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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Nogmaals de beste wensen voor
het nieuwe jaar 2015 voor u en
de uwen. 2015, een jaar met
nieuwe uitdagingen en concerten, de eerste repetitieavond
was op 8 januari en het eerste
optreden is op 8 februari wanneer wij medewerking verlenen
aan een zangdienst in de SintCatharijnekerk te Brielle. De volgende datum op
de mannenkoor kalender is 26 maart als wij onze
jaarvergadering houden. Op zondag 29 maart worden wij verwacht te Maasland om daar medewerking verlenen aan een zangdienst (dit onder voorbehoud). We gaan er van uit dat wij ook weer
medewerking verlenen bij de dodenherdenking te
Rozenburg op 4 mei, maar de organisatie loopt
tegenwoordig anders nu Rozenburg bij Rotterdam
behoort. Het Blankenburgconcert staat voorlopig
gepland op 2 juli en het zomeravondconcert op 9
juli. Op 27 augustus start het nieuwe seizoen met
een open repetitie en wij kunnen dan nog 4

repetitieavonden besteden aan ons repertoire
voor het korenfestival te Schiedam waarvoor wij
ons hebben ingeschreven. Het zou mooi zijn als wij
een aantal nummers zonder map zouden kunnen
doen in de B categorie, iets wat met zulke gedreven zangers zou moeten lukken. Ik ga er van uit
dat de muziekcommissie en Martin wat mooie
nummers voor ons zal opzoeken passend in de
juiste categorie en goed passend bij het RMK. Het
korenfestival zal door het Koninklijk Schiedams
Mannenkoor Orpheus in samenwerking met KNZV
Holland worden georganiseerd. De koren worden
in de gelegenheid gesteld om naast het zingen op
diverse locaties in Schiedam deel te nemen aan
een excursie naar een jeneverstokerij, of een
stadswandeling onder leiding van een gids. Al met
al een gezellige dag lijkt mij en een drukke dag
voor Martin, i.v.m. zijn deelname met twee koren.
Als de muziektent te Oostvoorne is opgeknapt in
de loop van 2015, dan wil muziekvereniging Volharding ons uitnodigen voor een buitenconcert ter
plaatse, maar dit nog even onder voorbehoud.
Met vriendelijke zangersgroet

Cees Hokke

Voorlopig Programma Rozenburgs Mannenkoor

Van de penningmeester
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Hierbij een herinnering voor wat betreft de contributie voor 2015. Zoals afgesproken tijdens de
laatste ledenvergadering wordt de contributie per
1 januari 2015 verhoogd van € 14,50 naar
€ 15,00 per maand.
Voor degenen die per kwartaal betalen wordt de
nieuwe contributie € 45,00 per kwartaal
Willen jullie a.u.b de automatische overschrijvingen via bank of postbank hierop aanpassen?
Gironummer NL 16 INGB 0003110813 of
Bankrekeningnummer NL 68 RABO 0356603423
beide t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor.
Leen Kuiper

Brielle, samenzang Sint Catha
rijnekerk, aanvang 19:00 uur
Algemene ledenvergadering
Maasland, medewerking kerk
dienst (onder voorbehoud)
Dodenherdenking
(onder voorbehoud)
Zomeravondconcert
Blankenburg
Zomeravondconcert
Muziektheater de Ontmoeting
1e repetitie seizoen 2015-2016
Korenfestival Schiedam
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Koren Festival Schiedam
Op zaterdag 19 september 2015 neemt het RMK
deel aan het Koren Festival Schiedam. Inmiddels is
bekend dat ook het Westlands Mannenkoor zal
deelnemen. De Holland Korendag wordt
georganiseerd door KSM Orpheus in
samenwerking met de KNZV.
Locaties waar gezongen gaat worden zijn: Grote of
St. Janskerk; Korenbeurs; Singelkerk;
Westvestkerk; Havenkerk en het Stedelijk
Museum. Exacte tijden en locaties worden nog
bekend gemaakt. Noteer in elk geval deze
zaterdag de 19e september want de mannen van
het RMK moeten net als tijdens de laatste
kerstconcerten laten zien wat ze waard zijn en zich
in de prijzen zingen.

Verboon Maasland BV

volg ons op

Aannemingsbedrijf Grond-, Wegen- en Waterbouw
Aanleg van
¤ infra projecten
¤ recreatiegebieden
¤ rioleringen
¤ verhardingen
¤ natuurprojecten
Uitvoering van
¤ (water) bodemsanering (BRL7000)
¤ baggerwerken
¤ grondwerken
¤ oeverbeschermingen
fo@verboonmaasland.nl
¤ (natte) bouwkuipen
¤ natuurtechnisch grondwerk
¤ kadeverbeteringen

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

Uitvoering van projecten in Bouwteam of Design&Construct
Verhuur van grondverzetmaterieel
ISO/VCA**/BRL7000/FSC-gecertificeerd
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Een terugblik naar 2014
Wij kunnen terugkijken op een geslaagde
decembermaand met mooie concerten, zowel de
eigen als qua die waaraan werd meegewerkt. Het
begon op 18 december met een mooi concert in
Theater De Ontmoeting met Antoinette Lammers

aan de vleugel en de sopraan Wendy Krikken,
beide geen onbekenden van het koor. Helaas was
het niet helemaal uitverkocht.
Op 20 december verleende wij medewerking aan
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het opging met die lange intro’s van de diverse
muziekstukken.
Gezien de positieve reacties welke ik van diverse
kanten heb mogen ontvangen, denk ik dat het een
geslaagd concert is geweest. Het is een fijne kerk
om in op te treden en ook is er in de directe
nabijheid voldoende parkeergelegenheid wat met
wat extra hulp in goede banen is te leiden. De
huur en verwarming zijn helaas wel aan de hoge
kant, iets waar wij bij het bepalen van de prijs van
de toegangskaarten rekening mee moeten
houden, zeker als we bijzondere solisten
uitnodigen.
Graag wil ik iedereen bedanken voor de getoonde
inzet in welke vorm dan ook, welk heeft geleid tot
het slagen van deze concerten.
Cees Hokke
Wendy Krikken en Cees Hokke in Muziektheater De Ontmoeting

Nieuwe hoffotograaf
een concert in de sporthal van Zuidland, de
toegang was gratis maar zelfs dan valt het niet
mee om de zaal vol te krijgen Het was wel een
mooi en afwisselend concert voor het publiek,
maar wellicht niet voor het koor omdat wij erg
breed opgesteld stonden. We hebben er toch een
goed gevoel aan over gehouden.

