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Van de Voorzitter
Met een terugblik op 2017
Het jaar 2017 begon met de
nieuwjaarsreceptie op 5 januari, met koffie en of een
borrel en het gebruikelijke
handen schudden. Omstreeks 20:00 uur de huldiging van de jubilarissen en
het waren er 3 dit keer, Arie
Reedijk 40 jaar, Aart van Eijsden 25 jaar en Piet
van der Hoek 12 jaar½. Na dit officiële gedeelte
werd er nog wat nagepraat en geborreld en toog
een ieder omstreeks 22:00 uur huiswaarts maar
niet voordat er ‘Mnogaja Ljeta’ was gezongen onder leiding van Piet van den Berg. Onze dirigent
schitterde door afwezigheid vanwege het feit dat
hij enkele dagen daarvoor een flinke valpartij had
gemaakt op de ijsbaan in de Flevopolder. Na deze
gezellige avond in januari was het tijd om de draad
van de repetities weer op te pakken want in een
jubileumjaar wil je zeker met een mooi en goed
uitgevoerd muziekprogramma komen. Er moest
dus flink gerepeteerd worden en alle partijen
moesten er aan geloven en extra repetities bijwonen. Het eerste optreden van 2017 vond plaats in
Woonzorgcentrum Stuifakkers te Rockanje, maar
dat ging niet vlekkeloos want Martin was door fileleed veel te laat en Suus van Gurp drong er op aan
om toch maar vast te beginnen. Zo moest Piet van
den Berg wederom aan de bak. Dit ging niet helemaal vlekkeloos maar dat lag niet aan Piet. De begintoon werd niet opgepakt door het koor en ook
zagen sommige mannen onze inval-dirigent niet
staan. Gelukkig kwam Martin toch nog opdagen en
hebben wij bijna het gehele programma kunnen
zingen, tot grote tevredenheid van het publiek en
de organisatie daar. Op 2 maart eens iets geheel

anders. Aart van Eijsden had contact gelegd met
Radio Rijnmond en zo was het koor ineens vanaf
16:00 uur live te beluisteren via het programma
Rijnmond Nu van Ruud de Boer en regisseuse Miriam Wilkens en werden diverse personen geïnterviewd, waaronder ik als voorzitter, de dirigent,
Arie van Oudheusden en de beheerder van de
Ontmoeting. Wij mochten 3 nummers ten gehore
brengen en tussentijds kon Martin het e.e.a. toelichten. Omstreeks 19.00 uur vertrokken de reporter en technici van RTV-Rijnmond weer. Het was
voor ons een mooie gelegenheid om het koor te
promoten. Het eerste concert in dit jaar is ons jubileumconcert in De Ontmoeting op zaterdag 18
maart. Een volle, bijna uitverkochte zaal met medewerking van Blaaskwintet Hi-Five en Peter Verweij. Het concert is prima verlopen en wij kregen
van alle kanten complimenten over de keuze van
de gezongen nummers en de uitvoering ervan. Het
volgende hoogtepunt, de jubileumreis door Nederland met een riviercruiseboot. Vooraf was met
de weergoden mooi weer afgesproken. Zo werd
het een mooie reis met een tussenstop in Amsterdam, Enkhuizen, Kampen en Deventer. In Kampen
een geslaagd concert met Hervormd Kerkkoor
Kampen in de mooie Bovenkerk met na afloop de
ontvangst van het koorbestuur voor een drankje
aan boord van ons varend hotel. Zes april de jaarvergadering, die ook deze keer vlekkeloos verliep
en waarbij Leen onze penningmeester weer kreeg
te horen dat hij weer een poosje verder mag en
Folkert nog een keer werd bedankt voor de bewezen diensten in de muziekcommissie. De ziekenboeg zit aardig vol geeft Arie Verboon aan en wij
hopen allen de zieken weer gezond en wel snel terug te zien. Martin komt na de pauze binnen en
geeft aan dat hij een relaxt gevoel heeft overgehouden aan het jubileumconcert en dat de nieuwe
stukken prima liepen. Ook geeft hij aan weer een
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jaar bij het RMK te blijven als dirigent. 27 april
stond de koffie en oranjebitter klaar in het voormalig gemeentehuis van Rozenburg en mochten
wij samen met UDI de verjaardag van onze koning
vieren, samen met de inwoners van Rozenburg.
Een geslaagde happening die navolging verdient.
Een ander jaarlijks terugkomend gebeuren is de
dodenherdenking op 4 mei samen met UDI en
waarbij wij gezamenlijk vanaf de Stadswinkel naar
de begraafplaats aan de Molenweg lopen. Voor de
mannen van het koor voorwaar geen makkelijke
opgave want het in de pas blijven lopen is blijkbaar erg lastig en ook het netjes met zijn vieren
naast elkaar blijven lopen lukt nog niet erg en verloopt de terugtocht ook rommelig. Op 17 juni naar
Goedereede om daar de Portdagen op te luisteren
en zowel binnen in de eeuwenoude Hervormde

kerk als buiten op het gezellige plein op de Markt
op te treden. Het was prachtig weer en gezellig
druk op het plein en in de kerk en hoewel het koor
beter tot zijn recht komt in een gebouw met goede akoestiek, wij hadden het buitengebeuren toch
niet willen missen. De begeleiding was ook prima
verzorgd door Jacco van Splunder, een naam om
te onthouden. Al met al een mooi optreden, zeker
wat het binnen-optreden betreft hebben wij daar
een goede indruk achtergelaten. Op 6 juli volgde
de afsluiting van het seizoen en alle gezongen
nummers van de afgelopen maanden werden nog
eens ten gehore gebracht in ons eigen Muziektheater. De avond werd afgesloten met overheerlijke
haring. Na het zomerreces werd de kerstmap weer
ter hand genomen om alle nummers, welke door
dirigent en muziekcommissie waren uitgezocht,

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
¤ (natte) bouwkuipen
¤ natuurtechnisch grondwerk
¤ kadeverbeteringen

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

Uitvoering van projecten in Bouwteam of Design&Construct
Verhuur van grondverzetmaterieel
ISO/VCA**/BRL7000/FSC-gecertificeerd

3

flink te repeteren en om zo naar een mooi kerstconcert toe te werken wat gehouden wordt op 17
december in Muziektheater De Ontmoeting. Vorig
jaar 2016 was het goed bevallen om het concert in
de namiddag te houden, dus ook in 2017 was dit
weer het geval en deze keer met medewerking
van harpiste Reinilde Buys en met onze vaste
kracht Peter Verweij aan het orgel en achter de
vleugel. Eerst was er nog een optreden in de Welkomkerk te Rockanje met als voorganger dominee
Willem van der Kooij, voor ons geen onbekende en
een voor ons dan nog onbekende organist/pianist
Gert Seldenthuis. De reis huiswaarts op deze vroege morgen was nog even een dingetje want het
was inmiddels tijdens de dienst flink gaan sneeuwen. Het kerstconcert in Muziektheater De Ontmoeting op 17 december verliep prima, wat niet
helemaal gezegd kan worden van de repetitie een
paar dagen ervoor. Waaruit dus maar weer blijkt
dat als de opstelling van koor goed is en men naar
de dirigent kijkt wij het nog best kunnen. Als afsluiting van het jaar nog een klein concert in
Woonzorgcentrum Stuifakkers te Rockanje. Voor
de mannen van Dissonant nog een medewerking
aan de dienst in Katholieke kerk op 1e kerstdag
maar dit was dan ook het laatste van 2017. Het
bestuur wenst u allen een voorspoedig 2018 en
veel mooie concerten toe.
Voorzitter Kees Hokke

Warm buffet
Voorzitter Kees opent donderdag 9 november de
repetitieavond met de mededeling dat de Nieuwjaarsreceptie op donderdag 4 januari 2018 om
18:00 uur begint en dat er thuis niet gekookt hoeft
te worden. Er zal een warm buffet zijn, bestaande
uit diverse stamppot gerechten. Om de warme
hap gefinancierd te krijgen wordt van alle deelnemers een bijdrage van € 5,00 verwacht. Ondanks
dat het Nederlands elftal een vriendschappelijke
interland speelt tegen Schotland zijn er weinig
thuisblijvers. Er is verder weinig nieuws en er
wordt ingezongen met ‘Svjat Sanctus’. Ver na onze
pauze en net voor de pauze van onze jongens
scoorde Memphis Depay het enige doelpunt. Maar
toen was Martin aan het uitleggen dat hij het
tekststukje ‘verlichte etalage’ in Peter Koelewijn’s
‘Een heel gelukkig Kerstfeest’ niet zal veranderen

en dat de tenoren het moeten zingen zoals de
schepper het bedoeld heeft. Er wordt hard gewerkt aan ‘Gloria’ en om een ieder in serene rust
naar huis te laten gaan wordt de avond afgesloten
met ‘Leise Rieselt der Schnee’.

