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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
2010 ligt al weer ver achter
ons. De onvergetelijke reis
naar Canada met de mooie
uitstapjes en dagelijks
gecoördineerd door Gerry
Blom. In het dagelijks leven
een rijdende kruidenier, welke
dagelijks Nederlandse
producten levert aan onze
geëmigreerde landgenoten. Nu in 2015 kwam
dat gevoel weer even terug, na het horen van
de koorklanken in de Immanuëlkerk te
Maassluis op 3 mei. Op deze avond opende
het koor uit Canada met het Canadese
volkslied, een lied wat bij ons herinneringen
oproept en nog fris in het geheugen zit. Wij
konden het nog bijna woordelijk meezingen,
ook de andere nummers, welke op deze
avond werden gezongen waren geen
onbekenden voor ons. Een mooie avond om
de herdenkingen van 4 mei en de
bevrijdingsfeesten mee te beginnen.
De volgende dag rond 19:30 uur naar
Rozenburg voor onze bijdrage aan de
dodenherdenking. Na het moment van stilte
eerst de eerste twee coupletten van het
Wilhelmus, gezamenlijk met UDI, waarna door

de voorzitster van de deelgemeenteraad
enkele woorden worden gesproken.
Afgewisseld door UDI brengen wij (jaarlijks)
“Vaste rots van mijn behoud”, “I need thee”, en
“Blijf mij nabij.” Mooi dat dit eerbetoon nog
steeds in stand wordt gehouden en de
opkomst nog altijd groot is. De basisscholen
doen er alles aan om de jeugd te betrekken bij
de 4 mei herdenkingen, zodat de geschiedenis
niet vergeten wordt. De dag erop naar Brielle
op de fiets, kijken bij het legerkamp op het
Ravelijn. Het kamp was vrij natuurgetrouw
ingericht met voertuigen, tenten en allerlei
andere voorwerpen zoals eet- en drinkgerei,
communicatie apparatuur en pakjes Lucky
Strike sigaretten. Op een oude grammofoon
werden nummers gedraaid van Vera Lynn en
andere nummers uit die tijd. Ook reden er
regelmatig legervoertuigen, de meeste ook 75
jaar of ouder, door Den Briel, om het gevoel
van de bevrijding te benadrukken. Weliswaar
heb ik zelf de oorlog niet meegemaakt, omdat
ik in 1954 ben geboren, maar ik vond het toch
een mooie afsluiting van de herdenking en
bevrijdingsfeesten.
Met vriendelijke zangersgroet,

Cees Hokke

Wendy Krikken nodigt uit
Lieve mensen,
Bij deze nodig ik jullie uit om te komen kijken
en luisteren bij mij Bachelor Examen
Klassieke Zang op 22 juni a.s. op het
Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van
Stolberglaan 1 te Den Haag. Het examen
begint exact om 17.30 uur en duurt ongeveer
50 minuten. Na het examen is er gelegenheid
voor drankje in de foyer op de eerste etage
naast de Arnold Schönbergzaal en kunnen
jullie samen met mij wachten op de uitslag van
de jury. Als de uitslag bekend is, zal deze

eerst door de jury aan mij persoonlijk worden
medegedeeld waarna deze ook officieel in de
foyer aan het meegekomen publiek zal
worden bekend gemaakt. Alles bij elkaar zal
het examen en de uitslag zo’n 90 minuten bij
elkaar in beslag nemen. Ik zou het heel fijn
vinden als jullie bij mijn examen aanwezig
kunnen zijn. Natuurlijk mag je zoveel
mensen meenemen als je wilt.
Er is genoeg plek voor iedereen.
Zie ook www.wendykrikken.com
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Foutje bedankt
In de Nieuwsbrief van februari 2015 stond op
pagina 3 een stukje over het op handen zijnde
korenfestival in Schiedam. Er worden 2
datums genoemd nl. 15 en 19 september. 2e
tenor Henry Rabouw lette goed op en wees de
redactie fijntjes op dit verwarrende stukje
tekst. Het moet echter zaterdag 19 september
zijn. Dus zeg maar, de eerste zaterdag van
week 38 2015. Henry bedankt.
Voorlopige Concertagenda 2015/2016
do. 09-07-2015
do. 27-08-2015

Zomeravondconcert
De Ontmoeting Rozenburg
Start nieuwe seizoen met

open repetitieavond
za. 29-08-2015 Burgfeesten Oostvoorne
za. 19-09-2015 Korenfestival Schiedam
zo. 04-10-2015 Brielle met Antoinette
Lammers
zo. 11-10-2015 Medewerking Maasland
zo. 18-10-2015 Hellevoetsluis
Theater Twee Hondjes
zo. 01-11-2015 Dissonant Oostvoorne
gebouw De Man
za. 06-11-2015 Blankenburg
zo. 20-12-2015 Kerstzangmiddag
De Ontmoeting Rozenburg
Zo 14-02-2016 Spijkenisse sing-inn
Ontmoetingskerk
Zo. 06-11-2016 Medewerking Ouddorp

