een tournee door
Europa. Door een toeval zijn wij in contact
gekomen met de organisatie. Het is ons gelukt
het koor te contracteren. Zo verzorgen wij
deze avond gezamenlijk het Kerstconcert in de
Maassluise Immanuëlkerk. Natuurlijk
ontbreekt Peter Verweij niet op het prachtige
Seifertorgel. Gelukkig kunnen er meer als
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te zetten. Kom in elk geval alle nog resterende
repetities en ook de extra repetities zoals
hieronder vermeld. De bassen en de baritons
op 4 oktober om 18.30 uur, met Wendy
Krikken om 21.00 en de 1e en 2e tenoren op 11
oktober om 18.30 uur, met Hi-Five om 21.00.
We zingen de volgende nummers:
Rozenburgs Mannenkoor Canon
104, 166, 159, 24, 45, 160, 96a, 57, 149, 48,
116, 5, 167, 45
De nummers 45, 48, 57, 95 en 96a zijn separaat
door Henk Hey uitgereikt.
Dansen met S.I.O.S.
De dansende trippelkippen van S.I.O.S. hebben
zaterdag 8 september, tijdens de jaarmarkt in
Oud-Beierland 150 euro voor een goed doel
bijeen gedanst. Het goede doel werd door
Cobi, de docent Volksdansen, vastgesteld.
Ditmaal was het “Doe een wens” waarbij
ernstig zieke mensen nog eenmaal een
speciale wens hebbenen waar deze stichting
gevolg aan probeert te geven. Zo is het RMK
niet alleen met zang bezig maar treden de
partners op hun eigen, eigen wijze wijze naar
buiten!
Gestart in 1984 tijdens de concertreis naar
Ostringen in Duitsland. Opnieuw leven in
geblazen in 2010 waarna men in Canada succes
oogstte tijdens concertreis van het RMK. Dit
voorjaar tijdens de Rijnreis werd wederom
gedanst in o.a. Rüdesheim. En bij de
seizoenopening van De Vogelhof in
Vierpolders, wervelden men eveneens rond!
Zo treed het RMK, dat mag duidelijk zijn, op
Jubileumconcert
Na een leuke en ook gezellige dag op de
UITmarkt in Rozenburg zijn we hard aan de slag
gegaan voor het belangrijkste concert dit jaar,
ons jubileumconcert op zaterdagavond 13
oktober 2012.
Voor dit concert zijn vele mensen uitgenodigd
om dit met ons mee te vieren, redenen voor
ons om in groten getale ons beste beentje voor
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Willen wij een goed concert neer zetten, dan is
het zaak om alle nog resterende repetities
vanaf nu bij te wonen. Wij zijn het RMK met z’n
allen en niet alleen een harde kern, die toch
wel komt, want die kunnen het ook niet alleen.
Uw secretaris Jan de Groot

Even voorstellen
Ik ben Jan v. Winden,wonend in Hellevoetsluis
aan de Preludestraat 4,postcode 3223PJ.
Geboren op 8 juni 1948 te Delft en gehuwd met
Toos de Kok.
Drie kinderen Ruud, Marc en Jeroen.
Lagere school te Delft ( 4 jaar jongenskoor onder
leiding van Dhr. van Hendebos)
Daarna MBO en ondernemingsdiploma.
Werkte o.a. ca 20 jaar in de bouw, begon
achtereenvolgend als timmerman, uitvoerder en
projectleider.
Daarna ca 9 jaar als bouwkundig opzichter bij Gist
-Brocades te Delft ( is nu DSM)
Daarna ca 20 jaar als supervisor civiel bij ICI te
Rozenburg ( is nu Huntsman )
Sinds 1 juni 2011 ben ik met prepensioen en
beoefen een grote hobby, tuinieren.
Daar komt nu het lidmaatschap van het
Rozenburgs Mannenkoor bij.
Vriendelijke groet, Jan, J.P.J.v.Winden 2e tenor

2e UITmarkt Rozenburg

Uit je klei getrokken

Zaterdag 15 september werd er, zoals we
weten, weer de Rozenburgse UITmarkt
georganiseerd. De weersomstandigheden
waren deze keer, in vergelijking met vorig
jaar, bijzonder gunstig en datheeft de
kraambemanning een amusante dag beleefd.