Gilles
Gilles Weeda is donderdagavond 16 november terug van ziekenverlof. Vanaf september zat Gilles,
na een ongelukkige val, in de lappenmand. Piet
van den Berg heeft een lumbale stenose ofwel een
vernauwing aan het wervelkanaal. Als Piet zich
goed voelt zal hij de repetities toch zoveel mogelijk trachten te bezoeken. Beter nieuws is dat Leen
Kuiper 45 jaar getrouwd is en ter ere van dat heugelijke feit in de pauze een rondje geeft. Zonder
protest werd dit aanbod aanvaard. Er wordt ingezongen met ‘While shepherds watched’. Met de
opmerking dat wij ‘Imagine’ van John Lennon niet
in de Welkomkerk in Rockanje zingen wordt de onrust daaromtrent weggenomen. Wel blijft het
nummer in het repertoire. De avond wordt afgesloten met ‘Tebe pojem’.

Dissonant
Dissonant heeft de draad ook weer opgepakt. Op
zaterdagmorgen 18 november kwamen de heren
bijeen in de RK-kerk van Rozenburg om onder leiding van Frans Gort het repertoire door te nemen
voor de medewerking aan de Kerstdienst op 1e
Kerstdag. Aan elk te repeteren lied kwam en zat
een end en ineens kwam bij Frans de opmerking
over een ‘plagale sluiting’. Dan denk je aan een
verloskundige vakterm maar het blijkt een afsluiting van een muziekstuk te zijn waarbij de afsluitende tonica wordt voorafgegaan door een subdominant. Even googelen en je bent weer helemaal
bij.

Leen Zevenbergen
Nog maar nauwelijks van de plagale sluiting bekomen is het alweer donderdag 23 november. Leen
Zevenbergen is terug van ziekenverlof en pakt de
draad weer voorzichtig op. Piet van den Berg is in
afwachting van een oproep om geopereerd te
worden en er wordt ingezongen met ‘Stille Nacht’.
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De avond staat volledig in het teken van het Kerstconcert en de medewerking aan de kerkdienst op
10 december in de Welkomkerk te Rockanje. Afgesloten wordt met ‘Tebe pojem’.

Gert Seldenthuis
Het is volle bak op donderdag 30 november. Speciaal
voor de kerkdienst in
Rockanje is organist Gert
Seldenthuis, die de dienst
daar zal begeleiden, ingevlogen. Maar voor er ingezongen werd met ‘Tebe popojem’ deelde voorzitter
Kees mee dat bariton Arie
Reedijk na een dienstverband van 41 jaar op 87 jarige leeftijd om gezondheidsredenen zijn lidmaatschap heeft beëindigd. Jammer. Paardentandarts
Henk de Wit was voor zichzelf naar de tandarts geweest en de naweeën van dat bezoek resulteerde
in een mond vol nieuwe tanden en napijn. In de
pauze vond de verkoop van speculaaspoppen
plaats. Voor Gert Seldenthuis was het ‘Dank sei
dir, Herr’ een lastig te nemen hobbel. Later bleek
ook het ‘Gloria’ voor de nodige hoofdbrekens te
zorgen. Maar daar zijn de repetities voor en uiteindelijk kwam alles weer goed. De Sint liet nog een
hele lading boterletters achter en zo werd het leuk
thuiskomen.

sen en baritons hebben weinig tekst maar na het
eerste couplet is het ‘pom, pom, pom’ toch een
behoorlijke aanslag op je mondbewegingen. De po
moet kort zijn en de m moet worden aangehouden. Als een vis in een kom maar dan met geluid.
Gelukkig kan in de pauze de pom weggespoeld
worden. Ook nu wordt na een avond hard werken
afgesloten met ‘Tebe pojem’.

Welkomkerk
Zondag 10 december
de dag van de Bruggenloop in Rotterdam. Een
week daarvoor kopte
Weekblad Voorne in
hun editie over Onrecht in de Welkomkerk te Rockanje. Dan vraag je
je af of het RMK daar nog zou moeten gaan zingen. Het bleek echter een andere strekking te hebben en niet over vermeend onrecht in de Welkomkerk te gaan maar om een schrijfmarathon van
Amnesty International welke op 10 december in
de Welkomkerk zou worden gehouden. Dus toch
maar afgereisd naar Rockanje voor de medewerking aan de kerkdienst in de Welkomkerk. Een
dienst waarin ds. Willem van der Kooij voor ging
en Gert Seldenthuis de muzikale ondersteuning
zou leveren. Thema van de dienst was ‘Vastdenker of Om-denker zijn’.

Tebe pojem
Dissonant repeteerde zaterdag 2 december weer
in de RK-kerk. Steeds een nuttige bijeenkomst en
in de beschikbare 1½ uur wordt er veel van Frans
Gort geleerd. Zo ook het geluid van het sluiten van
de deuren in de Parijse metro. Het fluittoontje wat
dan wordt gehoord is vergelijkbaar met het ‘tisja’
in de laatste regel van ‘Tebe pojem’. En daarvoor
hoef je dus niet naar Parijs.

Little Drummer Boy
Het is donderdag 7 december, volle bak en weinig
nieuws te melden. Er wordt snel ingezongen met
‘While shepherds watched’. Vervolgens staat het
‘Little Drummer Boy’ op het programma. De bas5

Welkomkerk Rockanje

foto Piet Blok

De lucht was bewolkt maar het was droog en de
Om-denkers zullen gedacht hebben dat het waarschijnlijk wel droog zou blijven en zo niet, dan
toch. In de dienst bleek al snel dat Van der Kooij

geen hoge pet op heeft van Donald Trump. Want
dat was een Vast-denker in zijn beleving. De ontwerper van de Heinz Ketchup fles is daarentegen
een Om-denker. Die ontwierp de fles zo dat deze
op z’n kop kan staan zodat je deze zonder te kliederen helemaal leeg kunt maken. Er komt geen
flessenschraper aan te pas. En zo ging dat nog
even door. Na eerst het ‘I need Thee every hour’
gezongen te hebben begon het heel licht te sneeuwen. Bij het ‘Zum Gloria’ ging het wat harder en na
‘You raise me up’ en ‘Tebe pojem’ gingen de hemelsluizen helemaal open. Bij ‘The first Noël’ bogen de takken reeds door onder de sneeuwlaag en
toen we na het ‘Dank sei Dir, Herr’ buiten kwamen
lag er een dik pak sneeuw. En dat in een uurtje
tijd. De thuisreis had iets weg van het liedje
‘Dodenrit’ van Drs. P waarin de volle trojka achterna gezeten wordt door hongerige wolven. Kou,
slecht zicht en door de sneeuw onbegaanbare wegen. Maar zonder ongelukken zijn we thuisgekomen en geen wolven gezien. De Bruggenloop werd
uiteindelijk vanwege de sneeuwval afgeblazen.

‘Heilige Nacht’. Wat nog wacht is het Kerstconcert
in Muziektheater de Ontmoeting op zondagmiddag 17 december en een optreden in Woonzorgcentrum Stuifakkers in Rockanje op vrijdagavond
22 december.

Kerstconcert
Zondagmiddag 17 december rond 14:30 uur stond
het podium vol. Iedereen had er zin in en tijdens
de generale was Martin nerveus maar ook vol goede moed. Peter Verweij bespeelde het orgel en de
piano en Reinilde Zevenbergen-Buijs wiens naam
in zoveel varianten hardnekkig verkeerd werd geschreven leverde op de harp haar bijdrage. Het is
nog tijdens de repetitie als Piet van Mill met zijn
vriend en een begeleidster binnenkomen maar dat
mocht de pret niet drukken. Groot was de verassing dat ook erelid Aad de Bode, inmiddels 95 jaar,
het concert kwam bijwonen. Terwijl het koor nog
snel een kop koffie dronk stroomde de zaal vol en
om 15:30 uur werd het muisstil in De Ontmoeting.