Volkskerstzang in Zuidland 20 december

Maandag 22 december het grote concert in de
Bedevaartskerk te Brielle, een mooi concert met
Jan Vayne, wat een kunstenaar aan de vleugel en
dat alles zonder bladmuziek. Ook de liefhebbers
van koperen blaasinstrumenten kwamen aan hun
trekken mede door het mooie samenspel tussen
koor en het Bever Brass Ensemble. Ook de
begeleiding van het koor door Jan Vayne mocht er
wezen, al had het koor soms geen idee welke kant
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Staan er regelmatig foto’s van de redactie of Annemieke Oprel in de Nieuwsbrief, dient zich onverwacht een nieuwe loot aan de boom aan. Hij is al
volledig digitaal, bouwde al eerder onze fraaie
website en blijkt nu ook handig met de camera te
zijn. Tijdens ons kerstconcert in de Bedevaartskerk
te Brielle durfde hij het zelfs aan om met gevaar
voor eigen leven op hoog niveau foto’s te maken.
Niet alleen voor de website maar ook voor in de
Nieuwsbrief. Peter, bedankt voor de foto’s en
Annemieke uiteraard ook. Ga zo door.

Jubilarissen
Op de nieuwjaarsreceptie mochten weer 3
jubilerende leden zich door voorzitter Cees toe
laten spreken. En dat ging als volgt.
Wij hebben 2 jubilarissen in ons midden die 12½
jaar lid zijn van het mannenkoor en daarvoor het
jubileumglas ontvangen.
De eerste persoon is geboren en getogen in
Maassluis en verzamelaar van miniatuur
scheepjes. Als je zijn levensverhaal leest, dan lijkt
het een verhaal uit een jongensboek met de titel
“De Vlegeljaren van Pietje Bell.” Komend uit een
groot gezin en vol met kwajongensstreken kwam
hij in diverse pleeggezinnen terecht waar met

worden en nog steeds deel uit te maken van het
Rozenburgs Mannenkoor, waar hij nu dus 12½ jaar
lid van is. Piet van Mill is al langer zanger want hij
was eerst zo’n 32 jaar lid van het Maassluis
Mannenkoor en toen dit werd opgeheven in 2002
kwam hij naar het RMK. Als ik de stukken er op
naleest blijkt dat Piet het jubileumglas in 2010 uit
handen van Arie van Oudheusden al heeft
ontvangen tijdens zijn 40 jarig jubileum als zanger,
maar toch Piet, van harte gefeliciteerd met dit
jubileum bij het RMK.

Cees Hokke en Jan Kroonen

Piet van Mill

harde hand werd geregeerd, schoenen poetsen,
bedden opmaken en veel slaag. In 1964 na de
pleeg- gezinnen kwam hij te werken bij de sociale
werkplaats, eigenlijk met tegenzin, want hij wilde
timmerman worden. Dat werd het dus niet. Tegenwoordig geniet hij van bootreizen langs de
Rijn, slenteren door Maassluis en buurten bij de
middenstand want een ieder kent hem. Elk jaar
rond begin februari begint het te kriebelen want
dan begint hij alvast mannen van het koor uit te
nodigen voor zijn verjaardag welke hij jaarlijks met
vrienden en kennissen viert in het Luxor Theater in
Maassluis. Volgend jaar hoopt hij tachtig te mogen

Over de tweede jubilaris weet ik eigenlijk niet zo
erg veel te vertellen, woonachtig te Rozenburg en
jarenlang bibliothecaris geweest bij ons koor. Ook
nog bestuurslid geweest, en kortgeleden
gepromoveerd tot eerste tenor. Nog steeds is hij
bereid om als de nood aan de man is de helpende
hand te bieden bijvoorbeeld als er stembriefjes
geteld moeten worden of als de thans zittende
bibliothecaris er even, om welke reden dan ook,
niet is. Voor de parochie van Rozenburg is hij ook
actief en vervult er vele taken. Jan Kroonen
gefeliciteerd met het behaalde12½ jubileum.
De volgende persoon is inmiddels al 40 jaar lid van
ons koor, klein van stuk maar groot in daden.
Heeft 12 jaar de taak van secretaris op zich
genomen, wellicht geen gemakkelijke taak,
waarover Jan Kroonen kan meepraten. Als
contactpersoon van het koor krijg je alles uit
eerste hand, uitnodigingen voor deelname aan
concerten of diensten, maar ook overlijden van
koorleden, waarbij er adequaat gereageerd moest
worden zoals bericht naar koorleden en het
schrijven van een “in memoriam.” Eigenlijk was je
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een soort duizendpoot bij het koor, want je was
niet alleen secretaris, maar ook concert
coordinator met alle taken die dat met zich
meebrengt, zoals afspraken met solisten en
overleg over extra repetities. Het maken van
lichtplannen en of draaiboeken, daar draaide jij je
hand niet voor om en als er een reis op het
programma stond dan was je er op een of ander
wijze altijd bij betrokken.