Dicht onder de rook van Rotterdam ligt
Rozenburg, of beter gezegd ‘deelgemeente
Rozenburg’, want in maart 2010 is dit
voormalige Maaseiland onderdeel van
Rotterdam geworden. Dat markeerde het
einde van een lange strijd tussen het eiland en
de stad Rotterdam. Vanaf 1960 werd
Rozenburgs land stukje bij beetje opgekocht
door Rotterdam ten behoeve van de haven. In
hoog tempo veranderde het eiland van uiterlijk
en bevolkingssamenstelling. Het opgaan in
Rotterdam had door deze geschiedenis een
grote impact op de oude en nieuwe bewoners
van dit uniek eiland midden in het
havengebied. Dit inspireerde de jonge
theatermaakster Jasmina Ibrahimovic tot het
maken van een locatievoorstelling op het
nieuwste, wat afgelegen stukje Rotterdam.

Jammer was het, dat het ons koor, ondanks
een goede inzet en verbruikte energie,
nagenoeg (nog) niets heeft opgeleverd. Maar
ik wil deze dag toch positief beoordelen met
een variant op een bekend gezegde; We
stonden er en zijn dus gezien !
Hierbij wil ik de mannen die hebben
meegeholpen om de RMK kraam op te zetten,
te bemannen, af te breken en weer op te
ruimen, bijzonder bedanken voor hun
medewerking.

In 2011 werd het Rotterdams Wijktheater
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benaderd door Jasmina Ibrahimovic, die onder
de vleugels van het RWT een project wilde
doen. Jasmina kwam als 10 jarig meisje uit
voormalig Joegoslavië op Rozenburg te wonen
en heeft de ontwikkelingen van dit eiland en
haar bewoners van dichtbij meegemaakt. Voor
UIT JE KLEI GETROKKEN ging zij op zoek naar de
identiteit van dé Rozenburgers. Wie is, of voelt
zich een echte Rozenburger, en waarom? Wat
bepaalt je identiteit als je uit je klei getrokken
wordt? Deze vragen vormden de basis voor
een locatievoorstelling die van 14 tot en met
17 juni werd gespeeld door oude en nieuwe
Rozenburgers. Het Rozenburgs Mannenkoor

mocht daar uiteraard niet ontbreken.
UIT JE KLEI GETROKKEN werd een wandeling
door Rozenburg waarbij de persoonlijke
verhalen over (ont)worteling centraal stonden.
Onder leiding een oer-Rozenburgse gids
wandelde het publiek langs historische locaties
op Rozenburg. Daarbinnen werden
persoonlijke verhalen over (ont)worteling
verteld door oorspronkelijke, nieuwe, jonge en
oude Rozenburgers. Startpunt van de
voorstelling was ons eigen Muziektheater De
Ontmoeting, bruisende ontmoetingsplek voor
cultuur die door de Rozenburgers is
gerenoveerd en wordt onderhouden. Het
Rozenburgs Mannenkoor beet bij elke
voorstelling het spits af.
Terugblik concerten

Dinsdag 12 juni, traditiegetrouw het
Bakenconcert, nu in de Roserie van het nieuwe
zorgcentrum Blankenburg te Rozenburg. Over
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de opkomst van de mannen heeft men niet
mogen klagen. Er was een ruime
vertegenwoordiging aanwezig. Daarmede was
het positieve nieuws eigenlijk op. De Roserie is
niet gemakkelijk om in op te treden. Zonder
onze vermaarde koormeester werd er een zgn.
Belgische opstelling geformeerd. Dit houdt in
zoveel mogelijk mannen op de eerste rij.
Kamerbreed en dat ook nog eens in de
lengterichting van de zaal. E.e.a. kwam de
koorklank niet ten goede. Verwoede pogingen
van Martin om toch de mannen op de vleugels
iets naar binnen te buigen richten niet veel uit.
Kortom al deze kleine onvolkomenheden
zorgden voor een niet geheel vlekkeloos
verloop van deze avond. De zaal gevuld met
betalende bezoekers ging er voor zitten maar
kwam hierdoor slechts matig aan haar trekken.
Geleerde les uit dit optreden. Een volgende
keer, zo die er nog komt, gaan wij op de kop
van de zaal staan. Proberen eveneens een
avond zonder interlandvoetbal te plannen.

