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Van de voorzitter
Fragmenten uit Nieuwjaarstoespraak 2016 van voorzitter Cees Hokke in Muziektheater De Ontmoeting op donderdag 7 januari 2016.
Goede avond dames en heren, nogmaals de beste wensen voor 2016 voor u en de
uwen.
Terugblikkend op het afgelopen jaar hebben wij meegewerkt aan de zangdienst in de Catharijnekerk te Brielle op 8 februari,
de dag van de Amateurkunst in dit theater en het
zomeravondconcert voor de vakantie. Na de vakantie werd de draad weer opgepakt met een repetitie in het nieuwe multifunctionele centrum De
Meander te Oostvoorne. Dit ter voorbereiding op
de medewerking aan de Burchtfeesten op zaterdag 29 augustus. Het was voor ons een goede repetitie in aanloop naar het korenfestival te Schiedam op 19 september. Wij kunnen terugkijken op
een geslaagde dag, ook al zijn wij niet als eerste uit
de bus gekomen, wij hebben ons best gedaan en
weten aan welke dingen gewerkt moet worden
om een en ander te verbeteren. Op 11 oktober
een mooie zangdienst te Maasland in de Oude
Kerk, de kerk waaraan wij mooie herinneringen
hebben overgehouden tijdens de Cd opnamen. 6
november onze jaarlijkse uitdaging in Blankenburg
waar het bestuur de leden in koortrui liet concerteren, terwijl het daar altijd erg warm is in combinatie met een droge lucht. Gelukkig mocht er bier
en wijn geschonken worden in de pauze en na afloop. 8 november medewerking aan een zangdienst in Rockanje met als predikant dominee Van
der Kooij, welke de luisteraars van het begin tot

het eind wist te boeien met zijn preek. 20 december ons kerstconcert in het ons vertrouwde theater en niet zo als afgelopen jaren in Brielle of
Maassluis. Een mooi kerstconcert in een uitverkochte zaal met medewerking van jeugdmusicalkoor Applaus onder leiding van Anja Brands en onze vertrouwde pianist /organist Peter Verweij, alles onder leiding van Martin, welke ook nog een
solo optreden voor zijn rekening nam. Het laatste
optreden van 2015 was in verzorgingstehuis het
Hart van Groenewoud te Spijkenisse.
Voor 2016 staat er nog niet veel op de agenda
maar dat komt nog wel. Vast staat in ieder geval
een Sing-In in de Ontmoetingskerk te Spijkenisse
op 14 februari en 6 november medewerking aan
een dienst te Ouddorp. Ook is het de bedoeling
dat we een gezamenlijk optreden gaan doen met
het Rozenburgs Dameskoor maar wanneer en
waar is nog niet bekend. Ons jaarlijks kerstconcert
staat nog niet vast maar als ik zo de commentaren
hoorde om mij heen dan zou een soortgelijk concert als nu in De Ontmoeting wel in de smaak vallen.
Bedankje
Ik wil vanaf deze plaats een aantal mannen bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Aart van
Eijsden voor het ontwerp en drukwerk van de
nieuwsbrieven, de flyers en de toegangskaarten,
de pr commissie o.l.v. Frank van der Meer, de
zorgcommissie o.l.v. Arie Verboon en allen die
hem van de nodige informatie voorzien, onze
koormeester voor het regelen van diverse zaken
zoals podiumstukken en stoelen en het totaal
plaatje qua opstelling van het koor, de stoelenploeg die er voor zorgt dat wij elke donderdag
kunnen repeteren en die allerlei zaken regelen
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achter de schermen, Wim van Vliet onze concertcoördinator bedankt, de muziekcommissie o.l.v.
Gijs Ravenstijn, Peter Korres voor het updaten en
bijhouden van de website, Randy Breukel bedankt
voor het vele werk verricht voor de presentatie via
de beamer tijdens ons kerstconcert en niet te vergeten de overige bestuursleden Henk, Jan, Kees en
Leen en allen die ik vergeten ben.
Nog even terugblikkend op het afgelopen jaar, tijdens de jaarvergadering namen wij afscheid van
Henk Jumelet die 35 jaar koorlid was en om gezondheidsredenen moest stoppen. Ook overleed
oud koorlid Aad Looye in augustus 2015. Mannen
die al langere tijd afwezig zijn geweest of nog zijn
door en of operatie zijn onder andere Bram Oprel,
Piet van Mill, Arie Reedijk en Koos Verhoev. Ook
Arie van Oudheusden niet te vergeten, al is hij
maar weinig absent. Vanavond nemen wij afscheid

van 2 koorleden welke helaas om gezondheidsredenen moeten stoppen.
De eerste is Henk den Haan en ik heb nog even het
verhaal opgezocht in de nieuwsbrieven van afgelopen jaren.
Henk den Haan
Toen Henk nog werkte bij Angelus Merula hoorde
hij vrijdags collega’s praten over hoe heerlijk zij
hadden gezongen op donderdagavond. De twee
heren waren Hans Kloover en Leen van den Donker. Henk, “toen ik stopte met werken in 1993 ben
ik gelijk lid geworden en heb er nooit spijt van gehad. Mijn levensloop gaat als volgt, geboren in
1933 op 23 augustus in Rotterdam Zuid en afgezien van de oorlog een mooie jeugd gehad. HBS-B
en Kweekschool gehaald en voor de klas, maar
eerst in dienst, reserve officier bij de lichte luchtaf-
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staaroperatie ondergaan, dus lezen en zo ook muziek lezen is lastig. Henk is een keer gevallen bij
het busstation en is door medicijnen wat uit balans dus helaas moet hij na 22 jaar reizen tussen
Spijkenisse en Rozenburg stoppen bij het koor.
Henk is voor het koor jaren lang spreekstalmeester
geweest en was vraagbaak in lastige perioden van
het koor en wij beschouwen hem eigenlijk als de
padre de familia van het koor.
Het andere vertrekkende koorlid waarvan wij afscheid nemen is Frits Werner, lid vanaf 1 januari
1997, dus bijna 19 jaar lid geweest. Hij werd al een
tijdje gemist bij het koor en zal worden toegesproken door Arie van Oudheusden die als geen ander
Frits zijn lidmaatschap kan toelichten.

weer in Hellevoetsluis. Met mijn eerste vrouw
Henny Verschoor heb ik tot 1963 in Nieuw Guinea
gewerkt op een primaire middelbare school met
internaat. Terug in Nederland ben ik na het behalen van enkele onderwijsaktes wiskundeleraar geworden aan de Bethlehemschool voor Mulo te
Spijkenisse. Na invoering van de Mammoetwet
heb ik deze school helpen fuseren met Blaise Pascal. Later weer afgesplitst wegens sterke groei in
dochteronderneming CSG Angelus Merula in Spijkenisse waarvan ik 19 jaar rector ben geweest. Totaal heb ik 40 jaar voor de klas gestaan. Ik heb uit
mijn eerste huwelijk 4 kinderen en 8 kleinkinderen
en helaas overleed in het jaar dat ik met VUT ging
mijn vrouw. In 1997 ben ik opnieuw getrouwd, nu
met Thea van Steyn, die heeft twee dochters en
een kleinzoon.” Tot zover Henk. Henk zet zich tegenwoordig in voor het bestaansrecht van kerkgebouwen, en in het bijzonder de Breepleinkerk in
Rotterdam Zuid, de kerk waar in de oorlog een
drietal joodse gezinnen heeft ondergedoken gezeten en waar in 1944 ook een baby geboren werd
die inmiddels 71 jaar oud is. Henk geeft daar ook
rondleidingen dus als u een keer wilt kijken dan is
dat best te regelen, mits de gezondheid het toelaat. Henk heeft oogproblemen en een mislukte

Frits Werner
“Met pijn in het hart nemen wij vandaag afscheid
van een bescheiden koorlid.
Voor het zover is, willen wij toch nog wat woorden
aan deze trieste gebeurtenis weiden. Door een
aantal toevalligheden kende ik Frits lang voor hij
de grote stap naar het Rozenburgs Mannenkoor
maakte.
Frits was in een vroeger leven kapper. Naast Frits
was er zijn jongere broer Jaap. Beiden zouden een
gouden toekomst tegemoet gaan in het knippen
en scheren van niet onbemiddelde klanten. Om
het vak goed te leren had vader Werner bedacht
dat zij de grondbeginselen vroegtijdig onder de
knie moesten krijgen. Als de beide zoons de klanten inzeepte, hoefde pa alleen maar met een paar
snelle bewegingen het geheel af te werken.
Voor de zoons werd een forse kwast en een
scheerkom aangeschaft. Vervolgens het gezicht in
de juiste plooi en het grote werk kon beginnen.
Frits leverde, na wat oefeningen, perfecte ingezeepte gezichten op. Zo niet broertje Jaap, die had
al snel door dat het leven van een kapper niet altijd even leuk en boeiend is.
Daar moest wat aan gedaan worden. Nu was Jaap
nooit te beroerd om iets uit te denken. Daar zou ik
moeiteloos een avond mee kunnen vullen. Doch
we houden het op Frits en zijn belevenissen binnen en buiten het koor.
Echter voor het zover is gaan wij nog even terug in
de tijd. Het inzepen ging broer Jaap snel vervelen.
Goede raad was duur, zo niet voor Jaap. Hij wacht4

