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Van de voorzitter
Nogmaals de beste wensen voor het
nieuwe jaar 2014 voor u en de uwen.
2014, een jaar waar qua concerten nog
niet veel op de agenda staat, maar daar
gaan we aan werken. Wat al wel op de
agenda staat, is een optreden met
Sempre Crescendo uit Hellevoetsluis,
ons jaarlijkse kerstconcert ditmaal met
Wendy Krikken en medewerking aan 400
jaar Maassluis met een optreden op sleepboot Elbe.
Een terugblik naar 2013
2013 was qua concerten een rustig jaar met een aantal vaste
optredens zoals het Blankenburgconcert in Rozenburg op 25 juni
en het zomeravondconcert 4 juli in De Ontmoeting. Verder werd op
27 oktober medewerking verleend aan een zangdienst in
Zevenhuizen, het thuisadres van onze vaste organist Peter Verweij.
Kerstzang in verzorgingstehuis Markenburgh te Spijkenisse op 19
december, kerst samenzang in De Ontmoeting 22 december en ons
grote kerstconcert in de Bedevaartkerk aan de Rik in Brielle op 23
december met medewerking van Opera Familia, Antoinette
Lammers en Peter Verweij. Gezien de positieve reacties welke ik
van diverse kanten heb mogen ontvangen, denk ik dat het een
geslaagd concert is geweest en dat dit voor herhaling vatbaar is.
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 tot het
slagen van dit concert, maar in het bijzonder de pr commissie Frank
van der Meer, Arie Verboon, Klaas Qualm en Cees van’t Wout. Ook
Aart van Eijsden bedankt voor het ontwerp en het drukwerk, Rinus
Selling bedankt voor het voorwerk naar het concert, tijdens en na

afloop van het concert. Ook Peter Korres
bedankt voor het updaten en bijhouden van de
website.
We hebben 4 januari jl. met z’n allen weer
genoten van het samenzijn op de boot de
Marlina van rederij Fortuna, een ieder had het
naar de zin aan boord. Er was genoeg te eten
en te drinken aan boord en buiten gleed het
landschap langzaam aan ons voorbij. Ook het
bezoek aan een nieuw stukje Nederland, de
tweede Maasvlakte, was voor een ieder een
mooi uitstapje. De meeste onder ons zullen dit
mooie waterbouwkundige hoogstandje nog
niet vanaf het water hebben aanschouwd. Ook
onze gast aan boord, Albert van der Zijp vond
het een mooie start van het nieuwe jaar, zo
alle koorleden met aanhang aan boord, zo een
boottocht door de Rotterdamse havens.
Achter de schermen wordt al weer gewerkt
aan de organisatie van de eventuele te houden
concerten in dit nieuwe jaar, en wij hopen dat
het weer een fijn muzikaal jaar zal worden met
mooie concerten en veel toeschouwers en dat
het qua gezondheid met een ieder goed blijft
gaan.
Cees Hokke
Moderne wijze van communiceren
Naast de website van ons koor is het inmiddels
ook mogelijk om het koor te ‘twitteren’ en het
koor op facebook te volgen. Peter Korres heeft
een twitteraccount aangemaakt en een
facebookpagina geopend. Doel is om b.v.
concerten via twitter en/of facebook
wereldwijd onder de aandacht te brengen.
Het twitteraccount is twitter.com/
RozenburgsMK en de Facebookpagina is terug
te vinden op www.facebook.com/
rozenburgs.mannenkoor

Boodschap
Op vergelijkbare wijze waarop Luther zijn
stellingen aan de kerkdeur zou hebben
genageld, zo prikte Hanne van Riel, echtgenote
van onze inmiddels overleden oud voorzitter
Jaap van Riel, bijgesloten kerstkaart op de
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toegangsdeur van De Ontmoeting. Een
boodschap die u niet onthouden mag worden.

Rozenburg, 23 december 2013, Mannen, Wees nog lang
gelukkig en gezond en streel oren en roer harten in tijden van
vreugd en tijden van smarten. Dank voor alles wat u ons
bood.
Hanneke van Riel-Logeman

Bedankje van Piet Breukel
Onderwerp: kerstconcert
Brielle.
“Ik vond het een geweldige
belevenis om nu al met het
koor mee te mogen zingen.
Heb er echt van genoten. Dat
merk je pas echt als je er
tussen staat, tussen een koor
wat er mag zijn, geweldig. Daarom fijn dat ik
mee mocht zingen na zo een korte tijd.
Kan niet wachten tot we weer moeten gaan
repeteren. Dus bij dezen wil ik het hele koor
bedanken dat ik zo ben opgenomen bij jullie.
Zou u dit door kunnen sturen naar de mensen
met email? En dan wens ik natuurlijk alle
mensen een HEEL GELUKKIG KERSTFEEST.
En laten we hopen, ook een gezond 2014.”
bariton Piet Breukel

Het volgende bericht ontvingen wij van Errol
Kemble.
“Geachte allen, ook ik begin per januari met
heel veel vreugde in mijn hart aan ons
geweldig, adembenemend zangavontuur!”
Met een warme groet, Errol Kemble bariton.
Aan de verzoeken tot plaatsing wordt uiteraard
graag voldaan.
Leo Fens
Op 14 oktober 2013 heeft ons
het bericht bereikt dat oud
koorlid Leo Fens is overleden.
Voordat Leo door ziekte
gedwongen afscheid nam van
het koor had hij altijd een
prominent plekje bij de 2e
tenoren. De afscheidsdienst
vond plaats op vrijdag 18 oktober om 13.30
uur in de Hervormde St. Martinuskerk te
Zwartewaal. Tijdens de dienst zongen we met
ruim 40 zangers en onder leiding van Martin ‘I
need thee evry hour,’ ‘Good night, dear
Friend’ en het eerder door de familie Fens
geschonken nummer ‘Whispering Hope.’ Na de
plechtigheid was er gelegenheid voor een
kopje koffie in gebouw “de Gaffelaar.” Leo is
maandag 21 oktober in besloten kring
gecremeerd.
De afscheidsdienst in de St. Martinuskerk
inspireerde onze Henk Hey tot het schrijven
van de volgende tekst.
Leo bedankt
Het Rozenburgs Mannenkoor, heeft op vrijdag
18 oktober j.l., ingetogen afscheid genomen
van ons vroegere koorlid, Leo Fens. Het koor
was gevraagd om de afscheidsdienst met
enkele liederen te ondersteunen en om twee
redenen heb ik daar persoonlijk graag aan
Internetadres
www.rozenburgs-mannenkoor.nl