45 jaar getrouwd
Geboortekaartjes liggen al
lang niet meer op de piano
maar op donderdag 14 december kon voorzitter Kees
toch een heugelijke mededeling doen. Frank van der
Meer bleek 45 jaar getrouwd te zijn en beloofde
dat in de pauze het eerste
rondje van de bruidegom
zou zijn. Een goed initiatief,
Johan roert een gevoelige hulde daarvoor. Martin was
snaar
tevreden over de dienst in
Rockanje. Voor de pauze repeteerde Reinilde Buijs met haar harp mee en met
na de pauze Peter Verweij achter de vleugel en het
orgel werd er hard gewerkt aan het Kerstconcert
in De Ontmoeting. Het ‘Gloria’ zorgde voor verdeeldheid in het koor. De één vond het met orgelbegeleiding mooier en de ander hoorde liever de
piano. Het was nog geen 17 december dus er was
nog voldoende tijd over om een beslissing te nemen. Met nog twee optredens te gaan werd de
laatste repetitieavond van 2017 afgesloten met

Cornelia Molendijk beschreef in de Rozenburgse
Courant de sfeer in Muziektheater De Ontmoeting
als volgt.
Op het podium alle zangers van het koor en een
mooie harp die bespeeld werd door Reinilde Zevenbergen-Buijs. Aan de vleugel Peter Verweij, alles onder leiding van Martin van Broekhoven.
Slechts het podium was verlicht, zeer stil werd het
in de zaal. Daar klinkt het Stille Nacht zoals alleen
dit mannenkoor het zingen kan in samenzang met
het publiek. Er is een mooie afwisseling in het programma. Zacht weerklinkt het lied ‘Er ist ein Ros’
entsprungen’ door zoveel mannenstemmen. Reinilde Zevenbergen-Buijs speelt oude Engels kerstliedjes. De harp heeft een volle, warme klank.
Speels zijn we terug in onze jeugdjaren en genieten van de liedjes die we allemaal vergeten zijn.
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Het mannenkoor zingt drie liederen en hierna is er
samenzang. Dan mogen we weer luisteren naar de
harp met een ‘Wiegenlied’ en ‘Interlude’. Van de
volgende liederen van het mannenkoor schiet er
een boven alles uit: ‘Cantique de Noël’. Schitterend in een woord. Peter Verweij aan de vleugel
met een Instrumentaal Intermezzo. Een optreden
dat ook zeer gewaardeerd wordt door de toehoorders. Aanvankelijk werd er niet voor elk lied geapplaudisseerd, maar het muziekaal gehalte van deze middag is hoog en de sfeer zo echt in kerststijl,
dat men het niet laten kan om de musici met een
warm applaus te bedanken. Aan het einde van het
concert gaan allen vanzelf staan. We zingen ‘Ere zij
God’. Het mannenkoor zingt hierbij een geweldige
tegenstem. Vandaag waren we even te gast in
Bethlehem. En hoorden de engelen zingen.
Tot zover Cornelia. Al met al een mooie recensie
over een mooi Kerstconcert. Na het concert was er
nog gelegenheid om onder het genot van een versnapering even bij- en na te praten.

Voorlopige Concertagenda 2018
Vr. 09 mrt. Nieuw Rijsenburgh Sommelsdijk
Za. 24 mrt. Dag van de Amateurkunst
Do. 29 mrt. 91e Alg. Ledenvergadering
Vr. 27 apr. Koningsdag
Vr. 04 mei Dodenherdenking
Za. 05 mei Bevrijdingsconcert
Do. 12 jul.
Zomeravondconcert
Do. 30 aug. Start nieuw seizoen
Za. 27 okt. Holland Korendag Leerdam
Zo. 23 dec. Kerstzangmiddag
Zo. 24 mrt. 2019 Alzheimer Rozenburg

kwinkslag. Na het intro door de harpiste opende
het koor met ‘Stille Nacht’. Samenzang en koorzang werden afgewisseld met een harp improvisatie en een korte meditatie door Helene Perfors,
koopvaardijpredikant in de haven van Rotterdam
en verbonden aan de Protestantse Gemeente in
Oostvoorne. Peter Verweij speelde een kerstimprovisatie en Martin stal de show met zijn solopartij in het ‘Cantique de Noël. Arie las het gedicht ‘Er
is altijd licht’ voor en het koor sloot de avond af
met het ‘Tebe pojem’. Na het dankwoord van Suus
van Gurp was er nog samenzang met het ‘Ere zij
God’. Een leuk concert en een tevreden publiek.

Links Piet van Mill en rechts Aad de Boode op het podium

Stuifakkers
Het is vrijdagavond 22 december als het koor zich
opmaakt voor een miniconcert in Woonzorgcentrum Stuifakkers in Rockanje. Het RMK was met
een ruime bezetting aanwezig en door het koor
niet op het podium op te stellen maar in de hoek
van de zaal was het ineens een stuk prettiger toeven. Ook voor het publiek was het koor goed zichtbaar en nog belangrijker, goed te horen. Met Peter Verweij achter de piano en Angeline op harp.
Het muzikale deel stond onder leiding van Martin
en Suus van Gurp opende op de haar welbekende
wijze de avond. En dat is altijd met een vrolijke
7

Concert Stuifakkers

Dissonant
De mannen van Dissonant verlieten vrijdagavond
22 december als eerste Stuifakkers want zij moesten terug naar Rozenburg voor een huiskamerconcert. Het lukte een ieder om op tijd terug te zijn en
met de kerstmap onder de arm wachtte de mannen een warm onthaal. In 4 blokjes werden er
steeds drie kerstliederen gezongen waarna er tus-

sentijds gelegenheid was voor een drankje, een
praatje en een kop soep. Arie had nog een meditatie is zijn map en na een uurtje RMK-kerstmuziek
zingen en nog even napraten was het ook dit jaar
weer een geslaagd concertje.

RK-kerk
Dissonant had op 1e Kerstdag nog de medewerking aan de kerstdienst in de RK-kerk in Rozenburg. Om zover te komen hadden de mannen behoorlijk gerepeteerd. Een aantal keren op zaterdagmorgen bij Frans Gort en tussentijds ook nog
bij een der Dissonanten thuis. Aanvang dienst
11:30 uur, inzingen om 10:15 uur. Geen kerstontbijt maar na afloop wel een goed gevoel en op tijd
weer thuis voor het gemeste kalf. Voor aanvang
van de dienst werd ‘Es ist ein’ Ros’ Entsprungen’
gezongen. Na de schuldbelijdenis zong Dissonant
een niet RMK nummer ‘In Dulci Jubile’. Later in de
dienst werd ‘Tebe pojem’ en ‘Svjat Sanctus’ gezongen. Na de communie volgde ‘Joy to the world’ en
geeindigd werd met het samen zingen van ‘Ere zij
God’ waarbij Dissonant de tegenstem voor haar
rekening nam. Bij het verlaten van de kerk werd
‘White Christmas’ gezongen. Alle repetities wierpen hun vruchten af want Dissonant kreeg alle lof.

Nieuwsjaarsreceptie
Het is donderdag 4 januari 2018 als Muziektheater
De Ontmoeting zich vult met zangers en partners
voor het bijwonen van de Nieuwjaarsreceptie van
het RMK. En dat is elk jaar weer een gezellige bijeenkomst waar niet alleen onder het genot van
een drankje handen worden geschud maar waar
ook een warme prak werd geserveerd.