vaardigheden, als er maar gebotteld kon worden.
Soms met fatale gevolgen, als een fles knapte en
er een andere kleur tapijt ontstond. Niets is
onmogelijk in jouw beleving, zoals de voettocht
naar Santiago de Compostella, ook dat is
volbracht. Nog dagelijks op de fiets of wandelend
te vinden in en om Rozenburg, maar om
gezondheidsredenen toch maar wat gas terug
genomen. Wij hopen dat je nog jaren je
prominente plaats inneemt bij de eerste tenoren
feliciteren je met dit behaalde jubileum, maar niet
alleen jou, maar ook je vrouw Jo die je vele jaren
heeft bijgestaan met raad en daad. De
glasgravure, welke tijdig was besteld, is toch niet
op tijd af wegens omstandigheden, maar die hou
je tegoed.
Daarna nam Albert van der Zijpp het woord die als
vertegenwoordiger van de KNZV Arie de andere
bescheiden overhandigden en nog enkele
woorden tot de jubilaris richtte.
Cees Hokke

Cees Hokke, Jo en Arie van Oudheusden

Of het nu de reis naar Canada was met alle mails
en telefoontjes met Gerry Blom, of de bootreizen
naar Andernach en Rüdesheim of eerdere reizen
zoals Östringen in het verleden, overal was je bij
betrokken. Door de reis naar Canada ontstond het
idee van een volksdans groep, welke nog met
regelmaat een optreden verzorgt en waar jij ook
weer de grote motor achter bent en ook het
ontstaan van een ensemble met de mooie naam
Dissonant is een van jouw initiatieven, begonnen
met 8, maar inmiddels met 12 personen. Het idee
erachter was en is het promoten van mannenkoor
muziek en mogelijk maken om dit ten gehore te
brengen in kleine verzorgingshuizen ed. Buiten het
mannenkoor heeft of had Arie nog meer
activiteiten, waaronder jeugdland en
betrokkenheid bij de Historische Vereniging
Rozenburg. Dit is ook niet zo gek als je weet dat
Arie een geboren en getogen Rozenburger is en
alles weet over de bewoners en het dorp. Voorts
nog lid van een beleggingsclub en een wijngilde in
ruste want dat gesleep met mandflessen in zo’n
flat ziet hij niet meer zitten. Alhoewel je wel veel
van de bomen en planten zag in het buiten gebied
van Rozenburg zoals sleedoorn en vlierbes, ook
het aftappen van sapstromen behoorde tot je
7

Albert van der Zijpp, Jo en Arie van Oudheusden

Bericht van de zorgcommissie
Koos Verhoev 1e tenor en ons langst zingende lid,
is nog steeds in de lappenmand. Koos moet steeds
weer voor onderzoek naar het ziekenhuis. Hij zal
nog niet zo gauw op zijn vertrouwde plekje staan.
We wensen hem van harte beterschap.
Verder zijn er geen ziekmeldingen en we hopen
dat dit zo blijft.
Met vriendelijke groet de Zorgcommissie

Programma Muziektheater De Ontmoeting
za.
07-02 Kalinka, zang en dans
za.
14-02 Love Scratch, zang
wo.
18-02 Reis van de vleugelpiano, meedoe
concert
za.
21-02 Snertbingo
za.
28-02 Marjolein Meijers,
za.
07-03 Vocalroup Lava, zang
za.
14-03 Jeugd- en groot dictee van
Rozenburg
wo.
18-03 Koemba, jeugdfilm
za.
21-03 Passieconcert Canticum Novum
za.
28-03 Dag van de Amateurkunst
za.
11-04 Speelgoed– en kledingbeurs
zo.
12-04 Duo Corsova, muziek
za.
18-04 Jaarlijkse uitvoering UDI
wo.
22-04 Kapitein Kees, jeugdtoneel
za.
25-04 Little Montana, country
zo.
31-05 Concert jonge musici

zomer is mij gebleken dat Piet nog veel meer
‘noten op zijn zang’ heeft!
Aangenaam verpozend in de mooie duinen van
Voorne stond een bont gezelschap, met toch wel
een stukje spanning, te wachten op de dingen die
de volgende viereneenhalf uur (!) op ons zouden
afkomen. Precies op tijd kwam de commissie van
ontvangst van het gilde der rondleiders uit de
catacomben van de bunker naar boven zoals de
spelers van Feyenoord in de Kuip plegen op te
komen.

Een veelzijdig koorlid
Dat onze 2-e tenor Piet van der Berg uit Rockanje
een veelzijdig iemand is hebben de meeste leden
van het Rozenburgs Mannenkoor inmiddels wel
ervaren. Als je gaat opsommen kom je ongeveer
tot de volgende lijst van zichtbare verdiensten:
Hij is naast een verdienstelijk zanger ook nog een
goede saxofonist, docent bladmuziek lezen voor
stuntelende mannenkoorleden, klimt gerust ‘op de
bok’ bij een optreden in een volle kerk als Martin
door omstandigheden is verlaat en ook een kundig
schrijver van sterke zeemansverhalen in ons
lijfblad (hoewel die bron inmiddels opgedroogd
lijkt te geraken).
Dat hij nog over een aantal onzichtbare
verdiensten zal beschikken ‘staat als een paal
boven water’ maar daar moet echtgenote Alie
meer over kunnen zeggen.
Biberbunker.
Voorafgaand aan een rondleiding in de
Biberbunker* te Rockanje in augustus vorige