Facebook
www.facebook.com/rozenburgs.mannenkoor

Twitter
twitter.com/RozenburgsMK

meegewerkt. Ook omdat het zo mooi was en
zo goed klonk, zijn die redenen er de oorzaak
van dat ik behoefte voelde om dat aan u uit te
willen leggen. De laatste jaren dat Leo nog
actief lid was, had hij steeds meer steun nodig
van hen die tijdens de repetities naast of
achter hem zaten. Ook de samenstelling van
zijn muziekmappen was regelmatig een
puinhoop en kon hij niets meer vinden. Hij kon
mij dan op zijn speciale manier aankijken
wanneer ik voor hem alles weer op volgorde
had
gebracht en wist op zo'n moment maar
moeilijk de woorden te vinden om mij
daarvoor te bedanken. Wel wist hij dat een
schouderklopje ook veel kan betekenen en die
heb ik dan ook vaak mogen incasseren. Ik heb
het graag voor hem gedaan. Het moment
kwam dat hij ook de repetities niet meer kon
bijwonen en daardoor het lidmaatschap werd
opgezegd. De verbondenheid met het
Rozenburgs Mannenkoor ging echter niet
verloren want Leo werd sympathisant van het
koor. Op het moment van die overgang is, hoe
jammer dan ook, het persoonlijke contact ook
verloren gegaan maar, middels het "Wispering
hope", een door hem aan het koor geschonken
muziekstuk, kunnen we toch zijn persoon in
herinnering houden. De tweede reden is een
eigenlijk een spontaan opgekomen stille wens.
Het is al enige jaren geleden, dat mijn vrouw
en ik op een Open Monumentendag een
fietstocht maakten langs diverse daartoe
opengestelde gebouwen. De start was bij het
Oude Jachthuis in Rozenburg en daarna
volgden in Brielle de tot huisartsen praktijk
verbouwde Jacobskerk en het pand van de
voormalige Rechtbank in de Voorstraat. In de
Nobelstraat werd de kerk van de H.H.
Martelaren van Gorinchem bezocht alwaar de
sfeer op dat moment werd opgeluisterd door
een muziek gezelschap en boeiend orgelspel.
Wij hadden echter goed gegokt om het, voor
ons althans, meest interessante object voor
het laatst te bewaren. De St. Martinuskerk in
Zwartewaal. Met begeleiding van een dame die
ons veel wist te vertellen, werd eerst buiten
het één en ander uitgelegd over de historische
zaken zoals de ouderdom, bouwstijl en het
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doel van het bouwen op een terp. Eenmaal
binnen werd pas écht duidelijk waarom dit
gebouw valt onder de bewaking van

Monumentenzorg. De inrichting van de
kerkzaal en het lithurgisch centrum, de blauwe
kleur van het plafond en het meer dan
honderd jaar oude orgel, zullen door de echte
kenners stellig als juweeltjes gekoesterd
worden. Kortom, een ruimte die, zo werd
verteld, ook bijzonder geschikt blijkt om er te
zingen. Op dat moment ontstond dus de
gedachte dat het dan ook mooi zou kunnen zijn
om hier met ons RMK een concert te
verzorgen. Realistisch gezien komen er bij de
organisatie van zoiets natuurlijk zaken naar
voren die dat eigenlijk onmogelijk maken en
die mijn ideeën dan ook bij voorbaat al in rook
deden opgaan. Geheel onverwacht is nu mijn
wens toch in vervulling gegaan en hebben wij
gezongen in dit bijzondere monument in
Zwartewaal. Leo heeft er bij leven
waarschijnlijk nooit bij stilgestaan dat hij naast
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de schouderklopjes nog andere manieren had
om zijn waardering voor het koor te uiten.
Persoonlijk beschouw ik echter de door hem
geboden mogelijkheid om in de
St. Martinuskerk te mogen zingen als een heel
mooi gebaar en zeg dus nogmaals heel
nadrukkelijk…..Leo! Bedankt!
Henk Hey
Huisuitzetting
Donderdagavond 17 oktober, kerstrepertoire
op schoot, uiterste concentratie, net na half
negen ineens een oordovend snoei scherp
geloei. Wat blijkt, ontruimingsalarm in
Muziektheater De Ontmoeting. We waren er
lichtjes op voorbereid maar toch was het even
schrikken. En binnen 5 minuten stonden we
allemaal op straat en gelukkig regende het
niet. Bas Cees werd niet vergeten en door een

Jaap keek en zag dat het goed was

paar sterke armen naar buiten geholpen.

Nieuwe leden

Sinds
21 nov. 2013
Henry Rabouw
2de Tenor
Rozenburg

Sinds
28 nov. 2013
Anton Moerland
1ste Tenor
Spijkenisse

Sinds
7 dec. 2013
Errol Kemble
Bariton
Rozenburg

Koppen tellen en dan weer naar binnen

En waar de kapitein van de Costa Concordia als
eerste van boord ging, onze bas Jaap en
voorzitter van Muziektheater De Ontmoeting
bleef als laatste binnenboord. Hij volgde alle
verrichtingen stoïcijns, keek zijn ogen uit en
zag dat het goed was.
Buiten werden de koppen geteld en nadat het
gebouw was vrijgegeven mochten we weer
naar binnen. En daar stonden de
versnaperingen ons al op te wachten. Het was
pauze, de koffie en een soesje van jarige Marco
Ligthart hielpen ons over de laatste schrik
heen. Conclusie, een goed geslaagde
ontruimingsoefening zonder gewonden.

Voorlopige concertagenda
27 mrt.
17 mei
Medio 2014
Medio juni
10 juli
17 juli
4 sept.
21 dec.
23 dec.

Henry, Anton en Errol, veel zangplezier
toegewenst.

Verloting K.N.Z.V.
Er rijdt nog niemand van ons in de hoofdprijs
van de loterij welke de Koninklijk Nederlands
Zangers Verbond heeft uitgeschreven. De
trekking van verloting zal op 1 maart, 1 april (je
echt) en op 15 april plaatsvinden. Wacht dus
nog even de aanschaf van een nieuwe auto,
wellicht ben jij de winnaar. De spanning stijgt
want de meeste van de aan het RMK ter
beschikking gestelde 100 loten zijn verkocht.
Het overgrote deel werd al verkocht tijdens de
nieuwjaarsreceptie aan boord van
passagiersschip Marlina.
Wordt vervolgd

Jaarvergadering
Maassluis 400 jaar*
Medewerking met Sempre
Crescendo Hellevoetsluis*
Iets in de Kloostertuin*
Blankenburg
Zomeravondconcert in
De Ontmoeting
Open repetitie, start nieuw
seizoen
Kerstzang middag in
De Ontmoeting
Kerstconcert met Wendy
Krikken in de Bedevaartskerk*

*= onder voorbehoud
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Complimentje
Complimentje n.a.v. onze medewerking aan de
kerstviering in Marckenburgh te Spijkenisse
aan ons concertcommissielid Wim van Vliet
kreeg toegestuurd.
Beste Wim,
Dank je wel voor de fijne samenwerking.
De bewoners hebben het als zeer mooi
ervaren!
Wil je heel het mannenkoor bedanken voor
hun inzet!
Mvg Peter Zoon.

Nieuwe koormeester
Hoe de nieuwe koormeester, Rinus Selling, zich
na een concert ontspant en de opgehoopte
agressie en spanningen van zich afzet ziet u op
deze foto. Arie Kleijwegt maakte de foto en
bedacht de onderstaande tekst.

Onze nieuwe koormeester kan sturen en lachen tegelijk.