Slagerij Van Leeuwen van het Raadhuisplein liet de
koorleden kiezen uit een peen- en uien stampot,
een stampot zuur- of boerenkool, met of zonder
bal, of spek of worst, alle combinaties waren mogelijk en het ging er in als koek. De warmhoud bakken waren zo leeg en slechts een enkeling kon
voor een tweede keer opscheppen. Overigens was
dat geen probleem want er zou nog veel meer
hartverwarmends langs komen.
Martin
Een nieuwjaarsreceptie zonder toespraken is ondenkbaar en het is Martin die het spits afbijt. Hij
blikte tevreden terug op 2017. Een jaar met leuke
concerten o.a. in Kampen, het jubileumconcert in
De Ontmoeting, de deelname aan de Portdagen in
Goedereede, de kerkdienst in Rockanje en het
jaarafsluitende Kerstconcert. Voor 2018 staat er
nog niet veel op het programma maar er ligt nog
voldoende muziek waaraan gewerkt moet worden. Wordt dus vervolgd.
Op de immer drukbezochte nieuwjaarsreceptie
van het koor ontbreken ook dit jaar de jubilarissen
niet en die worden uiteraard toegesproken en in
de bloemen gezet. Speciaal voor deze gelegenheid
had het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond
Wim Bax als vertegenwoordiging naar Rozenburg
gestuurd om de jubilarissen te decoreren.
12½ lid van het RMK
Leen Kuiper sprak de leden toe die 12½ jaar aan
het koor verbonden zijn en Leen begon niet eerder
dan dat Arie van Baarle, Leen van Berkel, Douwe
Kunst en Kees Hokke met partners op het podium
stonden. Waar het K.N.Z.V. zangers huldigt vanaf
het 25 jarige lidmaatschap, het RMK wijkt daar positief op af en huldigt haar leden al bij een 12½ jarig lidmaatschap. Ook nu liet rekenmeester Leen
een stukje van zijn kennis van cijferen zien want hij
had uitgerekend dat met 4 x 12½ jarige jubilarissen er in totaal 50 jaar RMK op het podium stond.
Weliswaar geen van allen afkomstig uit Rozenburg, maar dat mocht de pret niet drukken.
Arie van Baarle
Als eerste werd bas Arie van Baarle uit Spijkenisse
toegesproken. Arie, inmiddels 78 jaar, is naast een
zeer gewaardeerd zanger ook de privé chauffeur
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van de in Zuidland wonende collega bas, Gilles
Weeda. Dat is wekelijks 20 km. omrijden en dat 40
keer per jaar hetgeen in 12½ jaar 10.000 km. is.
Maar daardoor hoeft Gilles niet meer in weer en
wind naar Rozenburg te fietsen of in smoking door
de sneeuw naar een Kerstconcert te komen. Hulde
voor Arie.
Leen van Berkel
Ook een man met veel kilometers in de benen is
bariton Leen van Berkel. Leen maakte echter beroepshalve de kilometers en wel als chauffeur op
een vrachtwagen. Toch overbrugt hij ook nu nog
de nodige kilometers want wekelijks wordt vanaf
de Weverskade in Maassluis de reis naar De Ontmoeting gemaakt. De gepensioneerde Leen is ook
bekend van zijn fokprogramma met Heidewachtels, een bruinposte langharig jachthondje. Eenmaal per jaar heeft hij een nestje vol en de pups
vinden gretig aftrek. Leen werd ooit door Aart
overgehaald bij het koor te komen zingen. Het zingen beviel Leen zo goed dat Leen ook Kees Hokke
en recentelijk Kees Poot wist over te halen om in
Rozenburg te komen zingen. En dat Leen graag
zingt is soms te zien op tv in het EO-programma
Nederland Zingt.
Douwe Kunst
Schiedammer en bariton Douwe Kunst zong aanvankelijk in het Schiedams Christelijk Mannenkoor
wat onder leiding stond van Martin van Broekhoven. Nadat dit koor op 31 december 2002 werd
opgeheven werden Douwe en Koert Swagerman
koorloos. Met de wetenschap dat Martin reeds
een aantal jaren in Rozenburg succesvol de scepter zwaaide verbonden beide heren zich aan het
RMK. Koert moest echter wegens ziekte vroegtijdig afhaken en Douwe kraakte in zijn voegen.
Maar mede dankzij 2 nieuwe heupen is hij nog
steeds van de partij en dat hopelijk nog vele jaren.
Kees Hokke
Een van de weinige nog werkzame zangers in het
RMK is bas Kees Hokke. Geboren en getogen in
Vierpolders waar hij, naast zijn dagelijkse werk als
uitvoerder in de grond- weg- en waterbouw, thuis
zelf gekweekte groente en fruit en kerstbomen
verhandelt. Het RMK was voor Kees geen onbekend koor want samen met zijn vrouw Marijke had
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hij al eerder concerten bijgewoond. In 2008 werd
hij gevraagd voor de bestuursfunctie van 2e penningmeester en in 2010 voor de functie van 2e
voorzitter. Als 2e voorzitter werd Kees voor de
leeuwen geworpen want tijdens de onvergetelijke
Canadareis was hij voor de Canadezen het aanspreekpunt. Bezoekers van concerten en de aanwezige hoogwaardigheidsbekleder werden als het
moest Engelstalig toegesproken. Vanaf 2011 is
Kees voorzitter van het koor. Inmiddels met een
ris van bestuursvergaderingen, concerten en jubileumreizen achter zich. Daarnaast is Kees nog
steeds een enthousiaste zanger.
Voor alle genoemde jubilarissen geldt ‘op naar de
25 jaar’.
Uit handen van Leen ontvingen de dames een
bloemetje, kregen de mannen de RMK-bokaal met
daarin hun naam gegraveerd en werden zij verrast
met een fles onvervalste RMK-wijn.

12½ jarige jubilarissen met v.l.n.r. Douwe Kunst, mevr. Van
Berkel, Leen van Berkel, Arie van Baarle, mevr. Van Baarle,
mevr. Hokke en Kees Hokke

Bokkenboer
Na de lovende woorden van Leen ging de microfoon naar 2e tenor Aas van Marion. In onvervalst
Rockanjees vertelde Aas over hoe het vroeger op
Stuifakkers er aan toe ging. Het was het Sodom en
Gomorra van Rockanje. De mensen waren daar
arm en corrupt, belastingontduiking was een
volkssport en fraude met de verhuur van woningen was een belangrijke bron van inkomsten. De
belastinginspecteur kon er geen vat op krijgen. Op
Stuifakkers woonde kleine boertjes en een van
hen was als bijbaan bokkenboer. Met zijn voortplantingsdriftige bok ging hij van de ene boer naar

de andere. Echter na een vruchteloze dag had de
bokkenboer wel heel weinig verdiend, zo weinig
dat er niet eens geld genoeg was om een borrel te
kunnen kopen. Hij scharrelde wat rond zijn stal
totdat er twee mannen langs liepen. De bokkenboer maakte een praatje met de passanten en na
een goed gesprek mondde het uit in een weddenschap. Wie het langst in de stal van de bok kon
blijven kreeg een halve liter jenever. De twee
mannen zagen dat wel zitten en kropen in het hok
bij de bok. De eerste man kwam na 1 minuut al
kokhalzend naar buiten. Nummer 2 kwam nog
geen minuut later. Vervolgens dook de bokkenboer het hok in. En toen kwam de bok naar buiten.
25 jarig jubileum
Als enige lid met een dienstverband van 25 jaar
werd Piet van den Berg toegesproken. Voorzitter
Kees nam de microfoon en sprak Piet als volgt toe.
Piet van den Berg
Piet van den Berg koorlid sinds 1 januari 1993 en
dus al weer 25 jaar lid van het Rozenburgs Mannenkoor en zover mijn informatie klopt altijd bij de
2e tenoren ingedeeld. Tijdens je werkzame leven
marconist op de grote vaart, waardoor wij al vele
malen hebben mogen genieten van de mooie verhalen over de reizen welke je door de jaren heen
hebt gemaakt.
Al vele jaren staan er verhalen in onze Nieuwsbrief
over sleepopdrachten en de daarbij behorende
tragedie zoals een tanker waarop een explosie had
plaatsgevonden en welke doormidden was gebroken. Tegenwoordig geniet je van je pensioen maar
zit je niet stil. Je hebt een koortje waar je wekelijks
mee optrekt en af en toe, als onze dirigent verlaat
is, laat je ons alvast de stemmen opwarmen.
Het nummer ‘Mijn Nederland’ wordt volgens jouw
nog steeds verkeerd gezongen en dan met name
het eerste couplet waar het woord “schittert” in
voorkomt, maar ja wij zijn erg hardleers. Je hebt
het koor een mooi muziekstuk geschonken, de
‘Deutsche Messe’ van Frans Schubert, waar wij al
vele malen stukken uit hebben geselecteerd en gezongen tijdens concerten.
In Nieuwsbrief 1 van 2015 lees ik dat je ook rondleidingen doet bij de Biberbunker welke zich bevindt in de duinen van Rockanje en waar je vol
vuur het een en ander over kunt vertellen en waar

je ook de bibliotheek van de bunker bijhoud. Alsof
het allemaal nog niet genoeg is ben ook nog een
fervent postzegelverzamelaar en taxateur. Kortom
een echte drukke baas die ook van een borrel
houd en lekker eten, want hij komt regelmatig in
een bepaalde lokaliteit in Brielle. Helaas gaat het
de laatste tijd qua gezondheid niet helemaal naar
wens, maar wij hopen dat het allemaal weer goed
komt en je je vaste plaats bij de 2e tenoren weer
inneemt.
Nadat Piet de nodige versierselen kreeg opgespeld
door Kees namens het RMK en door de voorzitter
van het K.N.Z.V. Wim Bax mocht mevrouw Van
den Berg de bloemen in ontvangst nemen. Vervolgens werden de 40 jarige jubilarissen op het podium gevraagd en door Kees toegesproken.
Folkert Koning
Folkert Koning, koorlid sedert 22 oktober 1977 en
dus al weer 40 jaar lid van het Rozenburgs Mannenkoor. Geboren en getogen in het Drentse Ruinerwold en na de lagere school en ambachtsschool de machinistenschool, waarna ook Folkert
de wereldzeeën heeft bevaren en dus, net als Piet
van den Berg, veel van de wereld heeft gezien. Het
varen heeft niet zo veel jaren geduurd want Folkert kreeg werk als operator bij Shell Pernis en
verhuisde van Ruinerwold naar Hoogvliet om na 5
jaar te verhuizen naar Rozenburg. In 1963 kreeg je
een nieuwe baan bij Kuwait Petroleum Europoort
ofwel Q8. Collega Arie van Oudheusden, ook werkzaam bij Q8 had je al veel verteld over het Rozenburgs Mannenkoor, maar het duurde nog 14 jaar
eer je de stap naar het koor zou maken. Een lage
drempel, want als je een borrel lustte was het al
goed, je behoefde niet over zangkwaliteiten te beschikken. De dirigent zou je wel de fijne kneepjes
van het vak bijbrengen en zo geschiedde. Je werd
door dirigent Aad van der Hoeven gestemd en ingedeeld bij de baritons. Volgens ingewijden de
beste partij van het koor en daar sta je nu nog
steeds. Er is veel gebeurd sinds 1977, je nam het
zingen bij het koor zeer serieus en bent samen
met een aantal andere koorleden koorscholing
gaan doen en heb je je het noten lezen eigen gemaakt. Het kleinkoor maakt van die kennis dankbaar gebruik als de begintoon gegeven moet worden van een te zingen stuk. Je bent vele jaren
10

