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We zitten al weer aan het
begin van de maand mei en
de buitentemperatuur begint
langzaam op te lopen, maar
echt aangenaam is het
buiten nog niet. De bloesem
van de diverse vruchtbomen
is weer in volle bloei en je
krijgt weer zin om er op uit te
gaan en dingen op te pakken.
Bestuurlijk is er ook weer een
hoofdstuk afgesloten, de jaarvergadering is zonder
noemenswaardige problemen gepasseerd.
De personen zijn hetzelfde gebleven en zij gaan
weer met frisse moed verder het jaar in. Een klein
minpuntje bij de vergadering vind ik wel het feit,
dat een groot aantal mannen afwezig was met of
zonder kennisgeving want 25 % was er niet. Het
zou kunnen dat wij het bestuurlijk niet goed doen
waardoor men weg blijft, of juist omdat het goed
gaat, maar het is toch in ieders belang om zoveel
mogelijk aanwezig te zijn.

brengen maar het nieuwe ‘Rozenburglied’ 4
stemmig is gelukt en ook 1 stemmig het ‘ZuidHollands volkslied’. ‘Oranjefantasie’ is opgepoetst
en verder een aantal vertrouwde nummers zullen
de revue passeren. Na 7 dagen weer een optreden in Rozenburg, en wel bij de dodenherdenking
op 4 mei, waar ook een nieuw nummer zal klinken,
het ‘Only Remembered', een mooi nummer uit de
musical ‘War horse’.
Op 11 juni zouden wij ook weer een aantal nieuwe
nummers ten gehore willen brengen tijdens het
zomeravondconcert te Brielle in de ommuurde
tuin van de Bedevaartskerk, dus al met al genoeg
om naar uit te kijken de komende periode. Aan
het concert werken verder mee het Rozenburgs
Dameskoor en het Fanfareorkest Ons Genoegen
uit Rockanje.
En uiteraard wordt er op jullie gerekend om zoveel
mogelijk toegangskaarten te verkopen.

Voor de komende periode staat Martin voor de
lastige opgave om alle uitgereikte nummers er in
te stampen bij de mannen, voorwaar geen
gemakkelijke opdracht maar dat is onze dirigent
wel toevertrouwd. Het zijn een groot aantal
nummers met elk zijn eigen problematiek maar wij
gaan er voor. Onze dirigent neemt tot ons
jubileumconcert in 2017 de tijd om alle partijen
apart bij te spijkeren, dus om de 4 weken komt
elke partij aan bod. Het eerste optreden voor ons
koor was voor eigen publiek, oftewel in
Rozenburg tijdens Koningsdag op 27 april. Alle
uitgedeelde nummers zitten er dan nog niet
zodanig in dat wij het al ten gehore kunnen

Bericht uit de Ziekenboeg
Arie van Oudheusden heeft 7 chemokuren
ondergaan in het Vlietlandziekenhuis in Schiedam.
Hij is nu door verwezen naar het Erasmus
Ziekenhuis in Rotterdam voor verdere
behandeling. Het is verder al gemeld op de
Algemene Vergadering op 24 maart jl., dat het op
dit moment een redelijk rustige tijd is, voor wat
betreft de zieken. Maar: "VAN HET CONCERT DES
LEVENS KENT NIEMAND HET PROGRAM".

Met vriendelijke zangersgroet, Cees Hokke.

Elders in deze nieuwsbrief is het overlijden van
Cees Kelderman, onze gastdirigent, beschreven.
Op 11 februari was hij onze dirigent.
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Het verhaal achter het Rozenburglied
We schrijven 18 maart 2010, overdracht van het
laatste stukje zelfbeschikkingsrecht. Rozenburg
was nog deelgemeente met een eigen
burgemeester. Echter vanaf nu zijn we een
deelgebied van Rotterdam. Er wordt een
gebiedscommissie samengesteld die voornamelijk
een adviseerde taak krijgt toebedeelt.
Terug naar een zaterdagmorgen voorafgaande aan
deze wijziging. Op verzoek van de organisatie
werd er gevraagd om het oude Rozenburglied nog
eens ten tonele te brengen. Dit in de sporthal De
Rozet. Hiervoor werd er een speciale repetitie met
de verschillende koren gehouden in De
Ontmoeting. Het RMK was zeer dun
vertegenwoordigd. Bernard Touwen dirigeerde
deze ochtend, ergerde zich aan de matige

vertolking van het Mannenkoor. Hij vroeg of het
mannenkoor ooit wel eens aan het lied had gewerkt. Bestuursleden van het RMK, waaronder ik
zelf, hielden hun mond. Doch niet Pietje van Mill.
Hij vertelde, ”heel weinig” of beter gezegd dat er
niets aan was gedaan. Tijdens de overdracht in de
sporthal de Rozet, mocht het mannenkoor niet
meezingen en het RMK toen nog 108 leden sterk
stond voor schut. Iets wat mij ergerde.
Diezelfde dag schreef ik de tekst van het huidige
Rozenburglied. Richtte de brief, met de tekst, aan
B en W. Waarschijnlijk is deze ergens op een grote
stapel papieren terecht gekomen en is nooit meer
bovenwater gekomen.
Na enkele jaren lees ik in de Rozenburgse Courant
de Schakel, dat er een potje is waaruit
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burgerinitiatieven gefinancierd mogen worden.
Weer komt het hersenspinsel naar boven drijven.
Goedkeuring voor het benodigde budget wordt
probleemloos gehonereerd. Frans Gort schrijft de
muziek erbij en zo is het nieuwe Rozenburglied
geboren. Een lied met een lofzang op ons dierbaar
Rozenburg met een kleine snier naar de
Coolsingel, waar voortaan over u en mij wordt
beslist. Vier jaar later als gepland, krijgt het
nieuwe Rozenburglied toch nog een happy end!
A.M.v.O

Geen stem
Was op 21 januari voorzitter Cees zijn stem kwijt,
welnu donderdagavond 28 januari was het leed
geleden en was Cees weer van de partij. Terstond
kondigde hij aan dat Gijs Roos op 24 januari 85
jaar was geworden en dat Henry Rabouw de 27e
75 jaar is geworden. Reden genoeg om de heren
toe te zingen en aldus geschiedde. Nog fijner werd
het toen beide heren in de pauze een rondje wilde
geven. Jammer genoeg mislukte dat door
miscommunicatie met de barbediende zodat we
de eerst volgende repetities nog wat te goed
hebben. Werden de glazen niet vol geschonken,
Gijs Roos schonk ons allen wel nr. 185 van Frank
Sinatra ‘Com Fly with me’. En met onderaan elke
pagina de tekst ‘Authorized for use by Gijs
Ravenstijn’. Ondanks dat is het nog iets te vroeg
om te zeggen of het een mooi nummer is. Na het
‘Lang zullen ze leven’ voor de jarigen werd het
serieuzere repertoire opgepakt met ‘There is a
Balm’. Wat volgde was een fijne repetitieavond,
onderbroken door een irritante pieptoon. Het
bleek dat Gijs, nog onder de indruk van zijn 85e
verjaardag, zijn gehoorapparaat in zijn zak had
gestoken zonder deze uit te zetten. En de
keiharde pieptoon hoorde hij niet omdat hij geen
hoorapparaat droeg. Ondanks de nederlaag van
Feijenoord mochten de stoelen na afloop blijven
staan en werd het nog een gezellige nazit.