Zodat we niet halverwege de avond spoorslag
af moeten reizen voor de tweede helft van de
wedstrijd!
Van woensdag 13 juni tot zondagmiddag 17
juni, het theaterspektakel “ Uit je klei
getrokken”. Vijfmaal stond de harde kern van
het mannenkoor op de bühne. Er werd veel
plezier beleefd aan de trouwerij waarvan we
getuige mochten zijn. De koorleden die de rest
van het programma eveneens hebben
meegemaakt waren zeer te spreken over de
overigen voorstellingen. Namens Jasmina
Ibrahimovic, organisator van dit
theaterproject, hartelijk dank voor de

geleverde bijdrage.

verdiende vakantie!

Donderdag 5 juli, zomeravondconcert. Een
goed bezet Muziektheater De Ontmoeting
zorgde voor de juiste entourage. Het
Rozenburgs Mannenkoor vulde met verve het
overige deel van de avond in. Na de zang het
traditionele haringhappen wat napraten over
wat was geweest en wat komen gaat.
Vervolgens ging een ieder op weg naar zijn wel

Zaterdag 15 september, medewerking
Uitmarkt Rozenburg. Stonden wij vorig jaar in
de regen te kleumen op het plein voor de
Stadswinkel. Ditmaal werkten wij heel
comfortabel in De Ontmoeting. Een zeer
gemêleerd publiek helaas slechts een matig
aantal mannen aanwezig om dit publiek iets
voor te schotelen. Nog geen veertig zangers

Zo. 21 okt.

Wo. 21 nov.
mijter
Za. 24 nov.

Wo. 31 okt.
Za. 10 nov.
Za. 17 nov.

Ode aan Rembrandt
15:00 uur
€ 7,50
Een kast vol goochelverhalen
14:00 uur
€ 5,00
Het zit in de familie
20:00 uur
€ 7,50
Strictly Elvis
20:00 uur
€ 7,50

Zo. 9 dec.
Wo. 12 dec.
Za. 22 dec.

Aladdin en de verdwenen
14:00 uur
€ 5,00
Helemaal hums
20:00 uur
€ 7,50
Operette live
15:00 uur
€ 7,50
De rode klompjes
14:00 uur
€ 5,00
Kerst Scratch
20:00 uur
€ 5,00
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waren verschenen. Jammer een gemiste kans
en eigenlijk wat beschamend voor een groot
mannenkoor, wat wij pretenderen te zijn!

worden. Eerst vult men de tussenruimte op
met afstandbusjes. Daarna een strip ervoor en
met schroeven wordt de boel vastgezet.

Zingen met Kahler
Een wat vreemde titel voor een artikeltje in de
Nieuwsbrief denkt u wellicht. Wat ik er mee
aan wil tonen is dat ondanks sommige
tegenslagen in je leven, dit voor de lust om te
blijven zingen geen belemmering behoeft te
zijn. Als samensteller van een gedeelte van de
Nieuwsbrief belicht ik vaak het kleine of grote
leed van een koorlid.
Het is ruim een jaar geleden dat echter ook ik
een krasje op mijn verder (dacht ik) gezonde lijf
en leden kreeg. Wat vervelende tintelingen in
de onderbenen deden mij besluiten de huisarts
met een bezoek te vereren. Via de huisarts
naar een neuroloog. Wat resulteerde in de
mededeling dat ik tot één van de
negenhonderd gelukkigen behoorde welke
jaarlijks geconfronteerd worden met de ziekte
Multipel Myeloom ook wel ziekte van Kahler
genoemd. Of in A.B.N. beenmergkanker. Op dit
moment nog een ongeneeslijke vorm van
kanker. Gelukkig goed behandelbaar en
(tijdelijk) af te stoppen.
Na negen chemo-kuren waren bloed en
overigen waarden weer acceptabel. Helaas
waren de tintelingen in de benen niet
verdwenen maar eerder toegenomen. En zo rol
je van het één in het andere. Een M.R.I. Scan
maakt duidelijk dat de rug aan een revisie
beurt toe was. Een tussenwervel is bijna geheel
verdwenen en de onderste drie wervels zijn
lelijk vervormd. Hierdoor zijn de zenuwen
welke door de ruggenmerg lopen ernstig in de
knel geraakt. Wat vervolgens weer de nodige
pijn oplevert. Optie een spondylodese van de
rug. Een spondylodese houdt in dat er enkele
wervels d.m.v. een strip met elkaar verbonden