Bericht van de zorgcommissie
Zoals het er nu naar uit ziet hoeft Wil de Bruyn,
onze 2e tenor niet geopereerd te worden en
hoopt hij binnenkort weer op zijn vertrouwde
plek te staan zingen.
Piet van de Hoek, bariton en ons oudste lid, is
als u dit leest waarschijnlijk geopereerd aan
zijn dikke darm. Via een kijkoperatie is er een
stukje darm verwijderd. We wensen hem een
voorspoedig herstel toe en hopen hem weer
binnenkort op z’n plek te zien staan en zingen.
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Arie van Oudheusden, 1e tenor en erelid kreeg
te horen dat de laatste kuur goed is
aangeslagen en hij 3 maanden mag weg
blijven.We blijven met Arie optimistisch over
het vervolg van zijn behandeling.
George de Gier, oud koorlid bij de bassen,
berichtte ons dat hij binnenkort weer
geopereerd zal worden. Het zal waarschijnlijk
een open hart operatie worden, met enkele
omleidingen en een nieuwe aortaklep. We
hopen met George op een goed resultaat.
We kregen ook een droevig bericht dat Luc
Boom, oud koorlid bij de bassen, na een kort
ziekbed is overleden. Een afvaardiging van het
koor heeft Luc de laatste eer bewezen en de
familie gecondoleerd met het verlies.
Met vriendelijke groet, de Zorgcommissie
Zevenhuizen
Zondag 27 oktober 2013 werden we verwacht
in de Dorpskerk te Zevenhuizen en dat is ook
de kerk waar Peter Verweij het orgel bespeelt.
Om 16:30 uur en de teleurstellende uitslag
Feijenoord-Heracles reeds in het achterhoofd,
vertrok de volle bus vanaf De Ontmoeting
richting Zevenhuizen. Echter niet zonder een
tussenstop op de Tienmorgenseweg en bij de
Mac in Hoogvliet.
Zeker de tussenstop op de Tienmorgenseweg
was nodig want bijna de helft van het koor
woont inmiddels in de woon-zorg omgeving
nabij Blankenburg. Na een lange rit in het
duister arriveerde het gezelschap om 17:45 bij
de kerk. Een mooie kerk en goed aangelicht.
Het ontbrak niet aan de gebruikelijke chaos bij

het opstellenen. Veel geschuifel met stoelen
en selectief doof voor de instructies van de
koormeester vlak voor het inzingen. En er was
nog even tijd voor de koffie. Om 19:00 begon
de dienst o.l.v dominee Van Vreeswijk. Wij
mochten de dienst opluisteren met het ‚Izje
Cheruvimi’ en ‚Kol Slaven.’ Na de meditatie
zongen we ‚Whispering hope.’ Samen met de
gemeente werd ‚I need Thee’ in combinatie
met het lied ‚Elk uur, elk ogenblik’ gezongen.
Na de geloofsbelijdenis volgde koorzang en
brachten wij het ,Zum Gloria.’ Na de dienst
sloot het koor af met ‚Dank sei dir, Herr.’ Een
geslaagd optreden waar met een goed gevoel
op teruggekeken kan worden.

Visitekaartje
Even een mededeling. Speciaal voor die
leden die in de afgelopen twee jaar lid
geworden zijn van het RMK. Het betreft het
visitekaartje in het daarvoor bestemde
insteek vakje van uw concertmap. Het is
bijzonder handig wanneer uw naam
vermeld staat in de concertmap zodat,
wanneer er sprake is van een onbedoelde
verwisseling, ze zijn nu eenmaal allemaal
zwart, de oorspronkelijke gebruiker hem
weer terug bezorgd kan krijgen. Ook draagt
een nette en verzorgde map natuurlijk bij
aan een verzorgde uitstraling van ons koor.
Wanneer u dan ook niet in het bezit bent
van een visitekaartje waar uw naam op
staat, geef dit dan onverwijld even aan mij
door. Overige leden die het kaartje kwijt zijn
of b.v. een bekrast of beschadigd exemplaar
hebben, kunnen vanzelfsprekend ook een
nieuwe bekomen. Maar ….., wel even aan
mij laten weten a.u.b.
Met vriendelijke groet,
Bibliothecaris Henk Hey
Kerstzang Rozenburg
Zondagmiddag 22 december, ons eigen
Muziektheater, min of meer volle bak en de
grote generale voor het kerstconcert op 23
december. Er mocht dus nog wel wat fout

gaan maar klaarblijkelijk zat het repertoire
er zo goed in dat het bijna foutloos ging.
Geopend werd er door Cees Hokke. Voor
allen een hartelijk welkom. Begonnen werd
met het ‘Stille nacht.” Het eerste couplet
door het RMK, het tweede couplet in
samenzang en couplet drie weer door het
koor. Een gevaarlijke stunt want vaak is het
lastig na samenzang weer de eigen partij te
zingen. Maar het lukte. De middag verliep
vrijwel geruisloos mat samenzang, een
piano intermezzo van Martin, de twee
declamaties van Arie en natuurlijk ons eigen
kerst repertoire. Uiteindelijk werd het een
fijne zangmiddag en kon een ieder met een
goed gevoel naar huis. En de mannen van
het koor, wel die maakte zich op voor de
grote finale in Brielle.

Kerst samenzang in De Ontmoeting
foto Annemieke Oprel

Voorbereiding Kerstconcert Brielle
Je moet er wat voor over hebben om de
Bedevaartskerk vol met toeschouwers te
krijgen. Wie dacht dat lid zijn van de PR
commissie van het Rozenburgs Mannenkoor
een rustig baantje was waar alleen maar de
hersens en de tong gebruikt moet worden
komt bedrogen uit. Uit bijgaande foto's blijkt
dat deze mannen ook af en toe de handen uit
de mouwen moeten steken en zich in de
blubber moeten begeven. Het is wel een
voordeel dat leden van de PR commissie
vroeger in de aannemingswereld actief zijn
geweest, want hun kennis en materialen heeft
goed bijgedragen om deze klus te kunnen
klaren.
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Eerst moesten de spruiten van het land en dan
pas mochten de borden geplaatst worden.
Intussen kunnen de mannen geen spruit meer
zien.

• wo. 5 feb. Wie komt er in mijn huisje
• za. 22 feb.
• za. 1 mrt.
• wo. 5 mrt.
• zo. 9 mrt.
Arie neemt het voortouw, Frank geeft een zetje, Klaas
denkt ‘t gaat eigenlijk best zo en Jaap Moerman maakte de
foto

• wo. 2 apr.
• zo. 13 apr.
• zo. 11 mei
• za. 17 mei
• za. 24 mei

kindervoorstelling vanaf 2 jaar;
America in Songs met
The Senior String Band;
Van Berini tot Solex
Van Iers, Americana tot eigen
muziek;
Klaas Vaak
Kindervoorstelling vanaf 4 jaar;
Pessoa Amalia, Portugese pas
sie van fadozangeres Maria
Fernandes;
Ans en Frans van de dierenam
bulance, kindervoorstelling
vanaf 4 jaar;
Concert jonge Musici
Podium voor jonge talenten;
Moederdagconcert
Liene Maders—Stradina;
Popkoor Puur Zang en zo
Talen van mijn tong;
The Parking Lot Pickers, classic
country om naar te luisteren of
om op te dansen.