koormeester geweest, iets wat je met verve hebt
gedaan en je liet niets aan het toeval over als er
ergens een concert gegeven zou worden. Vooraf
bezocht je de locatie en was je het podium aan het
opmeten om een zo mooi mogelijk plaatje te krijgen en alle mannen op de juiste plaats te zetten
en dat tot tevredenheid van de dirigent en bestuur. Folkert wij hopen je nog lang bij het koor te
houden, ondanks je al hoge leeftijd en daarbij behorende lichamelijke ongemakken en blijf nog lang
je CBtje bij ons drinken.
Gijs Ravenstijn
Gijs geboren op een steenworp afstand van België,
onder de rook van Roosendaal, vanaf 1962 een
echte Rozenburger en getrouwd met de Belgische
Nicole. Sinds jaar en dag voorzitter van de muziekcommissie van het koor. Na een aantal verhuizingen binnen de grenzen van de provincie Limburg
komt de familie in Rozenburg wonen. Gijs heeft
dan al 6 jaar bij de marine gediend als machinist
en heeft dan al veel van de wereld gezien. Al gauw
een baan aan de wal gevonden bij Brinkers in Zoetermeer, maar niet voor lang want Gijs wordt verzekeringsagent. Toch is dit het niet helemaal en
Gijs gaat werken bij het loonbedrijf van gebroeders Quak in de spruiten en als monteur. Zo kan
het gebeuren dat hij ook meewerkt aan een project op de Maasvlakte wat een jaar of twee in beslag neemt en een ieder zich nog wel kan herinneren. Ik heb het over de bouw van ANDOC, een
platform voor opslag van ruwe olie op zee, met
een basis van 100 x 100 m en uitgerust met 4 poten met daarop een metalen platform. De betonnen constructie is totaal 144 meter hoog.
Half 1978 werd Gijs gevraagd om zitting te nemen
in het bestuur van Stichting Nieuwe Schans wat hij
heeft gedaan totdat de stichting werd opgeheven.
Op 35 jarige leeftijd gaat Gijs werken als onderhoudsmonteur bij Cyanamid, het tegenwoordige
Kemira en klimt op tot voorman technische dienst.
Vanaf 1978 bestiert Gijs samen met zijn vrouw de
kantine van VV Rozenburg voor een periode van
14 jaar, buiten zijn gewone baan. Voor het koor is
hij steun en toeverlaat als het gaat om bladmuziek
in leesbare stukken te transformeren en in Capella
reader te zetten zo dat een ieder thuis kan studeren en zijn eigen partij kan beluisteren. Alle muziek van het koor en nog veel meer staat op de
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computer van Gijs en daar komt nog wekelijks wel
wat bij want het zoeken naar nieuwe nummers is
hem wel toevertrouwd. Gijs nog vele jaren gegund
bij het koor op je vaste stek zodat je de repetitietijd van elk stuk kan bijhouden.
Johan Rijken
De volgende in de rij is ook 40 jaar verbonden aan
het Rozenburgs Mannenkoor maar al 41 jaar zanger. Johan Rijken was in zijn werkzame leven postbode maar ook tussenhandelaar in alles wat je
maar kunt verhandelen zoals trainingspakken en
spijkerbroeken. Dat kwam mede omdat hij overal
in de Europoort en Botlek bekend was en op alle
fabrieksterreinen en bedrijven kwam. Zijn markante kale hoofd valt altijd en overal op en Johan is altijd in voor kwinkslag en grap tijdens de repetitie,
optredens en of vergaderingen. De vraag “hoe laat
gaan de bussen” komt regelmatig voorbij als de
lijsten rondgaan voor een concert en af en toe een
flinke uithaal met zijn basstem kan hij ook niet laten, zodat Martin af en toe een vermanende blik
werpt in de richting van de bassen. Het antwoord
van Johan is dan meestal “dat is de voorste rij.”
Met zijn vaste kamergenoot Aart heeft hij menig
avondje doorgezakt tijdens de reizen van het koor.
Hij heeft zijn hart op de juiste plaats en bezoekt
met regelmaat samen met zijn vriendin oud koorlid Piet van Mill waarvan hij dan ook weer verslag
doet bij het koor. Het jaar 2014 was Johan even de
weg kwijt en ging hij het bij het Randstedelijk proberen. Maar na deze dwaling kwam hij toch op zijn
schreden terug en in maart 2015 was hij weer terug van weggeweest. Het repertoire van het Rozenburgs Mannenkoor is nog niet zo verkeerd,
hoor ik regelmatig uit zijn mond vallen. Johan, wij
gaan er van uit dat wij nog vele jaren van je aanwezigheid en stemgeluid mogen genieten.

Internetadres
www.rozenburgs-mannenkoor.nl

Facebook
www.facebook.com/rozenburgs.mannenkoor

Twitter
twitter.com/RozenburgsMK

Cees de Haan
Cees de Haan, lid sinds 1 januari 1978, dus ook al
40 jaar lid van het koor. Een rustige man die graag
de handen uit de mouwen steekt en gezien je
technische opleiding en achtergrond een graag gezien gast bij Muziektheater De Ontmoeting om
daar met allerlei klussen te helpen, iets waar je nu
genoeg tijd voor hebt en wat je graag doet. Tijdens
je werkzame leven heb je een aantal jaren gediend
bij de marine als jongeling en je opgewerkt tot
korporaal machinist, waardoor je een baan aan de
wal kon krijgen bij DuPont in Dordrecht. Na een
jaar of 5 via gemeente Rotterdam gedetacheerd
bij AVR te Rozenburg en daar heb je tot je pensioen gewerkt. Je bent op het koor gekomen door
dat een huisbezoekende ouderling je er over vertelde en je hebt er tot op de dag van vandaag geen
spijt van want op een gegeven moment zing je
naast het Rozenburgs Mannenkoor ook nog samen
met je vrouw zelfs bij twee andere koren, Canticum Novum en de Cantorij. Het zijn er op dit moment nog steeds 3, als je het kleinkoor van het
RMK meetelt want bij Canticum Novum ben je inmiddels gestopt. Cees blijf lekker klussen in De
Ontmoeting, plezier houden in het zingen en genieten van verre reizen. Van harte gefeliciteerd
met dit jubileum.

Steekpartij
Alle jubilarissen werden, na door Kees toegesproken te zijn, gedecoreerd met het opspelden van de
jubileumspeld van het RMK en het K.N.Z.V. En de
bloemen gingen uiteraard naar de meegekomen
partners. Het opspelden bij bas Gijs ontaarde in
een steekpartij. Wim Bax had moeite met het
stugge, spijkerstoffen overhemd van Gijs. Met veel
kracht drukte hij de speld niet alleen door de stof
maar ook door het tere huidje van Gijs. En dat was
pijnlijk getuige de reactie van Gijs. Zijn Nicole had
er daarentegen minder moeite mee en hield het
niet droog. Gierend van de lach verliet zij als een
speer het podium.
Na alle commotie werd het weer stil in De Ontmoeting en had Kees nog 1 jubilaris op zijn lijstje
staan en wel Willem van Dam. En ook Willem werd
met partner Pia op het podium gevraagd en vervolgde Kees zijn toespraak.