Piet voor zijn Biberbunker

En, u ziet het waarschijnlijk al voor u, de veel
geprezen Piet van der Berg voorop! Ik was meteen
op mijn gemak en tot mijn grote opluchting werd
ik als onnozele toerist bij de groep van Piet
ingedeeld. Piet gaf buiten een gloedvolle
uiteenzetting van de rol van de bunker in WO 2.
Hij zette kundig uiteen wat het programma inhield
en had enkele nuttige tips. Zo kon er niet worden
gefotografeerd in de bunker en waarschuwde hij
voor tekenbeten. Na deze inleiding zijn we binnen
door Piet bekwaam rondgeleid. Het is een bunker
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van enorme afmetingen en drie etages ‘diep’.
Na de pauze werd een Britse film vertoond over
de bombardementsvluchten naar Duitsland. Ik ga
u verder geen bijzonderheden over de excursie
vertellen want de strekking van dit epistel gaat
over de veelzijdigheid van Piet en een bezoek aan
de bunker kan ik u zeker aanbevelen (wellicht met
het hele RMK om de akoestiek te testen!). Kijk ook
eens op de site van de Biberbunker. En, oh ja……
hier komt er nog een! Hij doet ook nog even de
administratie en beheer van de Biberbibliotheek
erbij. Heeft u oorlogsboeken in uw bezit die u wilt
afstoten, geef ze aan Piet en zijn dag is weer goed.
Een doorzetter die man want hij heeft ook zijn
gezondheidsproblemen gekend! U zult het
bovendien met me eens zijn dat hij bovendien
gewoon een gezellige vent is zonder kapsones en
daardoor naadloos past in ons RMK en wat mij
betreft nog voor lange tijd. .*Biber staat voor
Bever
Arie Kleijwegt

schenken. Henk van Veen is op zijn schreden
teruggekeerd en weer aangeschoven bij de
bassen. Heren, van harte welkom.

Piet van Mill
Piet van Mill viert zaterdagavond 21 februari zijn
79e verjaardag in het Luxor Theater aan de Van
der Horststraat 29 te Maassluis. Het Rozenburgs
Mannenkoor wordt ook ditmaal van harte
uitgenodigd om dit heugelijke feit te vieren. En
natuurlijk wordt er verwacht dat er wat gezongen
gaat worden. Piet was zelf niet aanwezig op de
nieuwjaarsreceptie en miste dus ook de uitreiking
van de bokaal. Dat is allemaal goed gekomen en
Piet schreef naar aanleiding van zijn 12½ jarig RMK
-jubileum het volgende bedankje.

Oud en nieuw
Oud en nieuw, groot en klein, jong en oud, de één
net lid, de ander heeft er al 40 jaar opzitten en
beide 1e tenor, dan heb je het over Arie van
Oudheusden en Randy Breukel. Met de jeugdige
leeftijd van Randij ontstaat ineens de kans dat er
over enige tijd weer eens een trouwkaart en/of
geboorte kaartje op de piano komt te liggen. We
wachten het af en Randy, veel plezier.

Ik ben Piet van Mill en zit al 12½ op zang en heb
het goed naar mijn zin. Dat hoop ik nog lang vol te
houden. De reis naar Canada in 2010 vond ik
mooi. Veel lachen met elkaar. Dat ik ouder wordt
dan ik had verwacht dat doet wel wat. Ik heb veel
geleerd en waar een wil is is een weg.
Piet van Mill
26 maart 2015 ledenvergadering
Randy Breukel en Arie van Oudheusden

Ook nieuw is Piet van Altena. In een volgende
nieuwsbrief zullen we daar zeker aandacht aan
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26 maart 2015 mogen we weer mopperen op het
bestuur, over de muziek en de controbutieverhogingen. Komt dus allen.

40 jaar amvo
Als je 40 jaar lid bent van het koor heb je iets te
vertellen. De verhalen van Arie mochten we al
eerder in de Nieuwsbrieven lezen en ook nu laat
Arie zich niet onbetuigd. In een half A4-tje ziet hij
kans om 40 jaar RMK te beschrijven. Knap maar in
feite niet voldoende. Toch loont het de moeite om
zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie in deze
Nieuwsbrief te vermelden. En dat doen we maar
wat graag.
Hoe het begon
Het is kerst 1975 en het RMK verzorgt samen met
UDI een kerstconcert in de Sporthal de Rozet.In
die tijd was dat goed voor een royaal gevulde
sporthal. Aad van der Hoeven zwaait het RMK en
Bob Logge stond voor UDI. Natuurlijk kende ik het
RMK al langer. Werd zelfs verschillende keren
gevraagd, door o.a. ome Niek, om de gelederen te
komen versterken. Het was echter in die tijd dat
een vrije avond een luxe was. Er werd gewerkt,
gewerkt en nog eens gewerkt. Weken van
negentig uur waren eerder regel als uitzondering.
Zo werd het zingen op de donderdagavond, te lang
uitgesteld. Echter na een kerstconcert in de
sporthal was ik “om” en melde mij aan als koorlid,
werd gestemd door Aad van der Hoeven en bij de
eerste tenoren ingelijfd. De jaren die volgende
waren voor mij onvergetelijk. Met het RMK werd
geschiedenis geschreven.
Concerten
Het koor groeide in die tijd razend snel van zestig
naar ruim honderd dertig leden. De bekendheid
groeide mee. Concerten in de Laurenskerk
georganiseerd door het Rotterdams Nieuwsblad
met Jan van Duivenbode als contactpersoon.
Voeg daarbij medewerking van bijvoorbeeld de
Marinierskapel, wat resulteerde in een kerk gevuld
met duizend bezoekers. Radio en TV optreden,
voor Vara, NCRV tot EO, waren eerder regel als
uitzondering. Verschillende keren in de
Rotterdamse Doelen waar wij eens een concert
met duizend mannenkoorleden presenteerden.
Caroline Kaart, Robert Holl, Jonh Ram,Tom Parker,
Vicky Brown en de New London Corale singers.
Ernst Daniel, Pleuni Touw, Lisbeth List, Marco
Bakker, Ronnie Tauber, Lennie Kurh, Louis van