Bij stem
Voorzitter Cees mocht donderdagavond 4 februari
meedelen dat Pit van Mill op 19 februari 80 wordt
en op 20 februari zijn verjaardag viert in de
voormalige bioscoop Luxor in Maassluis. Waar

zoals gebruikelijk, iedereen van harte wordt
uitgenodigd om dat heugelijke feit te vieren. Niet
onvermeld mag blijven dat we in de pauze nog een
rondje tegoed hadden van Henry Rabouw. Er werd
ingezongen met ‘I Need Thee Every Hour’, een
inzinger voor de Sing-In in Spijkenisse op zondag
14 februari. Door Martin en Gijs Ravenstijn wordt
nog nagedacht of het een ‘exotic booze’ of ‘exotix
views’ moet zijn in de tekst van het door Gijs Roos
geschonken en door Frank Sinatra gezongen
nummer ‘Com Fly with me’. Een swingend
nummer waar je behoorlijk losse heupen moet
hebben. Maar het tekst dispuut wordt
ongetwijfeld vervolgd.

Cees Kelderman
Martin had donderdagavond 11 februari andere
verplichtingen en dus had Cees Kelderman uit
Maasland de touwtjes in handen. Geen
onbekende want eerder mochten wij ook al kennis
maken. Nadat de microfoon naar behoren was
ingesteld en Cees voor een ieder te horen was
werd er ingezongen. Centraal stond het
programma voor zondagmiddag 14 februari in
Spijkenisse. En Cees vond alles mooi wat we
zongen. Wel vond hij de 2e tenoren heel mooi,
maar niet goed zongen. Na wat oefenen werd het
vierstemmige probleem opgelost. Ja en dan volgt
nog een opmerking van voorzitter Cees. Namens
Piet van Mill las hij een briefje voor met het
verhaal dat Piet deze avond voor het laatst
aanwezig is. Om gezondheidsredenen moet hij
afhaken. Wel worden we nog uitgenodigd om
zaterdag 20 februari zijn 80e verjaardag op te
luisteren. Vervolgens werd Piet langdurig en uit
volle borst toegezongen en uitgezwaaid. Een
markante figuur die vanaf 1 februari 2002 lid was
van ons koor. Het gaat hem goed. De stoelen
moesten nog wel gestapeld worden.

Spijkenisse
Zondagmiddag 14 februari 15:30 uur
Ontmoetingskerk Koningin Wilhelminalaan 1 te
Spijkenisse. Ondanks het slechte weer was
iedereen ruim voor tijd aanwezig. Een acceptabele
mannenkoorbezetting, iets te weinig kerkgangers
en/of luisteraars, Peter Verweij achter het orgel en
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na het inzingen koffie. Vervolgens om 16:30
opkomen met de wetenschap dat Feijenoord
reeds met 3-1 de 7e verliespartij heeft gespeeld.
Gelukkig had het geen invloed op de Sing-In want
het zingen liep gesmeerd. Een fijne zangdienst
waar tevreden op teruggezien kan worden.

De Ontmoetingskerk te Spijkenisse.

Piet van Mill
Zaterdagavond 20 februari verjaarde onze onlangs
vertrokken 1e tenor Piet van Mill in de
Theatersociëteit Luxor te Maassluis. Omdat het
beloofd was, omdat het Rozenburgs Mannenkoor
al een aantal jaren acte de presence geeft, omdat
het altijd gezellig is, om de consumptiebonnen en
omdat het Piet is waren we ook nu weer
aanwezig. Een te smalle bezetting weerhield de
mannen om te zingen maar ook de anders zo
trouwe gasten lieten het afweten. Desalniettemin
was Piet blij met de opkomst en heel fijntjes wees
hij alle gasten op het offerblok waar een iedereen
zijn of haar bijdrage kon deponeren. En zo komt
voor het RMK een einde aan de traditionele
bijdrage aan de verjaardag van Piet van Mill.

Foto Piet Blok

David Bowie
Al vroeg in de week ging de e-mail rond wat
eerder op de repetitieavond te komen omdat
bibliothecaris Kees donderdag 18 februari nieuwe
muziek klaar had liggen en men files wilde
vermijden. Nou die stonden er volop in den lande
maar bij de tafel van Kees viel het mee. 189 ‘Space
Oddity’ van David Bowie naar een arrangement
van onze Martin was de nieuwst aanwinst. En als
je het op Youtube opzoekt en afspeelt klinkt het
best goed. Later in de avond mochten we er even
aan ruiken.
Martin was tevreden over het optreden in
Spijkenisse en voorzitter Cees deelde mee dat de
intekenlijsten voor deelname aan de Dag van de
Amateurkunst op 19 maart rond gaan. Ingezongen
werd met ‘Griechischer Wein' en na een avond
5

hard studeren mochten de stoelen na afloop
blijven staan.

Piet (links) in goed gesprek met Leen Kuiper.

Foto pr.

Geen nieuws
Het nieuws van donderdagavond 25 februari bestond uit de mededeling dat er geen nieuws is.
Daarom maar snel starten met de inzingen 138
‘Das Morgenrot’. Later op de avond zou Cees nog
meedelen dat de stoelen mochten blijven staan en
dat iedereen het formulier voor de jubileumbootreis 2017 moest inleveren. Martin had er zin en er
werd flink gesleuteld aan ‘het Kleine café aan de
Haven’. De nieuw uitgereikte nummers, 186 ‘Can
You Feel the Love Tonight’ uit the Lion King en 188
‘Svjat Sanctus’ bleven nog in de map. Een rustig
avondje repeteren werd afgesloten met ‘Lift A
Glass To Friendship’.

Voorlopige concertagenda
Vr.
Za.
Do.
Do.
Za.
Zo.
Za.
Zo.
Do.
Do.
Vr.
Do.
Di.

10 jun. Opening Multi Functioneel Centrum
11 jun. Zomeravondconcert Brielle
07 jul. Zomeravondconcert De Ontmoeting
25 aug. Open repetitie start nieuwe seizoen
10 sep. Opening theaterseizoen
06 nov. Medewerking Ouddorp
17 dec. Kerstzang in Zuidland
18 dec. Rozenburg Kerstzangmiddag
22 dec. Hellevoetsluis Petrakerk
16 mrt. 2017 Generale repetitie jubileumconcert
17 mrt. 2017 Jubileumconcert 90 jarig bestaan
23 mrt. 2017 90e Algemene Ledenvergadering
28 mrt. 2017 Jubileumreis tot vr. 03 apr. 2017

Rozenburglied
Met de mededeling dat de stukken voor de
komende jaarvergadering per e-mail worden
toegestuurd en dat de digibeten onder ons de
stukken krijgen uitgereikt opent voorzitter Cees
donderdag 3 maart de repetitieavond. Aanvullend
volgt de mededeling dat het Oranjecomité het
Rozenburgs Mannenkoor gevraagd heeft om op
Koningsdag een optreden te verzorgen. Aanvang
10:00 uur en in koortrui. UDI zorgt voor de
muzikale omlijsting. Gezien de reacties van de
aanwezigen is dat geen probleem. Als laatste volgt
nog de mededeling dat het toilet in de kelder stuk
is. Gelukkig want als de nood het hoogst is, is
redding nabij en wel in het toilet op de begane
grond. Eindelijk kunnen we gaan zingen en de
inzinger is dit keer ‘Griechischer Wein’. Veel tijd
wordt besteedt aan het nieuwe ‘Rozenburglied’.
Een knaller die gezongen gaat worden op de Dag
van de Amateurkunst en wellicht ook op
Koningsdag. Een moeilijk nummer met een niet
even soepele tekstzetting. Maar de aanhouder
gaat winnen. De avond wordt afgesloten met ‘Mijn
Boerenland’.