te geduldig tot één van pa’s beste klant binnen
was. Jaap wachtte rustig zijn kans af, maakte een
vlotte babbel met de klant en stelde enkele beleefde vragen. Tijdens het antwoord op één van
deze vragen zag Jaap zijn kans schoon. Een klant
met een open mond en Jaap met de scheerkwast.
Het gebeuren moet u duidelijk zijn. De scheerkwast, voorzien van een extra hoeveelheid scheerschuim, werd bij de arme klant in de mond gepropt. Schuimbekkend verliet de boze man de kapsalon, met de mededeling dat hij voortaan elders
zijn baard zou laten afscheren. Dat was tevens het
einde van de kapper carrière van broer Jaap.
Ondertussen werkte Frits stipt en ordelijk verder.
Als pa Werner er mee stopt treed Frits in zijn voetsporen. De jaren rijgen zich aaneen. Tot ook Frits
beseft dat er weinig mensen zijn die met knippen
en scheren miljonair zijn geworden.
Kappersstoel, scheermes en overige attributen,
werden aan de boom gehangen. Frits zocht en
vond een nieuwe baan in het Botlek gebied. Het is
daar dat ik hem leerde kennen. Laborant bij één
van de bedrijven in het Botlekgebied. Er ging een
wereld voor Frits open. Nooit meer buigen als een
knipmes, en nooit meer verplicht beleefd lachen
om de grap van een klant. Vanaf nu kon hij zijn gezicht desnoods in een sacherijnige plooi trekken.
Doch dat laatste is hem nooit gelukt. Frits bleef in
zijn rol, nu niet als kapper maar als vriendelijke laborant. Verhuisde vervolgens vanuit Rotterdam
naar Rozenburg en zocht en vond hier zijn
hobby’s. Een van deze hobby’s was het aanschaffen van een schitterend aquarium. Daarbij is hij lid
geworden van de toen nog bloeiende Aquariumvereniging Keizertetra die Rozenburg rijk was. Het
geluk of misschien wel ongeluk was dat Frits zijn
clubavond had op de donderdag in de Nieuwe
Schans. Schuin boven de jubelende mannen van
het Rozenburgs Mannenkoor. Daar wil ik ook eenmaal bij behoren dacht onze Frits. Maar even onmogelijk als het ontsnappen aan de inzeepkwast,
was nu zijn rol opgeven bij Keizertetra onmogelijk.
Zo luisterde Frits enkele jaren naar het RMK en
zong zijn gekwelde hart met ons mee. Dan breekt
de tijd aan dat de aquariumvereniging in Rozenburg ter ziele gaat. Er volgt een fusie met Brielle
en Frits heeft zijn handen vrij op de donderdagavond. Vanaf dat moment is het Rozenburgs Mannenkoor een bevlogen koorlid rijker.
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Een stille wens gaat dan eindelijk in vervulling. Gestemd en geplaatst bij één van de mooiste partijen, de baritons, zingt Frits voortaan het hoogste
lied. Een koormap heeft hij eigenlijk niet nodig, immers jaren lang heeft hij meegeluisterd naar dirigent en de koorknapen. Achttien jaar wijdt hij zich
vervolgens met hart en ziel aan het vertolken van
de mannenkoorzang. Echter in deze achttien jaar
komen er ook kleine mankementen, nee niet aan
zijn stem, die kan nog jaren mee. Het zijn bijkomstigheden die hem op gaan breken. Het is nu helaas zover dat wij afscheid moeten nemen van één
van de trouwste en het meest bescheiden koorlid
welke het mannenkoor ooit binnen zijn ledenkring
had. Bescheiden en toch het hoogste lied zingen,
het lijkt onmogelijk, doch Frits verenigde deze beide zaken lange tijd met verve. Maar nu is dan toch
het einde van een tijdperk vol zanggenot aangebroken Frits, Lenie en het gaat jullie goed.
Wil je toch een beetje bij het koor betrokken blijven meld je dan aan als club honderd lid. Je ontvangt regelmatig de Nieuwsbrief en er zijn altijd
twee gratis toegangskaarten voor je beschikbaar.
Kortom het is eigenlijk een soort gratis vorm van
betrokken blijven bij het wel en wee, van wat zo
lang ook jouw, Rozenburgs Mannenkoor was.
Frits, ik wilde eigenlijk besluiten met enkele dicht-

regeltjes die ik in de kerstperiode onder ogen
kreeg en ook wel wat op jou van toepassing zijn.
Leven leer je door niet al te veel te vragen
Door gewoon te nemen wat het leven schenkt
We hebben allemaal wel van die droeve dagen
Maar die zijn meestal niet zo droevig als je denkt.
Leven leer je door vergeven en vergeten.
Door af en toe te doen wat eigenlijk niet mag
En door elke dag je bordje leeg te eten
Ook al is het niet te vreten op ’n dag.
Leven leer je door het leven niet te dwingen.
Er is geluk, gewoon geluk voor iedereen.
Het verschuilt zich vaak in hele kleine dingen.
Als je al te groot bent, kijk j’er overheen.
Arie van Oudheusden
Voorlopige concertagenda 2016
zo.
za.
do.
wo.
do.
do.
za.
zo.

14-02 Spijkenisse sing-inn
16.30 uur Ontmoetingskerk
19-03 Dag van de amateurkunst
24-03 89e Algemene Leden Vergadering
04-05 Dodenherdenking
07-07 Zomeravondconcert
De Ontmoeting
25-08 Start nieuw seizoen
10-09 Opening theaterseizoen
06-11 Medewerking Ouddorp

Jubilarissen
Na het verhaal van Arie gaan wij over tot het huldigen van de jubilarissen welke allen 12½ jaar lid
zijn van het koor. Cees, “ik zal ze in volgorde van
lidmaatschap opnoemen. De eerste is Klaas
Qualm, telg uit een echte Rozenburgse aannemersfamilie, tot 2011 ruim 40 jaar bij het familiebedrijf gewerkt, daarna tijd voor reizen maken
met de caravan en vaker een weekend weg. Helaas gaat het met de gezondheid van zijn vrouw
Stien wat minder, maar wij hopen dat het na de
uitgevoerde operatie beter gaat en jullie toch
weer de draad op kunnen pakken en eropuit kunnen gaan, maar dat je ook het koor trouw blijft.
De tweede is IJsbrand de Boer, die al 12½ jaar
wekelijks met collega zanger Leen Lagerwerf de

oversteek waagt vanuit de Lier. De laatste jaren
zelfs nog vaker door zijn bijdrage aan Dissonant.
Vele jaren gewerkt bij hetzelfde bedrijf, maar toch
vanwege de naamsveranderingen leek het steeds
een ander bedrijf. Voor Westlanders zijn het bekende namen als Pannevis, Novartis en Syngenta
Seeds B.V. IJsbrand we moeten jou als 1e tenor
koesteren want daar zijn er niet zoveel van en op
naar de volgende 12½ jaar.
Op naar de volgende in rij, zijn naam is net al genoemd, Leen Lagerwerf. Leen is tegelijk met IJsbrand lid geworden van het mannenkoor. Hij is
woninginrichter in ruste, een bedrijf wat hij samen
met zoon heeft opgebouwd en al vele jaren getrouwd met Nelly. Door Jan de Groot en Piet van
Dop over de streep getrokken en lid geworden van
het koor. Buiten het zingen bij het koor heeft Leen
nog een andere hobby, n.l. schaken en hij geniet
van zijn kleinkinderen. Ook jij behoort bij de elitegroep, de 1e tenoren en ook voor jouw geld, op
naar de volgende 12½ jaar.
Nummer 4 is Henk Davids en ook op 1 maart 2003
lid geworden. Getrouwd met Willie en samen hebben zij twee dochters en genieten van de kleinkinderen. Jaren lang internationaal planner geweest
in het beroepsgoederenvervoer op Frankrijk, Spanje, Portugal, Engeland, Ierland en Malta. Helaas
moest Henk een paar jaar geleden het veld ruimen
wegens inkrimping van het bedrijf waar hij werkzaam was. Henk woont voor ons de vergaderingen
van het KNZV bij samen met Arie Verboon en
brengt daar verslag over uit en is 2e penningmeester. Wij gaan er van vanuit dat je nog vele jaren
met plezier je plaats zult innemen bij de 2e tenoren.
De volgende in rij is Daan van der Gaag, lid sinds 1
april 2003 en 2e tenor. Een indrukwekkende verschijning, markante kop met lang grijs-wit haar en
dito baard waar Sint en Kerstman jaloers op kunnen zijn. Voor hij lid werd van het Rozenburgs
Mannenkoor was hij 34 jaar, tot het werd opgeheven, lid van het Maassluis Mannenkoor. Een echte
Maassluizer en al 16 jaar genietend van zijn pensioen. Tijdens zijn werkzame leven in dienst bij diverse drukkerijen en alle innovaties meegemaakt.
Als hobby´s heeft Daan lezen, kokkerellen en zingen wat hij ook wil blijven doen zolang de gezondheid het toelaat.
De laatste in rij is Arie Kleijwegt, ook lid vanaf 1
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april 2003. Arie was tijdens zijn werkzame leven
een echte marineman heb ik mij laten vertellen en
Arie schrijft graag mooie gedichten en verhalen in
onze nieuwsbrief, iets wat hij van zijn vader heeft
geërfd en teruglezend in de oude nieuwsbrieven
ging het over de eetlust van Folkert tijdens de reis
met de Nieuwjaarsboot en het commentaar van
de overige aanwezigen. Het verhaal over ”oude
jongens” waarin hij over het fietsen in Zeeland
verteld en Herman en Truus Wolgen ontmoet en
samen mijmeren hoe mooi het kan zijn als je gepensioneerd bent. Een gedicht over molen De
Hoop en een verloving en eventueel huwelijk met
Cantiamo waar hij over bleef dromen. Als je het
gedicht nog een keer nog een keer door wilt nemen, het staat in de nieuwsbrief van juni 2007.

In nieuwsbrief 11 van april 2006 een gedicht over
Cd perikelen en Arie zijn eerste Cd opnamen waarin hij eindigt met een compliment voor de organisatie en blij is met het resultaat. Arie wij kijken uit
naar het volgende gedicht en blijf zingen bij de
baritons tot in lengte van jaren.”
Na alle plechtigheden waarbij de vertrekkende
leden Henk den Haan en Frits Werner elk afzonderlijk in eigen bewoording de leden bedankte
voor de gezellige tijd bij het Rozenburgs Mannenkoor sprak Martin ook nog een paar woorden. Hij
heeft zin in 2016 en zal proberen er een mooi jaar
van te maken. Terug kijkend op het kerstconcert in
De Ontmoeting kunnen we allen tevreden zijn. En
nadat een ieder zijn woordje gezegd had bleef het
nog lang gezellig in ons eigen theater.