Dijk. De gebroeders Brouwer met hun zilveren
trompetjes en nog heel, heel veel anderen. Een
bonte verzameling artiesten trok zo in de loop der
jaren aan ons gezichtsveld voorbij. De presentatie
werd in die tijd door Gregor Bak, bekend van radio
en TV, verzorgd.
Indrukwekkend waren ook de jaarlijkse City
diensten in De Haagse Luthersekerk met Sander
van Marion aan het orgel en Ds. Willem van der
Kooij op de preekstoel. De eerste Lp met Aad van
der Hoeven, waarna nog verschillende Lp's en Cd's
volgden. Gelukkig gingen we niet buiten onze
schoenen lopen. Het RMK bleef gewoon. En dat
gewoon was o.a. duidelijk hoorbaar als de
voorzitter een woordje sprak in de Rotterdamse
Doelen. Gewone mensentaal werd daar
gepresenteerd.
Buitenlandse reizen
Nog mooier werd het als we over de grens gingen
en de voorzitter ook daar de toehoorders van tijd
tot tijd toesprak. De vertaling van het gesprokene
ging vrij simpel, gewoon in ons wonderschone
hoog Rozenburgs met een licht Rotterdams
accent. Alleen het volume werd dan wat
aangepast en ging enkele extra decibels omhoog
en op deze wijze, dacht men, kon men ook over de
grens onze voorzitter verstaan.
Buitenlandse reizen. Ging men in vroeger jaren,
naar bijvoorbeeld Vlaardingen, voor deelname aan
een concours. In de tijd van Aad van der Hoeven
werden de vleugels wat wijder uitgeslagen. De
eerste reis ging naar België. Zittend naast ome
Niek in de bus, net over de grens tussen Breda en
Antwerpen, zei deze "dat is toch wat, nou zijn we
met het RMK zelfs in het buitenland". Het bleef
niet bij België. We reisden o.a. naar Östringen de
Rozenburgse zustergemeente in Duitsland, een
onvergetelijke reis. Wenen, Praag, rondtoeren met
cruiseschepen over de Nederlandse wateren en in
2013 de Rijn op, tot voorbij de Loreley. Als klap op
de vuurpijl een concertreis naar Canada.
En verder
Kortom heel veel mooie jaren, met even zoveel
mooie belevenissen. Echter niet alleen de vrolijke
dingen zijn het gedenken waard. Afscheid nemen
van een zangerbroeder was en is eveneens een
belangrijk gebeuren. Waarin we een ander gevoel
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van saamhorigheid laten zien en horen.
Veertig jaar is best een ruim stuk van een
mensenleven en het RMK was daar voor mij een
levenslustig deel van. Nog eens veertig jaar zal mij
niet gegeven zijn. Toch hoop ik nog wat jaren mee
te mogen hobbelen in de bonte RMK trein, die
soms wat slingerend, maar altijd weer met een
vrolijk zingend mannenkoor op het volgende
station aankomt.

plaats (en gelijk een
strijdplan ontwikkeld om de
tekort komende plaatsen in
te vullen) tevens vertelden
deze mijnheer dat hij jaren
lang in het ’s-Gravenzands
mannenkoor “Eendracht
Maakt Macht” heeft
gezongen en er zo van kan
genieten, wat een heerlijke
lui en van mijn plaats in het koor zag ik die blije
gezichten ook van zijn kinderen achter hun. Als je
de plaatsen vrij houdt voor mensen in een
invalidenwagen moet je altijd rekenen op
begeleiding dus twee stoelen, maar is dat voor
mensen in een rollator ook zo? Ik denk het niet
altijd.
Ps
Ik heb nog een beetje vals gespeeld en een paar
personen ook VIP gemaakt deze wilden absoluut
niet komen want ze hebben allebei rugproblemen
maar gelukkig zijn ze geweest en hebben het
geweldig gevonden. Al met al is het gelukt al
moest ik snel een extra stoel bij plaatsen.
Koormeester Rinus Selling
Ps Hartelijk dank (voor wie het aangaat).

Arie van Oudheusden

Wat deden we eerder
Vals spel
Het optreden van ons koor in de Bedevaartskerk
brengt een schrikreactie teweeg bij vele mensen
die standaard naar ons komen luisteren, dat is
alleen te danken aan het ongelooflijk slechte
zitten. Velen weten dat en komen gewoon niet.
Om toch nog wat personen over te halen hebben
we de plaatsen met gewone stoelen gereserveerd
voor onze VIP’s. Wie zijn onze VIP’s? Meestal die
personen die ons koor steunen in woord en daad
dit ter bevinding van het bestuur. Wat doe je dan,
je wacht deze personen op en begeleid ze naar
hun plaats. Wacht houdende en brutale dames
overtuigen dat die plaats niet voor hen is komt
een jonge dame naar me toe en vraagt of haar
vader en moeder een ere plaatsje kunnen krijgen,
ze zijn slecht ter been en ze hebben dit concert
cadeau gekregen van hun kinderen. Ter plekke
maakte ik deze lieve oudjes VIP en geef ze een ere
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Op donderdag 25 september werd er weer stevig
gerepeteerd. Voor dat het zover was moesten
eerst de stoelen anders gezet worden. Wat bleek,
alle stoelen stonden keurig in een rij, alleen was
men vergeten een ruimte te laten tussen de
verschillende partijen. Gijs, immer alert als het om
veiligheid gaat brulde “er moet een brandgang
komen.” Het gevolg was dat met donderend
geweld en een hels kabaal alle stoelen verschoven
werden en de chaos compleet was. En dat net op
de dag dat Leen Zevenbergen weer terug was van
Internetadres
www.rozenburgs-mannenkoor.nl