Het gaat lukken
‘Calm is the Sea’ en ‘Sailing’ zijn de inzingers
waarmee donderdagavond 10 maart geopend
wordt. Er is geen nieuws te melden dus we kunnen
direct aan de bak. Het ‘Rozenburglied’ staat deze
avond centraal en waarachtig, het gaat lukken.
De stoelen mochten blijven staan.

Dissonant
Zaterdagmorgen 12 maart 9:00 uur komen de
Dissonanten weer bijeen. Ditmaal ter
voorbereiding van de paasmis in de Katholieke
Kerk van Rozenburg. Dirigent Frans Gort heeft er
zin in en aan het eind van de repetitie is een
geheel nieuw Russisch lied ingestudeerd. Ook aan
andere, meer bekende nummers, wordt
ruimschoots aandacht geschonken.

Slecht nieuws
Donderdag 17 maart opent Cees met de
mededeling dat de schoonzoon van 1e tenor
Gerrit Voss bij een motorongeluk om het leven
gekomen. Als blijk van medeleven ligt op de piano
een kaart met de vraag deze te tekenen. Beter
nieuws komt van Gerrit van der Meer die op tijd in
het ziekenhuis in Dirksland belandde omdat de
druk op zijn borst niet verminderde. Nadat in
Dirksland eerste hulp werd verleend volgde een
verdere behandeling in het Maasstadziekenhuis in
Rotterdam alwaar in de problemen veroorzakende
ader bij Gerrit met succes een stent geplaatst
werd. Er werd deze avond ook nog gezongen en
het ‘Rozenburglied’ en ‘Griechischer Wein’ waren
de oorzaak van een late pauze. Het kwam gelukkig
nog goed, zowel met de pauze als met het
repeteren van het programma voor de Dag van de
Amateurkunst.

Midifile
Met behulp van een door Frans Gort en Peter
Korres opgemaakte midifile van het nieuwe
Russische lied nog vers in het gehoor komt Dissonant op zaterdagmorgen 19 maart voor een
tweede repetitie bijeen. Dat zo’n midifile een goed
hulpmiddel is bij het instuderen blijkt al snel want
de repetitie verloop vlot. Met nog 1 bijeenkomst
te gaan wordt om 10:30 de repetitie beëindigt en
maken de zangers zich op voor de Dag van de
Amateurkunst. Inzingen hoeft niet meer.

Dag van de Amateurkunst
Het is zaterdagmiddag 19 maart als Muziektheater
De Ontmoeting vol loopt met zangers en
luisteraars om de primaire mee te maken van het
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‘Rozenburglied’. Zelfs de persvrouw drentelde
zenuwachtig heen en weer en achter in de zaal
schoof ook de schrijver van de muziek, Frans Gort,
aan. Geopend werd met ‘Sailing’. ‘Home on the
range’ volgde en met ‘You raise me up’ en het
alom bekende ‘Mijn Nederland’ werd het eerste
blok afgesloten. Om het ‘Rozenburglied’ te
introduceren nam Martin het woord. Uiteraard
met een verwijzing naar de schrijver van het lied,
1e tenor Arie van Oudheusden en de schrijver van
de muziek Frans Gort. En toen moest het
gebeuren. Waar iedereen zo tegenop zag viel
reuze mee en bijna foutloos werd het lied
gezongen. Soms struikelend over de tekst maar
het lukte en het publiek reageerde buitengewoon
enthousiast. En daar doe je het voor. Na de
primaire bleef het koor nog even op het platteland
met ‘Mijn Boerenland’. Omdat het binnen warm
was en de kelen droog stonden werd afgesloten
met ‘Griechischer Wein’ en ‘Lift a glass to
friendship’. Ook op het laatste nummer werd zeer
enthousiast gereageerd. Al met al lieten wij een
goede indruk achter en kunnen wij terug zien op
een geslaagde uitvoering.

De piano terug in z’n hok.

Foto Piet Blok

1e Paasdag
Zondagmorgen 9:00 uur 1e Paasdag 20 maart en
nog niet hersteld van het vooruit zetten van de
klok, stond Dissonant voor het orgel van de
Katholieke Kerk van Rozenburg om met Frans Gort
in te zingen. Nu kon het nog want de dienst begon
om 10:00 uur en volgens Frans moet je tot het
laatste moment blijven repeteren. En zo
geschiedde. Een volle kerk en een mooi
7

programma om te zingen. Gezongen werd ‘Izje
Cheruvimy’, ‘Tajno, Otsje Nasch’, het ‘Sanctus’ en
een door Frans Gort speciaal voor Dissonant
bewerkt Russisch nummer ‘Taize’. Samen met
Frans werd een waardevolle en zeer
gewaardeerde bijdrage geleverd aan deze
paasdienst.

Jaarvergadering
Donderdagavond 24 maart vond de jaarlijkse
ledenvergadering plaats. Gezeten achter een lange
groene tafel legde het bestuur verantwoording af
over het achterliggende verenigingsjaar. Voorzitter
Cees trapte af met de vraag of allen de
presentielijst hebben getekend en met de
mededeling dat er een bedrag van € 1,05 voor de
bar is gevonden. Indien niemand zich daarvoor zou
melden, dan wordt het bedrag in de fooienpot van
De Ontmoeting gestort. Bij het koppen tellen
bleek dat er 26 mensen afwezig waren waarvan er
14 afzeggingen zijn ontvangen. Dat zou betekenen
dat er na afloop van de bijeenkomst wel 260
eieren over zijn die in de kookpot van De Ontmoeting kunnen.
Naar aanleiding van de notulen van de
jaarvergadering 2015 zijn er geen inhoudelijke
opmerkingen. Nadat secretaris Jan de Groot het
jaarverslag heeft voorgelezen mag penning Leen
het financieel verslag presenteren. Uiteindelijk
wordt 2015 met een positief resultaat afgesloten
hetgeen vooral veroorzaakt is door een
versoberde concertenreeks in 2015.
De koek was nog niet helemaal op want ook nog
werd meegedeeld dat de contributie in 2017 niet
verhoogd wordt en blijft staan op € 15,00. Vragen?
Er zijn geen vragen. Ook niet als blijkt dat er meer
muziek is aangekocht dan begroot. En wederom,
geen vragen en het verslag wordt goedgekeurd.
Wat volgt is het verslag van de
kascontrolecommissie, bestaande uit Jan Degeling
en Henk de Wit. Met koffie en koek werden de
kasboeken doorgenomen en wellicht als gevolg
daarvan adviseerde de kascontrolecommissie aan
de ledenvergadering het bestuur te dechargeren
hetgeen een applaus opleverde voor penning
Leen. Daar de termijn van Jan Degeling er op zit zal
Leen van Berkel in 2017 samen met Henk de Wit