Verboon Maasland BV

volg ons op

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

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

Uitvoering van projecten in Bouwteam of Design&Construct
Verhuur van grondverzetmaterieel
ISO/VCA**/BRL7000/FSC-gecertificeerd
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Repetitieavond
Donderdagavond 5 februari lijkt op een
doorsnee donderdag maar niets is minder
waar. Jaap Boxhoorn is op zijn schreden
teruggekeerd en mag na een paar maanden
afwezig te zijn geweest weer bij de bassen
aan schuiven. Welkom. En Martin, ja die hield
te weinig rekening met de gladde wegen en
ging daarom een paar dagen eerder hard
onderuit. Gezicht zwaar gehavend maar niet
zijn energie om ons voor te bereiden op de
zangdienst in Brielle op zondag 8 februari.
Martin werd zelfs overmoedig toen hij een
muziekstandaard kreeg aangereikt en
opmerkte ‘hé, een muziekstandaard, een
topdirigent waardig.’ Peter Verweij schoof ook
aan en toen het
‘ding’ (elektronisch orgel)
eenmaal was aangezwengeld
werd het een stevige repetitie.
En passant mocht Piet van
Dop vanwege zijn 88e
verjaardag een
verzoeknummer indienen, dat
werd “Dank sei dir, Herr.”
Even voorstellen
Onze Benjamin van het koor wil zich graag
aan ons voorstellen en doet dat op zijn eigen
wijze.
Beste koorleden,
Ik ben nu al een tijdje in
jullie gelederen en ondanks
de vele gesprekken en
ontmoetingen wil ik toch
van deze nieuwsbrief
gebruik maken om mezelf
even fatsoenlijk, en voor
iedereen, voor te stellen.
Mijn naam is Randy
Breukel. Een Breukel ‘van
de Loodgieter’, niet van de
winkel dus. Trouwens ook niet van de
Loodgieter zelf, maar van zijn oudere broer
(de helaas overleden) Jan Breukel, die in een
ver verleden ooit op de Krabbe woonde en
werkzaam was op de Landverbetering. Ik kan
me niet voorstellen dat geen van de koorleden
hem gekend heeft, temeer ook omdat zijn

jongste broer, Piet Breukel, bij de Baritons zit.
Mijn opa Jan schreef in de laatste jaren van
zijn leven bijna honderd verhalen over het
Rozenburgse verleden en zijn jeugd. Verhalen
die door heel Nederland door exRozenburgers gelezen werden en worden.
Door zijn passie ben ik geïnteresseerd
geraakt, tot het bijna ongezonde toe, in de
geschiedenis van ons eiland maar ook ver
daarbuiten.
Na een HAVO opleiding op het Godfried
Richter in Rozenburg ben ik door gegaan op
de Middelbare Penta-school in Spijkenisse,
waar ik uiteindelijk een VWO diploma haalde.
Het verplichte eindwerkstuk ging, gevoed door
het enthousiaste van mijn opa, over de
Landverbetering en mijn vervolgstudie was
duidelijk: Geschiedenis.
Ik vond een studie dicht bij huis,
(Maatschappij) Geschiedenis aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam, waar ik in drie jaar tijd
mijn Bachelor graad haalde. Omdat
Geschiedenis, behalve de meest interessante
en leukste studie is, is het ook het mooiste vak
om over te vertellen. Met die motivatie deed ik
tijdens mijn studie een docentenprogramma
en haalde ik tijdens mijn opleiding tot
Historicus de papieren die nodig zijn om voor
de klas te mogen staan.
Na het behalen van mijn Bachelor-graad
besloot ik verder te studeren. Voor de studie
van mijn keuze reis ik daarom steeds naar
Amsterdam, waar ik eind dit jaar mijn
droomtitel ‘Militair Historicus’ hoop te behalen.
Een pittige studie die nog verzwaard wordt
door het feit dat ik de eerder gehaalde
onderwijsbevoegdheid al benut: sinds januari
ben ik namelijk werkzaam op de Middelbare
school in Rozenburg, de school waar ik dus
zelf ooit zat en nu (Geschiedenis) les geef.
Om een kort verhaal lang te maken spreekt
het dus voor zich dat ik me dus vrijwel fulltime
bezig houd met ons menselijk bestaan, ons
verleden en de opleiding van onze, maar
vooral jullie, nazaten. Zo geef ik dus les op
een school, maar doe ik er samen met
Tweede Tenor Henk de Haan ook alles aan
het verhaal van de Joodse Onderduikers in de
Breepleinkerk (te Rotterdam) over te brengen.
Als kers op een veel te rijk versierde taart ben
ik ook actief bij de Historische Vereniging Oud
Rozenburg. Behalve dat, het is allemaal niet
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snel genoeg, zit ik ook wekelijks minimaal drie
keer op de racefiets en ben ik jaarlijks te
bewonderen in de Ronde van Rozenburg.
Vorig jaar echter niet, toen liep ik de
pelgrimstocht naar Santiago de Compostella,
maar dat is weer een heel ander verhaal.
Al schrijvende zie ik dat alweer dik aan mijn
maximum aantal woorden zit. Wellicht
volgende keer weer een stukje van mijn nog
maar 22 jaar lange levensverhaal?
Randy Breukel
You Tube
Op de webite www.rozenburgs-mannenkoor.nl
zijn veel foto’s van onze concerten te zien.
Vaak zijn de foto’s afkomstig van Annemieke
Oprel en tegenwoordig ook van Peter Korres.
Niet helemaal nieuw voor een aantal van ons
maar voor allen die het nog niet weten, kijk
ook eens op www.youtube.com. Daar staan
een aantal leuke filmopnames van de
concerten van het Rozenburgs Mannenkoor
en Dissonant. Van de flashmob bij de Plusmarkt in Rozenburg tot zelfs de concerten in
Canada, op Yuotube zijn ze terug te vinden.
De recente filmpjes zijn gemaakt door Peter
Korres, Annemieke Oprel, Jan de Groot en
Randy Breukel.
En heb je geen internet, vraag dan eens aan
de kleinkinderen om de filmpjes aan opa te
laten zien! Ook circuleert er een cd van ons
kerstconcert in Brielle. Peter Korres is de
samensteller van de cd en de deze kost
€ 5,00.