De jubilarissen v.l.n.r. Daan van der Gaag, Leen Lagerwerf, IJsbrand den Boer, Cees Hokke,
Arie Kleijwegt, Henk Davids en Klaas Qualm.
Gevallen man
Tijdens de nieuwjaarsreceptie, tussen de afscheidrede van Cees aan Frits Werner plots een hoop
kabaal achter in de zaal. Hulptroepen spoedde zich
naar de plek des onheil en daar lag onze gewaardeerde bariton Bert Hut verdwaasd op de grond.
Wat bleek, Bert was in de hengsels van de tas van
zijn vrouw gestapt en lelijk ten val gekomen met
een zware hoofdwond als gevolg. De zus van bas
Gijs verleende eerste hulp en in de huisartsenpost
te Spijkenisse werd de zaak vakkundig dicht geniet. Eens te meer blijkt, wie zijn vrouw lief heeft,
laat haar thuis.
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Gesprek in de trein
“Hoe is het met jullie koortje?”
“Ja, met de zang gaat het wel goed. Maar we hebben geen begeleiding meer. Onze accordeonist is
overleden”.
“Niet zo mooi”.
“Nee, gisteren was de crematie. Daar hebben we
nog wel gezongen”.
“A capella?”
“Nee. Gewoon zonder begeleiding.”

Stuurloos
Donderdag 22 oktober, geen Martin, geen Kees,
geen Leen, geen Jan, geen andere Cees, even
stroomt er zuurstofrijk bloed naar je spieren, je
hartslag, je ademhaling wordt sneller en het bloed
trekt uit je gezicht weg want, zou het bestuur er
met de kas vandoor zijn? Doorgaans goed ingelichte bronnen wisten gelukkig te vermelden dat daar
geen sprake van was. De enige bestuurder en de
bron die wel aanwezig was en de rust bewaarde
was Henk Davids. En Henk wist mee te delen dat
Jan de Groot in het ziekenhuis is opgenomen, Martin andere verplichtingen had, Cees en Leen met
vakantie waren en dat Kees de bibliothecaris om
gezondheidsredenen een avond oversloeg. Met
Peter Verweij op de bok konden we toch de repetitie beginnen. Niet gewoon inzingen maar zingen,
zingen zingen, lopen, lopen, lopen, zemen, zemen,
zemen. Pas nadat de kelen warm waren werd er
ingezongen met ‘Stille Nacht.’ Omdat dit toch
anders was dan dat we van Martin gewend zijn
verhaalde Peter uit zijn begintijd als dirigent. Peter
moet in zijn dorp een keer de dirigent vervangen
en klom als jong broekie op de bok om het plaatselijke koor te dirigeren. In de pauze tikte meneer
Spek Peter op zijn schouder en fluisterde hem in
het oor ‘dirigent Verhoef dirigeert anders dan jij.’
En Peter durfde daarop niets terug te zeggen. Bij
een volgende invalbeurt herhaalde dit stukje zich
en ook toen wist Peter niet wat terug te zeggen.
Toen meneer Spek voor een derde keer opmerkte:
‘Verhoef doet dit heel anders’ vroeg Peter ‘rijdt u
vrouw net zo auto als u’ waarop meneer Spek
verontwaardigd reageerde met ‘nee, natuurlijk
niet, dat is een vrouw.’ Peter antwoordde ‘en ik
heet geen Verhoef.’ Nooit heeft meneer Spek nog
een opmerking gemaakt. Na een avondje Peter en
kerstrepertoire mochten de stoelen blijven staan
en kon de nazit aanvangen.

Inzingen
Uit de Nieuwsbrief van de KNZV
Af en toe wordt de vraag gesteld wat nou eigenlijk
precies het nut is van het inzingen en van het doen
van gymnastiekachtige oefeningen.
Allereerst het pasklare antwoord: niet alleen de
stembanden, maar het hele lichaam vormt het
instrument van de zanger, en daar moet zuinig

mee omgesprongen worden. Net als een instrumentalist zijn instrument goed verzorgt, dient ook
een zanger zijn 'apparatus' in
goede conditie te houden. Om lekker te kunnen
zingen, is het zaak ook lekker in je vel te zitten.
Daarom is het goed om fysiek even die plekken
een beetje los te maken, waar zich snel spanning
ophoopt, zoals nek, schouders en rug. Bovendien
dient het ook een psychologisch doel, namelijk om
alle rompslomp van de dag even helemaal los te
laten en in het 'hier en nu' te komen. Vervolgens
bestaat het inzingen uit een aantal elementen.
Voor een goede zangkunst zijn in ieder geval van
belang:
1) een goede beheersing van de ademsteun,
2) een goede resonans,
3) een goede dictie (manier van uitspreken van de
taal) en
4) lenigheid en behendigheid van de stem.
Voor het leren van de ademsteun zijn sisoefeningen. De bedoeling is, uiteraard, dat u die niet alleen tijdens de oefening toepast, maar het gebruik
van die steun a.h.w. meeneemt naar het zingen
zelf. Door een goede beheersing van de ademsteun kun je:
1) je beschikbare lucht beter reguleren en dus
langer van één ademtocht profiteren,
2) veel beter en ook makkelijker zuiver zingen en
3) veel beheersbaarder en mooier niet alleen hard,
maar ook zacht zingen.
Een goede ademsteun heeft dus nogal wat voordelen. In eerste instantie natuurlijk voor de individuele zanger, maar in een koor komt dat natuurlijk
de koorklank ten goede.
Vervolgens moet de stem ook gewoon opgewarmd worden. Het is werkelijk niet anders dan
sporters die een warming-up doen. Daarom beginnen we altijd 'klein', in een gebied waar het voor
de meesten ontspannen zingen is, met een resonansoefening. Het gaat erom te ontdekken hoe
een gezonde klank te produceren met de stem,
met de kleinst mogelijke inspanning. Daarbij wordt
aandacht besteed aan de klankvorming. Is de resonans goed? Met een goede resonans:
1) is de klank kernachtiger en draagkrachtiger,
doordat er meer boventonen te horen zijn en
2) kost hard zingen ineens geen moeite meer,
8

maar gaat dat bijna als vanzelf.
Tenslotte wordt de zogenaamde 'ambitus' uitgebreid (de omvang van de stem) door de oefeningen steeds hoger te doen. De verschillende oefeningen op zich dienen meerdere doelen, zoals het
verbeteren van de dictie, en souplesse en behendigheid van de
stem. Voor het hele inzingen geldt: probeert u zich
de techniek steeds meer eigen te maken, te incorporeren en bewust toe te passen tijdens het zingen in zowel de repetitie als tijdens concerten en
optredens. Het kan en zal uw plezier in zingen
alleen maar vergroten, want het geeft werkelijk
een kick als u bij zichzelf ontdekt hoe 'het werkt'!
Aldus een stukje uit de Nieuwsbrief van het KNZV.

Een andere oefening voor het huigje is het innemen van een verkwikkend medicijn zoals hier door onze
tweede tenor Jan de B.

Koorscholing
“Ontdek je stem” is een handboek voor beginnende koorzangers en is vooral gericht op belangstellenden zonder enige muzikale vooropleiding en
heeft daardoor een drempelverlagend karakter.
Het boek is geschreven door Nadia Loenders en
Hennie Ramaekers, zeker geen onbekenden in de
mannenkoorwereld. Met de bijgevoegde CD is het
mogelijk om de stem zonder gebruik van een begeleidingsinstrument te oefenen. Alle oefeningen
worden voorgezongen waarna je ze zelf kan nazingen. Kortom van harte aanbevolen voor beginnende zangers.
Het boek is o.a. uitgegeven bij Muziekuitgeverij De
Haske in Heerenveen (www.dehaske.com) en is te
bestellen onder nummer HU 4333-400 ISBN:
9789043145695 en de kosten zijn € 21,00.

Dissonant
Ook Dissonant is weer uit de mottenballen gehaald. Na twee repetities in de kas van Cees werd
zaterdagmorgen vroeg, 1 november, de Immanuëlkerk aan de Kerkweg bezocht voor de eerste
repetitie met Frans Gort. En dat liep gesmeerd.
Vooral het kerstrepertoire kreeg de volle aandacht
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maar ook aan het Rozenburglied werd flink gesleuteld. Wat bleek, het Rozenburglied is ontsproten
uit het brein van onze Arie van Oudheusden en op
muziek gezet door Frans Gort. Als eerste wordt
het lied gezongen in de Openbare bibliotheek van
Rozenburg op woensdag 11 november. Dat ter
gelegenheid van de overgang van de Rozenburgse
streekbibliotheek naar bibliotheek van gemeente
Rotterdam. Een lied waar wij met het grote koor
vanaf januari 2016 ook mee van doen zullen krijgen.

I-Bike gestolen
Martin was weer terug van zijn muziekreis door
Duitsland zodat donderdagavond 30 oktober op
de oude vertrouwde wijze gerepeteerd kon worden. Jan de Groot was eveneens weer van de partij en mocht de bijeenkomst openen terwijl andere
bestuurders nog in de Portugese zon lagen en
bibliothecaris Kees nog een avondje oversloeg.
Een avond met verschillend repertoire volgde, een
beetje kerst maar ook een voorbereiding op het
concert in Blankenburg en de medewerking aan de
kerkdienst in Rockanje. Het resulteerde in 183 op
iso-ritmische snelheid. Gelukkig niet om het zo uit
te voeren maar alleen om het makkelijker in te
studeren. En kijken naar de dirigent.
En passant wist een muziekkenner onder ons op te
merken dat een paar noten in ‘Deck the Hall’ beter
anders gezongen moeten worden waarop Martin
reageerde met ‘de tekst en melodie van stukken
van Van Beethoven verbeteren we toch ook niet.’
En toen werd de muziekkenner weer stil.
Mochten we in de vorige nieuwsbrief nog melden
dat Leen van Berkel verblijd werd met 8 jonge
Heidewachtels en deze t.e.a.b. te koop waren, nu
is voorraad op en zijn deze dus niet meer in de
verkoop.
Ondanks dat de stoelen mochten blijven staan
werd de avond toch met een minder positief bericht afgesloten. De i-Bike van Henk Lanjouw
bleek, terwijl deze voor De Ontmoeting op Henk
stond te wachten, gestolen te zijn zodat Henk
zonder fiets lopend huiswaarts moest. Vervelend
maar waar.