Wat wilde ik u nu duidelijk maken. Door te
blijven zingen, ook in de periode dat de chemo
zijn werk deed ( bijzonder onplezierig werk)
heb ik een deel van de pijn weg kunnen zingen.
Aan het einde van de maand worden de
messen geslepen en gaat de neurochirurg aan
het werk. Ik maak mij slechts over één ding
zorgen. Moet waarschijnlijk een donderdag de
repetitie verzaken. Juist in een periode waarin
wij de repetitietijd zo keihard nodig hebben!
Gelukkig weet ik dat geen van u allen ook maar
één donderdag tussen het Jubileumconcert en
de kerst zult laten schieten. En dat laatste doet
mij deugt en helpt mij waarschijnlijk toch
zonder al te veel kleerscheuren door een wat
vervelende periode heen.
A.M. v. O.
In Memoriam Jaap Stigter
Als een donderslag bij
heldere hemel bereikte ons
het bericht dat Jaap Stigter op
28 april 2012 is overleden.
Slechts enkele maanden lid en een
gewaardeerde bariton. Een man met een
passie voor koormuziek in welke vorm dan ook.
Naast de zang met het Rozenburgs
Mannenkoor, had Jaap ook zelf een groepje
mannen om zich heen verzameld.
Het ensemble “ Tijdloos” was Jaap zijn privé
koor. Tijdens de Rijnreis hebben wij enkele
mannen, onder leiding van Jaap, een optreden
zien verzorgen. Voor de toekomst waren er
nog zo veel plannen. Plannen waar op zo’n
abrupt einde aan kwam op die fatale zaterdag
in april. We zullen hem blijven missen.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio januari 2013. Advertenties, waar of niet gebeurde
verhalen, foto’s of suggesties zijn van harte welkom bij Arie en/of Aart.
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Vertrekkende leden
n.b. door een misverstand stond bovenstaand
bericht niet in de vorige Nieuwsbrief waarvoor
onze verontschuldiging.
Zorgelijke ontwikkelingen. De slogan eenmaal
binnen, vertrekt men nooit meer, gaat
blijkbaar niet altijd meer op. Door
verschillende omstandigheden zijn wij met ons
ledental onder de honderd leden gezakt.
Honderd was jaren lang een magische grens
waaronder wij beslist niet wilden wegzakken.
Overlijden en vergrijzing kunnen wij niet tegen
gaan. Helaas vertrekken er buiten deze twee
categorieën ook nog eens overigen koorleden
en dat doet ons pijn. In de afgelopen maanden

hebben de volgende personen hun
lidmaatschap opgezegd. Dio Vetten bariton en
Bernard Meier 2e bas, Beiden om persoonlijke
redenen. Herman Wolgen bariton, het pijn in
het hart, maar door huiselijke omstandigheden
gedwongen, heeft Herman het RMK vaarwel
moeten zeggen. Peter Nattekaas, werkt bijna
dagelijks in de avonduren tot rond de klok van
acht uur. Moet dan nog eten en heeft mede
hierom besloten voorlopig zijn lidmaatschap
op te zeggen. Hans de Bruin 2e bas heeft
eveneens om persoonlijke reden het koor de
rug toegekeerd. Jaap Stigter overleden.
Hierdoor zijn we in enkele maanden tijd 6
koorleden kwijtgeraakt. Het gevolg hiervan is
dat wij op het moment dat deze Nieuwsbrief
wordt samengesteld, wij slechts 89 actieve

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
FSC-gecertificeerd
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Handboek - met Cd - voor beginnende
koorzangers
Onlangs is het handboek voor beginnende
koorzangers verschenen. Het boek bevat ook een
oefen Cd. Deze uitgave kwam tot stand door
medewerking van de muziekadviescommissie van
het Koninklijk Nederlands Zangersverbond.
Alle koren, aangesloten bij een van onze KNZVverenigingen, hebben een gratis exemplaar
ontvangen.
Wilt u als ( aspirant)- lid ook deelgenoot worden
van dit unieke boekwerk, met de hieronder
aangegeven voordelen van deze methodiek bij
het instuderen van nieuwe werken, dan kunt u
uw bestelling doen bij Gerard Klanderman,
e-mail: gerard-hermien@telfort.nl.
De kosten bedragen € 19,95 per stuk.