Arie doet de fine tuning

De klus is geklaard.
v.l.n.r. Klaas Qualm, Jaap Moerman en Arie Verboon
de foto werd gemaakt door Frank van der Meer
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Klussers gevraagd
Heren koorleden, zo u weet, repeteren wij
sinds 2008 in het Muziektheater De
Ontmoeting, wat voorheen de Gereformeerde
kerk De Ontmoeting was. Doordat het aantal
kerkgangers sinds enige jaren sterk terugloopt
is binnen de kerkelijke gemeenschap een
samenwerking ontstaan tussen de
Hervormde- en de Gereformeerde
genootschappen. Binnen deze nieuwe
organisatievorm was er geen noodzaak meer
om twee kerkgebouwen in stand te houden en

men heeft in 2006 dan ook besloten om De
Ontmoeting af te stoten en de Immanuëlkerk
te handhaven. In de kring van de Rozenburgse
verenigingen is het Rozenburgs Mannenkoor
een van de initiatiefnemers geweest om het
gebouw aan te kopen en zo voor de slopers te
behoeden.
Doordat er bij het RMK, het gemengd koor
Canticum Novum, het toenmalige Rozenburgs
Operettekoor en de harmonie vereniging U.D.I.
ook de behoefte bestond aan een goedkopere
"eigen" repetitie ruimte, waarin zo mogelijk
ook uitvoeringen en concerten konden worden
verzorgd, hebben de toenmalige besturen de
koppen bij elkaar gestoken om deze uitdaging
aan te gaan. Er is gekozen voor het oprichten
van een stichting. Nu beter bekend als
Stichting Muziektheater De Ontmoeting.
In een zorgvuldig opgesteld notarieel besluit
werd o.a. opgenomen dat alle benodigde
mankracht welke noodzakelijk is om een
culturele gemeenschapsruimte te
onderhouden en operationeel te maken,
onbetaalde krachten moesten zijn. Kort en
goed gezegd; Het theater draait dus geheel op
de inzet van zo'n 60 vrijwilligers. Vrijwilligers,
die allen met verschillende kwaliteiten, maar
met vereende krachten het niveau van dit
moment hebben bereikt. Een bloeiende en
boeiende onderneming welke zijn weerga,
zeker in onze omgeving, niet kent. Ik weet
zeker dat met inachtneming van de
beperkingen die er toch zijn t.o.v. de
professionele theaters, concurrerend
geprofileerd kan worden. Maar ……………?
De tijd schrijdt voort en er is aangetoond
dat we alert moeten zijn op de
hoedanigheid van het huidige legertje
vrijwilligers. De enthousiastelingen van het
eerste uur zijn intussen 7 jaar ouder. Er zijn
mensen verhuisd, of hebben om
gezondheidsredenen, of erger, moeten
afhaken. Kortom, er gaat een tekort dreigen.
Vooral in de bezigheden waarin ik zelf,

overigens met veel plezier, actief bezig ben.
De klussers!
Ik wil hierbij naar aanleiding van het
voorgaande een beroep doen op mannen
die weten hoe en waarvoor bv. een hamer,
(ijzer)zaag, beitels, troffel, breekijzer,
schroevendraaier, verfkwast, snoeischaar,
rolmaat en waterpas voor gebruikt moeten
worden. Deze gereedschappen zijn, al dan
niet elektrisch aangedreven, reeds
voorhanden. Mannen en/of vrouwen, die
graag tuinieren zijn ook van harte welkom
en ook daarvoor is gereedschap al aanwezig.
Veiligheidsvoorzieningen en beschermende
artikelen eveneens zodat er eigenlijk geen
enkele ontsnappingsmogelijkheid meer is
voor mensen die het met de doelstelling van
de bestaande club eens is. Het culturele
leven in Rozenburg in elk geval op dit niveau
behouden dan wel, naar een hoger peil te
helpen brengen.
Mocht u na dit betoog onder de indruk
geraakt zijn en mogelijkerwijs de behoefte
gaan voelen nader geïnformeerd te willen
worden over het werken als vrijwilliger in
het Muziektheater De Ontmoeting, schroom
niet mij even te bellen of spreek mij even
aan tijdens een koorrepetitie.
Henk Hey tel: 0181-214776.
N.B. Indien u geen gehoor krijgt, probeert u
het later nog eens. Grote kans dat ik aan het
klussen ben in het Muziektheater De
Ontmoeting.
Uit de oude doos
Arie van Oudheusden snuffelde wat in de
krantenknipsels van de inmiddels overleden
Rozenburgse publicist Jo Bergwerf en vond het
onderstaande epistel.
Maart 1928, eerste uitvoering Rozenburgs
Mannenkoor
In een oud krantenartikel vond ik een verslag
van het eerste concert wat het Rozenburgs
Mannenkoor heeft verzorgd binnen
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Rozenburg. Niet alleen de verslaggeving is
vermakelijk, er worden, voor de oplettende
lezer, ook nog enige wetenswaardigheden
geplaatst welke vandaag de dag best nog
actueel zijn! Het verslag heb ik letterlijk
overgenomen in het originele taalgebruik van
1928.
“Rozenburg’s Mannenkoor” gaf Dinsdagavond
in het lokaal voor Chr. Belangen zijne eerste
uitvoering. Er was bijzonder veel
belangstelling. Het lokaal was tot in de uiterste
hoeken bezet. Toen ten ruim zeven ure de
samenkomst geopend, was er zelfs geen
staanplaats meer te bekomen. Dank zij het
mooie weder, en de groote opeenhoping van
menschen, was het in het Lokaal bijzonder
warm. Toch leed de stemming er niet onder.
Hoewel vele zangers glommen van het zweet,
bleef de zang frisch. Met geestdrift werd door
het nog jonge koor ’n tiental liederen ten
gehoore gebracht waaronder enkele moeilijke
nummers. Wij noemen o,a. “De Vesper van
Beethoven; “het Avondlied”van Abt; “De
Bruidsvaart van Hardanger” door H. Kjerulf; en
“De Sterrennacht” van Storch, welker
vertolking hooge eischen stelt. In verband met
den jeugdigen leeftijd van het koor was de
opvoering dezer stukken een succes van de
vereeniging en voor de directeur, den heer A.J.
Korpershoek te Vlaardingen. Het getal der
geleerde nummers was niet zoo heel groot,
maar de directeur hechte meer waarde aan

enkele goed uitgevoerde stukken, dan aan een
groot getal, waarvan de vertolking veel te
wenschen overlaat. Natuurlijk wil dit gunstig
oordeel niet zeggen, dat de zang volmaakt was.
Het gehalte was echter van dien aard, dat er
beter gezongen is, dan men met het oog op
den korte oefeningstijd mocht verwachten, en
de samenzang zoodanig is, dat er goede hoop
is voor de toekomst. Wanneer de vereeniging
blijft vooruitgaan als in het eerste levensjaar,
dan kan een hoog standpunt bereikt worden.
Door het gemengd dubbelkwartet “Onder
Ons”van Vlaardingen, ook onder directie van
den heer Korpershoek werd een tiental
nummers ten gehore gebracht, waardoor
eene aangename afwisseling werd verkregen.
Bijzonder in den smaak viel: “Moeders
Sloapliedeke”, door Kools, waarvan de
heerlijke bromstemmen aan het slot van ieder
couplet het publiek tot bewondering voerden
voor de zuivere weergave. Een bijzondere
verrassing werd het publiek bereid, doordat
mevr. Slieker-Lensing, een der leden van het
Vlaardingsche dubbel dubbelkwartet, een
drietal solonummers ten beste gaf, waarbij zij
door den heer Sleiker zeer verdienstelijk werd
geaccompagneerd. Gezongen werden : “Panis
Angelicus” van Ceasar Frank; “Hollandsch
Liedje”door Abramszn, en de “Boerenmarsch”
Het publiek hield zich zeer rustig en kalm
onder de tropische hitte en toonde
waardeering voor hetgeen werd aangeboden.
A.M.v.O.