Gouden RMK speld

K.N.Z.V. speld

Willem van Dam 1
De laatste in rij is bariton Willem van Dam, lid
sinds 1 januari 1968 en dus al 50 jaar lid van het
koor. Toch zijn er weinig wetenswaardigheden
over je te vertellen want je hebt nooit een stukje
in de Nieuwsbrief geschreven en ook andere koorleden weten niet veel te vertellen. Wat ik wel
weet is dat je een geboren Rozenburger bent, gewoond in de Prinsenstraat ook wel bekend als Vildersteeg, tijdens je werkzame leven bij bank en
een verzekeringsmaatschappij gewerkt en getrouwd met de dochter van 1 van de Rozenburgse
slagers. Op een gegeven moment verhuisd naar
Flakkee, zodat je wekelijks een aardige reis onderneemt om naar het koor te komen. Door je connecties hebben wij al vele malen in kerken op Flakkee en in Rockanje mogen zingen en hadden dan
als voorganger dominee Willem van der Kooij, ook
een oud Rozenburger, als ik goed ben geïnformeerd. Je hebt door de jaren heen al vele dirigenten meegemaakt en bent het Rozenburgs Mannenkoor trouw gebleven Willem, van harte gefeliciteerd met dit jubileum en wij hopen dat je nog
vele jaren de reis op donderdagavond zult ondernemen. Ook Willem werd de jubileumspeld van
het RMK opgeprikt en de speld van het K.N.Z.V.
behorende bij het 50-jarige lidmaatschap. En het
opspelden ging aanzienlijk voorzichtiger dan bij
Gijs.
Na alle lovende woorden door de voorzitter verzamelde alle jubilarissen zich met partner op het podium voor de groepsfoto. Omdat de consumptiebonnen nog niet op waren en er ook nog koffie
werd geschonken bleef men nog lang nazitten.
Een mooie avond die uiteraard werd afgesloten
met gezang. En toen gingen we weer over tot de
orde van de dag en worden we op donderdag 11
januari weer in Muziektheater De Ontmoeting verwacht voor de normale repetities.
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Alle jubilarissen op een rij. V.l.n.r. Kees Hokke, mevr. Van Berkel, Douwe Kunst, Leen van Berkel, mevr. Van Dam, Willem van Dam,
mevr. Ravenstijn, Gijs Ravenstijn, mevr. Van der Ark, Johan Rijken, Arie van Baarle, mevr. Van Baarle, mevr. Van den Berg, Folkert
Koning, Piet van den Berg, mevr. Koning, mevr. De Haan, mevr. Hokke en Cees de Haan.

Programma Muziektheater De Ontmoeting
Zo. 11 feb. Gemengd koor Spijkenisse
Za. 24 feb. Theaterconcert Helen Botman
Zo. 04 mrt. Accordeonconcert Risoluto
Wo. 07 mrt. Muzikale Kindervoorstelling
Za. 17 mrt. Vocalgroup LAVA
Za. 14 apr. Speelgoed- en Kledingbeurs
Za. 14 apr. Jaarlijkse uitvoering UDI
Za. 21 apr. Rozenburg’s Got Talent
Za. 05 mei Bevrijdingsconcert
Za. 26 mei Wellness Beurs

Pioniers van de Nederpop
Na twee succesvolle theaterseizoenen sloot Johan
Derksen zijn voorstelling 'Johan Derksen en de Pioniers van de Nederpop’ donderdag 28 december
2017 af in Ahoy. Samen met de Haagse band 'The
Clarks’ en de zangers van 'The Golden Earrings’,
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'The Shoes’, 'Johnny Kendall and the Heralds’,
'Alquin’ en 'The Motions’ en gitarist Erwin Java
(o.a. 'Cuby and the Blizzards’) zocht Johan Derksen
de fans nog één laatste keer op. De afgelopen
twee theaterseizoenen waren voor Johan en zijn
Pioniers een waar genot, de voorstelling werd in
heel het land enthousiast ontvangen door zowel
pers als publiek. Maar aan alles komt een end en
zo ook naar de terugblik naar de jaren 60. RTVRijnmond zond een complicatie van het afsluitende concert in Ahoy uit en bij een van de nummers
stond het Westlands Mannenkoor opgesteld en zij
zongen hun deuntje vrolijk mee. En dat kon, want
aan de vleugel zat onze Martin. Kaal kruintje, druk
doende en duidelijk herkenbaar. De uitzending
werd op zondag 7 januari elk uur aaneengesloten
herhaald en toen RTV-Rijnmond na 24 uur over
ging tot de orde van de dag, deed Omroep West
nog een duit in het zakje want zij zonden een aantal dagen later de samenvatting van het concert
uit. 24 uur achter elkaar. Niet te missen dus.

Willem van Dam 2
Onze 1e tenor Arie van Oudheusden, oud buurjongen van Willem van Dam, dook in zijn geheugen en
historisch archief en schreef zijn herinneringen
aan Willem op met het doel deze met ons te delen
in de RMK-Nieuwsbrief.
50 Jaar koorlid
Een jubileum met een gouden randje. Niet een ieder verdient een gouden speld. En dat zal in de komende jaren helaas steeds minder gebeuren. Wim
van Dam is een unicum. 24 jaar oud komt Wim
binnenstappen bij het Rozenburgs Mannenkoor.
Een jongen die mij razendsnel boven het hoofd
groeide. Dat laatste gebeurde niet alleen figuurlijk
maar ook letterlijk, daar waar ik bleef steken op
een schamele één-meter-vijfenzestig, groeide
Wim door naar de twee meter! Maar eerst nog
wat achtergrondnieuws. Beide werden wij geboren op Rozenburg en zelfs in de zelfde straat. Nou,
ja straat, het was een slapend binnendijkje, tussen
de Schanspolder en de polder Nieuw Rozenburg
waaraan aan beide zijden huizen waren gebouwd.
Nu had dit dijkje een illustere naam, de Vildersteeg. Had niets van een steeg, maar het toeval wilde dat er in vroeger tijden een vilder woonde. Het
was overigens een simpel straatje, met rustige bewoners. Toch was er wel wat standsverschil in het
straatje. Aan begin, de zuidzijde het gewone volk.
Ging men naar het noorden, daar vond je de gegoede burgers. Leen van Dam de vader van Wim
behoorde tot deze gegoede burgerij. Fietste mijn
vader ‘s morgen vroeg met een knijver gevuld met
brood en koude thee naar zijn werk, dan werd
Wim zijn vader pas wakker. Stapte, na het ontbijt,
uit de deur in het nette pak met lederen tas en
hoed op het hoofd in zijn Fordje, richting HAV
bank. Een goed voorbeeld doet goed volgen. Zo
doorliep Wim de lagere school van meester Quak
en vervolgens de Mulo in Maassluis. Was overigens niet bang voor vuile handen. Repareerde in
de werkplaats van Arie Groenewegen fietsen. Toch
ging Willem zijn voorkeur niet uit naar vuile handen. Het witte boord beviel hem beter, met de hoge hoed heb ik hem echter nooit gezien. Rozenburg werd te klein voor Wim. Maar eerst zocht en
vond hij zijn Pia. Hoe dat in zijn werk ging, dichtte
eens een koorlid, Gerrit de Jong in duidelijke klare
taal het volgende.

Hier Wim van Dam een man uit het volk.
Als kind in huis bij slager Stolk.
Daar komt hij ook niet voor het spek.
Al loopt het water uit zijn bek.
Voor hem geen vlees of vis
Het is Pia die zijn droombeeld is.
Niet uitgebeend hangend aan de haak
Maar kuis en teder is zijn smaak
De goede beschaafde babbel van Wim
Gaat ook bij vader Stolk er vloeiend in
Niet lang hierna, ziedaar
Heeft hij het ook met Pia voor elkaar
Hier sluit de dichter het gordijn
Zij wilden nu wel even samen zijn
Na stadhuis en kerk.
Volgde immers het fijne werk!
Met zijn droom onder de arm verhuisde Wim naar
Rockanje. Rockanje was ook het einddoel niet.
Weer een eiland verder in Middelharnis is het
waar hij uiteindelijk zijn rust vond. Zijn vroegere
werkzaamheden, verzekeren en al wat daar bij behoorde, heeft hij ondertussen achter zich gelaten.
Wie denkt dat Wim nu stilzit heeft het echter mis.
De handen waarmee hij eens fietsen repareerde
zijn nu van tijd tot tijd met andere zaken bezig.
Handen die sommige menselijke kwalen kunnen
verlichten. Daarnaast, en dat weet niet een ieder,
verricht hij vrijwilligerswerk. Wekelijks haalt Wim,
uit verzorgingstehuis Nieuw Rijsenburgh, bejaarden op en bezorgt deze een dag ontspanning. Zo
bestaat het leven van Wim van Dam een jongen
uit de Vildersteeg/Prinsenstraat uit zingen en zorgen voor ouderen, en laten we de zorg voor Pia
natuurlijk ook niet vergeten Voor Wim en al die
andere vrijwilligers die er gelukkig nu nog zijn las
ik eens de volgende spreuk.
“Als iedere vrijwilliger een ster kreeg werd het
nooit meer donker”.
Vijftig jaar Rozenburgs Mannenkoor en zorg voor
je naaste. Van het koor de gouden speld. Voor dat
andere werk wordt je wellicht ook nog eens beloond. Wij hopen in ieder geval dat het niet bij vijftig blijft. Dat diamantje wat bij zestig behoort
moet je gemakkelijk kunnen behalen.
Arie van Oudheusden
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Foutje
Na alle kerst- en oud- en nieuw perikelen achter
ons gelaten te hebben en we de weegschaal 4 kilo
terug hebben gezet moest er ook weer gerepeteerd worden. De draad werd op donderdag 11 januari opgepakt maar niet eerder dan dat voorzitter Kees had meegedeeld dat Annelord Braafheid
terug gaat naar zijn thuisland Curaçao en zijn
lidmaatschap heeft opgezegd. Jammer, want het
was een goede bariton. Kees ging verder en
vertelde dat IJsbrand Koornneef een
chemobehandeling moet ondergaan. Gelukkig zijn
de vooruitzichten positief. Gilles Weeda is ook aan
de betere hand maar laat nog even verstek gaan.
Ook wordt gevraagd of het RMK acte de présence
wilt geven op de Dag van de Amateur op zaterdag
24 maart. En dan, alle jubilarissen zijn op
donderdagavond 4 januari dik in het zonnetje
gezet, mooi toegesproken, met spelden gestoken
en met bloemen beladen, partners er bij, kortom
een heel mooi feest. Echter, de partner van een
van de 2e tenoren kwam met het verhaal dat haar
dochter in 1977 is geboren, dat namens het RMK
toenmalig bestuurslid Luuk Koornneef de
felicitaties kwam aanbieden en waarschijnlijk ook
nog een stukje kaas en dat als je 1977 en 40
optelt, dan kom je uit bij Arie van Pelt. Arie had
dus achteraf ook gehuldigd moeten worden.
Gelukkig kan het goedgemaakt worden en als Arie
terug is van vakantie, dan reist een delegatie van
het RMK-bestuur af naar Maasland om daar alsnog
de jubilaris te huldigen. Er werd ook nog
gezongen. Ingezongen werd met ‘Das Morgenrot’
en de avond werd afgesloten met ‘Jacob’s Ladder’.