de kascontrole uitvoeren.
Jaarlijks vindt er met de dirigent een
functioneringsgesprek plaats. Ditmaal onder het
genot van een hapje en drankje. Gesproken werd
over koorverjonging in relatie met de muziekkeuze
en de snelheid waarmee nummers worden
ingestudeerd. Martin heeft daarover aangegeven
dat die snelheid noodzakelijk is omdat er een vol
programma staat te wachten met o.a. een groot
jubileumconcert in 2017 met nieuwe muziek. Ook
in 2016 staan er een aantal belangrijke concerten
op de agenda. Ook is afgesproken dat Martin op
korte termijn begint met partijrepetities. De 1e
tenoren starten als eerste en wel op donderdag7
april om 18:45 uur. Tijdens het
functioneringsgesprek en net voor de One for the
Road verklapte Martin nog dat hij het prima naar
zijn zin heeft en dat hij door zijn nevenactiviteiten
veel leert en dat graag wilt overbrengen op het
RMK. Wel moeten we tijdens een concert wat
vrolijker kijken, zoveel mogelijk uit het hoofd te
zingen en niet onze kruin aan het publiek laten
zien.

Bestuur 2016/2017 met zittend v.l.n.r. Jan de Groot, Cees Hokke,
En Leen Kuiper. Staand v.l.n.r. Henk Davids en Kees Bruin.

Omdat er geen nieuwe kandidaten aangemeld
zijn voor een bestuursfunctie vervalt de
verkiezing en kunnen de stembriefjes bij het oud
papier. Voor de Muziekcommissie een goed
moment om hun vertegenwoordiger Gijs
Ravenstijn naar voren te schuiven zodat hij verslag
kan doen over het achterliggende jaar. Men is
vooral blij dat er zoveel nieuwe muziekstukken
door leden worden aangeboden. Een fenomeen
dat bij andere koren onbekend is. Sinds 14 maart
is Randy Breukel als nieuw lid van de

Muziekcommissie aangeschoven. Ook mag Gijs
nog meedelen dat ‘Only Remembered’ wordt
toegevoegd aan de muziekmap en dat Martin gaat
zorgen dat wij het op 4 mei kunnen zingen.
Vanuit de Zorgcommissie meldt Arie Verboon dat
de ziekenboeg leeg is. Er is veel bewondering voor
Arie van Oudheusden die ondanks de ziekte van
Kahler toch zoveel mogelijk de repetities trouw
bezoekt. Overigens evenals Bram Oprel die ook
met veel pijn en moeite toch komt repeteren. Om
andere niet te vergeten gaat Arie niet meerdere
namen noemen omdat je dan mensen vergeet.
Alleen nog even iets over Gerrit van der Meer
waarbij recentelijk een nieuwe stent is geplaatst
en inmiddels zover hersteld is dat hij de
jaarvergadering kan meemaken. Als laatste vraagt
Arie om zoveel mogelijk vooraf je vakantie door te
geven want blijf je te lang weg dan krijg je een
fruitmand.
De Reiscommissie laat uit monde van Frank van
der Meer optekenen dat de jubileumbootreis in
voorbereiding is en dat de bus op 28 maart 2017
naar Arnhem rijdt, daar ingescheept wordt op MS
Da Vinci van rederij Veenstra, dat het schip naar
Amsterdam vaart om de volgende avond
Enkhuizen aan te doen gevolgd door Kampen,
Deventer en weer Arnhem. 5 dagen compleet
verzorgd en dat voor een alleszins redelijke prijs.
Gewerkt wordt aan een zomeravondconcert in de
Kloostertuin in Brielle met het Rozenburgs
Dameskoor en Fanfareorkest Ons Genoegen.
En het Nederlands elftal heeft op zaterdagavond
11 juni geen verplichtingen dus de stoelen kunnen
allemaal verkocht worden. Vol is vol.
Dissonant penningmeester Kees de Haan licht
eveneens het achterliggende jaar toe. Optredens
te over net als een klein bedrag in de kas. Vanuit
de leden wordt gevraagd of op de volgende
jaarvergadering ook de financiën zichtbaar
gemaakt kunnen worden en of kas van Dissonant
niet een onderdeel moet worden van het
financiële jaarverslag van het RMK. Daar is echter
geen reden voor omdat Dissonant financieel
separaat naast het grote koor draait en tekorten
door de leden van Dissonant worden bijgelegd. Op
de vraag of Dissonant een ANBI status heeft wordt
8

meegedeeld dat men daar niet voor in aanmerking
komt.

subsidie aan te vragen bij Deltalinqs, de
voormalige Stichting Europoort/Botlek belangen.

En dan is het pauze.

En dan mag Martin zijn woordje doen. Het
optreden tijdens de Dag van de Amateurkunst was
geweldig. Dikke pluim voor het koor vooral omdat
het zo goed liep met het ‘Rozenburglied’.
Vervolgens geeft Martin aan dat het
jubileumconcert een 2017 heel belangrijk is, dat
daarvoor hard gestudeerd moet worden en dat wij
het publiek moeten overtuigen om te komen
luisteren. En met de nieuwe nummers in de
muziekmap moet het mogelijk zijn ook jongeren te
kunnen aantrekken. Door van de nieuwe nummers
een midifile te maken kan er thuis ook
gerepeteerd worden en kunnen wij straks de
meeste nummers uit het hoofd meezingen. Arie
Verboon zou graag zien dat het koor zich zijdeling
opstelt zodat de expressie van het lied beter tot
uiting komt. Nu blijft men te veel verscholen
achter de muziekmap. En dat is een goeie. Net
voor het sluiten van de jaarvergadering doet Henk
Davids nog kond over de bestuursvergadering van
het KNZV in Schiedam en de mededeling dat onze
consulent Albert van der Zijpp aftredend is en zich
niet herkiesbaar stelt. Dus bij een volgend
jubileum komt er namens het KNZV een andere
consulent de spelden opprikken.