Berichtje van Bram
Ik wil iedereen langs deze weg bedanken voor
de belangstelling, na mijn ongeval op 12 september. Via veel kaarten, telefoontjes, mailtjes,
of bezoekjes, hartelijk dank. Na ongeveer 12
weken stil zitten 4 weken gips, 4 weken en brace, en 4 weken oefenen zonder belasten, mocht
ik eindelijk weer lopen. Dat lopen ging wel,
maar toen bleek dat ik totaal geen conditie
meer had, ook door mijn COPD.
Ook het jaargetijde werkt hierin niet mee, kou
regen en wind, kost voor mij heel veel energie.
Ik ben blij dat toch noch een aantal concerten
heb kunnen volgen, zoals Schiedam Korenfestival, Maasland, en met de Kerst in de Ontmoeting.
Ook Dissonant, heb nog een paar gevolgd, tijdens optredens, in Oudenhoorn, en in de Katholieke Kerk te Rozenburg. In Henk Davids had ik
een prima vervanger, Henk hartelijk bedankt
hiervoor. Ik had gehoopt, om er met het Kerstconcert er weer bij te zijn, maar dat bleek niet
haalbaar. Toen heb ik besloten, om de december maand maar te laten voor wat was, ook
voor Dissonant. Ik hoop in het nieuwe jaar, weer
een beetje mee te kunnen doen, al zal het met
vallen en opstaan gaan.
Er is ook een nieuwe behandeling op COPD gebied in Groningen, misschien dat ik daar voor in
aanmerking kan komen ? Dat hoor ik op 12 februari als ik weer naar de longarts moet, op 5
februari moet ik weer een CT Scan laten maken,
aan de hand daarvan moet ik gaan praten in
Groningen in het
Universie Medisch
Centrum aldaar.
Ik hoop dat ik
iedereen langs
deze weg, duidelijk
heb kunnen maken
wat er al zo met
mij aan de hand is.
Hartelijke zangersgroet van Bram
Oprel
Bram kan alweer lachen

Even voorstellen
Jan Kroonen, 1e
tenor. Na 34 jaar op
de kunstmestfabriek, locatie Moezelweg, Rozenburg
gewerkt te hebben,
vanaf 1-2-1968 tot
31-5-1986 bij Esso
Agro, vanaf 1-61986 tot 31-12-1994
bij Kemira Agro en
vanaf 1-1-1995 tot
28-4-2002 bij Kemira Chemicals ben ik
op 1-5-2002 met prepensioen gegaan. Op 1-21968 als leerling-operator gestart met het bestuderen van het ureum - productieproces en de
utilities c.q. waterzuivering en stoomproductie.
Naderhand kwamen daar ook de andere productie
afdelingen bij t.w. ammoniak-, salpeterzuur- en de
CAN (calcium ammoniumnitraat) fabriek.
Aangezien het hele complex uit 20 verschillende
afdelingen c.q. posten bestond en er voor iedere
post een gekwalificeerde operator beschikbaar
moest zijn, heb ik in de loop der jaren ook 20 keer
een test van bekwaamheid moeten afleggen alvorens de vereiste certificatie te ontvangen.
Halverwege 1986 zijn de fabrieken van Esso-Agro
verkocht aan Kemira-Agro, een Finse Maatschappij.
Omstreeks 1990 is het CO² (koolstofdioxide)project gestart. Koolstofdioxide vloeibaar maken.
Ik werd gekozen om dit project, v.w.b. operations,
te begeleiden. Hiervoor ben ik een week naar de
AGA (All Gas Accumulation) vestiging in Stockholm, Zweden geweest om het vloeibaar maken
van CO² te leren. De grondstof, hoofdzakelijk CO2,
werd verkregen vanuit de ammoniakfabriek. Deze
gasvormige CO2 werd m.b.v. een compressor tot
20 kg/cm² gecomprimeerd en gekoeld tot -30 ºC
m.b.v. ammoniak- en freoncompressoren. Onder
deze druk en temperatuur is CO2 vloeibaar en
werd het opgeslagen in een 1500 m³ grote opslagtank. Van hieruit werden de tankauto's van Linde,
Hoekloos & AGA etc. geladen. Hiervoor werd een
apart laadstation buiten het Kemira terrein gebouwd. De afnemers waren hoofdzakelijk
bierbrouwerijen, ziekenhuizen etc.
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In 1991 is er besloten om in Rozenburg een waterstofperoxidefabriek (H²O²) te bouwen.
In 1992 is de bouw gerealiseerd en het productieproces opgestart. Ook voor dit project werd ik
gekozen om de benodigde operators i.s.m. Finse
collega’s op te leiden. Om het productieproces
onder de knie te krijgen ben ik enkele keren, met
operators, naar de H²O²-fabriek in Oulu (Finland)
geweest, om van de Finse collega's de fijne kneepjes van het productieproces en het regenereren
van de benodigde palladium (PdO)-katalysator
onder de knie te krijgen. De grondstoffen voor
H²O² zijn uiteraard waterstof, zuurstof en water en
de benodigde “werkoplossing” bestaat hoofdzakelijk uit terpentine en chinonen.
Tot aan mijn prepensioen op 1-5-2002 heb ik met
veel plezier op de H²O²-fabriek gewerkt.
Omdat ik vanaf nu dus veel meer vrije tijd had en
niet stil kon zitten ben ik samen met mijn vrouw
aan een bridgecursus begonnen. Tijdens de pauze
van deze cursus, in derde of vierde les, kwamen
we in gesprek met enkele medecursisten, t.w.
Wim & Sjanie van Heijzen en werd er geopperd
dat ik maar eens naar de repetitie van het Rozenburgs Mannenkoor moest komen om te luisteren.
Dat heb ik de eerstvolgende donderdag dan ook
gedaan. Toen was ik verkocht en kwam ik bij de
2de tenoren terecht en daar heb ik nooit spijt van
gehad. Op 1-12-2002 ben ik lid geworden. Het was
voor mij meteen hard aanpoten want het Doelen
concert stond op stapel en ik nog niet veel kaas
had gegeten van het noten lezen enz. Omdat ik
nog niet alle kneepjes van de liedjes onder de knie
had, heb ik aan Martin van Broekhoven gevraagd
of het wel wijs was dat ik mee zou zingen bij het
Doelen concert. Hij vond dit geen probleem en als
je je niet zeker voelt doe je gewoon playbacken. In
2004 verliet de toenmalige bibliothecaris, t.w.
Lieuwe Bleeker, het koor en werd ik gevraagd om
deze functie over te nemen. Vanaf toen ben ik 5
jaar bibliothecaris geweest en terloops ook nog lid
van z.g. promotiecommissie (PR). In 2009 heb ik de
bibliothecaris - functie overgedragen aan Peter
Nattekaas. Na 2 jaar moest hij deze functie opgeven i.v.m. zijn privé werkzaamheden en toen heb
ik het weer waargenomen totdat Henk Hey bibliothecaris is geworden. Inmiddels heeft Henk Hey
het koor verlaten en is Cees Bruin bibliothecaris.
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Ik zing nu al bijna 13 jaar met veel plezier bij de
tenoren, eerst bij de 2de en sedert een klein jaar
bij de 1ste tenoren en het bevalt me prima.
Jan Kroonen

Programma t/m mei 2016
Za.
30 jan.
Dutch Scratch
Za.
6 feb.
Drie cabaretiers
Wo. 10 feb.
De dromeneter
Zo.
14 feb.
Grades of coleur
Za.
20 feb.
Te veel dames
Wo.
2 mrt.
De smurfen 2
Zo.
13 mrt.
Duo hiberi
Wo. 23 mrt.
Help ik heb een vlieg
ingeslikt
Za.
2 apr.
Al de dagen van ons
leven
Za.
9 apr.
Taaftere
Wo. 13 apr.
The Croods
Za.
30 apr.
Buigen voor Oranje
Za.
21 mei
Stedelijk blaasorkest
Spijkenisse
Stoomwals
Dat de foto in de vorige
Nieuwsbrief van een wals met
aanhanger zoveel emoties
losmaakt had de redactie niet
verwacht. Bas bij de baritons
Gijs Ravenstijn dacht het nog
iets beter te weten dan Folkert Koning en schreef o.a.
het volgende epistel.
Beste Aart van Eijsden en Folkert Koning,
Na onze Nieuwsbrief gelezen hebbende moet er

Internetadres
www.rozenburgs-mannenkoor.nl

Facebook
www.facebook.com/rozenburgs.mannenkoor

Twitter
twitter.com/RozenburgsMK

mij toch iets van ‘t hart.
Het betreft het ”Stoomwals verhaal” het klopt dat
was in 1983 op Koninginnedag. Vanuit het bestuur, Jaap van Riel en Dick Hamming, zijn Chris
Degeling en ik gevraagd of wij iets konden organiseren op Koninginnedag, dus zodoende:
Alleen wat betreft het verhaal van de viskar klopt
de rest van geen kanten. Het is wel juist dat Chris
Degeling (de krant) zowel voor de vis en het gebak
daarvan verzorgde, met assistentie van Cees van ’t
Wout en ondergetekende. Moet wel gezegd worden dat alle vis is verkocht, al binnen de tijd van 4
uurtjes. Het verhaal van het bier is even anders.
Als assistent Kantine beheerder van onze plaatselijke Voetbalvereniging V.V.R. had ik contact met
alle leveranciers zo ook met Chris van der Berg
hier algemeen bekend, met hem hebben wij, Cees,
Chris de krant en ik dit besproken en we kregen
een tapinstallatie gratis te leen. Water kregen we
van de Pico Bar in emmers.
De twee varen bier kregen we tegen inkoopsprijs
was toen ƒ 40.00 per vat
Alleen jammer dat het weer niet meewerkte, het
was koud en soms een beetje miezerig.
Cees van ’t Wout was de penningmeester hij had
de kleine kas van Aai van Ham in bruikleen met
ƒ 5,00 wisselgeld gekregen.
De beste klanten waren de leden van het R.M.K.
en aan het einde van de rillerige dag hebben we
nog moeite moeten doen om 1 vat leeg te krijgen.
Klein beetje mijn verhaal verteld om zo toch de
ware toedracht te vertellen.
Met vriendelijke zangersgroet,
Gijs Ravenstijn 2e Bas.

niet leeggeroofd. Er werd ingezongen met ‘Venu
Jesu’ en de avond stond vooral in het teken van
het komende optreden in de Roserie en de Welkomkerk in Rockanje. De i-Bike van Henk Lanjouw
is niet meer teruggevonden en Henk waarschuwde
een ieder toch vooral zijn fiets op slot en aan een
object vast te zetten. De teleurstelling bij de voorzitter was groot want Ajax was in onze pauze net
klaar met voetballen tegen Fenerbahçen. Het
kwam niet verder dan een bloedloos 0 - 0 en Ajax
is daarmee zo goed als kansloos om Europees te
overwinteren. Cees bleef na de pauze toch gewoon zingen en als troost mochten de stoelen en
de vleugel blijven staan.