Facebook
www.facebook.com/rozenburgs.mannenkoor

Twitter
twitter.com/RozenburgsMK

ziekenverlof. Frits Werner had net een
hoornvliesoperatie achter de rug en Arie van
Baarle was herstellend van een hartoperatie. Voor
de rest ging alles na de stoelendans prima. Zeker
toen er ook nog een traktatie volgde van Piet van
den Hoek die 89 was geworden en Wim Boer die
75 jaar was geworden.
Donderdag 2 oktober werd een avond zonder
microfoon. Het 4G netwerk, de opvolger van het,
hoe kan het ook anders het 3G netwerk, was te
sterk voor onze installatie en drukte onze zender
en ontvanger weg. Een gevecht in de een wereld
die voor velen onbekend is. Veel fijner was de
snelle terugkeer van Arie van Baarle.
Donderdag 10 oktober begon onrustig. Om 19:30
geen Martin, om 19:45 geen Martin, voorzitter
Cees in de auto op zoek naar Martin en eindelijk
om 19:50 Martin binnen en konden de repetities
beginnen. Wat bleek, het niveau van de
koelvloeistof in het autootje van Martin stond te
hoog. Probleem snel verholpen en zingen maar.
Gelijktijdig verscheen in het nieuws dat de
Breepleinkerk van onze tenor Henk den Haan
genoemd wordt in de plannen van de EO om een
intieme vertelling over de oorlog met acteurs in de
straten van Rotterdam uit te voeren. En dat in een
rechtstreekse tv-productie op de avond van
dodenherdenking 4 mei. Een uitzending die te
vergelijken is met de The Passion die rond Goede
Vrijdag wordt uitgezonden. In november lezen we
echter dat de NOS het niet gepast vindt en wordt
het aflast.
Om het kerstrepertoire er goed in te krijgen
repeteren alle partijen, voorafgaande aan de
normale repetitieavond een keer apart. Op 16
oktober mochten de 1e tenoren zich al om 18:45
melden. En dat tot aan de kerst. Later zal blijken
hoeveel profijt we van deze extra repetities
hebben. Martin benadrukt nogmaals de internet
gebruikers op de midi files welke op onze website
staan. 23 oktober repeteren de 2e tenoren vooraf
en na de grote repetitie moesten de stoelen
gestapeld worden. Kleur bij kleur en leuning bij
leuning.
Op donderdag 30 oktober zingen de baritons 3

kwartier extra. Cees deelt nog mee dat bariton
Wim van Dam een hartoperatie te wachten staat
en dat 2e tenor Gijs Roos is weer thuis. Ook op 6
november werkt de microfoon van Martin nog
niet. Evenals het orgel. Net als we onder
orgelbegeleiding een eindje op dreef zijn slaan de
stoppen van machine door. Dus op de piano
verder gerepeteerd. Ook was het de beurt aan de
bassen om een extra repetitie bij te wonen.
!3 november, kans op mist, later mogelijk zon en
een koude nacht. Niet in ons Muziektheater, daar
brandt de kachel met op de piano 2 kaarten, een
voor Wim van Dam en een voor de al langere tijd
afwezige Koos Verhoev. De nieuwe
geluidsinstallatie werkt perfect en Martin is van
verre te horen. Ook liggen er drie nieuwe stukken
klaar bij de bibliothecaris Kees de Bruin. En dat
voor het kerstconcert in Zuidland. In de aanloop
van naar donderdag 20 november ontvangen we
van de secretaris het bericht dat het ontwerp van
het kantoor van Aannemingsbedrijf Qualm
genomineerd is voor de Rotterdam
Architectuurprijs 2014. Een oproep om een stem
uit te brengen die we moeilijk kunnen weigeren.
Het is voor het RMK zeker geen onbekend bedrijf.
Op 17 december werd de prijswinnaar bekend
gemaakt en het kantoor van Qualm viel jammerlijk
niet in de prijzen.
Dissonant repeteert ook stevig door. Op
zaterdagochtend 22 november doet dirigent Frans
Gort een opmerkelijke uitspraak. Frans heeft
ontdekt dat het geluid van een senseo gelijk is aan
de lage G. In een hoekhuis kan dat even anders
liggen. Het geluid van een boormachine is
vergelijkbaar met een S. ’t Is maar dat je het weet.
Cees opent donderdag 27 november met een
woord van welkom aan Wim van Dam. Net
hersteld van een operatie en nu al weer aanwezig
voor de laatste puntjes op de ‘i’. En dat is nodig
want de kerst nadert met rasse schreden. Eerst de
Sint het land uit en dan gaan we los.
Muziekvereniging De Kleine Trompetter
Wilhelmina/Togido uit Zuidland zou komen
repeteren voor de Volkskerstzang in Zuidland op
zaterdag 20 december. En die toeterden er lustig
op los. En passant meldde Kees nog dat de stoelen
12

mochten blijven staan en dat we op zaterdag 15
september 2015 mee doen aan het korenfestival
in Schiedam.
Ter voorbereiding aan het kerstconcert in
Rozenburg op donderdag 18 december werd er
een dag voor de verjaardag van de Sint
gerepeteerd met Wendy Krikken en Antoinette
Lammers. Opvallend hoe gemakkelijk zo’n klein
meisje zo’n grote stem heeft. Een feest om aan te
mogen horen. Met Antoinette op de piano moet
het een mooi concert worden. Gebruikelijk is er na
afloop nog de uitdeling van de prijzen de een
gevolg zijn van de Sint Nicolaas loterij. Gelukkig
had iedereen een prijs en samen met de
speculadepop was het ondanks de lange nazit een
goed thuiskomen. Met nog 1 repetitie te gaan
schuift Gijs Roos op 11 december ook weer aan.
Meer dan welkom en hopelijk voor lange tijd weer
onder ons.
Het is donderdag 29 januari als
voorzitter Cees de blije boodschap
brengt dat Jaap Moerman drie
dagen eerder 65 jaar is geworden.
En Jaap laat zich niet onbetuigd
want in de pauze is er voor
iedereen een drankje. En daar
wordt altijd gretig gebruik van gemaakt. Na afloop
van de repetitie wordt als bedankje luidkeels het
Mala Moja gezongen.