Omdat Martin nog even op zich laat wachten
wordt de vergadering hervat met de rondvraag.
Er wordt wat gemopperd door Henk de Wit over
aankondigingen via koormail over exposities van
leden en als dat gewoon goed wordt zou Henk bv.
graag zijn paardenstallen te huur aanbieden. Het
gaat hier echter om niet commerciële uitingen. De
advertenties op RMK-posters en in de Nieuwsbrief
worden ruimschoots vergoed door de
adverteerders. De discussie levert echter wel op
dat Henk zijn bunkercomplex openstelt voor RMKbezoekers. En dat is meer dan de moeite waard.
Als Martin binnenkomt, vraagt Henk de Wit of het
gaat lukken ‘Only Remembered’ op korte termijn
in de muziekmap te krijgen om het tijdens
dodenherdenking te kunnen zingen. Volgens
Martin moet dat lukken.
Schriftelijk heeft Jaap Boxhoorn gevraagd om de
kosten en baten van de optredens van Dissonant
te presenteren. In de volgende jaarvergadering zal
aan dat verzoek worden voldaan.
Arie van Oudheusden vraagt om van alle nummers
een minifile op de website te zetten.
Jaap Moerman merkt op dat Martin sinds vorig
jaar zzp’er is en of dat consequenties heeft voor
het RMK. Dat blijkt niet het geval te zijn en Martin
hoeft na 1 mei als opdrachtnemer geen VAR meer
aan te vragen. Daarvoor in de plaats komt de DBAregeling welke de balans herstelt in
verantwoordelijkheden tussen opdrachtgevers en
-nemers. Daarnaast worden met de nieuwe
regeling de administratieve lasten van koor en
dirigent verlaagd.
Arie Verboon vraagt een bestuurslid voor het
stichtingsbestuur Ontmoeting hetgeen hem geen
enthousiasteling oplevert. Wordt vervolgd.
En Rinus Selling kan op de muur de geprojecteerde
tekst niet lezen en vraagt zich hardop af waarom
er geen gebruik gemaakt wordt van de beamer
van De Ontmoeting. Gijs Ravenstijn, op zulke
momenten onmisbaar, zal dit met zus Tineke
opnemen.
Vanuit de zaal wordt nog getipt om bij concerten
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De jaarvergadering wordt afgesloten met ‘I need
Thee every our’ en dan kunnen de paaseieren
gekookt worden voor de nazitters. En met een
beetje peper en zout er op gaan ze er even later in
als zoete koek.

Bedankt
Met het voorlezen van een bedankbrief van Piet
van Mill opent voorzitter Cees de repetitieavond
op donderdag 31 maart. Piet bedankt ons allen
voor de gezellige tijd met het koor maar de reis
van Maassluis naar Rozenburg wordt hem spijtig
genoeg te omslachtig en te zwaar.
En dan start de repetitie. Martin merkt op een
gegeven moment op dat de eerste tenoren en de
baritons zo mooi zingen dat de rest van het koor
gemist kan worden. De baritons wisten dat al veel
langer want oud voorzitter en bariton Jaap van
Riel verwelkomde in het verleden elke nieuwe

bariton met de tekst “welkom bij de beste partij
van het koor.” Na afloop wordt nogmaals
benadrukt dat de 1e tenoren donderdag 7 april
om kwart voor zeven welkom zijn voor een extra
repetitie. En de stoelen moesten gestapeld
worden.

Cees Kelderman
Maandagmorgen, 4 april,
is Cees Kelderman, na een
ziekbed van enkele dagen,
op 70 jarige leeftijd
overleden. Cees heeft ons
diverse keren als organist
tijdens een van onze
concerten begeleid. De
laatste keer was dat op
donderdagavond 11 februari jl. om Martin te
vervangen. Zondagmiddag 10 april was er in de
Oude Kerk in Maasland gelegenheid tot condoleance en maandag 11 april vond in Maasland de
afscheidsdienst plaats.
Cees Kelderman werd geboren in 1945 in Alphen
aan den Rijn. Hij kreeg zijn eerste orgellessen op
12-jarige leeftijd van Koos Bons, toonkunstenaar
uit Maassluis. Vanaf zijn 17e jaar is hij organist,
eerst in de Nederlands Hervomde Kerk van
Maasland en later in Maassluis, waar hij van 1974
tot 1990 cantor-organist is geweest. In de jaren
’80 studeerde hij orgel bij Everhart Zwart.
Vanaf 1990 is hij eerste organist van de
Nederlands Hervormde Kerk, tegenwoordig
aangeduid als Oude Kerk te Maasland. Cees volgde
bij de Kurt Thomas Stichting in Den Haag
cursussen koor- en orkestdirectie. Hij was een
groot aantal jaren dirigent van verschillende
koren, t.w. Te Deum Laudamus uit Maasland, De
Koningshof Cantory uit Maassluis, Hosanna uit
Hoek van Holland en het Mannenkoor de
Noordzeezangers uit Katwijk. Verder was hij
interim-dirigent van Song of Praise uit Rotterdam.
Ook was hij een veelgevraagd koorbegeleider.
Vanaf januari 2015 was Cees dirigent van het
Hervormd Kerkkoor Delft.

Zuid-Hollands volkslied
Donderdagavond 7 april wordt met 1 minuut stilte
het overlijden van Cees Kelderman herdacht.
Vervolgens wordt het ‘Good night, dear friends'
gezongen. De lijsten voor Koningsdag en 4 mei
gaan rond en het ‘Zuid-Hollands volkslied’, ‘Only
Remembered’ en ‘Oranjefantasie’ krijgen veel
aandacht. Om even iets anders te zingen laat
Martin ook nog ’Im Abendrot’ zingen. De avond
wordt afgesloten met het stapelen der stoelen.

Dissonant
Dissonant gaat voorlopig door met de repetities bij
Frans Gort. Er worden door Frans een aantal
nieuwe nummers geschikt gemaakt voor het
kleinkoor en men is voornemens tweewekelijks op
zaterdagmorgen een uurtje met Frans te
repeteren. Zaterdagmorgen 9 april om 9:00 uur
was Dissonant met Frans Gort in de Katholieke
Kerk van Rozenburg om de draad weer op te
pakken. Natuurlijk hangt daar een prijskaartje aan
maar voorlopig is het doenlijk. Op 17 maart 2017
staat Dissonant een optreden te wachten in
theater de Twee Hondjes te Hellevoetsluis.
En dat voor een volle zaal. Accordeonorkest Con
Brio uit Zuidland geeft jaarlijks een uitvoering en
het optreden van Dissonant wordt een onderdeel
in het programma. Echter Con Brio gaat niet
zonder meer over één nacht ijs. Er zal een proeve
van bekwaamheid moet worden afgelegd en wel
op maandagavond 25 april as. om 19:00 uur in
sporthal De Drenkwaard te Zuidland. En voor uw
geruststelling, ook Martin is daarvoor beschikbaar,
die proeve moet rond 19:30 uur wel klaar zijn
want Martin en Wim van Vliet moeten daarna
naar Vocal Group Timeless in Hellevoetsluis.
Dan komt er in mei/juni dit jaar nog de
medewerking aan in een dienst in de Heilige
Antonius van Pauda kerk in Hellevoetsluis welke
geleid wordt door onze bas Henk Hoge.

Woensdag gehaktdag
Ondanks gestuntel op krukken ging het Martin
lukken om donderdagavond 14 april toch van de
partij te zijn. Wat bleek, de aangeschafte gehakt,
in plastic verpakt, moest eetbaar gemaakt worden
in de magnetron maar Martin was waarschijnlijk
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met zijn hoofd al bij het RMK. Gevolg was dat de
gehakt niet in de magnetron terecht kwam maar
in de oven. Gealarmeerd door de daarop volgende
rookontwikkeling reageerde Martin iets te snel,
kwam ten val en verstuikte lelijk zijn enkel zodat
hij de eerste dagen het gekwetste onderdeel niet
mag belasten.
Er werd ook gerepeteerd. De 2e tenoren waren al
warm gedraaid vanwege hun extra repetitie en er
wordt ingezongen met ‘Mijn Nederland’. Veel tijd
wordt gestoken in ‘Only Remembered’ en met nog
1 repetitie te gaan moet het 4 mei staan. En passant vertelt Gerrit van der Meer nog dat hij zich
zondagavond 17 april in het
Maasstadziekenhuis moet melden voor het
plaatsen van wat stents en vertelt Folkert dat hij
nog voor de Pinksterdagen een nieuwe knie krijgt.