Roserie Blankenburg
Op vrijdagavond 6 november stond een optreden
gepland in zaal de Roserie in gebouw Blankenburg.
Een goed gevulde zaal, een aanvaardbare koorbezetting en een groot programma. Martin was op
tijd en om half acht gingen we van start. Het eerste nummer op deze avond was: ‘Sailing’ gevolgd
door ‘You raise me up.’ Vlot en voor de leek foutloos gezongen. Het was in de Roserie minder
warm dan dat we gewend zijn, er werd niemand
onwel en tot aan de pauze was iedereen nog ter
been. De gratis verkregen consumptie viel in goede smaak en de sfeer bood hoop voor een goede
afloop van het tweede deel van de avond. Annemieke maakte weer de nodige foto’s en met ‘Im
Weinparadies’, ‘Griechischer wein’, ‘Lift a glass to
Friendship’, ‘Mijn Boerenland’, ‘ Kleine cafe aan de
haven medley’ werd de avond afgesloten. Al met
al een leuke avond met een gezellige nazit.

In de nazit van 30 oktober is er nog lang over gesproken maar 1983 is al wel heel lang geleden en
alleen heel oude mensen kunnen het zich nog
herinneren. In plaats van ‘zand er over’ werd er
nog een rondje besteld en door niemand geweigerd en zo kwam alles weer goed.

Bijna compleet
Donderdagavond 5 november op Kees Bruin
(rugpijn) na is het bestuur weer compleet en ook
aanwezig op de repetitie. Bruine koppen van voorzitter Cees en penning Leen en de clubkas bleek

De Roserie Blankenburg

Foto Annemieke Oprel
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Zwarte bladzijde
Zaterdagavond 7 november was er in de Grote
Kerk van Vlaardingen het Najaarsconcert van Gloria Toonkunst o.l.v. Aad van der Hoeven. Cantate
140 van Johan Sebastiaan Bach. O.a. met het ook
door ons gezongen ‘Gloria sei dir gesungen.’ Een
mooi concert maar het meest opvallende is toch
de cv van de alom geprezen dirigent. Keurig wordt
vermeldt waar hij op school zat, dat hij 38 jaar
verbonden is geweest aan het Rotterdams Operakoor en 30 jaar CRM uit Den Haag maar nergens
wordt verwezen naar zijn 21 jaar Rozenburgs Mannenkoor. Zelfs op de website staat niets over zijn
dirigeer periode in Rozenburg. Toch waarschijnlijk
een zwarte bladzijde in zijn leven waaraan hij liever niet herinnerd wilt worden. Jammer.

Welkomkerk Rockanje
Als er geïnventariseerd wordt wie er deelnemen
aan een optreden in de Welkomkerk in Rockanje,
dan is de opkomst mager. Des te verrassender is
de opkomst op zondagmorgen 8 november want
naast het feit dat de kerk vol zit moeten er ook
extra stoelen bijgezet worden voor de vele zangers. Een mooie opkomst, fijne nummers om te
zingen en Martin was ondanks de zware mist net
op tijd om een bak koffie te nuttigen en in te zingen. Dominee Wim van der Kooij gaf vanaf de
kansel de Bijbel uit handen aan de kinderen die
naar de kindernevendienst gingen, hield een goede preek over ‘Leven tussen de lach en de traan’
en vroeg na zijn preek of de organist Jan van Elst
nog even door wilde spelen want de Bijbel was
nog niet terug. Uiteindelijk kwam die terug en lag

Welkomkerk Rockanje
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Foto Annemieke Oprel

het ‘woord weer waar het hoort.’ Intussen was
wel de collectezak bij sommige koorleden 5 keer
langsgekomen. Na de dienst en de koffie keerde
allen over de zonovergoten gebaande wegen huiswaarts.

Uit z’n hum
Donderdag 12 november begon met een korte
terugblik op de achter ons liggende concerten. In
de Roserie is het altijd warm, de ruimte is erg laag
en dan zingt het moeizaam en klinkt het voor geen
meter. Maar dat is de beleving van de zangers
want het publiek reageerde toch wel enthousiast.
Het optreden in de Welkomkerk in Rockanje gaf
daarentegen meer redenen om tevreden te zijn
aldus Martin. Voor de rest van de donderdagavond was zijn tevredenheid echter ver te zoeken.
Hij was behoorlijk uit z’n hum en het is dat er van
de KNZV niet met een bordenwisser gegooid mag
worden, anders had hij dat zeker gedaan. Maar
goed, het was ook stormachtig weer. Om de
avond in stijl af te sluiten moesten de stoelen gestapeld worden eer een ieder geslagen huiswaarts
keerde.

Bibliothecaris
Met Kees Bruin denken wij een goede bibliothecaris binnen het koor te hebben. Maar pas op. Waarom deze opmerking? Wel, het zit zo. Gebruikelijk
blijven een aantal zangers na afloop van de repetitie nog even zitten om de laatste roddels uit te
wisselen, de potentie van bas Gijs aan te horen,
het wel en wee van de paarden van Henk of het
rondje om de kerk met de treinen van Henry te
bespreken. En tussen deze interessante onderwerpen door maakte onze bas Wim van V. een opmerkelijk uitstapje. In goed vertrouwen deelde hij mee
dat een oudoom van hem iemand vermoord heeft.
Ja, dan valt het gesprek stil en uiteindelijk vertelde
Wim het volgende.
In 1424 werd de Engelsman, kasteelheer Jan van
Vliet, op een dag benaderd door een aantal Hoekse bannelingen onder aanvoering van Jacoba van
Beieren om naar Schoonhoven te komen. Deze
bannelingen boden hem 50.000 kronen aan om
Kabeljauw Hertog Jan van Beieren om te brengen.

Met als resultaat dat begin1425 Jan van Beieren
stierf, vergiftigd door eertijds een zijn beste vrienden zo sommigen willen geloven en met behulp
van ene Glocester. Naar bleek had Jan van Vliet de
hoeken van het gebedenboek van Van Beieren
ingesmeerd met gif. Al bladerend in zijn gebedenboek heeft Jan het gif ingeademd of binnengekregen toen hij aan zijn vingers likte. Meteen nadat
hij gemerkt had dat hij was vergiftigd, liet Jan van
Beieren Jan van Vliet gevangen nemen. Hij werd
gemarteld en, nadat hij bekend had, werd hij onthoofd. Daarna werd zijn lichaam in vier stukken
gehakt die aan de vier hoeken van Holland werden
tentoongesteld. Zijn hoofd werd gespietst op een
paal op het Haagse Hof.
En naar nu blijkt is om dit
verhaal onze Wim van V.
nooit gevraagd bibliothecaris
van het RMK te worden.
Zelfs zijn e-mails worden
voor alle zekerheid gescand
op virussen want je weet
maar nooit, waar rook is, is
vuur en het is toch familie ‘van.’
En het verhaal op waarheid te controleren bleek al
Googlend dat, even doorlezend, als medeplichtige
ene Leidenaar Dirk de Bruine wordt genoemd. En
laat onze bibliothecaris nou Bruin heten. Griezelig
maar waar. Daarom een dringend verzoek in het
vervolg de muziek met grote zorgvuldigheid en
gezonde argwaan in ontvangst nemen en goed je
handen wassen na gebruik.

Of kasteelheer Jan van Vliet echt familie van onze
Wim is weten we niet maar de genealogie van
Wim begint 6 generaties van Wim af geleden. Het
was Jan van Vliet uit Naaldwijk die in ca 1800 op
Rozenburg met de Rozenburgs Ariaantje den Harder trouwde. Jan van Vliet leefde van 21 juni 1772
tot 17 april 1854 en Ariaantje den Harder werd
geboren in 1783 en leefde tot 28 december 1859.
De mannelijke nakomelingen zijn altijd op Rozenburg blijven wonen.
Weer 6 generatie daarvoor was er een eerste, die
de naam van Vliet droeg, Anthonis Corsz van Vliet.
Dat was medio 1577. 1580, een 'welgeboren man
in Monster.’ Zijn vader, Cors Joachims overleed op
17 mei 1616 en de geboortedatum en achternaam
zijn niet vermeld.

Terug van weggeweest
Jan Brouwer is terug van weggeweest. Samen met
de Sint is Jan terug uit Spanje. En zo kon donderdagavond 19 november voorzitter Cees de aankondiging doen dat Jan zich definitief weer verbonden heeft aan de baritons van het RMK. Van
harte welkom Jan. Een blij begin van de repetities
ware het niet dat Bram Oprel moeite had met de
hoge luchtvochtigheid buiten en daarom nog een
avond thuis bleef, Arie van Marion was er niet
omdat hij herstelde van een operatie en ook Kees
Bruin sloeg nog een avondje over en dus mochten
wij uit handen van Gijs Ravenstijn 90 en 91 rood in
ontvangst nemen. Een volle repetitie met kerstre-

COSTER

HERENMODE
WWW.COSTERHERENMODE.NL

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

van 12.00 uur tot 17.30 uur
van 09.30 uur tot 17.30 uur
van 09.30 uur tot 17.30 uur
van 09.30 uur tot 21.00 uur
van 09.30 uur tot 17.30 uur
van 09.00 uur tot 17.00 uur
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pertoire volgde. Niet erg al moest Martin de bassen wel toespreken met ‘zijn jullie nou bassen of
mietjes.’ En dat komt bij die macho’s wel binnen.
En passant werd nog meegedeeld dat de verkoop
van de kaarten voor het kerstconcert gestart is.
Wees er snel bij want ‘op is op.’