betrad Wendy het podium en zong 'Walking in the
air' Wat een heerlijke stem. Samen met het koor
zong zij 'Amazing Grace'. Prachtig contrast,
zilveren klanken bij al die mannenstemmen. Het
'Hark the Angels sing' , door het mannenkoor een
genot voor de sfeer en voor de oren. Het
mannenkoor steeg deze avond boven zichzelf uit.
Mooi op deze avond was ook de afwisseling in het
programma. We genoten van Antoinette Lammers
met haar 'melodie in F', een solo. Een
meesterstuk, zo was de algemene menig na
afloop, vond men 'Sanctus' uit de Messe
solennelle van C. Gounod. Hierna zong het
mannenkoor drie liederen achter elkaar, 'Es ist ein
Ros entsprongen', 'Wachet auf, ruft uns die
Stimme' en 'Gloria sei dir gesungen'. Sopraan
Wendy een lied van J. S. Bach: 'Schafe können
sicher weiden'. Qua volume en schitterende zang
is Wendy opgewassen tegen het mannenkoor. Hoe
mooi zongen zij 'Ave Maria'. Op verzoek gingen
allen bij het 'Hallelujakoor uit de Messiah' van
Handel staan, na eerst de 'Canon in D' te hebben
beluisterd. De samenzang die hierna volgde paste
er perfect bij: "Nu daagt het in het Oosten, het
licht schijn overal. Hij komt de volken troosten, die
eeuwig heersen zal. De duisternis gaat wijken van
de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat
prijken met ongekende pracht. Zij, die gebonden
zaten in schaduw van de dood, van God en mens
verlaten begroeten 't morgenrood. De zonne, voor
wier stralen het nacht'lijk duister zwicht, en die zal
zegepralen, is Christus, 't eeuwig licht!

Schitterend Kerstconcert Rozenburgs
Mannenkoor
Dat kopte de Rozenburgse Schakel van woensdag
24 december 2014. Hierbij de enthousiaste reactie
van Coby Molendijk.
In een geheel uitverkocht, sfeervol gedecoreerd
muziektheater concerteerde het Rozenburgs
Mannenkoor met als soliste de zeer getalenteerde
sopraan Wendy Krikken. Piano Antoinette
Lammers. Het geheel onder leiding van Martin van
Broekhoven. De avond werd met samenzang
begonnen: Stille Nacht. Van de eerste drie
liederen die het mannenkoor zong, sprong
'Cantique de Noël' er bovenuit, heel mooi. Daarna
13

Cees Hokke en Wendy Krikken

Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt
overal; Hij komt de volken troosten, die eeuwig
heersen zal." Antoinette Lammers speelde 'Sleigh
Ride', hiertoe had ze belletjes in het binnenwerk
van de vleugel gelegd, die als de snaren eronder
tot trilling werden gebracht, gingen tinkelen alsof
ze op een arrenslee door de sneeuw reed. Dit

kerstconcert werd, zoals dat gebruikelijk is,
besloten met de samenzang 'Ere zij God'. Het lied
werd eerbiedig door de aanwezigen
meegezongen. Dit was het Rozenburgs
mannenkoor op zijn best.
Coby Molendijk

Cees Hokke en Antoinette Lammers

COSTER

HERENMODE
WWW.COSTERHERENMODE.NL

COSTER HERENMODE STADHUISPASSAGE 9 SPIJKENISSE
Onze openingstijden zijn :
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

van 12.00 uur tot 17.30 uur
van 09.30 uur tot 17.30 uur
van 09.30 uur tot 17.30 uur
van 09.30 uur tot 21.00 uur
van 09.30 uur tot 17.30 uur
van 09.00 uur tot 17.00 uur
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Volkskerstzang Zuidland
In een sfeervolle met honderden lichtjes versierde
en tot Kerstconcertzaal omgetoverde sporthal
Drenkwaard in Zuidland, werd zaterdag 20 december uit volle borst meegezongen tijdens de traditionele Volkskerstzang. Het kinderkoor Kids4Prais,
het gospelkoor Crossroads, de dansgroep Together, de Fanfare De Kleine Trompetter Wilhelmina/Togido en het RMK zorgden voor een afwisselend en sprankelend programma, waardoor de
goed gevulde zaal helemaal in kerststemming
kwam. Deze jaarlijkse Volkskerstzang is inmiddels
een traditie en was ook ditmaal zo goed als uitverkocht. Deze avond was voor ons een goede opmaat naar het grote Kerstconcert op maandag 22
december in Brielle.

mooi geheel. Met zijn solozang en zijn samenspel
op het elektronische orgel met Jan Vayne achter
de piano werd de kroon op het concert gezet. Het
koor sloot de avond af met samenzang ‘Ere zij
God.’ Een mooi concert met een aantrekkelijk en
goed in het gehoor liggend programma werd beloond met een duidelijke waardering van het publiek. De avond werd gepresenteerd door 2e tenor
Henk den Haan.

Jan Vayne Bedevaartskerk Brielle

Sporthal Drenkwaard Zuidland foto Teun Kwekel

Kerst in Brielle
Maandag 22 december 2014, een volle kerk, brandende kaarsjes, Jan Vayne achter de piano en voor
het koor het Bever Brass Ensemble en onze Martin. Hoe kan je zo’n avond beter beginnen dan met
het altijd indrukwekkende ‘Stille nacht.’ Daarmee
werd de toon gezet. RMK-voorzitter Kees Hokke
nam vervolgens het woord en heette de aanwezigen hartelijk welkom. Wat volgde was een avond
vol mannenkoormuziek, soms a cappella, soms
met Jan Vayne en/ofhet Bever Brass Ensemble. Jan
Vayne solo die op sublieme wijze met prachtige
warme klanken, dan weer uitbundig maar ook
ingetogen het publiek wist te boeien. Ook het spel
van het Bever Brass Ensemble was de moeite van
het beluisteren waard. Martin wist het koor en de
muzikale begeleiding samen te smeden tot een
15

Redelijk gevulde Bedevaartskerk Brielle

Staatsiefoto in Bedevaartskerk Brielle foto Peter Korres

En wat deed Dissonant rond de kerst?
Dinsdagavond 16 december “Stuifakkers” in
Rockanje. Georganiseerd door de Stichting Werkgroep Ouderen Rockanje en op verzoek van Suus
van Gurp. Geen groot koor, daar is de ruimte in
Stuifakkers te klein voor. Samen met ds. Perfors,
sopraan Jos Semeins, pianiste Ank Geul en Reinilde Buys op harp werd het een geslaagde avond.
Onze 1e tenor Arie van O. vertelde een spannend
kerstverhaal en de aanwezigen genoten zichtbaar.
Een avond met samenzang, een duet van Jos en
Reinilde, harp en pianospel een overdenking door
ds. Perfors en natuurlijk Dissonant.