Baritons
Het is de eerste keer dat de baritons om 18:45 een
extra beurt krijgen. Donderdagavond 21 april
zit de bijna complete groep baritons in een van de
bijzalen van De Ontmoeting. Martin in het midden
en in razend tempo wordt de muziek voor Koningsdag doorgenomen. En zo’n extra repetitie
werpt zeker zijn vruchten af. Bariton Gerrit van der
Meer ontbrak, herstellende van zijn ziekenhuisopname. De avond stond verder bijna volledig in het
teken van de Koningsdag. Er werd hard gewerkt en
de stoelen mochten blijven staan.

Proefzingen
Maandagavond 25 april Zuidland. 11 Dissonanten,
niet op van de zenuwen en gelukkig in
aanwezigheid van Martin, proefzingen. Het verliep
voorspoedig en de aldaar aanwezigen luisteraars
cq beoordelaars nemen ‘zeker’ nog contact op.
Waar hebben we dat niet eerder gehoord. Wordt
in elk geval vervolgd.

Koningsdag
Een vol Stadskantoor op woensdag 27 april ter
gelegenheid van de viering van Koningsdag. UDI
op het podium met Martin beneden en het
Rozenburgs Mannenkoor links en rechts verdeeld
over de partijen op de overloop. En dat omdat de

1e en 2e tenoren links op de galerij

Foto Henk Brinkman

Nieuw repertoire
Zaterdag 23 april kwam Dissonant weer bijeen.
Met Frans Gort als dirigent vliegt de tijd om en
wederom werd er hard gewerkt aan het nieuwe
repertoire. Ook de muziek die tijdens het
proefzingen in Zuidland gebracht zal worden werd
doorgenomen. Al met al, een nuttige bijeenkomst.
1e en 2e bassen rechts op de galerij

Foto Henk Brinkman

Internetadres
www.rozenburgs-mannenkoor.nl

Facebook
www.facebook.com/rozenburgs.mannenkoor

Twitter
twitter.com/RozenburgsMK
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organisatie er vanuit ging dat het slecht weer zou
zijn en er niet buiten gezongen kon worden. Een
goede keuze want al bleef het droog, buiten was
het steenkoud. Het publiek stond een gezellig
programma te wachten, van Hollandse meezingers
als ‘Het kleine café aan de haven’ en ‘de klok van
Arnemuiden’ maar ook het ‘Wilhelmus’ en ‘Im
Abentrot’. Na een uur was het voorbij en kon een
ieder zijn eigen kleedje opzoeken op de vrijmarkt.

Postduiven
Onze leden zijn soms net postduiven. Zo zijn ze op
de vlucht en zo zijn ze weer terug. Zeker bij de
baritons en dat blijkt maar weer eens op
donderdag 28 april. Jasper van Vliet was terug van
zijn Nomadentocht door Europa. Negens asiel
aangevraagd of gekregen dus weer lekker zingen
in eigen huis. Victor Anon Buno kwam terug uit
Spanje. Het werd hem daar te heet onder de
voeten en nu komt Victor overzomeren in Holland
en pikt hij nog net een staartje mee van het
seizoen. Gerrit van der Meer zat ook weer op zijn
vertrouwde plaats. Aanzienlijk fitter dat voor zijn
operatie. Zo zijn de baritons weer bijna compleet.
Henry Rabouw kneep nog een oogje dicht want hij

Dodenherdenking Rozenburg 4 mei 2016

kwam net op tijd terug van een
staaroperatie maar wilde de
repetitieavond niet missen. Dik in
het verband maar voldoende
hersteld om gezellig mee te
zingen. Volgens Martin hebben we
op Koningsdag een goede indruk
gemaakt op het publiek. Ondanks
de wat ongelukkige opstelling klonk en goed en
was het een geslaagd optreden. Na eerst het 4 mei
repertoire stevig doorgenomen te hebben gaan
we nog een keer met David Bowie’s ‘Space Oddity’
een rondje om de aarde vliegen en zingen we uit
met ‘Lift a glass to Friendship’.
En ook nu mochten de stoelen blijven staan.

Nationale Dodenherdenking
Woensdagavond 4 mei medewerking aan de
Nationale Dodenherdenking op de Algemene
begraafplaats van Rozenburg. Mooi weer, met
rond de 50 zangers een goede opkomst en als
eerste werden twee coupletten uit het
‘Wilhelmus’ gezongen. Vervolgens werd het ‘Blijf
mij nabij’ gezongen gevolgd door een optreden
van muziekvereniging UDI. Na de kranslegging en

Foto Henk Brinkman
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een bezoek aan de oorlogsgraven zong het koor
’Only Remembered’. Maar eer het zover was
moest het koor wachten op de afloop van de doedelzakuitvoering van ‘Waarheen waarvoor’. Een
heuse doedelzakblazer had het vermoedelijk zo
naar zijn zin dat hij voor de vijfde keer aaneen
‘Waarheen waarvoor’ speelde. Maar na het de
vijfde keer aangehoord te hebben besloot Martin
toch ons programma te vervolgen. Een wat rommelige herdenkingsdienst die afgesloten werd met
een kopje koffie in de Stadswinkel.

Gijs Roos
Vrijdagavond 6 mei
werden we opgeschrikt
met de mededeling dat
2e tenor Gijs Roos
plotseling is overleden.
Gijs is vanaf 1
november 1993 lid van
het koor. Nog op 28
januari hebben wij Gijs
mogen toezingen
omdat hij 85 jaar was
geworden. Als blijvende
herinnering schonk hij
toen nr. 185 van Frank
Sinatra ‘Com Fly with me’. Helaas voor Gijs
hebben wij het nummer er nog niet zo goed
inzitten dat het al tijdens een uitvoering gezongen
kon worden. Gijs maakte oa. deel uit van de
Muziekcommissie.
Het afscheid van Gijs zal plaatsvinden in
Muziektheater De Ontmoeting, op vrijdag 13 mei,
aanvang 11:30 uur. Tijdens de dienst zal het koor
‘Good Night, dear Friend’, ‘Ritter’s Abschied’,
‘Take me Home’ en ‘Kol Slaven’ zingen. Na afloop
is er een informeel samenzijn. De crematie zal in
familiekring plaatsvinden.