Er is er een jarig
Op 26 november liggen de raamposter voor het
kerstconcert op de piano. Om te flyeren en niet als
voorblad in de muziekmap. Een dag er voor lezen
we in de Rozenburgse Courant dat onze vast barmedewerker Hennie Vervat op tweede kerstdag
zijn baard laat afscheren. De opbrengst van deze
actie komt ten goede komt aan de Stichting Luma
die een aantal schoolprojecten in Zuid Afrika ondersteunt. Later zal blijken dat de actie ruim €
2.000 heeft opgebracht. Kees Bruin en Bram Oprel
zijn weer aanwezig en secretaris Jan is afwezig
want hij heeft weer last van zijn galstenen. Speciaal voor de jarige en immer enthousiaste bariton
Piet Breukel mocht het ‘Er is er een jarig’ gezongen
worden. Vervolgens wordt druk gewerkt aan het
kerstprogramma en als we 183 zwart gaan repeteren blijkt dat er 83 leden zijn en dat er 90 stuks
bladmuziek is uitgedeeld. Wonderlijk. Er wordt
afgesloten met Cantiq de Noël en de stoelen
moesten gestapeld worden.

Sint Nicolaas
Het is elk jaar het zelfde liedje, de Sint doet ons
land aan en slaat het Rozenburgs Mannenkoor op
donderdag 3 december niet over. Anja Brands, de
soliste en dirigent van Applaus met wie we ons
kerstconcert in Muziektheater De Ontmoeting
hebben kwam als eerste uit de hoge hoed. Later
volgde nog de speculaaspop en de boterletter.
Arie van Marion was na geopereerd te zijn weer
van de partij.

Uitverkocht huis
Op de valreep stormt op donderdag 10 december
Martin binnen. Net op tijd en nog vroeg genoeg
om de repetitie te gaan leiden. De penning roept
om dat er inmiddels 220 kaarten voor het kerstconcert van 20 december verkocht zijn. Een fraaie
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score en hoopgevend voor het concert. Op de
piano ligt een kaart voor Henk den Haan en Jan de
Groot. Beide zijn om gezondheidsredenen niet
aanwezig. Meer verheugend is dat Arie van Baarle
ter gelegenheid van zijn 75 jarige verjaardag een
versnapering aanbied. Niet eerder echter nadat
we hem toegezongen hebben. Ook deze avond
stond in het teken van de naderende kerst.

Dissonant
Maandagavond 14 december 19:30 uur kerstfeest
in de Protestantse Kerk van Oudenhoorn en het
eerste kerstoptreden van Dissonant. De kerstviering van de Protestante Vrouwengroep en de diaconie werd opgeluisterd door een overdenking
van Ds. A. Blom en afgewisseld door het voorlezen
van gedichten en de zang van Dissonant. Een
mooie avond die ook nog een dikke krentenmik
opleverde.

Het wiegje van Peter
Het kerstconcert is uitverkocht. Dat is de boodschap van de voorzitter op donderdagavond 17
december. Er volgt nog een dringende oproep om
de stoelen op zondagmorgen 20 december klaar
te zetten en op maandagmorgen weer te stapelen.
Hopelijk lukt het koorbaas Rinus om een grote
stoelenploeg op de been te krijgen. Voor aanvang
van de repetitie wordt nog meegedeeld dat Jan de
Groot voor januari 2016 in verband met zijn herstel niet terug is. Het is niet Martin, andere verplichtingen, maar wederom Peter Verweij die afslaat. En als wij 74 rood, ‘In de stad van koning
David’ zingen, dan is het advies van Peter om aan
hem te denken. Hij is onder bijna eendere omstandigheden geboren, al stond zijn wiegje niet in een
stal maar in een bus. Welke lijndienst het was
vertelde zijn verhaal niet. Ook lag Peter niet in het
door ons zo vaak fout gezongen ‘in stro en in doeken’ maar een gewoon in een wiegje.

Extra repetitie
De bar is jammer genoeg nog dicht maar er was er
1 jarig en wel onze penning. We schrijven zaterdagmorgen 19 december tijdens een extra ingelaste repetitie. De opkomst was bemoedigend en het

zingen liep ondanks het vroege uur gesmeerd.
Martin was in vorm en het lukte de 1e tenoren om
tegen de wens van Martin in 4 stemmig hun partij
te zingen. Wel knap en het was maar een repetitie. Om 12:00 kon iedereen naar huis om zich op
te maken voor het concert op zondagmiddag.

Warme douche
Alvorens naar de extra repetitie op zaterdag te
gaan eerst even onder de douche en bijkomen van
een wilde nacht. Het spookte dat het een lieve lust
was. De Ontmoeting zat stampvol en Martin was
het kerstconcert vergeten, Piet liet zich overhalen
te dirigeren, Peter Verweij speelde de verkeerde
partij en het kinderkoor stelde ook niks voor. Alleen de baritons zongen zoals gebruikelijk de sterren van de hemel. En dan schrik je wakker en kom
je tot de ontdekking dat de programmaboekjes
nog bij de drukker liggen. Foute boel want die is
gesloten en de eigenaar woont niet in Rozenburg.
Stond vroeger iedereen in het telefoonboek, die
worden nu niet meer uitgegeven en bij ‘zoeken op
naam’ op de pc is er in de verste verte geen Rijpsma te vinden. De enige die wel te traceren valt is
uiteindelijk K. Rijpsma. Die direct gebeld en het
bleek de vader van de zoons Rijpsma te zijn. ‘Geen
probleem joh, ik kom naar jullie concert en neem
de boekjes morgen wel mee.’ Een fijn geluid en

een zorg minder. Als die zelfde middag om 13:00
uur de bel gaat staat Erik Rijpsma aan de deur met
een grote doos programmaboekjes. Pa had hem
gebeld en Erik is als de rook naar Rozenburg gereden om het drukwerk op tijd af te leveren. Chapeau en een warme douche voor Drukkerij Rijpsma uit de Emmastraat, die ook deze Nieuwsbrief
drukt.

Stuifakkers
Zaterdagmiddag 19 december toog Dissonant naar
Woonzorgcentrum Stuifakkers te Rockanje om een
muzikale bijdrage te leveren aan de kerstmarkt. In
het volledig in kerstsfeer gestoken woonzorgcentrum draaide het rad van fortuin op volle toeren.
En tussen het rad en de versnaperingen door verzorgde Dissonant twee geslaagde optredens.

Heenvliet
Voor Dissonant was de dag nog niet voorbij. Zaterdagavond 19 december mocht Dissonant samen
met het vocaalensemble Cambiata o.l.v. Els Kloos
een huiskamerconcert bij Jos Semeins in Heenvliet
opluisteren. Aan de vleugel Ank Geul. Een kleine
30 bezoekers waren van het gezellige geheel getuige en de reacties na afloop waren zeer positief.
De vele repetities van de Dissonanten werpen
duidelijk vruchten af. De avond werden geheel
volgens traditie afgesloten met een hapje en een
drankje.

Kerstconcert
Zondagmiddag 20 december een grote koorbezetting en een uitverkochte Ontmoeting. Maar eerst
inzingen. Dan mag alles nog fout gaan maar dat
viel reuze mee. Het repertoire zat er goed in en na
het inzingen van soliste Anja Brands en haar jeugdmusicalkoor Applaus werd het concert geopend
met het ‘Stille Nacht.’ Samen met Applaus, Peter
Verweij aan de vleugel, Anja Brands en onze Martin werd het een fijne middag waar Martin later
van zou zeggen dat hij buitengewoon tevreden
was. En wij over Martin. Die had graag nog nagebleven maar hij moest als een speer naar Rotterdam voor een optreden in De Doelen. Voor ons
restte nog een gezellig samenzijn.
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Kerstconcert met Applaus

Foto Annemieke Oprel

De maandag na ons concert, toen de stoelen opgeruimd waren, pakte o.a. onze Kees de Haan de
schuurmachine om de podiumvloer te schuren.
Gelukkig een geplande actie en niet omdat het
koor de vloer beschadigd zou hebben. En na een
grondige opknapbeurt lag het podium tijdens de
nieuwjaarsreceptie weer te glimmen als een spiegel.

Gladiolenlaan
Ook nu was de dag voor Dissonant nog niet voorbij. In de avond wachtte een huiskamerconcert in
de Gladiolenlaan te Rozenburg. Ook daar een gezellig samenzijn, onderbroken door gezang van
Dissonant, erwtensoep en een heerlijke versnapering. Een avond waar met plezier op teruggekeken
kan worden.

AD oliebollentest
Of het nu toeval is of niet,
maar sinds het pensioen van meester-bakker en
onze bariton Piet, zijn de oliebollen van bakker
Voskamp uit Nissewaarde, met regelmaat de beste
op deze aarde.

Hart van Groenewoud
Het is donderdagmiddag 24 december als Dissonant zich opmaakt om in het Hart van Groenewoud te Spijkenisse op de gesloten afdeling de
bewoners te verrassen met een aantal kerstnummers. De ruimte bood geen plek om het volledige
koor op te stellen maar met de kleine bezetting
werd toch voldoende kerstsfeer op de bewoners
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overgebracht. Vervolgens sloot Dissonant zich in
de recreatiezaal aan bij het grote koor voor de
kerstviering met de andere bewoners. Een goede
koorbezetting en een volle zaal in een dienst waar
Ds. Lennart van Berkel aan voorging. Tussen het
zingen en de diverse lezingen en gedichten door
mocht onze verhalenverteller Arie zijn kerstverhaal vertellen. Aanvankelijk leek het niet goed af
te lopen en net als je denkt ‘nou is het over en uit’
loopt het toch nog goed af. Iedereen blij en na het
‘Een heel gelukkig kerstfeest’ werd afgesloten met
het altijd indrukwekkende ‘Ere zij God.’ En toen
was er koffie. Onder het publiek bevond zich ook
voormalig bas Piet Heinrich. Sinds een week woonachtig in een van de appartementen van Hart van
Groenewoud. Hij had zichtbaar genoten van zijn
oude koor. Voor het grote koor zat 2015 er op en
kon men zich klaar maken voor de komende feestdagen en jaarwisseling. Pas op 7 januari 2016 zouden de meeste van ons elkaar weer terug zien.