Annelord Braafheid
Een week eerder was al
bekend gemaakt dat Annelord Braafheid terug
zal gaan naar Curaçao.
Maar op donderdag 18
januari kwam Annelord
zijn
voorgenomen
vertrek toelichten. In
zijn
afscheidswoord
beloofde hij “elke dag te
zullen bidden voor de
kanjers van Rozenburg.”
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Als dank voor zijn mooie worden werd hem het
‘Mnogaja Ljéta’ toegezongen. Kees mocht Piet van
den Berg en Gilles Weeda weer verwelkomen. Piet
zal pas eind januari geopereerd worden en zolang
hij zich goed voelt blijft hij de repetities bijwonen.
Uiteraard was iedereen nieuwsgierig wie die dame
achterin de zaal was maar dat geheim werd niet
onthuld. Na een avondje repeteren en snuffelen
aan o.a. ’Com Fly with me’ werd de avond
afgesloten met ‘Tebe pojem’.

Loeiende bassen
Voorzitter Kees mocht op donderdagavond 25 januari in zijn openingswoordje het boekje 50 jaar
Rozenburgs mannenkoor aanbieden. Erelid Aad de
Boode had het in zijn boekenkast staan en schonk
het aan het RMK. Vervolgens vroeg Kees of er belangstelling is om mee te doen in een gelegenheidskoor op de Meezing-zaterdag op 7 april 2018
in Spijkenisse. En dat samen met Gemengd Koor
Spijkenisse o.l.v. Ardjoena Soerjadi. Martin
begeleidt de koorzang op de piano. Het repertoire
is breed, van het ‘Slavenkoor’, het ‘Zigeunerkoor’
van Verdi, nummers uit de musical ‘My fair lady’
tot aan ‘Something inside so Strong’ van Labi
Siffre. Deze en veel andere nummers komen aan
bod op de gezellige meezing-zaterdag. De muziek
is van te voren beschikbaar. Plaats:
Ontmoetingskerk, Koningin Wilhelminalaan 1,
Spijkenisse; tijd 10 uur tot 15.30 uur/ inloop 9.15
uur. Deelname € 20,00 incl. lunch en muziek.
Als laatste nieuwsfeit mag Kees meedelen dat het
zopas gehuldigde 50-jarige RMK-lid Willem van
Dam de koorcompositie ‘Stoomboot op de
Missisippi’ heeft geschonken. Gijs Ravenstijn
maakt de bladmuziek gebruiksklaar voor de muziekmap en Capella reader. Terwijl Nico IJsseldijk
op krukken zijn plaats bij de baritons weer heeft
ingenomen wordt er ingezongen met ‘Home on
the Range’. In het ‘Can You Feel the Love Tonight’
moeten de bassen en baritons voor het Doo, doo,
Doo doo, Oooohen. Na weer een reeks Oooohen
vroeg Martin aan de bassen of zij toch vooral wat
minder wilde loeien. Na een avond repeteren
wordt het geheim van de mysterieuze dame achter in de zaal van vorige week opgelost. De dame
in kwestie is Rita de Goeij en zij zal met ons ‘La
Vergine degli Angeli’ zingen. Ook nu zat Rita weer

in de zaal en aanvankelijk had zij deze avond geen
stem. Toch kon zij het niet nalaten het met ons
mee te zingen. Dit alles ter voorbereiding aan de
medewerking aan het benefietconcert op 29
maart 2019 ten bate van de Stichting Alzheimer
Voorne-Putten en Rozenburg.

91 jaar
Het is donderdag 1 februari als Kees mag meedelen dat Piet van Dop 91 jaar is geworden. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit is het 1e rondje in
de pauze van Piet en als dank daarvoor wordt hij
luidkeels toegezongen. Ook is er nieuws over Piet
van den Berg, maandag 5 februari zal hij geopereerd worden. Als laatste en voor dat we inzingen
met ‘Take me home’ deelt Kees nog mee dat het
RMK op de Dag van de Amateurkunst zal zingen.
En dat is op zaterdag 24 maart. Na een avondje
do, do, do-en in het ‘I Dreamed A Dream’ en ‘Das
ist die Liebe der Matrosen’ wordt op verzoek van
Piet van Dop afgesloten met ‘Dank sei dir, Herr’.

En als er dan in de pauze een rondje gegeven
wordt, wel dan ziet de repetitiezaal er zo uit. Janny
van ’t Wout zag het en maakte bovenstaande foto
die ze de titel meegaf “Wat een gezellig rommeltje…….PAUZE”.

Holland Korendag 2018
Op zaterdag 27 oktober 2018 zal in de Pauluskerk
in Leerdam de jaarlijks door het KNZV Vereniging
Holland in samenwerking met het plaatselijke
mannenkoor de Holland Korendag worden gehouden. Het plaatselijk koor is hier het Stedelijk Leerdams Mannenkoor Zang en Vriendschap.

Deelnemende koren krijgen de gelegenheid voor
een optreden van 30 minuten, inclusief opstellen
en het podium verlaten. Voorafgaand aan het optreden bestaat de mogelijk om in te zingen in een
aparte ruimte.
Het deelnemende koor is geheel vrij in het kiezen
van het repertoire en er is geen verplicht nummer
of indeling in moeilijkheidsgraad.
Er zal een jury aanwezig zijn om de koren te beoordelen. De organisatie beveelt de koren aan om
zich te laten beoordelen, maar het koor is vrij om
anders te kiezen. Het maximaal aantal koren dat
kan deelnemen is 12.

Verkeerde tas
Op vrijdagmorgen 2 februari ontvingen wij van de
secretaris een alarmerend bericht. Wat bleek, de
avond daarvoor heeft iemand de verkeerde tas
met muziekstukken mee naar huis genomen. Dat
is vervelend, zeker als je, zoals de meeste van ons,
elke dag je muziek wilt doornemen. Nog erger is
het als in die tas ook nog een telefoon zit. Die
stond echter niet aan, want zoals het een goed
koorlid betaamd staat dat ding tijdens de repetitie
altijd uit. Bij de secretaris bleef het een week lang
stil en pas op de dag voor de volgende repetitie
kwam de zanger die zich de tas ten onrechte had
toegeëigend er achter dat hij de verkeerde tas
had. Ook dat is allemaal weer goedgekomen.

Griep
Voorzitter Kees mocht donderdagavond 8 februari
verheugd meedelen dat Jan Molenaar zijn tas met
muziekstukken en telefoon weer terug heeft.
Eveneens goed nieuws over het ziekenverloop van
Henk Lanjouw en de succesvol verlopen operatie
die Piet van den Berg onderging. Ondanks deze
positieve berichten wordt ook geconstateerd dat
de griep in het koor heeft toegeslagen. Er zijn nogal wat legen stoelen. Kees deelt ook mee dat we
op eigen gelegenheid op 9 maart naar Middelharnis gaan. Daarnaast wordt gevraagd of er belangstelling is om op 27 oktober mee te doen aan de
Holland Korendag in Leerdam en daar een leuke
dag van te maken met bv. een uitstapje naar De
Glasblazerij en het Glasmuseum. Als laatste deelt
Kees mee dat er op 5 mei een bevrijdingsfeest zal
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plaatsvinden in De Ontmoeting en dat het koor
daar ook aan zal meewerken. En na al dat nieuws
wordt er ingezongen met ‘De Nacht’. Vervolgens
werd er een begin gemaakt met het door Willem
van Dam geschonken ‘Stoomboot op de
Mississippi’. Ook werd ‘Come Fly with Me’ uit de
kast gehaald. Een moeilijk nummer waar nog een
avondje op gestudeerd moet worden. Hoe lastig
het nummer is blijkt als Martin wanhopig de 1e tenoren toeroept “jullie donderen bij de eerste vlaai
al naar beneden.” Maar die raakten niet van de
kook. De avond werd afgesloten met ‘Tebe pojem’
en de stoelen mochten blijven staan.