Foto Annemiek Oprel
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Aanvankelijk zou de Nieuwsbrief medio december 2013 uitkomen. Door diverse omstandigheden
is dat niet mogelijk gebleken. Excuses zijn dan ook zeker op zijn plaats en in het bijzonder aan het
adres van Henk Hey die ons periodiekverrast met zijn limerick. Limerick 21 is inmiddels ingehaald
door de tijd maar wij willen hem u niet onthouden.
Limerick rubriek nr. 21
Toen de Sint in Rozenburg zijn intocht deed.
Was ík het, die bewust het trottoir over reed.
Plots hoorde ik een zwarte Piet met luide roep.
Ondeugende man! U mag niet fietsen op de stoep.
Verklaar mij eens waarom u de regels overtreedt!
Stuntelig begon ik een excuus te maken
en beloofde mijn wild geraas voortaan te staken.
Hij vond mijn verhaal helemaal niets, en zonder franje
stelde hij mij een bootreis voor naar het zonnige Spanje.
Toen wenste ik hem boos, dat hij het dak op kon geraken !
Voor zo'n overtreding is met zo'n zware straf niets mis.
Maar, let op, uit ervaring weet ik zeker en gewis.
Wanneer Sinterklaas aanstonds weer is weggetrokken,
komen de échte wegmisbruikers weer uit huis en hokken.
In de hoop dat er voor hen óók zo'n buitenkansje is !!!
Het ontstaan van déze limerick heeft zo zijn reden.
Want na het drastisch afnemen van het aantal leden,
maken drie nieuwe zangers in één maand
mij als bibliothecaris een beetje blij verwaand.
't Is mogelijk de hoogste ledenaanwas tot op heden !
We naderen weer ras de Kerstfeest dagen.
Een gebeuren wat bij velen wel weer zal slagen.
Doch, zó jammer, voor sommigen helaas niet.
Zij moeten leven met zorg- en/of verdriet.
Ik wil voor hen toch wat tastbare aandacht vragen.
Een kaartje, een mailtje, een praatje per mobiel.
Laat uw hart spreken en toon zo uw ware profiel.
Met een beetje support of een keer op bezoek.
Breng je een klein sprankje licht in een duistere hoek.
Wat in deze lichtfeest dagen, ontvangen wordt in élke ziel.
Het jaar 2013 is haast weer verleden.
Een jaar lief en leed, met niet- en wel tevreden.
Als koor richten wij ons al op het nieuwe jaar.
Wordt het een top of grote flop, zegt u het maar.
Als 't effe kan het eerste ! Maar dan wel met honderd leden.
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Wij gaan elkaar officieel op 4 januari weer ontmoeten.
Op de "Marlina" voor het krijgen van zeebeen en voeten.
Een hapje, een drankje, en ook het koude buffet.
Dragen de zorg dat er weer trend wordt gezet.
Tot dan !! Beste mensen, tot dan ga ik u groeten !!
Henk Hey
De koormeester spreekt
Ons kerstconcert in Brielle vraagt veel van de
diverse commissies, het bestuur en uiteraard
van de koormeester. Rinus Selling weet er
inmiddels alles van en zijn beleving heeft hij
voor ons op papier gezet.

daar op het hoekje en, koster, mag die van
jullie pratertje gebruik maken?- “Dat kan
koormeester, maar hoe groot wordt dat
verhoginkje?”
- “Erg groot, koster.”
- “Hmmmm. En daarboven?”
- “Ja, we tillen de zangers daar ook een beetje
op, koster, maar we hoeven niets af te
breken.”
- “Oké, als je alles maar heel houdt.”

Een dag in december, Het begin
Ring...
- “Hallo, met de koormeester.”

- “Hallo, met de muziekman. Ga je mee naar de
Bedevaart wat dingen regelen?”
- “Oké, muziekman.”
- “Goedemorgen koster.”
- “Goedemorgen muziekman en koormeester.
Wat gaan jullie doen?”
- “We gaan hier een Kerstconcert geven,
koster, en we willen al de zangers op het eh...
ja, daar bij het altaar neer zetten en daarvoor
een verhoging, want er komt ook nog een
zanggroepje en een muziekding met een
vleugelmeisje en ook hebben we nog een
pratertje, die moet door een microfoon praten,

Ring...
- “Hallo koster.”
- “Hallo koormeester, we willen op een avond
nog ‘even’ de kerk opmeten en wat met u
doorspreken.”
- “Begin ik niet aan, koormeester, alleen
overdag.”
- “Oké koster.”
- “Hallo koster.”
- “Hallo koormeester.”
- “We hebben alles geregeld maar we hebben
plaatsen te weinig mogen we wat stoelen bij
zetten?”
- “Waar denk je die te zetten, koormeester?”

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio april 2014. Advertenties, waar of niet gebeurde
verhalen, foto’s of suggesties zijn van harte welkom bij de secretaris en/of Aart.
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- “Onze opperhoofden willen in het middenpad
en voor de banken, koster.”
“Zeg maar dat ze de pot op kunnen,
koormeester.”
- “Oké koster. Maar kan er achterin niet een
rijtje bij?”
- “Hmmmm. Oké, daar wel.”
- “En koster, waar kunnen we al die jassen
kwijt?”
- “Daar achterin zet je onze jashangers maar
neer, maar er moeten er een paar bij.”
- “Oké koster.”
Ring.....
- “Goedemorgen met het gemeentevrouwtje.”
- “Goedemorgen met de koormeester. Mogen
we onze autootjes bij het archief plaatsen?”
- “Oké toneelmeester, u wordt zo gebeld door
de regelman, maar het is oké.”
- “Dank u, gemeentevrouwtje.”
Inspectie door het zanggroepje
- “Goedenavond koster, dank u, dat ons
zanggroepje even de kerk mag bekijken.”
- “Oké koormeester, laat ze gelijk even zien
waar ze hun jurken aan kunnen trekken.”
- “Oké koster.
Hallo zanggroepje.”
- “Hallo muziekman, opperhoofd en
koormeester.”
- “Kijk zanggroepje, het verhoginkje wordt 40
centimeter, hoog hè?”
- “Te laag koormeester, het moet 60
centimeter hoog zijn, anders kunnen de
mensen de jurken niet goed zien.”
- “Oké zanggroepje.”
- “En we willen een grote spiegel met een
groot rek voor de jurken en ook willen we
eten, maar geen McDonalds.”

Ring.....
- “Met de verhuur.”
- “Hallo, met de koormeester, we willen het
verhoginkje naar 60 cm en wat dingen om
honderdvijftig jassen op te hangen en een ding
voor de jurken en een heel grote spiegel.”
- “Oké koormeester, maar die spiegel hebben
we niet.”
- “Oké verhuurmevrouw.”
“Goedemorgen kostermannetje en
kostervrouwtje
- “Goedemorgen koormeester en centenman,
we hebben alles geregeld koster, behalve een
spiegel.”
- “Maar die heb ik wel koormeester en neem
hem wel mee.”
- “Dank u kostervrouwtje en ehhhh, mag dat
zang groepje bij u een plasje doen?”
- “Alleen dat groepje, koormeester.”
- “Oké en dank u kostermannetje en
kostervrouwtje.”
- “Maandag gaan er we er tegen aan koster,
om 9 uur gaan we bouwen.”
- “Maar centenman, dat mag alleen als de
koormeester de hele dag blijft en alles regelt.”
- “Oké koster.”