ONTDEK JE STEM, is met name bedoeld om de vele korenleden van koororganisaties die België en
Nederland rijk zijn de unieke gelegenheid te bieden een wervings-campagne voor nieuwe leden te
onderbouwen met een kennismakingsprogramma van circa 3 maanden.
ONTDEK JE STEM is vooral gericht op belangstellenden zonder enige muzikale vooropleiding en heeft
daardoor een drempelverlagend karakter. De beide auteurs van dit handboek hebben een jarenlange
succesvolle ervaring met dit introductieprogramma.
ONTDEK JE STEM is ook zeer geschikt voor muziekscholen en particuliere zangopleidingen; enerzijds als
een proefperiode voor zangcursisten in spé, anderzijds als een "Op-Maat-Programma" voor
zanggezelschappen. Inhoudelijk kan deze methode zowel voor individueel muziekonderwijs als
groepsonderwijs gebruikt worden.
De CD maakt het mogelijk om de stem zonder gebruik van een begeleidingsinstrument te oefenen. Alle
oefeningen worden eerst voorgezongen waarna je ze zelf kan nazingen. De pianobegeleiding van de
stemoefeningen is als printbare PDF op de CD meegeleverd.
ONTDEK JE STEM is ook geschikt voor zelfstudie. Tussentijdse feedback door een vocal coach wordt
niettemin aanbevolen.
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Op = Op!
Kerstconcerten 2012.
Zoals beloofd zou het bestuur u nog een aantrekkelijk aanbod doen. En dit laatste voor wat
betreft de toegangsprijs voor de beide Kerstconcerten.
21- en 22 december zijn twee totaal verschillende avonden. In Muziektheater De Ontmoeting een
sfeervol Kerstgebeuren met twee speciale gastkoren. Het Jozefkoor van de katholieke parochie en
de Cantorij van de Immanuëlkerk , beiden uit Rozenburg. Zij vormen samen een groot gemengd
koor onder leiding van dirigent Frans Gort. Voeg daarbij Karina Markarova als begeleidster op het
orgel en aan de vleugel en het moet duidelijk zijn dat er iets bijzonders staat te gebeuren! Dit
voor wat betreft vrijdagavond 21 december.
Vervolgens de zaterdagavond. Het heeft best wel wat voeten in de aarde gehad voor wij een
invulling hadden gevonden voor ons traditionele Kerstconcert in één van de twee grote
Maassluise kerken. Ditmaal in de Immanuëlkerk. Vandaag de dag meer een concertzaal als een
kerkgebouw. Een concertzaal met een hele mooie akoestiek. Voeg daarbij het schitterende
Seifertorgel met Peter Verweij op de bok en als klap op de vuurpijl onze jonge gasten het jongenskathedraalkoor “Chór Poznański Katedralny” uit Poznan Polen.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat u niet bij aanwezig wilt zijn! Om dit laatste voor u partner en
eventuele andere bezoekers, prijstechnisch wat aantrekkelijker te maken, biedt het RMK een
passe-partout aan waarbij u bijna voor de prijs van één, twee concerten kunt bijwonen. De
normale prijs voor beide concerten bedraagt € 12,50.
Maakt u gebruik van het passe-partout dan betaalt u geen € 25,00 maar slechts € 15,00.
Tevens bespaart u voor deze beide avonden thuis, gas, water, licht en elektriciteit zodat u per
saldo waarschijnlijk, in beide goed verlichte en verwarmde kerken, goedkoper uit bent als thuis
voor de TV, welke zoals gewoonlijk, toch niets te bieden heeft. Hiervoor bezorgen wij u met onze
gasten wel twee bijzondere avonden welke nog lang in uw geheugen zullen blijven hangen.
Kaarten, ook de passe-partout kaarten zijn verkrijgbaar bij de normale verkooppunten en
natuurlijk bij de leden.
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Zaterdagmiddag 15 september Uitmarkt Rozenburg