Stoomwals
Opper koormeester Rinus was zijn archief
aan het ruimen en vond de hiernaast
geplaatste foto. Vermoedelijk was de wals een
onderdeel van een optocht, alleen, wij weten
het niet. Wie o wie kan opheldering geven
over de wals (vermoedelijk door Adrie Romers
beschikbaar gesteld), welk jaar was het, wie is
de schone dame die naast de machinist op de
wals zit en bij welke gelegenheid walste het
RMK door Rozenburg? Wie het weet mag het
zeggen en de redactie hoort het graag aan.
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175e Geervlietse Muziekmiddag
Zondagmiddag 8 februari 12:00 uur toog
Dissonant richting Geervliet om daar samen
met Jos Semeins en Martin een belangrijke
bijdrage te leveren aan de 175e Geervlietse
Muziekmiddag. Elke tweede zondag van de
maand vindt de muziekmiddag plaats in Onze
Lieve Vrouwenkerk. Aanvang 14:00 uur. Geen
volle bak maar voldoende belangstellenden
om er een mooie middag van te maken. Jos
Semeins werd aangekondigd als een ‘oude
bekende. Dat liet zij zich niet zomaar zeggen,
ze gooide hur haar los en zong vervolgens de
sterren van de hemel. Dissonant putte uit het
bekende RMK repertoire. Afwisselend zong
Jos met Martin achter de piano, er werden
gedichten voorgelezen, Dissonant deed een
duit in het zakje en er speelde het
blokfluitquartet Fluitekruid met Yaël
Beekhuizen op altblokfluit. Ja, de vrouw van
onze 2e tenor Jan de Groot. Het werd een
leuke middag die zeker voor herhaling vatbaar
is. En toen vlug naar huis, smokinghemd aan,
eten zonder te knoeien en als een speer naar
Brielle waar het grote koor in de Sint
Catharijnekerk zou zingen.
Zangdienst Brielle
Zondagavond 8 februari 2015, Sint
Catharijnekerk Brielle. Thema van de avond
“Hoopvol uitzien.” Bijna voltallig koor, goed
gevulde kerk en een mooi programma om te
zingen. En, wellicht om de sfeer en omdat we
met zovelen zijn, er wordt goed gezongen
waar Martin later van zal zeggen “sommige
nummers verdiende een dikke negen.”

Met Peter Verweij op het orgel werd het een
fijne zangdienst die afgewisseld werd met
samenzang, gedichten en gesproken woord.
Werd je vroeger op school verplicht op
maandagmorgen een van de 150
psalmversjes voor de klas op te zeggen, dat is
nu geen doen meer met een ruime keuze uit
de 1150 liederen die in het liedboek zijn
opgenomen. Gevolg is dat veel kerkgangers
de melodie niet of nauwelijks kennen en de
organist alle registers moet openzetten om het
volk met de moeilijke melodieen aan het
zingen te krijgen. Maar het lukte Peter de
gang er in te houden en met een goed gevoel
over het geheel konden we na afloop
huiswaarts keren.

Piet van den Berg over de ruggen van Cees en Arie

Zangdienst Brielle

foto Annemieke Oprel

Repetitieavond
Donderdagavond 12 februari, volle zaal maar
geen Martin. De Algerabrug bij Krimpen aan
den IJssel was de boosdoener waardoor
Martin in een lange file verdaagde. Geen man
over boord want oud Radio Holland zeeman
Piet van den Berg nam het roer over en er
werd, als of het de gewoonste zaak van de
wereld was, gewoon ingezongen. Piet, in het
verleden niet te beroerd om ons in de
muziekwetenschap bij te scholen en zelf ook
een klein koortje dirigerend, draaide er zijn
hand niet voor om. Geopend werd met
nummer 19, “I Need Thee Every Hour”
gevolgd door 104 “De Nacht.” Wel in een laag
reformatorisch tempo, maar zeker niet op de
automatische piloot. Aan het eind van “I Need
Thee” maakt Piet een rust, zongen de
onzekere door en reageerde de oplettende
kijkers keurig op zijn commando.