Kerstochtend
Zaterdagmorgen vrijdag 25 december 1e kerstdag
was Dissonant al om 11 uur in de Rooms Katholieke Kerk Sint Jozef. Er moest eerst ingezongen worden met organist Frans Gort want men zou medewerking verlenen aan de kerkdienst. En dat liep
naar verwachting. Een mooie dienst waar Dissonant een prima bijdrage aan leverde. En toen
wachtte ook voor Dissonant het gemeste kalf.

Koorregie
De Voorjaarsvergadering
van het KNZV Vereniging
Holland zal gehouden worden op zaterdag 19 maart in
Schiedam. Op deze vergadering zal, naast de gebruikelijke agendapunten, een
lezing gehouden worden
door Marijke de Wit. Zij is
de medeschrijfster van het boek "Koorregie". Dit
boek is een uitgave van het Zing Magazine en is
een handboek voor een betere podiumpresentatie
van de koren. De auteurs leiden je stap voor stap
door het hele proces. Waar vind je inspiratie voor
je regie, welke technieken kun je gebruiken, hoe

train je de zangers, en wat zijn de ingrediënten
van een goed optreden? Ondersteund door filmen geluidsfragmenten geven ze een levendig beeld
van de mogelijkheden en effecten van koorregie.
Een exemplaar van het boek zal gratis aan alle
koren van KNZV Holland worden aangeboden.
Voor koormeester Rinus Selling een mooie handleiding om ons in het gelid te krijgen.

Leuke Job
Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, hulp bestuurders, we hebben heel wat functies, in dit
gerespecteerd Mannenkoor, de Bibliothecaris durf
ik niet te noemen, want voordat je er erg in hebt
ga je als familie, van een gif moordenaar door het
leven.
We hebben ook nevenfuncties, koormeester, blokhoofden, muziekmannen, PR specialisten, programmadrukkers, stoelenzetters, zijn er eigenlijk
wel gewoon zingende leden? Dat top bestuur
heeft toch eigenlijk een luizenbaan binnen dit
koor, behalve dan, als er gezeur is, en zij de klappen moeten opvangen.
Maar er is een job die niet zo erg bekend is, laat ik
maar eens klokkenluider spelen, die functie heet
Concertcoördinator, whats in a name, zo genoemd om indruk te maken bij de buitenwereld
waar hij contact mee heeft. RMK is een zichzelf
respecterend koor toch? In de praktijk kan je de
job vergelijken met het slofie van het bestuur, die
opdraaft voor werk waar het bestuur geen tijd of
zin in heeft, of wil uitbesteden, in de officiële analen van het koor komt die functie niet voor, er is
ook geen taakomschrijving en natuurlijk ook geen
verantwoording.
Maar het is wel een leuke baan, behalve dan dat je
wat geduld moet hebben en wachten op beslissingen en medewerking van anderen,
Je krijgt de kans om voorstellen te doen, wie er
medewerking gaat verlenen als solist op concerten, en krijgt daar gelijk contacten mee, zo wilde
Opera Familia, de Bedevaartskerk wel eens zien
alvorens ze daar met ons wilde concerteren.
De klokkenluider had het geluk om Jan Vayne te
mogen contracteren, binnen het jaar, normaal
staat daar minimaal 2 jaar voor, de Beaver Brass
Ensemble kwam hij tegen tijdens een concert in
Spijkenisse, gelijk aan de bar maar eens geïnfor-

meerd, of zij mee wilde doen in Brielle. Voor Wendy Krikken werd een oude reservering ingelost om
met ons te zingen,
In het voorjaar kennis gemaakt met Anja Brands
en haar jeugdmusicalkoor Applaus, ze stond te
trappelen om met zo'n mooi Mannenkoor een
concert te geven, en een solo te zingen met een
toppianist.
Als een concert slaagt, zijn dat zijn de leuke dingen
van een geheime baan, zonder verantwoording!
Wel is het zo, dat als je de eerste contacten hebt
gelegd, dan ook als tussenpersoontje gezien wordt
voor alle vragen die de solisten hebben, hoe laat
beginnen we, hoeveel nummers mag ik zingen of
spelen en is er eigenlijk wat te eten tussen generale en concert, wil je een parkeerplaats voor mijn
auto reserveren enz.,
Wanneer u in de toekomst ook een solist of medewerker voor een concert weet, laat het aan de
klokkenluider weten. Wie weet zwicht het topbestuur wel voor een
goed voorstel, en
verder gaat hij niets
meer verklappen
over die job, want
stel je voor dat iemand anders het ook
leuk vindt om te
doen.
De klokkenluider

Eerste repetitie 2016
De drukte op de weg en het volledig vastlopen van
het verkeer in en om Rotterdam is er de oorzaak
van dat niet Martin maar Piet van den Berg het
koor laat inzingen. We schrijven donderdag 14
januari 2016, eerste repetitie van het nieuwe jaar.
Piet laat inzingen met 68 ‘Mijn Nederland’ en
smeekt om het in een keer goed te zingen. Van het
schittert in de zonnegloed ‘schit' langer aanhoudend dan ‘tert.’ En uiteindelijk lukt dat. Tijdens het
Mnogaja Ljéta komt Martin binnen en na Piet bedankt te hebben neemt deze vervolgens het stokje
over. Een goed begin deze avond voor Arie Reedijk
want hij is eerder terug van ziekenverlof dan gedacht. Het is allemaal meegevallen. Voor het eerst
wordt het door Arie van Oudheusden geschreven
Rozenburglied gezongen. Frans Gort schreef de
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muziek en Gijs Ravenstijn stak het geheel in een
leesbaar jasje.
Compliment daarvoor en de stoelen mochten
blijven staan.

Spuiten of slikken
Zonder stem valt er niet te zingen. Dat ondervond
onze voorzitter Cees, hij hield wijselijk zijn mond
en besloot een avondje over te slaan. Het was
donderdagavond 21 januari. BiblioCees zat klaar
om de gezongen kerstmuziek in ontvangst te nemen en Piet van Mill was weer van de partij. Ingezongen werd met Griechischer wein en omdat we
toch na verloop van tijd weer naar huis moesten
werd er afgesloten met Take me home. Maar dat
was op speciaal verzoek van jarige IJsbrand Koornneef die een week eerder 66 was geworden. Tussentijds werd voor het eerst de uitgebreide versie
van Goin Home gerepeteerd. Een schitterend
nummer. En Martin, alsof hij geslikt, gesnoven of
gespoten had maar hij overtrof zichzelf en was
zeer gedreven.

Bericht uit de ziekenboeg
Arie Reedijk is 2 keer aan de aorta geopereerd,de
laatste keer op 18 december 2015.
Hij staat weer tussen de baritons en we hopen dat
de " boel " goed aan elkaar blijft zitten.
Arie van Marion kreeg een verdikking aan de zijkant van z,n hoofd, het bleek een verstopping van
een speekselklier te zijn, inmiddels geopereerd, zit
Arie weer op de achterste rij van de 2e tenoren z,n
partij mee te zingen.
Jan de Groot onze secretaris is op 9 dec. 2015 aan
z,n galblaas geopereerd,het zou een kijkoperatie
worden ,dus Jan dacht dat is een " eitje" maar dat
viel tegen, Jan moest voor de 2e keer onder narcose en het werd een grote operatie. Het kerstconcert moest hij laten schieten, maar inmiddels is hij
weer te zien tussen z,n zangersmaten.
Namens de Zorgcommissie, Arie Verboon
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Jaap Moerman dicht
Zomaar uit het niets werd de redactie op de
Nieuwjaarsreceptie verrast door een rijmend en
dichtende 1e tenor.
Jaap Moerman is het die onderstaande loftuiting
aan het koor opmaakte en graag met ons wilt delen.
Een dichterlijk verhaal van een 1e tenor.
Die zingt met veel plezier op het Rozenburgs Mannenkoor.
Meermalen gevraagd door Arie Verboon,
ik dacht ‘ik doe het gewoon.’
Op een april tweeduizend en tien
hebben jullie mij voor het eerst gezien.
Wat onwennig, maar het stond mij wel aan
zodoende ben ik hier mee verder gegaan.
Ik kwam bij de 1e tenoren terecht
naast Piet van den Berg, die heeft mij heel wat
uitgelegd.
Iedere donderdag op de fiets naar het koor,
lekker ontspannen, daar doe je het toch voor.
Gezellige sfeer, mannen onder elkaar,
en niet te veel kletsen want dat is een gevaar.
Want we komen per slot om te repeteren,
dan de praatjes achterwege, dat moet iedereen
wel eens leren.
Martin kan het soms wel blijven herhalen:
‘als ik wat uitleg dan stoppen jullie verhalen.’
Het gaat gezellig in een goede harmonie
en zo hebben we een lied snel onder de knie.
Voor een uitvoering zo een paar maanden gerepeteerd
daarna treden we op, het gaat haast altijd gesmeerd.
Dan komen we allen, dan gaan we er voor,
we zijn niet voor niets het Rozenburgs Mannenkoor.
Onder leiding van Martin van Broekhoven,
wat die voor elkaar krijgt is haast niet te geloven.
Solo zingen, piano spelen en ons dirigeren,
met de bedoeling om dit koor wat bij te leren.
Zijn kunde en ijver vallen niet te temmen
daar kan iedereen in het koor wel mee instemmen.
Drie jaar geleden zijn onze stemmen getest
de meeste klonken nog opper best.
Wat bleek uiteindelijk: vier 2e tenoren
konden voortaan wel bij de 1e tenoren horen.