Busje komt zo
Het is donderdag 15 februari als 2e tenor Jan van
Leeuwen na langdurige afwezigheid zijn opwachting maakt. Piet van den Berg blijft nog een weekje
thuis maar hoopt de volgende repetitieavond
weer aanwezig te zijn. Kees deelt ook mee dat er
alsnog een bus naar Middelharnis zal rijden en dat
daarvoor een eigen bijdrage verwacht wordt. Dat
laatste geeft wat discussie omdat daar verschillend over gedacht wordt. Een deel van de leden
heeft het over een oude afspraak dat als de afstand 25 km. of meer is, er een bus zou rijden
waarbij de partners een eigen bijdrage moeten betalen en de zangers gratis zouden reizen. Anderen
spreken dit tegen en oude notulen geven vooralsnog ook geen duidelijkheid. Voorgesteld wordt
de discussie te sluiten en tijdens de komende ledenvergadering daarop terug te komen. Maar dan
is het optreden in Middelharnis al achter de rug.
Na wat onrustig heen en weer praten wordt er ingezongen met ‘Jacob’s Ladder’. Er werd hard gewerkt aan ‘Stoomboot op de Mississippi’ en ondanks dat het een lastig stuk is gaat het instuderen
als een trein. Om rustig naar huis te kunnen gaan
wordt afgesloten met ‘Sailing’ en het door Piet
Blok geschonken ‘Goin Home’. Piet wist toen nog
niet dat zijn kleinzoon Jeremy Udenhout met het
Nederlands elftal onder de 15 zojuist in en tegen
Italië met 2-0 had gewonnen. Jammer dat het elftal zaterdag 17 februari van dezelfde ZuidEuropeanen met 2-0 verloor.
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40 jarig jubileum Arie van Pelt
Door een jaren geleden gemaakte administratieve
vergissing stond er een verkeerde datum in de ledenlijst betreffende het lid worden van Arie van
Pelt (2de Tenor) bij het RMK. Februari 1979 moest
zijn februari 1978. Door deze omissie is Arie afgelopen januari niet gehuldigd tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Om dat recht te zetten is Arie, in
goed overleg, vandaag alsnog gehuldigd in zijn
eigen woning te Maasland. Een afvaardiging van
het bestuur is vandaag hiervoor naar Maasland
gereisd. Het was een hartelijke ontvangst.
Arie en z’n vrouw, de kinderen en een aantal kleinkinderen waren aanwezig en door de familie is ook
Jaap Moerman uitgenodigd, omdat Jaap de laatste
jaren steeds Arie ophaalt en ze gezamenlijk naar
het RMK gaan. Na de koffie met gebak en tijdens
een hapje en een drankje is Arie door het bestuur
toegesproken en werd het gouden RMK speldje
opgespeld. Vervolgens ontving Arie de bijbehorende oorkonde van het KNZV en de daarbij behorende speld van het KNZV. Natuurlijk was er ook een
mooi boeketje bloemen voor Coby van Pelt.
Het was een geslaagde huldiging en dit werd door
de familie zeer gewaardeerd.

V.l.n.r. Jaap Moerman, Leen Kuiper, mev. Van Pelt, Arie van
Pelt en Jan de Groot.

Bedankje
Een aantal dagen na de verlaten huldiging van Arie
ontving de secretaris onderstaand bedankje van
Coby van Pelt.
Beste mensen, even een bedankje voor het geweldige idee om Arie thuis alsnog in het zonnetje te
zetten vanwege zijn 40 jarig jubileum. Het was een
gezellig ontspannen middagje nogmaals heel hartelijk bedankt . Hartelijke groeten Arie en Coby
van Pelt. En zo kwam alles weer goed.

Even voorstellen
Arie van Oudheusden schreef al een stukje over jubilaris Willem van Dam maar op nadrukkelijk verzoek pakte ook Willem de pen en komt hij met het
volgende verhaal.

stormen doorstaan, zowel letterlijk als figuurlijk,
want er is in die 50 jaar wel het één en ander gebeurd op het koor. Gelukkig is de rust weergekeerd. Ik hoop nog jaren lid te blijven, in goede gezondheid op naar de 60!

Ik ben op 1- februari 1944 geboren in Rozenburg,
in de Prinsenstraat, toen nog de Vildersteeg, dus
een rasechte Rozenburger. Ik werd op mijn 23e
jaar lid van het koor, voor mannenkoor begrippen
vrij jong, maar toentertijd was er weinig te doen
op Rozenburg. Voetbal, gym, korfbal of de muziek.
Op een gegeven moment zaten Gerrit de Jong,
Jaap van Riel en Jan Molenaar bij ons aan de Acacialaan gezellig aan de borrel met een praatje over
het mannenkoor waarbij zij op het idee kwamen
dat ik ook maar lid moest worden. Alle leuke dingen werden natuurlijk benoemd. “Je drinkt er een
bietje, rookt je sigaretje en je leert er de mooiste
liederen zingen. Trouwens, Bram de Jong zal het
ook wel gezellig vinden een leeftijden er bij te krijgen.” Zo gedaan, niet wetend wat mij te wachten
stond, maar het was gewoon een openbaring. Onderin de Schans gingen we repeteren na eerst gestemd te zijn kwam ik bij de baritons en dat bleek
een gezellig groepje. In de pauze kon je van alles
kopen, koffie, bier, jenever, enz. Na de pauze weer
verder repeteren. dirigent Kriek met sigaar, asbak
op de piano en wij met een bietje onder de stoel.
Een bijzondere vertoning, het werd steeds gezelliger. Na de heer Kriek kwam Aad van der Hoeven
die drank- en rookwaar naar de pauze verbande.

Willem van Dam

Geluk bij een ongeluk
Het zat onze bas Gilles Weeda de laatste maanden
niet bepaald mee. Kwam hij eerst ongelukkig ten
val en moest hij daardoor een aantal repetities
missen, bij de laatste zware najaarsstorm stortte
ook zijn boerderijschuur in. In dezelfde periode
startte MCD-Supermarkt Zuidland een actie waarin het leukse, mooiste of ontroerendste ingezonden verhaal beloond zou worden met een goed
gevuld Kerstpakket. Ingrid de Bruijn won deze actie en schonk het pakket aan Gilles. En die was er
maar wat blij mee.

De mannen van het koor waren als één familie en
allen afkomstig uit heel Rozenburg. Ikzelf was inmiddels naar Rockanje verhuisd, daar leerde ik Hugo Monster kennen die ook meeging naar het
koor. Ook ‘ome’ Daan van Beelen was één van de
leden. Hij kwam uit Oostvoorne, was slager geweest en bracht elke donderdag leverworst mee.
Voordat hij weer op Oostvoorne werd afgeleverd
was er ook vaak nog een tussenstop bij café ‘het
Melkmeisje’ zodat het soms weleens ietwat laat
thuiskomen was. Gelukkig bleek de Rozenburgse
bloemenverkoper ook vaak aanwezig te zijn en
konden we met een bloemetje huiswaarts.
Ik ben verschillende keren verhuisd maar tot op
heden altijd lid gebleven van het koor. Heb veel

Gilles en mevrouw De Bruijn
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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; B.M.A. Fens-Verbeek Zwartewaal;
M. van Gennep Rozenburg; J.A. Gerrets Maassluis; V.O.F Gerla-Zuiddam (Primera Rozenburg);
Fam. Gerrets-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; Aannemingsbedrijf Kroes BV Maasland; J.T.H. Kroonen-Spronk Rozenburg;
fam. L. Kuiper Rozenburg; Restaurant La Caleta Rozenburg; J.J. Lensink Rozenburg; Meenhuis
Uitvaartverzorging Hendrik Ido Ambacht; Franada BV Brielle; M. van der Meer Rozenburg;
A. van der Meer-Romers Rozenburg; P. van Mill Poeldijk; 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; Fam. Werner Hellevoetsluis;
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 2018. Advertenties, waar of niet gebeurde verhalen, foto’s of suggesties zijn van harte welkom bij de secretaris en/of Aart.
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