En toen kwam Martin binnen. Gijs kon hem
niet horen en pas toen Martin zijn
geluidsversterker om had kreeg de repetitie
een vervolg en werd het een stevige
repetitieavond. Overigens, met dank aan Piet
van den Berg.
Donderdag 19 februari
Goed gerepeteerd en nieuwe muziek.
Geschonken door Gijs Ravenstein omdat hij
37 jaar lid is van het RMK. Eerder mochten we
van Gijs nummer 37, “Im Weinparadies”
ontvangen, nu is het een hit van Udo Jürgens
nummer 180 “Griechischer Wein.” Beide
nummers zijn van het kaliber ‘schenk ze maar
vol, we zijn er nu toch.’ Er gebeurde meer,
Piet van Mill was jarig en jubilaris en
uitgerekend deze avond niet aanwezig. Een
met ballonnen versierde muziekstandaard
stond klaar maar Piet, die was er niet. Maar
ineens kwam hij, ver over tijd toch binnen,
greep voorzitter Cees zijn kans en werd Piet
alsnog gehuldigd voor zijn 12½ jarig RMK
jubileum. En daar hoorde uiteraard de bokaal
bij. Ook deelde Cees nog mee dat donderdag
6

26 februari de laatste repetitieavond van 2e
tenor Henk Jumelet zal zijn. Na 35 jaar lid te
zijn geweest stopt Henk op 88 jarige leeftijd.
Hopelijk nog veel goede jaren. Ook maakte
Cees bekend dat de groep 1e tenoren
uitgebreid wordt met René Ruiters. René had
al een aantal weken meegezongen en besloot
uiteindelijk het RMK-lidmaatschap aan te
vragen. Uiteraard van harte welkom.
Dissonant
Vrijdagavond 20 februari ‘kom repeteren in de
kas’ en dat bij voorzitter Cees in Vierpolders.
Er wordt gerepeteerd voor het optreden voor
de damesvereniging van Oudenhoorn op
maandag 30 maart 2015 en het optreden op
eerste paasdag in de RK kerk van Rozenburg.
Ook staat er een optreden gepland in
Maassluis in Verzorgingscentrum Drie
Maashaeve. Het programma wordt
doorgezongen en er is koffie met koek.

Piet altijd zeer gewaardeerd. De beloning is
dan ook steevast een kop koffie en twee
consumptiebonen. Volgend jaar wordt Piet 80
en die mijlpaal zullen we zeker niet ongemerkt
voorbij laten gaan.
Ceesloos
26 februari geen Cees, hij moest centjes
verdienen en verkoos het werk boven het
koor. Dus sprak penningmeester Leen ons
toe. Henk Jumelet zou deze avond afscheid
nemen maar zijn gezondheid liet hem in de
steek. Wel kreeg Arie van Oudheusden ter
gelegenheid van zijn 40 jarig lidmaatschap de
glasplaat met inscriptie. In de vorige
Nieuwsbrief is daar al over geschreven.

Er was er een jarig
Al vele jaren wordt de verjaardag van Piet van
Mill gevierd in de voormalige Luxor bioscoop
in Maassluis. Zaterdagavond 21 februari was
het weer zover en een kleine
vertegenwoordiging van het RMK kwam de
verjaardag luister bijzetten. En dat wordt door

Arie van Oudheusden met de glasplaat

foto RMK-pr

Voor de Dag van de Amateurkunst op
zaterdag 28 maart gaan de lijsten rond. Op
zaterdagmiddag, een half uur gratis
koorpromotie, het moet makkelijk kunnen.
Voorgesteld wordt om met minimaal 40
zangers het koor voor deelname aan te
melden. Donderdag 5 maart moet de
aanmelding de deur uit. Na afloop van een
gezellige repetitieavond mochten de stoelen
blijven staan en dat scheelt een hoop werk en
kabaal. Op naar de nazit.
Janloos
5 maart geen Jan dus geen geluid.
Geluidsman en secretaris Jan de Groot was
opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig zijn er
Verjaardag Piet van Mill
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foto via Leen van Berkel

nog andere techneuten dus ineens was er
toch geluid en hoefde Martin ons niet met
stemverheffing toe te spreken. En passant
deelde de weer aanwezige voorzitter Cees
mee dat er nog steeds overhemden á € 10,00,
sjaals á € 15,00 en truien voor € 35,00 per
stuk te koop zijn. Zeker voor de nieuwe leden
hebbedingetjes en de moeite waard.
Koorleden nog niet in het bezit van een giletje
kunnen bij Kees Bruin de maat laten nemen.
Het giletje blijft eigendom van het koor.
Bericht van de zorgcommissie
We zijn heel blij dat we buiten Koos Verhoev
om niets te melden hebben,
Dus het gaat goed met de mannen.
Met vriendelijke groet, de zorgcommissie