Ochtend van het gebeuren
Ring...... rot wekker.
- “Goedemorgen koster.”
- “Morgen koormeester.”
- “Zo, ik heb er zin in. We gaan beginnen.”
- “Goedemorgen bouwers.”
- “Môgge koormeester. We kunnen dat gat niet
opvullen, waar de zwaaier komt te staan hoe
doen we dat?”
- “Laat maar open, maar zet er een balkje voor,
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zodat onze zwaaier er niet in duikelt.”
- “Kat-in-t”-bakkie koormeester.”
“Goedemorgen koormeester.”
- “Môgge hulpje.”
Ochtend van het gebeuren
Ring...... rot wekker.
- “Goedemorgen koster.”
- “Morgen koormeester.”
- “Zo, ik heb er zin in. We gaan beginnen.”
- “Goedemorgen bouwers.”
- “Môgge koormeester. We kunnen dat gat niet
opvullen, waar de zwaaier komt te staan hoe
doen we dat?”

- “Laat maar open, maar zet er een balkje voor,
zodat onze zwaaier er niet in duikelt.”
- “Kat-in-t”-bakkie koormeester.”
“Goedemorgen koormeester.”
- “Môgge hulpje.”
- “Wat kan ik doen?”
- “Nou de stoelen op een rijtje, kaarsjes in het
raam zetten, drankhol inruimen.”
- “Oké meester.”
- “O ja hulpje, maak overal foto’s van.”
“Hallo hulpje van het hulpje, hallo
koormeester, wat doe ik?”
- “Help maar bij het helpen.”
- “Oké meester.”
- “Goedemorgen Rabo-regelmeneer hangt u de
briefies maar op de banken. Maar niet te ver
vooraan, want de spr”
- “Oké koormeester.”
“Hallo kleinelichtjesman, sluit de lampjes voor
het vleugelmeisje, de zwaaier en de pratertje
maar aan en controleer het praatding.”
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Bijna middag van het gebeuren
- “Goedemorgen muziekmeester.”
- “Morgen koormeester.” Het muziekding rolt
de kerk in. “We gaan hem even op het
verhoginkje zetten.”
- “Oké muziekman en stemmeneer.”
PING, PANG ,PING, PANG.
- “Wat doet u, stemmeneer?”
- “`t Orgel is ontstemd dus mijn muziekding nu
ook. Maar ik zal hem goed krijgen, grom grom
gr......”
Middag van het gebeuren
- “Hallo koormeester.”
- “Hallo lichtman, zet je lampjes maar rond het
verhoginkje.”
- “Oké.”
- “Waar het zang groepje komt te staan? Nou
dat is makkelijk, lichtman, rechts het
muziekding en links het groepje.”
- “Oké koormeester, kijk eens hoe mooi de
lampjes staan.”
- “Goedemiddag koormeester. Ik ben de
lawaaiman, van het zanggroepje. Waar kan ik
eten en mijn herriedoos neer zetten. O daar,
oké.”
- “Goedemiddag koormeester. Ik ben de
maaltijdman, waar eten ze? O daar, maar ik
heb geen tafellakens hoe doen we dat?”
Ring....
- “Met de verhuur.”
- “Hallo met de koormeester, vier damasten
lakens voor onze maaltijdman.”
- “Oké koormeester.”
- “Koormeester?”
- “Ja lichtman. “
- “De koster wil dat ik alles omzet, maar dan

moet alles weer opnieuw (zucht).”
- “Ik regel wel een trap voor je dat stellen we
opnieuw.
“Koormeester?”
- “Ja geluidsman.”
- “Ik mag mijn dozen daar niet laten staan wat
nu?”
- “Geduld geluidsman ik regel het.”
-

“En waar kan ik eten, de koster zegt dat u wel
regelt.”
Ring....
- “Hallo met het opperhoofd, kunnen ze mee
eten?”
- “....Nee.”
Namiddag van het gebeuren
“Meester?”
- “Ja hulp koormeester.”
- “Ik kan niets zien op de achterste rijen bij
geplaatste stoelen, de kerkbank is te hoog.”
Ring....
- “Met de verhuur.”
- “Hallo met de koormeester. Kunt u nog snel
voor 5 uur extra verhogingen brengen?”
- “Pffffffff, nou ik zal het proberen.”
- “Dank u wel verhuurmevrouw.”

Verboon Maasland BV

volg ons op

Aannemingsbedrijf Grond-, Wegen- en Waterbouw
Aanleg van
¤ infra projecten
¤ recreatiegebieden
¤ rioleringen
¤ verhardingen
¤ natuurprojecten
Uitvoering van
Molenweg 12, 3155 AV, Maasland
¤ (water) bodemsanering (BRL7000)
¤ baggerwerken
¤ grondwerken
¤ oeverbeschermingen
¤ (natte) bouwkuipen
¤ natuurtechnisch grondwerk
¤ kadeverbeteringen

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
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- “Koormeester?”
- “Ja opperhoofd.
- “Mag het muziekding naar de andere kant,
want het vleugelmeisje heeft de kapper haar
haar aan de andere kant laten mooi maken?
Oh, ik zie al aan u gezicht dat dat niet kan.”

zingt niet lekker.”
- “Oh, en waar komen al die vliegen vandaan?”
- “Nou dat is simpel. Jullie hebben ze uit hun
winter slaap geschreeuwd, maar ik veeg ze wel
op een hoop en sla er zoveel mogelijk naar hun
grootvliegers.”
- “Prima koormeester.”
En hier ging het koor een bakkie doen, de
hongerigen eten en de koormeester in een stil
hoekje zich verkleden. Hij liet de zangertjes
netjes opkomen. Samen met het pratertje, de
zwaaier, het zanggroepje, de lichtman, het
vleugelvrouwtje en het lawaaimannetje
vergastten zij de inmiddels nokvolle kerk op
een lekker partijtje vliegen wekken.

“Hallo zanggroepje. Kijk eens, jullie kunnen op
deze plek optreden daar staan al de lampjes op
gericht, mooi hè?”
- “Nou nee koormeester. Wij lopen over het
hele verhoginkje.”
-“!^%$#@*&^)(#@”.
“Lichtman?”
- “Ja koormeester. "
- "Omgooien die hap. Die jurken gaan heen en
weer lopen en vergeet het lampje op de
zwaaier en het pratertje niet.”
- “Hallo maaltijdman, je wil dat ze komen eten?
Maar ze gaan repeteren, even uitstellen.”
- “Hallo verhuurmeneer. Laten we het
verhoginkje maar snel maken. Nee, ik kan
niet mee oefenen, want dan komt het niet
gereed.”
- “Hallo koster. Mooi hè, die jas hangers?”
- “Nou nee, koormeester. Weg met die dingen,
wordt veel te vol en die gozer met die cd
verkoop moet ook opzij, en laat die orgelman
van jullie bij me langs komen want er is een
register zoek.”
- “Oké koster.”
Het gebeuren
“Koormeester?”
- “Ja zanger.”
- “Waarom zing je niet?”
- “Nou het zweet loopt over mijn rug en dat
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- “Koormeester?”
- “Jawel lief kostermevrouwtje.”
- “Waarom werk je alleen met je hulp
koormeester?”
- “Ach weet je, die zangertjes zijn al wat oud en
het is al bedtijd geweest en ze lopen toch maar
in de weg.”
- “Hulpkoormeester, we zijn klaar. Blaas jij de
kaarsjes links uit dan doe ik het rechts en dan
gaan we bij de zangertjes een biertje drinken.”
- “Jammer, de zangertjes zijn bijna allemaal
weg.”
- “Nou ja dan ga ik ook maar. Dag koster. “
- “Dag koormeester.”