Dissonant in Geervliet

Dissonant in Stuifakkers Rockanje

Nog maar nauwelijks bekomen van het mooie
concert van het RMK in De Ontmoeting toog Dissonant de volgende dag, vrijdag 19 december,
naar Heenvliet, naar het huis van Jos Semeins. Een
huiskamerconcert en wederom met Reinilde Buys
op harp en Ank Geul op piano. 40 gasten konden
plaatsnemen in de hal en ook nu werd er een gevarieerd kerstprogramma gebracht. In de pauze
16

koffie met koek, een dankbaar publiek en na afloop een gezellige borrel. Een mini-concert waar
met plezier op teruggekeken kan worden.

Flashmob Plusmarkt Rozenburg

Flashmob
Jos Semeins en Reinilde Buys

Kerstavond 24 december, Immanuëlkerk aan de
Kerkweg te Rozenburg, aanvang 22:00 uur. Rob
Oosterlee achter het orgel, ds. Verbeek op de
kansel en Frans Gort voor de begeleiding van Dissonant. Een volle kerk, een fijne avond met samenzang, een gesproken woord en Dissonant.
Eens te meer bleek het nut van de repetities met
het grote koor, de vele repetities op vrijdagavond
bij Jos Semeins en de repetities op zaterdagmorgen. Perfect gezongen gaat te ver maar het klonk
gewoon goed.
Nog eenmaal moest Dissonant het pak aan want
donderdagmorgen, 1e kerstdag stonden de mannen om 11:30 in de RK-kerk Sint Jozef in Rozenburg. Ook nu weer een volle kerk met sopraan Jos
Semeins, Frans Gort achter het orgel en Dissonant.
Ook nu was er voldoende gelegenheid voor Dissonant om van zich te laten horen en dat deden de
mannen met veel plezier. En na afloop snel naar
huis, pak naar de stomerij en aan het gemeste
kalf.
Zondagmiddag 8 februari 2015 is Dissonant te zien
en te horen in de Onze Lieve Vrouwekerk van
Geervliet tijdens de 175e Geervlietse Muziekmiddag. Aanvang 14:00 uur. Verder verleent de sopraan Jos Semeins haar medewerking en onze
RMK-dirigent Martin van Broekhoven.
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Plusmarkt Brielle en Rozenburg waren beide een
belangrijke sponsor van de kerstconcerten in
Brielle en Rozenburg. De extra repetitie van
zaterdagmorgen 13 december 2014 in
Muziektheater de Ontmoeting kreeg een
bijzondere afsluiting. In plaats van na afloop naar
huis te gaan toog het hele koor naar de
Emmastraat alwaar de Plusmarkt gevestigd is. En
dat om een flashmob uit te voeren. Een geslaagde
actie. Martin ging met enkele volgelingen naar
binnen en begon midden in de winkel te zingen. Al
snel sloten de andere zangers zich zingend aan
met als resultaat dat uiteindelijk het hele koor uit
volle borst stond te zingen.

Concert reclame
Om een concert mogelijk te maken is een stukje in
de krant niet voldoende. Via de website, facebook,
twitter en mond op mond reclame worden concerten ook onder de aandacht gebracht.

Ook voor het grote kerstconcert in Brielle werd
stevig de trom geroerd. Om nog meer aandacht
voor het concert te vragen werd er wederom een
spandoek geplaatst bij de Landwinkel Klok aan de
Groene Kruisweg te Brielle. Mede dankzij Arie
Verboon, Klaas Qualm en Frank van der Meer.
Huisvlijt
Tijdens een onverwacht bezoekje aan John Lensink
kwam de vrije tijdsbesteding ter sprake. John is
niet alleen bariton, hij is ook verdienstelijk klusser
in Muziektheater De Ontmoeting. Vanaf den
beginne is John vrijwilliger en wekelijks in het
theater te vinden. Al doorpratend bleek dat John
veel meer is dan een klusser want het heelal, de
kosmos, asteroïden, hij weet er alles vanaf. Zijn
fantasieën daarover worden op doek vastgelegd.
Maar John maak meer en in zijn huis staan inmiddels tientallen stukken die zeker gezien mogen
worden. Onderstaand schilderij willen wij u zeker
niet onthouden.

Opperste concentratie in Brielle

Nieuwjaarsreceptie

Een van de kunststukken van John

Dissonant in Geervliet

Presentator Henk den Haan
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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; Busker BV, Hei- en Waterwerken Zaltbommel; Aannemingsbedrijf Van Dijk BV Maasland; A. van der Ende Maassluis; Slagerij Exquis Rozenburg; B.M.A. Fens-Verbeek Zwartewaal; M. van
Gennep Rozenburg; J.A. Gerrets Schiedam; V.O.F Gerla-Zuiddam ( Primera Rozenburg); F. GroeneveldMuis 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 'sGravenzande; 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; Piano
– en vleugelverhuur A. Keijzer Oud Beijerland; 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; Autobedrijf Swemmer BV Hellevoetsluis; Aannemingsbedrijf Verboon Maasland; J.J. Verhoev Rozenburg;
Vreugdenhil Tweewielers Rozenburg; Voskamp Meesterbakker Spijkenisse; H.E van der Schee De Lier;
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 mei 2015. Advertenties, waar of niet gebeurde verhalen,
foto’s of suggesties zijn van harte welkom bij de secretaris en/of Aart.
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