Lift á glass
In mei 2014 mochten we voor het eerst
proeven aan “Lift á glass." Het nummer werd
geschonken door Folkert Koning en vanavond
12 maart, na bijna een jaar weer uit de
mottenballen gehaald. Ook nieuw was de
oude bekende Johan Rijke. Na een kort
uitstapje naar een ander koor verkoos Johan
om terug te keren op het oude nest. Van harte
welkom Johan en op naar het 40 jarig
lidmaatschap. Jan de Groot was ook weer
terug en hersteld van zijn galsteen perikelen.
Geen nieuws
Even werd er niet opgelet de avond voor de
ledenvergadering van 26 maart en dan maakt

Martin op donderdagavond 19 maart aan de
‘niet oplettende en niet kijkenden’ de
opmerking ‘Niet te veel in de muziek kijken,
kijk maar naar mij, ik ben veel te duur om dat
niet te doen.’ En zo is het maar net, we
betalen niet voor niets kijk en luistergeld aan
Martin.
Ledenvergadering
26 maart 2015 ledenvergadering. Een volle
zaal, stoelen keurig in het gelid en achter de
bestuurstafel een streng maar rechtvaardig
bestuur. Bij binnenkomst lag er voor allen een
invulformulier waarop de keuze kenbaar
gemaakt kan worden voor de jubileumreis in
2017. Gekozen kon worden uit een boot-, vlieg
- of busreis. Er is nog geen keuze gemaakt
maar het zou zomaar kunnen dat we met de
bus naar een boot gaan en met het vliegtuig
terug komen. We gaan het zien en beleven.
Na de opening van de voorzitter werd er een
ogenblik stilte gevraagd voor de in het
verenigingsjaar 2014/2015 overleden bas
Kees Smit. Vervolgens werden de financien
doorgenomen. Vanuit de leden was er weinig
op de balans aan te merken en nadat de
kascontrolecommissie, bestaande uit Lou
Andrieu en Jan Degeling, hun bevindingen
kenbaar hadden gemaakt werd het bestuur
decharge verleend. Afscheid werd er
genomen van kascontrolelid Lou Andrieu die
en passant in zijn financiële verslag nog
meedeelde dat hij ooit zijn leven had te
danken aan het feit dat hij een Subaru reed.
Net als penningmeester Leen en
kascontrolecommissielid Jan. Toeval bestaat
niet. Nieuw in de controlecommissieie is bas
Henk de Wit.
Na de financiële uitleg stapt tweede tenor
Henk Jumelet binnen. Vergezeld door zijn
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stukken en gaf aan te blijven zoeken naar
nieuwe muziek.
Gelukkig was er ook vanuit de zorgcommissie
weinig te melden. We zijn blijkbaar
kerngezond. Wel haalde Arie Verboon aan dat
ons oudste lid Koos Verhoev reeds geruime
tijd afwezig is en dat Folkert Koning uit de
zorgcommissie stapt. Een mooie baan die bij
elk bezoek aan een zieke zanger wel een
borrel opleverde, maar Folkert had er genoeg
van. Niet van de borrel, dat zeker niet.
De PR-commissie sprak bij monde van Frank
van der Meer. Gevraagd werd de club van 100
te promoten en sponsoren binnen te halen
voor komende concerten. Zo leverden de
PlusMarkt in Rozenburg en Brielle belangrijke
bijdrage voor de laatste kerstconcerten.

Henk Jumelet
vrouw, kinderen en kleinkinderen komt Henk
na 35 jaar lid te zijn geweest afscheid nemen.
Aanvankelijk altijd met broer Han maar die is
een aantal jaren geleden overleden. Arie van
Oudheusden mag hem op zijn bekende wijze
toespreken. Zelden sloeg Henk een repetitie
over en ook tijdens de reisjes was Henk met
vrouw en zijn broer steevast van de partij.
Arie verhaalde over het altijd krap op tijd
komen en voor aanvang van een concert
vergeten van de smoking jasje.
Een zwart lederen jasje bracht uitkomst. Altijd
een koekje bij de koffie en de meeste indruk
maakte Henk tijdens de Canadareis toen hij
tot 7 keer de gang maakte naar het buffet.
Een kleine ergernis vond Henk het soms
ontbreken van discipline bij collega koorleden.
Na Henk uitvoering bedankt te hebben werd
hij en zijn familie met het passend
afscheidslied “Dank sei dir, Herr”
toegezongen.
Vervolgens sprak muziekcommissielid Gijs
Ravenstijn de menigte toe. Gijs had weinig te
melden, bedankte de leveranciers van nieuwe
9