Bijna nacht
Ring....
- “Met de koormeester. Ja, ik ben op weg. Even
nog het hek sluiten, tot zo.”
Tot zover Rinus Selling

Limerck 22
Henk Hey, onze onvolprezen dichter des vaderlands heeft nog een limerick in zijn pen waarin hij
deze keer zijn ongenoegen aangaande het later uitkomen van de Nieuwsbrief kenbaar maakt. En
misschien heeft Henk wel een beetje gelijk, maar soms verlopen zaken anders dan gepland. In
dezen zal ook Henk met zijn teleurstellingen om moeten leren gaan en verwacht ik dat ook in de
volgende Nieuwsbrief een limerick van Henk staat.
aart van eijsden
Limerick rubriek 22
De Nieuwsbrief redactie, met alle respect.
Heeft bij ons, lezers, scheve verwachtingen gewekt
door in de oktober Nieuwsbrief aan te geven,
dat medio december weer plezier was te beleven
aan nieuws dingen waarmee 2013 kon worden afgedekt.
Helaas door, voor mij onbekende reden,
zijn gemaakte afspraken met voeten betreden.
Die luidden namelijk dat minstens 4 x per kalenderjaar
een Nieuwsbrief verschijnt. Da's toch duidelijk en klaar ?
Nu editeerd men een OUD-nieuwsbrief aan de (club-100) leden !
Heb ik mij daarvoor het lebberes zitten tikken ?
Men laat schijnbaar de kopij makers zo maar stikken.
Mijn huiswerk voor die editie was, echt wel, vroegtijdig gereed.
Er was, bestuurlijk, kennelijk iets belangrijkers wat er toe deed.
En mocht ik, zonder kennisgeving, mijn wonden gaan likken.
Genoeg hierover, het gebeurde al vaker en nu wéér !
Ernstig gewaarschuwd ben ik nu voor een volgende keer,
want, overkomt mij dit in het nieuwe jaar nóg eenmaal
dan zeg ik; Bestuur, redactie, lezers, u allemaal !
Weer zo'n teleurstelling ? Nee, dat overkomt mij niet meer !

COSTER

HERENMODE
WWW.COSTERHERENMODE.NL

COSTER HERENMODE STADHUISPASSAGE 9 SPIJKENISSE
Onze openingstijden zijn :
Maandag van 12.00 uur tot 17.30 uur
Dinsdag van 09.30 uur tot 17.30 uur
Woensdag van 09.30 uur tot 17.30 uur
Donderdag van 09.30 uur tot 21.00 uur
Vrijdag van 09.30 uur tot 17.30 uur
Zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
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Nieuwjaarsreceptie
Een nieuwjaarsreceptie zonder toespraak van
de voorzitter is ondenkbaar en ook dit jaar was
er geen ontkomen aan.

RMK-voorzitter Cees Hokke

Cees blikte daarbij terug op het voorbije jaar
en gaf ook een kijkje in het voorliggende jaar.
In het voorwoord van deze Nieuwsbrief leest u
daar meer over. Voor de jubilarissen had Cees
de volgende tekst.
Wij hebben 6 jubilarissen in ons midden die
12,5 jaar lid zijn van het mannenkoor en
daarvoor het jubileumglas ontvangen. Ik zal ze
in alfabetische volgorde opnoemen,
De eerste persoon, geboren te Maassluis, door
de ballotagecommissie onder leiding van Anne
Posthumus voor gedragen als nieuwe dirigent
voor het Rozenburgs Mannenkoor, een
bevlogen en veelzijdig man, staat al weer 12.5
jaar met veel enthousiasme voor het koor, aan
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de vleugel, of een solopartij zingend en
tegenwoordig meerdere koren dienend en is
lid sinds 1 april 2001, Martin van Broekhoven.
De tweede persoon, lid sinds 1 november
2000, dus inmiddels al 13 jaar lid en
woonachtig te Rozenburg, dacht na een
werkzaam leven bij de graanoverslag dat hij
het rustig aan zou gaan doen maar nu rijdt hij
af en toe taxiritten, bij taxi van der Meer en
brengt boodschappen thuis voor de plusmarkt
in Rozenburg, doet af en toe bij festiviteiten in
de Laurenskerk te Rotterdam toezichtwerk
maar ook als opa van twee kleinkinderen gaat
hij zijn taken niet uit de weg, alsmede de zorg
voor zijn gehandicapte zoon Marco, Cor van
Gennep.
De derde persoon is tijdens zijn werkzame
leven tuinder geweest in de gemeente
Rockanje in de Stuifakker en staat af en toe op
braderieën en pompoenfairs met zijn hobby
het palingroken en is nog steeds woonachtig in
Rockanje waar hij zich ook inzet voor de
Welkomkerk, alwaar hij de koffie en
krentenbroden verzorgd voor de leden van het
koor als wij daar rond de kerstdagen de
zangdienst opluisteren en sedert 1 januari
2001 lid is, Arie van Marion.
De vierde jubilaris, woonachtig te Rozenburg,
is een man uit een oud mannenkoor geslacht
en heeft de traditie van de familie voortgezet
na het lidmaatschap van broer Jan, is
bestuurslid en penningmeester geweest, ook 2
maal in de week een taxiritje rijdend bij
Lievaart en bij mooi weer rondtoerend in de
directe omgeving en ver daarbuiten op de
scooter samen met zijn vrouw, lid sedert 4 mei
2001, Bram Oprel.
De vijfde jubilaris al een aantal jaren met
pensioen, maar nog regelmatig te vinden bij
het gww bedrijf, welk hij zelf oprichtte, maar
waar zijn zoon tegenwoordig directeur is. Nog
regelmatig uitstapjes makend met collega
aannemers en ook genietend van de camper,
waarmee hij naar Friesland rijdt om dochter en
kleinkinderen te bezoeken, of ritten naar het
buitenland te makend, maar ook tijd kan
vinden om bestuurstaken en pr voor het koor
te doen, lid sedert 1 januari 2001, Arie

Verboon.
De laatste jubilaris in de rij is nog niet zo lang
geleden met pensioen gegaan, na jaren als
internationaal chauffeur op de tankwagen reed
hij door heel Europa, je zou denken dat hij na
al die jaren in het buitenland het daar wel
gezien zou hebben, maar niets is minder waar
en sindsdien genietend van uitstapjes met de
camper samen met zijn Hennie door heel
Europa en daarbuiten, Noorwegen, Spanje,
Portugal, Italië, Griekenland, Turkije en op de
planning staan nog Marokko en Rusland,
waardoor hij regelmatig afwezig is bij de
repetities van het koor en de dansgroep, maar
dat is hem van harte gegund, lid sedert 1
september 2000 en dus ook al 13 jaar lid,
Jasper van Vliet.
We hebben ook een jubilaris in ons midden,
die al 40 jaar lid is van het RMK en in de

voetsporen trad van zijn vader die ook jaren bij
de bassen meezong van het koor. De man over
wie ik het heb, heeft niet genoeg aan één koor
en is behalve zijn lidmaatschap bij het RMK, lid
geweest van Canticum Novum en zong ook in
diverse projectkoren waardoor zijn stem onder
andere ook te horen was in Parijs en Sint
Petersburg.
Ook zingt hij mee in het kleine koortje van het
RMK, hetgeen optreed op locaties waar het
grootte koor niet terecht kan en maakt hij deel
uit van het koor Timeless uit Hellevoetsluis.
Vele jaren was hij bestuurslid en
penningmeester van het koor en tegenwoordig
regelt hij de financiën voor het theater De
Ontmoeting. Graag wil ik Wim van Vliet en
familie naar voren vragen, zo dat hij de speld
en de glasgravure in ontvangst kan nemen.
Ook hebben wij Albert van der Zijpp namens