Vroeg op
De Dissonanten moesten zaterdagmorgen 7 mei
vroeg op want Frans Gort zat om 9:00 uur klaar
voor de repetitie. Een repetitie, niet direct voor
een aanstaande uitvoering maar om de nieuwe,
door Frans bewerkte muziek verder in te studeren.
Een leerzame ochtend die ten volle benut werd.
13

Nieuwe aanwas
Het valt niet te ontkennen dat de gemiddelde
leeftijd van de koorleden aan de hoge kant is. Er
ligt al jaren geen geboortekaartje op de piano,
veel eerder wordt er met regelmaat een
verjaardag van een 75- of 80 jarige op een
gezellige wijze gevierd. En dat op zich prima want
zij vormen de vaste kern van het koor. Met de
komst van Randy Breukel is de gemiddelde leeftijd
aardig bijgesteld maar zo’n jonge aanwas is eerder
uitzondering dan regel. Wat zou de oorzaak zijn
van de vergrijzing en wat zou je er aan moeten
doen om die neerwaartse spiraal te verbreken. In
opdracht van het Geldrops Mannenkoor heeft de
Fontys Hogeschool Communicatie te Eindhoven
een aantal jaren geleden onderzoek gedaan naar
een mogelijke oorzaak van de terugloop van het
ledental. Het volledige zeer lezenswaardige
onderzoek is terug te vinden op www.zing.nl. De
conclusie uit het onderzoek willen wij u niet
onthouden en het kan wellicht de lezer aansporen
hiermee aan de slag te gaan.
Conclusie uit de enquêtes
Er is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd,
hierbij hebben we onder 250 mannen van 35 jaar
en ouder een enquête afgenomen. Uit deze
enquête zijn een aantal interessante punten naar
voren gekomen dat in dit stuk aan de orde komen.
De gedachte was al dat het aantal mannen dat van
zingen houdt minimaal zou zijn. Met dit onderzoek
is het tegendeel bewezen. Hieruit blijkt dat maar
liefst 45,2% wel van zingen houdt, hierbij geldt wel
dat dit onder verschillende omstandigheden is
(onder de douche, in de kroeg etc).
Zoals van te voren gedacht is dat het aantal
mannen dat dan ook daadwerkelijk bij een koor
aangesloten is erg weinig, dit bedraagt 16% van de
mannen. De belangrijkste reden van waarom men
dan niet aangesloten is bij een koor wordt met
30,9% aan gegeven, dit is omdat andere hobby’s
meer prioriteit hebben. 23,8% van de mannen
geeft aan geen tijd te hebben. Deze twee redenen
liggen procentueel erg dicht bij elkaar en hebben
qua inhoud ook met elkaar te maken. Ook is
onderzocht wanneer men dan wel bij een koor zou
willen. Zouden ze het overwegen als ze meer

begeleiding krijgen, meer leeftijdgenoten zich
aansluiten, een koor in de buurt of andere liederen zingen. Op deze redenen wordt erg slecht
gereageerd. 72,2% geeft andere redenen aan,
meer tijd of zien zingen puur als hobby of vermaak
en willen gewoon weg niet bij een koor.
Van de 16% dat wel aangesloten is bij een koor is
het opvallend dat 62,5% in contact is gekomen
met hun koor via een bekende. Niet via flyers of
het internet zoals je al snel zal denken. Wat dan
weer erg opvallend is dat uit onderzoek is
gebleken dat 44% van de mannen zegt dat als ze
op zoeken zouden gaan naar een koor, dit via het
internet zal doen. Met 31% is geantwoord op
anders, vaak wordt hierbij dan gezegd via een
bekende.
Mannen die aangesloten zijn bij een koor geven
ook aan graag meer inspraak te willen op het
repertoire, dit zegt 68,8%. Vaak is dit niet mogelijk
omdat de dirigent het uiteindelijk voor het zeggen
heeft.
Er werd gedacht dat de bereikbaarheid ook een
drempel zal voor men zou zijn om zich niet bij een
koor aan te sluiten. Ook dit kunnen we weg nemen want 55,8% van de mannen geeft aan dat ze
de hoge zangkwaliteit belangrijker vinden. Een
interessant rapport dat zeker de moeite waard is
om het eens door te lezen en er mee aan de slag
te gaan. Zie daarvoor ook www.zing.nl

moest doen. 3 jaar geleden begon Arie aan zijn
hobby schilderen, nu maakt hij verrassend modern
kunst in vele vrolijke kleuren. Zijn doeken vallen
meteen op in de expositie’.
En achteraf wist de redactie van de vervende Arie
want het was een andere schilder onder ons,
bariton John Lensink en eveneens een
verdienstelijke schilder, die ons daar eerder op
attendeerde. Maar dan denk je, ’t zal allemaal wel!

Een van de werken van Arie van Oudheusden

De stukken echter beziend hebbende kan niet
anders gezegd worden dat het zeer divers is, fris,
kleurrijk en zonder een specifieke kunststroming
te volgen. Op de Dag van de Amateurkunst in
Muziektheater De Ontmoeting hingen ook werkstukken van Arie. Zeer de moeite waard.

Schilderen
Begin februari werden wij allen verblijdt met een
e-mailtje van Arie van Oudheusden dat vanaf 7
februari een kleurige boel gaande was in ‘Het
Vliertje’ op de kinderboerderij van Rozenburg. Er
zouden schilderijen hangen van 4 Rozenburgse
amateur kunstenaars, allen lid van schildersgroep
Het Anker. Één van de exposanten was Arie zelf en
in de begeleidende tekst stond het volgende over
onze Arie.
‘Arie van Oudheusden was een bezige bij, hij
besteedde zijn vrije tijd als vrijwilliger aan diverse
verenigingen in Rozenburg, van mannenkoor tot
jeugdland overal bood Arie een helpende hand tot
de dokter zei dat hij het toch eens wat rustiger aan
14

Bekentenis
t’ Is al jaren een goede gewoonte
en onderdeel van ’t bestuursbeleid
dat een doos eieren wordt geschonken
tegen de Pasen, uit lid-vriendelijkheid.
Zo komt eenieder aangedrongen
je waant je op de voedselbank
om tien voor tien, muf gezongen
na het wegsterven van de laatste klank.
Dit ritueel mocht Arie jaren zo beleven
dit jaar was het er een keer niet bij
samen een weekje vakantie vieren
op de Holterberg …..maar zonder ei.
Terwijl wij dus scharrelden in Overijssel
iets wat nimmermeer verveelt
wordt door een paar vlotte beidehandjes
in de Ontmoeting, eieren uitgedeeld.
Spijtig, maar toch goed te dragen
Goede Vrijdag weer naar de Mauritsstraat
na 200 kilometer sturen, een verrassing
daar staat Gijs Ravestein paraat!
De goede lezer ziet het al komen
ontroerd, in eigen huis en haard

Dag van de Amateurkunst zaterdag 19 maart 2016
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werd de doos met kipproducten,
door ons beide, in dank, aanvaard.
Een uurtje later, na het ruimen
belt Piet Blok en brengt gewag
de laatste nieuwtjes van ons koortje,
en dat hij een doos eieren brengen mag !!!!
Zoveel goedheid op een avond
het kan nooit worden uitgelegd
hebberigheid kan het ook wezen
MAAR WE HEBBEN NIETS GEZEGD!
De wroeging hiervan kwam pas later.
met Pasen, bij het pellen van ieder ei
we liggen te woelen in ons bedje
zelfs scharrelen is er niet meer bij.
We willen hierbij ieder lid van harte,
met name Piet Blok ook bovendien,
met dit schrijven om vergeving vragen
en onze dwaling door de vingers zien.
Arie en Ina Kleijwegt
Het zegt iets over vriendenbanden en de sfeer op
ons fijne koor, je wordt er zomaar niet vergeten.