Nadat alle commissies van zich hebben laten
horen is het tijd voor het vragenuurtje. Henk
den Haan brengt een compliment uit aan het
bestuur voor hun geleverde inspanning in het
achterliggende verenigingsjaar en de
waardige wijze waarop de vergadering
verloopt. De volgend jaar 80 wordende Piet
van Mill vindt de tekst in de bladmuziek te
klein en Gijs zorgt voor muziek met grotere
letters. Is er al iets bekend over Schiedam?
Nou, daar wordt hard aan gewerkt. Lou vraagt
om meer discipline tijdens de repetities en
Henk vraagt zich hardop af of leden die lange
tijd afwezig zijn geweest nog wel mee kunnen
doen aan concerten. Ja, aldus het bestuur.
Het standpunt is dat iedereen deel moet
kunnen nemen aan concerten.
Als Martin van Broekhoven eenmaal binnen is
mag ook hij zijn zegje doen. Martin geeft aan
de intentie te hebben het niveau te verhogen.
Wel is een betere discipline vereist en een
groter enthousiasme voor deelname aan
concerten. Ook dringt hij aan op het frequent
bijwonen van de repetities. In Schiedam
zingen we in de B-categorie, a capella, met
nummers als “Old black Joe” en “Mijn
Boerenland.”
Arie van Marion vraagt zich nog af wie bepaalt
welke muziek er bij schenking aangeschaft
wordt. Martin geeft aan dat dit gebeurt in
overleg met de schenker, de
muziekcommissie en de dirigent.

En dan is de ledenvergadering afgelopen en
kan de nazit aanvangen. We kunnen terug
kijken op een rustige vergadering die zonder
stemverheffing verlopen is. Zo kan het dus
ook.
Oudenhoorn
Dissonant zong op maandagavond 30 maart
in de Hervormde Kerk aan de Ring in
Oudenhoorn. En dat voor de paasviering van
de Protestante Vrouwengroep Oudenhoorn.
Thema van de paasviering was “Wek ons
voorgoed.” Een goed gevulde kerk, een goed
programma en een dankbaar publiek.
Overigens ook een kerk waar absoluut geen
ruimte was voor het hele koor. Dissonant zong
die avond “There is a balm”, “Veni Jesu”, “My
Lord What a morning”, “Amazing Grace”, “Isje
Cheruvimy Tajno”, “Otsje Nash” en als laatste
“Going Home.”
Een mooie avond welke onderstaande reactie
opleverde.
“Goedenavond meneer van Oudheusden,
Ik wil U graag nogmaals bedanken voor de
prachtig gezongen liederen door de heren van
Dissonant. Vandaag kreeg ik meerdere
reacties van de dames binnen, er is enorm
genoten! We hopen in de toekomst nog weer
eens van uw zang te mogen genieten.
Hopelijk dus tot ziens.”

Folkert bedankt en Henk, hopelijk krijg je het
niet druk.
Paasmis
Reeds een aantal jaren is Dissonant een
graag geziene gast in de Sint Jozef Parochie
in Rozenburg. Veelal op 1e Kerst- en 1e
Paasdag. Zo ook op zondag 5 april. Om 11:00
uur waren de mannen aanwezig. Eerst nog
inzingen o.l.v. Frans Gort en om 11:30
aanvang dienst. Dissonant had de volgende
nummers in het programma opgenomen.
“Zum Eingang”, “Zum Gloria”, “Sanctus”,
“Otsje Nasch”, “Angnus Dei”, “Panis
Angelicus” en “Jacobs Ladder.”

Dissonant in Sint Jozef Parochie

foto Annemieke Oprel

Tijd is tijd
Eieren zoeken
Slechts licht beroerd was het opstaan op
vrijdag 3 april. En dat kwam door de avond
daarvoor want toen werden de paaseieren niet
verloot maar uitgedeeld. Een deel van de
eieren ging mee naar huis en de rest van de
eieren verdween in de kookpot van het theater
om tijdens de nazit geconsumeerd te worden
door de nablijvers. En met succes. De eieren
met een peper en zout, ze gingen er in als
zoete koek.
Folkert Koning stelde al eerder op de
ledenvergadering reeds zijn functie als
ziekenbezoeker ter beschikking en nu werd
bekend dat Henk Lanjouw hem zal opvolgen.
En zo is de ziekencommissie weer compleet.