Frank en Gerrit van der Meer, Gerrit Voss, IJsbrand de Boer en Piet van Mill in zorgcentrum Blankenburg
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Gaat de geschiedenis zich herhalen ?
Onlangs heb ik een pakketje aangereikt
gekregen van IJsbrand Koorneef. De inhoud
hiervan verraste mij zodanig dat ik het niet kan
laten ook u hiervan kennis te laten nemen. Het
pakketje bevatte namelijk de bijna complete
uitgave van het verenigingsblaadje zoals het in
april 1984 voor het eerst is verschenen.
Onder de naam "De Muzieksleutel", zijn zo'n
28 uitgaven geproduceerd. Wat wij
momenteel kennen als " Nieuwsbrief", heeft
dus al eens een voorganger gehad.
Deze "Muzieksleutel", heeft 7 jaargangen
gekend maar is min of meer, mede door
gebrek aan copy, in 1991 weer opgeheven.
Ik heb mij voorgenomen om, voor het
sindsdien grotendeels vernieuwde
ledenbestand, een keuze te maken uit de
artikelen in deze uitgaven en deze opnieuw te
publiceren omdat zij nog steeds nieuwswaarde
hebben en/of leuk zijn. Onder de kop
"Muzieksleutel" zal ik in de volgende uitgaven
van de "Nieuwsbrief" trachten een aantal leuke
verhaaltjes te maken. De zangers die in die tijd
al lid waren zullen het ook vast niet erg vinden
om sommige citaten opnieuw te lezen en de
nostalgie te voelen die zeker beleefd gaat
worden.
Het is mijn bedoeling om hiermee aan te geven
dat, wanneer er niet -of onvoldoende over
copy kan worden beschikt, onze huidige
"Nieuwsbrief" uiteindelijk een zelfde lot
beschoren zal zijn als de "Muzieksleutel".
Het moge duidelijk zijn, dat van hen die nu
steeds dit blad vol schrijven, de pennen óók op
een keer leeg raken en de inspiratie ook ééns
uitgeput is.
U wordt dan ook van harte uitgenodigd om
ook eens uw bijdrage te leveren aan ons in
brede kring gewaardeerd verenigingsblad, de
"Nieuwsbrief". Schrijf eens over uw hobby, uw
vakanties of andere interessante en/of leuke
dingen in uw leven. Het hoeft niet eens iets
met zingen te maken te hebben. Het is toch
niet voor te stellen dat zo'n grote vereniging
als het RMK niet in staat zou blijken om een
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periodiek in stand te houden ?

Om te beginnen kan ik, uit de eerste jaargang
Nr. 1. (april 1984), eigenlijk geen betere keus
maken dan het daarin gepubliceerde gedicht:
Ode aan de molen "De Hoop" van dhr. A.C.
Kleijwegt.
Henk Hey

Ode aan de molen "De Hoop"
Sta ik op het Raadhuisplein
of op de boulevard
dan moet ik altijd denken
hoe prachtig sta jij daar.
Omgeven door moderne bouw
van huizen, flats en scholen
sta jij in hoge ouderdom
als oude korenmolen.
Jij staat daar als een vorst
troont boven alles uit
dat jij mocht blijven staan
het was een wijs besluit.
Meer dan tachtig jaren
heb jij daar al gestaan
en hoeveel duizend malen
zijn je wieken rondgegaan.
Hoeveel volle balen
met kostbaar goudgeel graan
zijn in al die jaren
tussen jou stenen doorgegaan.
Jij hebt in al die jaren
van je ijverig bestaan
de dood in al zijn grauwheid
langs je heen zien gaan.
Dan sprak je een eigen taal
weemoedig en devoot
stond met gekruiste wieken
vol eerbied voor de dood.

Maar als er vreugde is in 't land
een feestelijke dag
dan waait er van je hoogste top
de rood-wit-blauwe vlag.

Dat je nog vele jaren
ook al heb je afgedaan
als een prachtig stuk historie
daar mag blijven staan.

Nu sta je daar gerestaureerd
des avonds fraai verlicht
van welke kant je 't ook bekijkt
het is een mooi gezicht.

A. C. Kleijwegt

De molen voor de restauratie met op de achtergrond de flat
Rembrandtlaan in aanbouw.