Dit is een verbetering van het koor,
dat heeft natuurlijk iedereen wel door.
Wij treden dus op in kerken en op pleinen,
van achteren de groten en vooraan de kleinen.
Zo kunnen we allemaal goed naar Martin kijken,
dat schijn moeilijk te zijn, dat zal iedere keer blijken.
In je boek staan te turen en denkt de maat te weten
dat is dus niet zo, dat kun je wel vergeten.
De ene keer te sloom, de andere keer te snel,
Martin krijgt er een punthoofd van, begrijp dat
wel.
Uiteindelijk komt het meestal wel weer goed,
je vraagt je af, waarom het altijd eerst zo moet.
Wij als koor vinden het prettig om te zingen,
maar er zijn ook nog wel andere leuke dingen.
Bijvoorbeeld met ons 85-jarig bestaan,
zijn wij met z’n allen met de boot naar Duitsland
gegaan.
De dames mochten dit keer ook mee,
daar hadden de mannen geen moeite mee.
Een heerlijk reisje langs de Rijn,
lekker eten en drinken, het kon niet beter zijn.
Optreden in een kerk en ook op een plein,
het was heerlijk warm en volop zonneschijn.
We hebben genoten, het was zo voorbij,
maar komen we thuis, zijn we weer extra blij.
Zo zijn wij in het jaar 2016 aangekomen,
misschien wordt de volgende jubileumreis wel
naar Rome.
Wij hopen het met z’n allen nog te beleven,
de tijd gaat snel, het duurt nog maar even.
Ons koor straalt kracht uit, een koor met allure,
ik vraag mij soms af, hoe lang gaat dat nog duren?
Het punt is, hoe halen we nieuwe leden naar binnen?
Daar valt vast met z’n allen wel iets op te verzinnen.
We moeten daar allen positief in staan,
dan kunnen we er als koor nog lang tegen aan.
Ik wens jullie allen een goed muzikaal jaar,
als je zingt maak je minder zorgen, dat is waar.
Het Rozenburgs Mannenkoor,
dat heeft een streepje voor.
We gaan er voor, we gaan er voor,
we mogen trots zijn op ons koor.
Met vriendelijke zangersgroet: Jaap Moerman

Rozenburglied
Sinds enkele weken zit het vernieuwde Rozenburglied in de muziekmap. U vraagt zich wellicht af
waar is dat nu goed voor. De reden is simpel: “wij
willen als Rozenburgs Mannekoor aan de weg
timmeren” Dat kan bijvoorbeeld met een nieuw
Rozenburgslied. Dat was en is ook de gedachte
achter dit stukje muziek. Rozenburg heeft lange
tijd een actueel Rozenburgse song gehad. Welke
als volgt ging:
Lied van Rozenburg
Eiland met je groene weiden, met je vruchtbaar
akkerland.
Met je polders en dijken, ‘k heb aan jou mijn hart
verpand.
Eiland met boerderijen neer gezet in ’t polderland.
En je rundvee rustig grazen, ja, ik voel m ‘aan jou
verwant.
Eiland met je met mooie molen en natuurschoon
hand in hand.
Met het water langs je boorden en aan ’t puntje
ook nog strand.
Eiland met je tuinderijen en een boomgaard hier
en daar.
Met je vlakke aardbeivelden en je koren vol van
aar.
Eiland met je vergezichten Parel aan de Waterweg
‘t lijkt misschien wel overdreven maar ik houd zo
van je zeg!
Zie ‘k je molen uit de verte en je toren uit de trein,
lijkt het of ze willen zeggen: kom terug, hier moet
je zijn.’
Rustig lig je en tevreden tussen Brielle en Maassluis.
Echt ik wil met niemand ruilen, want op jou voel ik
mij thuis.
Ik kan jou niet ontrouw worden, want mijn wieg
stond op jouw grond.
Ja ’k verblijf op jouw met vreugde, waar ‘k geluk
en liefde vond.
De bovenvermelde tekst is, lijkt mij, wat veroudert. Door middel van een burgerinitiatief is het
nieuwe lied ontstaan. Wat houdt een burgerinitiatief in. Simpelweg een aanvraag via de Ge20

biedscommissie aan de gemeente Rotterdam.
Waarna er wel of geen gelden beschikbaar worden
gesteld. Over dit voorstel was men direct enthousiast. Tijdens de openstelling van een Rozenburs
hoekje in de bibliotheek van Rozenburg, zijn de
refreintjes al vertolkt door enkele leden van het
Rozenburgs Mannenkoor. De teksten van de drie
coupletten zijn daarbij gedeclameerd.
Van de Gebiedscommissie kwam vervolgens al de
vraag of wij als Rozenburgs Mannenkoor tijdens
de Nieuwjaars receptie in het oude gemeentehuis,
het nieuwe lied eveneens wilden komen zingen.
Helaas was dat nog niet mogelijk. Echter met wat
kleine inspanningen van de RMK leden moet dit
toch binnen enkele weken wel mogelijk zijn. En bij
voorkomende gelegenheden zal zeker gebruik
gemaakt worden van de nieuwe tekst. Denk bijvoorbeeld aan de opening van de Thomassentunnel. Waar het RMK duidelijk vocaal aanwezig was.
Het nieuwe culturele centrum wordt dit jaar geopend. Wij zijn hier nog niet voor uitgenodigd, maar
de mogelijkheid bestaat zeker. Volgend jaar viert
het Rozenburgs Mannenkoor haar 90 jarig bestaan. Kortom een aangepaste tekst welke wat
beter past bij het Rozenburg van 2016 is dan beslist geen overdaad en zal zeker gewaardeerd worden door de toehoorders. Ten overvloede vind u
de tekst nog eens hieronder vermeld.
Rozenburglied 2016
Waar eens die Maeze stroomde naar ‘t stille
Noordzeestrand.
Is Rozenburg geboren uit platen klei en zand.
Vogelaar en boer bedijkten slikken, gorzen, maalden polders droog.
Achter dijken wuifde graan en graasden koeien op
het hoog.
Zij bouwden boerenhof, huizen en een kerk.
Dit was hun eiland, vruchtbaar mooi en sterk.

En waar de mens zich vroeger naar de aarde boog.
Kijkt men nu naar havenkraan en industrie, omhoog.
Doch Rozenburg enclave tussen raffinaderij met
sissend stoom.
Bleef groen en open, ‘t is daar waar ik nu woon.
Refr: Rozenburg enz.
Nu staan wij aan de avond van dat eiland in die
Maeze.
Weg vrijheid,voor ons ligt een nieuwe fase.
Groen wit groen, gemixt met rood en geel.
Een nieuwe kleur voor ’n een eeuwenoud geheel.
Geen eigen baas in ons gezellig dorpje meer, wees
realist.
Voortaan word aan Coolsingel over u en mij beslist!
Refr: Botlek, Europoort, zij gingen ons al voor.
Wij volgen schuchter in het brede spoor.
Trots en fier de handen uit de mouwen.
Gaan wij samen aan een nieuwe toekomst
bouwen!
In ons dierbaar Rozenburg! In ons dierbaar
Rozenburg!
Arie van Oudheusden

RMK + Anja Brands

Foto Annemieke Oprel

Refr: Rozenburg dierbaar plekje uit mijn dromen.
Nooit zou ik ergens anders willen wonen.
De trotse kleuren rood en geel.
De Burcht met Roos, zij waken over het geheel.
Niets is meer zoals ‘t eenmaal was, de boer verdween.
Gespleten was de mooie droom, de planoloog
verscheen.
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Vrienden van het koor
Het Rozenburgs Mannenkoor heeft een aantal sympathisanten die lid zijn van de club van 100. Met een
inleg van minimaal € 50.00 heeft een club van 100 lid jaarlijks recht op twee toegangskaarten op een
door het koor georganiseerd concert.
Voor nadere inlichtingen zie ook www. rozenburgs-mannenkoor.nl
Mevr. Alofs Rozenburg; J.A. van Baarle Spijkenisse; Bloemsierkunst Carlton Rozenburg; Rederij Fortuna
Spijkenisse; A.K. Barendregt Aannemingsbedrijf BV Zwartewaal; VOF Brouwenstijn Rozenburg; R.J.
Browning Gloucester; Aannemingsbedrijf Van Dijk BV Maasland; A. van der Ende Maassluis; B.M.A.
ens-Verbeek Zwartewaal; M. van Gennep Rozenburg; J.A. Gerrets Schiedam; V.O.F Gerla-Zuiddam
(Primera Rozenburg); F. Groeneveld-Muis Maassluis; J. de Groot Rozenburg; J.H.K. den Haan Spijkenisse;
B. van Heijzen-Monteny Rozenburg; P. van den Hoek Oostvoorne; A.M. de Jong Holding Brielle; H.G.
Jumelet Hoogvliet; Foto- en Videoproducties Kloet Sliedrecht; Aannemingsbedrijf Kroes BV Maasland;
J.T.H. Kroonen-Spronk Rozenburg; fam. L. Kuiper Rozenburg; Restaurant La Caleta Rozenburg; J.J. Lensink
Rozenburg; J.A.M. van Marrewijk 's-Gravenzande; Meenhuis Uitvaartverzorging Hendrik Ido Ambacht;
Franada BV Brielle; M. van der Meer Rozenburg; A. van der Meer-Romers Zwartewaal; N. Monster
Rockanje; J.M.J. Muijtjes Rozenburg; A.M. van Oudheusden Rozenburg; Aannemingsbedrijf Qualm
Rozenburg; C.F. Mulders Rozenburg; C. Nouwt Rozenburg; Taxibedrijf Lievaart Rozenburg; G.J. Villerius
Rockanje; C. Peters Rozenburg; K. Qualm Rozenburg; Drukkerij Rijpsma Rozenburg; Stoelen– en
partyverhuur de Vesting Stellendam; M.J. de Sutter-Besters Rozenburg; Mevr. Sterrenberg Ingen;
Aannemingsbedrijf Verboon Maasland; J.J. Verhoev Rozenburg; Vreugdenhil Tweewielers Rozenburg;
Voskamp Meesterbakker Spijkenisse; fam. Van Veenendaal Heteren; fam. Wageveld Rockanje; H. Wolgen
Maassluis; C van ’t Wout Rozenburg; Plus Klaassen Rozenburg; Bottelier Zonneveld Maassluis; Transport
A.M. de Jong BV Rozenburg.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio april 2016. Advertenties, waar of niet gebeurde verhalen,
foto’s of suggesties zijn van harte welkom bij de secretaris en/of Aart.
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ROZENBURGS
MANNENKOOR
"Het is waar dat je de vreugde
van het zingen je niet kunt voorstellen, als je zelf niet zingt"
Toon Hermans

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