Het komt nog wel eens voor dat we net lekker
aan het zingen zijn en het ineens al 21:45 uur
is. En dat is de tijd dat de bootgangers naar de
pont moeten. Best lastig als we dan nog volop
aan het zingen zijn.
Donderdagavond 9 april werd afgesproken de
pauze iets in te korten en exact om kwart voor
tien te stoppen zodat de overkanters op tijd bij
de boot zijn en hun schip niet hoeven te
missen. En aldus geschiedde.
Nieuw is de vooraankondiging van het te
zingen programma. Secretaris Jan stuurt een
paar dagen voor de repetitieavond een e-mail
met daarop de te repeteren nummers. Een
goed idee voor de mannen die thuis alvast
willen inzingen.
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De bloemen van deze avond gaan naar Koos
Verhoev die reeds geruime tijd ziek thuis is.
Cees verslikt zich
Loop je langs Het Scheur, dan is de kans
groot dat je Cees van ’t Wout ontmoet. Immer
langs het water om bootjes te spotten. Zo ook
op donderdag 16 april. We schrijven 17:30 uur
en de redactie trekt even een sprintje langs de
rivier om de longinhoud te vergroten als Cees
aan komt rijden. Altijd vol met goede ideeen
en nu over het jubileumjaar 2017. Er moet een
musical komen vindt Cees en of het idee
verder uitgewerkt kan worden. Dat is nogal
wat want wie schrijft teksten en wie schrijft de
muziek. Of het een goed idee is laten we
graag aan u over en wellicht is er onder ons
iemand die er ervaring in heeft en zoiets kan
oppakken. 2017 moet voor het dan 90 jarig
RMK uiteindelijk een mooi en feestelijk jaar
worden. Cees was die avond niet aanwezig,
hij had zich verslikt maar wellicht wellicht
spoort het anderen aan om met iets moois/
leuk te komen in het nakende jubileumjaar.
Op de vleugel lag die avond een kaart voor
Leen van Zevenbergen.

DrieMaasHave Maassluis

muziekaal omlijst met mannenkoorzang waar
Dissonant putte uit het ons zo bekende
repertoire “I Need Thee Every Hour”,
“Kol’slaven”, “Zum eingang”, “Going home” en
“You raise me up.” Een plechtige bijeenkomst
waarbij de gezongen nummers van Dissonant
een mooie omlijsting vormde.
23 april
De kaart naar Leen van Zevenbergen heeft
geholpen. Leen is terug, is bijna hersteld en
zingt weer uit volle borst mee. Hij valt met zijn
neus in de boter want na jaren van rust wordt
het ’t Geuzenvendel op den Thuismarsch weer
ingestudeerd. En daar is niet iedereen nog
even gelukkig mee.
Breepleinkerk Rotterdam
Reeds eerder is in de Nieuwsbrieven
geschreven over de Breepleinkerk in

foto Annemieke Oprel

DrieMaasHave Maassluis
Woensdag 22 april zong Dissonant in
Maassluis. En dat tijdens een dienst waar de
recent overledenen herdacht werden. Thema
van deze dienst was “Je bent verweven in ons
leven.” Tijdens de dienst werden van elke
overledene de naam genoemd, een bloem
bijgezet en een kaars ontstoken. Er werden
gedichten voorgelezen en het geheel werd
11
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Rotterdam waar onze 2e tenoren Henk den
Haan en Randy Breukel zich inzetten om het
verhaal rond de onderduikers in genoemde
kerk onder de aandacht van een groter publiek
te brengen, welnu regelmatig duikt ook de
vaderlandse pers zich in die geschiedenis en
op 22 april stond in de regio bijlage van het
AD het verhaal van Emile Kool, het kind van
de Breepleinkerk en dr. Lashely. Nog geen
twee dagen later kreeg het een onverwacht
vervolg want toen mocht Henk de Haan uit
handen van Michael Hendriks uit Schiedam
het gevelbord van oogarts Lashely in
ontvangst nemen.
Michael had het bord al 23 jaar in zijn eigen
woning hangen en wist niets van dr. Lashely.
Na het lezen van het krantenartikel bood hij
het bord alsnog spontaan aan.

UDI en de vele belangstellenden werd de
tocht naar de algemene begraafplaats
aangevangen. Daar aangekomen werden er
bloemen uitgedeeld die later rond het
herdenkingsmonument werden gelegd. De
twee minuten stilte is altijd indrukwekkend en
na het gezamenlijk gezongen “Wilhelmus”
sprak Gebiedsvoorzitster Pamela Blok. Thema
van de dodenherdenking was “Wie de ogen
sluit voor het verleden is blind voor de
toekomst.” Vervolgens speelde UDI waarna
wij “Vaste rots van mijn behoud” mochten
zingen. Na de kranslegging zongen wij ”I Need
Thee Every Hour.” Er werden ook bloemen
gelegd op het graf van de Engelse soldaten en
de oorlogsgraven van twee omgekomen
Rozenburgers. Het koor eindigde met “Blijf mij
nabij.” In het gemeentehuis werd de
bijeenkomst afgesloten met een kop koffie.