COSTER

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 17.30 uur
Zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
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Limerick rubriek 16.
Het meest verontrustende, beste zangers, is tot op heden,
de afname van het aantal Mannenkoor leden.
De vraag aan u allen is; Doe hier wat aan !
Voordat we hieraan ten gronde gaan
en over 15 jaar waarschijnlijk tot het verleden behoren.
Nú kunnen we ons 85-jarig jubileum nog beleven
maar dan ook alleen, door ons volledig te geven.
De stemverdeling is nú al merkbaar verstoord.
Men sust het probleem nog, denkende dat niemand dat hoort.
Maar gaat al niet meer op als we naar kwaliteit willen streven.
Daarom; De vakanties zitten er weer op.
De tijd van indutten moet op de schop.
Aktie mannen !! Maak uw koor beter bekend.
Bij vriend en vijand, kortom, engageer ied're vent.
Het ledental moet minimaal weer naar de 100 kop(pen).
We naderen de tijd weer van de peen-en-de-erwten.
En dus ook van een paar stevige Kerstconcerwten.
Aanpoten dus voor wat nieuwe stukken.
Het zal zeker niet uit zichzelf gaan lukken.
En het mag ook niet uitdraaien op; Tränen und Smärwten.
Voor het bestuursuitje op 1 september jongstleden
moesten 52 kilometers per fiets worden verreden.
Het parcours werd ontleend aan www.happentrappen
en moest men, om te eten, na elke etappe af - stappen
Zo zijn wel vijf restaurants op deze tour, hongerig betreden.
De bestuurlijke conditie bleek op de eerste helling al te falen.
De helft der deelnemers moest zelfs gaan staan op de pedalen.
Zij hadden fietsen met (maar) een gewone versnelling of derailleur.
Maar de overigen gingen er - berregie op - als een speer vandeur.
Met hun e-fietsen waren zij veel sneller en niet meer in te halen.
De maandag daarna kwam ik weer in "De Lage Noot".
En ik zal u vertellen wat mij daar toen zeer verdroot.
Een nachtuil zat, dacht hij, beschut te knappen
achter de doos met onze nieuwe concertmappen.
Ik opende echt alleen maar het deksel! En nu is hij dood.
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; Barendregt's Kistenfabriek Spijkenisse; Rederij Fortuna
Spijkenisse; A.K. Barendregt Aannemingsbedrijf BV Zwartewaal; VOF Brouwenstijn Rozenburg; R.J. Browning
Gloucester GL2 0AA; Romers Transport BV Dordrecht; Busker BV, Hei- en 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); F. Groeneveld-Muis Maassluis; J. de Groot Rozenburg; J.H.K. den Haan Spijkenisse; B. van Heijzen
-Monteny 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 'sGravenzande; 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; Rivago Holding BV
Rozenburg; H.G.G. van Riel-Logeman 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.

Ron de Goeij en Piet van Mill in de promotiekraam
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Rozenburgs Mannenkoor
Oprichtingsdatum

: maart 1927

Beschermvrouwe

2e Voorzitter

: Mevr. De Sutter- Besters
Voormalig burgemeester van Rozenburg
: M. van Broekhoven
: 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
: L. Kuiper Molenweg 115 3181 AV Rozenburg
tel.: 0181 216116 email kuiper.l@hetnet.nl
: H. Heij Rietgorslaan 26 3181 SN Rozenburg
tel. 0181 214776 hfheij@rozenburgs-mannenkoor.nl
: Vacature

2e Secretaris

: Vacature

Algemeen lid

: A.Verboon Westgaag 4a 3155 DE Maasland
tel.: 010 5920376 email apverboon@hetnet.nl
: Postbus 1150 3180 AD Rozenburg
: Aart van Eijsden a.vaneijsden@chello.nl
Arie van Oudheusden amvanoudheusden@upcmail.nl
: Elke donderdagavond in verenigingsgebouw
“Muziektheater De Ontmoeting” Koninginnelaan 9 te Rozenburg
van 19.30 uur t/m 21.45 uur.
: € 12,50 per maand
: 3110813 t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor

Dirigent
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bibliothecaris

Secretariaat
Redactieadres
Repetities

Contributie
Gironummer
Website
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: www.rozenburgs-mannenkoor.nl