Foto Henk Brinkman

Kloostertuin Bedevaartskerk Brielle.

Foto via Pers & Communicatie Bisdom Rotterdam

Zaterdagavond 11 juni Zomeravondconcert in de binnentuin van de Bedevaartskerk te Brielle
Vlak voor het einde van het seizoen staat er nog een belangrijk concert op het programma. Ook een
bijzonder concert vanwege de locatie in de binnentuin van de Bedevaartskerk. Een plek waar we al
eerder hebben gezongen en wel op 5 juli 2014, toen met Muziekvereniging De Volharding uit Oostvoorne
en nu met het Rozenburgs Dameskoor en het fanfareorkest Ons Genoegen uit Rockanje. Er zijn 360
plaatsbewijzen beschikbaar en op = op. Wees er dus snel bij.
Fanfare orkest Ons Genoegen
Het orkest van Ons Genoegen is een fanfareorkest. Hierin zijn veel verschillende instrumenten te vinden,
zoals bugels, saxofoons, trompetten, trombones, hoorns, baritons, bassen en slagwerk.
Onder leiding van dirigent Bjorn van Pruijssen studeert het orkest elke week aan allerlei verschillende
stukken. Alle muziekstijlen komen voorbij, van klassieke muziek tot hedendaagse popnummers en alles
wat hier tussen in zit.
Voor ieder wat wils dus.
Het orkest laat vaak van zich horen op bijvoorbeeld:
* Marsoptredens en serenades in Rockanje en omgeving
* Winteruitvoeringen
* Uitwisselingsconcerten
* Concerten
Repetitie
Het orkest repeteert iedere donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in SCC “de Merel” in Rockanje.
Interesse ?
De repetities van het orkest zijn openbaar, je kunt dus altijd binnenlopen.
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Fanfareorkest Ons Genoegen Rockanje

Het Rozenburgs Dameskoor
Het koor is begonnen als gelegenheidskoortje van de bond voor plattelandsvrouwen. In 1975 is het koor
officieel begonnen als Rozenburgs Dameskoor en telt nu ongeveer 60 leden.
Onder leiding van onze dirigent Eric van Dalum, die al sinds 1991 voor het koor staat, zingen wij muziek
van alle tijden en stijlen. Wij repeteren wekelijks in Muziektheater "De Ontmoeting" op
woensdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur. Ook geven wij regelmatig concerten en treden op in
bejaarden- en verzorgingshuizen. Daarbij verlenen wij ook onze medewerking aan de Kerstnachtdienst
van de gezamenlijke kerken in Rozenburg.
In 2015 bestond het koor 40 jaar en dit is op feestelijke wijze gevierd. Gezelligheid en sociale samenhang
zijn belangrijk bij het Rozenburgs Dameskoor. Jaarlijks zijn er leuke uitstapjes en workshops om de
saamhorigheid te bevorderen, maar het hoofddoel blijft natuurlijk
samen zingen. Secretaris: Wil Romers tel: 0181-213868 Plony van Gog tel: 0181-214255. Zie ook
www.rozenburgsdameskoor.nl
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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 € 50.00 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
Mevr. 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; Aannemingsbedrijf Van Dijk BV Maasland; A. van der Ende Maassluis; B.M.A.
ens-Verbeek Zwartewaal; M. van Gennep Rozenburg; J.A. Gerrets Schiedam; 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 Rozenburg; 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; fam. L. Kuiper Rozenburg; Restaurant La Caleta Rozenburg; J.J. Lensink
Rozenburg; 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; N. Monster
Rockanje; 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; Drukkerij Rijpsma Rozenburg; Stoelen– en
partyverhuur de Vesting Stellendam; M.J. de Sutter-Besters Rozenburg; Mevr. Sterrenberg Ingen;
Aannemingsbedrijf Verboon Maasland; J.J. Verhoev Rozenburg; Vreugdenhil Tweewielers Rozenburg;
Voskamp Meesterbakker Spijkenisse; fam. Van Veenendaal Heteren; fam. Wageveld Rockanje; H. Wolgen
Maassluis; C van ’t Wout Rozenburg; Plus Klaassen Rozenburg; Bottelier Zonneveld Maassluis; Transport
A.M. de Jong BV Rozenburg.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio augustus 2016. Advertenties, waar of niet gebeurde verhalen,
foto’s of suggesties zijn van harte welkom bij de secretaris en/of Aart.
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Rozenburgs Mannenkoor
Oprichtingsdatum

: maart 1927

Beschermvrouwe

: Mevr. De Sutter- Besters
Voormalig burgemeester van Rozenburg

Dirigent

: M. van Broekhoven

Bestuur
Voorzitter

: C. Hokke Kerkweg 4 3237 LE Vierpolders
tel.: 0181 417128 email c.hokke6@upcmail.nl

Secretaris

: J. de Groot Merwedestraat 36 3181 EL Rozenburg
tel.: 06 54771316 email jandg@upcmail.nl

2e Secretaris

: C.P. Bruin Fresiastraat 12 3181 WL Rozenburg
tel.: 0181 214105 email c.bruin690@chello.nl

Penningmeester

: L. Kuiper Molenweg 115 3181 AV Rozenburg
tel.: 0181 216116 email kuiper.l@hetnet.nl

2e Penningmeester

: H. Davids De Looi 15 3181 ME Rozenburg
tel.: 0181 212249 email h.davids4@upcmail.nl

Bibliothecaris

: C.P. Bruin Fresiastraat 12 3181 WL Rozenburg
tel.: 0181 214105 email c.bruin690@chello.nl

Secretariaat

: Postbus 1150 3180 AD Rozenburg

Redactieadres

: Aart van Eijsden email 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.

Contributie
: € 15,00 per maand
Gironummer
: NL 16 INGB 0003110813 t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor
Bankrekeningnummer : NL 68 RABO 0356603423 t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor
Website
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: www.rozenburgs-mannenkoor.nl

ROZENBURGS
MANNENKOOR
"Het is waar dat je de vreugde
van het zingen je niet kunt voorstellen, als je zelf niet zingt"
Toon Hermans

Het Rozenburgs Mannenkoor is opgericht in 1927
en kent inmiddels een lange geschiedenis van
optredens in binnen– en buitenland.
Regelmatig worden er concertreizen gemaakt,
niet alleen binnen de landsgrenzen maar ook ver
daar buiten. Zo was het koor te zien en te horen
in Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en zelfs in
Canada. In eigen land is het koor eveneens een
graag gezien en te horen gezelschap.
Er wordt meegewerkt aan radio– en tv opnamen
en zijn er platen en cd’s uitgebracht.
Het repertoire is zeer divers, van klassiek tot
modern, van popsongs tot kerkmuziek, het
Rozenburgs Mannenkoor heeft het allemaal in
huis. Muziek die met veel enthousiasme en inzet
wordt gebracht. En dat al sinds 2001 onder
deskundige leiding van de vaste dirigent Martin
van Broekhoven.
Het Rozenburgs Mannenkoor repeteert elke
donderdagavond vanaf 19:30 uur in
Muziektheater De Ontmoeting aan de
Koninginnelaan 9 te Rozenburg.