V.l.n.r. Bram Oprel 12½ jaar; Arie van Marion 12½ jaar; Cees Hokke; Albert van der Zijpp; Bep van Vliet; Jasper van Vliet
12½ jaar; Martin van Broekhoven 12½ jaar; Arie Verboon 12½ jaar en Wim van Vliet 40 jaar lid van het Rozenburgs
Mannenkoor. Niet op de foto Cor van Gennep.
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het KNZV bereid gevonden om de oorkonde te
overhandigen en enkele woorden tot Wim te
richten. Na alle jubilarissen iets van een geheel
andere orde en wel de Landelijke loterij van
het Koninklijke Nederlands Zangers Verbond.
Na het toespreken van de jubilarissen
vervolgde Cees met de aankondiging van een
grote, door de KNZV geïnitieerde verloting met
als hoofdprijs een auto. De loten à € 10.00
gingen vlot van de hand en in het voorjaar
wordt de trekking verricht. Als laatste wenste
Cees een ieder een smakelijke maaltijd en een
genoegelijke voortzetting.
Tot zover Cees Hokke

spreekstalmeester Henk den Haan die ook
tijdens ons grote kerstconcert in Brielle de
verschillende optredens weer zo keurig aan
elkaar sprak.
Henk bedankt

Waarom wordt altijd Leen van stal gehaald voor het betere
zoenwerk?

40-jarige jubilaris Wim van Vliet samen met zijn Bep

Henk den Haan
Bescheidenheid siert de mens.
Altijd op de voorgrond tredend,
de volle aandacht, vol in de
schijnwerkers, het grootste woord
hebbend, maar door zijn
bescheidenheid makkelijk over
het hoofd ziend, dan heb je het over onze
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Organist Peter Verweij, ook actief in de Beedevaartskerk te
Brielle

Broodje aap
Bijgaande foto is op zich heel bijzonder. Vooral
omdat de afgebeelde personen zo verschillend
reageren.
De foto spreekt vooral, als je commentaar bij
de gezichtsuitdrukkingen bedenkt zoals b.v:

Folkert Koning kijkt verlekkert naar zijn lunch
en geneert zich bij al het commentaar. John
Lensink is helemaal akkoord met de keus van
Folkert en is ook duidelijk gelukkig dat hij er
vandaag bij kan zijn. Piet van Dop vindt dat
Folkert veel te veel heeft genomen en is
duidelijk bang dat er te weinig is als hij aan de
beurt is en Piet laat dat ook duidelijk weten!
Nel van Dop moet het allemaal nog zien of die
broodjes vers zijn. Leen Zevenbergen staat
altijd achter zijn vrouw maar vandaag zit hij en
is daarom niet te zien. Hij zal best wel een
reactie hebben geplaatst. Mevrouw
Zevenbergen beleeft een fijne dag maar fronst
haar wenkbrauwen bij het zien van de lunch.
Misschien toch ietwat zeeziek en Adrie
Lensink is duidelijk onder de indruk van de
creatie van Folkert en steekt haar duim op ter
bevestiging.
Arie Kleijwegt

RMK-voorzitter Cees Hokke bedankt Henk den Haan; Antoinette Lammers piano; Carla, Belinda en Paul van Opera Familia.
Peter Verweij zat toen nog hoog en droog op zijn stekkie achter het orgel.
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Cees Smit, Henk de Wit en Jan van Leeuwen vinden tijd voor een pafke.

Leen helpt Cees tijdens de ontruimingsoefening

Voetjes van de vloer tijdens de nieuwjaarsreceptie
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Kerst samenzang in Muziektheater De Ontmoeting

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
Sympathisanten van het Rozenburgs Mannenkoor
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 GL2 0AA; Romers Transport BV Dordrecht; Busker BV, Heien 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); G. de Gier Ingen; F.
Groeneveld-Muis Maassluis; J. de Groot Rozenburg; J.H.K. den Haan Spijkenisse; B. van HeijzenMonteny Zwartewaal; P. van den Hoek Oostvoorne; A.M. de Jong Holding Brielle; H.G. Jumelet
Hoogvliet; Foto- en Videoproducties Kloet Sliedrecht; Aannemingsbedrijf Kroes BV Maasland;
J.T.H. Kroonen-Spronk Rozenburg; fam. L. Kuiper Rozenburg; Restaurant La Caleta Rozenburg; J.J.
Lensink Rozenburg; J.A.M. van Marrewijk 's-Gravenzande; Meenhuis Uitvaartverzorging Hendrik
Ido Ambacht; Franada BV Brielle; M. van der Meer Rozenburg; A. van der Meer-Romers
Zwartewaal; N. Monster Rockanje; J.M.J. Muijtjes Rozenburg; 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; Ressort Wonen Rozenburg; Rivago Holding BV
Rozenburg; Drukkerij Rijpsma Rozenburg; Soelen– en partyverhuur de Vesting Stellendam; M.J.
de Sutter-Besters Rozenburg; Autobedrijf Swemmer BV Hellevoetsluis; Aannemingsbedrijf
Verboon Maasland; J.J. Verhoev Rozenburg; Vreugdenhil Tweewielers Rozenburg; S.B. de Vries
Rozenburg; Voskamp Meesterbakker Spijkenisse; H.E van der Schee De Lier; fam. Van
Veenendaal Rhenen; fam. Wageveld Rockanje; H. Wolgen Maassluis; C van ’t Wout Rozenburg;
Plus Klaassen Rozenburg; Bottelier Zonneveld Maassluis; Transport A.M. de Jong BV Rozenburg.
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Rozenburgs Mannenkoor
Oprichtingsdatum

: maart 1927

Beschermvrouwe

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

Dirigent

Bestuur
Voorzitter

Secretariaat

: C. Hokke Kerkweg 4 3237 LE Vierpolders
tel.: 0181 417128 email c.hokke6@upcmail.nl
: J. de Groot Merwedestraat 36 3181 EL Rozenburg
tel.: 06 54771316 email jandg@upcmail.nl
: C.P. Bruin Fresiastraat 12 3181 WL Rozenburg
tel.: 0181 214105 email c.bruin690@chello.nl
: L. Kuiper Molenweg 115 3181 AV Rozenburg
tel.: 0181 216116 email kuiper.l@hetnet.nl
: H. Davids De Looi 15 3181 ME Rozenburg
tel.: 0181 212249 email h.davids4@upcmail.nl
: H. Heij Rietgorslaan 26 3181 SN Rozenburg
tel. 0181 214776 email hfheij@rozenburgs-mannenkoor.nl
: Postbus 1150 3180 AD Rozenburg

Redactieadres

: Aart van Eijsden email a.vaneijsden@chello.nl

Secretaris
2e Secretaris
Penningmeester
2e Penningmeester
Bibliothecaris

Repetities

: Elke donderdagavond in verenigingsgebouw
“Muziektheater De Ontmoeting” Koninginnelaan 9 te Rozenburg
van 19.30 uur t/m 21.45 uur.
Contributie
: € 14,50 per maand
Gironummer
: NL 16 INGB 0003110813 t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor
Bankrekeningnummer : NL 68 RABO 0356603423 t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor
Website
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: www.rozenburgs-mannenkoor.nl