Koninginnedag
Groot geworden met Koninginnedag op 30
april gooien Maxima en Willem Alexander roet
in het eten door 30 april als feestdag af te
schaffen en te verplaatsen naar 27 april en het
Koningsdag te noemen. Voor het eerst sinds
1949 geen vrije dag dus maar een gewone
repetitieavond. Voorzitter Cees had wel een
snipperdag dus penning Leen verrichtte de
opening. Een woord van welkom voor
luisteraar Jaap van Toledo uit Hellevoetsluis.
Leen spreekt ook zijn bezorgdheid uit over de
geringe belangstelling van de baritons voor de
deelname aan de dodenherdenking op 4 mei.
Vertrek vanaf het gemeentehuis 19:30 uur. Oh
nee, de Stadswinkel.
Aanvullend geeft opper koormeester Rinus
nog wat kledinginstructies. Zwarte smoking,
gilet, grijze strik, geen pochet en zwarte
schoenen. Niet praten onderweg, geen
handen in je zak en bij regen geen lichte
regenkleding. ’T is maar dat je het weet.
Ondanks dat na afloop de stoelen gestapeld
moesten worden werd het een goede
repetitieavond.

Dodenherdenking 4 mei 2015

foto Coby Molendijk

Jaap van Toledo
Donderdagavond 14 mei mocht Cees
aankondigen dat Jaap van Toledo vanaf
heden zich verbonden heeft aan het
Rozenburgs Mannenkoor. De in Hellevoetsluis
woonachtige Jaap heeft zijn plaatsje
gevonden bij de 2e tenoren en wij wensen
hem veel zangplezier toe.

4 mei dodenherdenking

Feyenoord

Het weer was twijfelachtig maar er was een
goede opkomst op het plein voor de
Stadswinkel. Samen met Harmonievereniging

Terwijl Feyenoord op donderdagavond 21 mei
tegen Heerenveen aan een zware avond
bezig was repeteerde wij ‘t Geuzenvendel op
12

den Thuismarsch. Een lastig nummer waar wij
door het tromgeroffel, net als Feyenoord,
volledig de mist in kunnen gaan. Trainen en
blijven trainen is het devies en dan komt het
echt wel goed. ‘t Geuzenvendel op de cd en
Feyenoord op de Coolsingel.
Martin, net terug van een koorreis naar het
ons zo bekende Praag had er zin in want na
de pauze mochten we het nogmaals
repeteren. Toen stonden onze jongens al met
0-2 achter. Als klap op de vuurpijl moesten de
stoelen ook nog gestapeld worden.
Pinksteren
Omdat het in Oudenhoorn zo goed is gegaan
en Dissonant een goede indruk heeft achter
gelaten mochten de mannen terug komen en
wel op de zondagsmorgendienst op 24 mei,
1e Pinksterdag. Voorganger was dominee
Blom en het thema van de dienst was
‘Dronken van Liefde.’ Het was helaas geen
volle bak maar het nam niet weg dat er lekker
gezongen werd. En dat het zo lekker zingt
heeft zeker alles te maken met de vele extra
repetities op vrijdagavond bij Cees in de kas
en op zaterdag o.l.v. Frans Gort. Gezongen
werd “Zum Eingang”, het “Sanctus” van Franz
Schubert, “Otsje Nasch”, “You raise me up” en
ter afsluiting “Going Home.” En toen gingen
we ook naar huis en weten we nu al dat
Dissonant nog een keer terug mag komen.

19 september Korenfestival
Op zaterdag 19 september 2015 zal door het
Koninklijk Schiedams Mannenkoor "Orpheus"
in samenwerking met de KNZV-Vereniging
Holland een korenfestival worden
georganiseerd. Onderdeel van dat festival is
een concours voor de bij het KNZV
aangesloten mannenkoren uit Holland. De
koren zullen door een deskundige jury worden
beoordeeld. Mannenkoren die niet willen
worden beoordeeld zijn ook welkom. Voor alle
koren zal die dag een waardevolle invulling
worden gegeven zoals: op diverse locaties
een kort optreden en bezoeken van
bezienswaardigheden, zoals het Nationaal
Jenevermuseum, de 7 hoogste windmolens
van Nederland en een rondvaart op de z
ogenaamde fluisterboot. Kortom de moeite
waard voor een korenuitje!
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt
uit.
10:30 uur
Opening in de Grote of
St. Jans kerk.
10:45 uur
Optreden van deelnemende
koren. Elk koor zal max. 30
minuten zingen.
10:45 uur
Op diverse locaties in Schiedam
optredens van koren die niet
voor de jury zingen.
16:30 uur
Gezamenlijk optreden van de 12
koren en KSM “Orpheus” (ca.
700 zangers) in de Grote of St.
Janskerk en de prijsuitreiking.
Hoe laat het RMK op zal treden is nog niet
bekend. Wordt dus vervolgd.

Dissonant in Oudenhoorn

foto Annemieke Oprel

Donderdag 28 mei
De grijze golf gaat met vakantie. Er vallen
gaten in de partijen. Verder geen nieuws.
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Verborgen parel van de Atlantic op Voorne
Mochten we in de vorige Nieuwsbrief het
verhaal van Arie Kleywegt lezen en recent in
de Voorne-Putten editie van het AD lezen over
Piet van den Berg en zijn ‘Biberbunker’ in
Oostvoorne, het bunkercomplex nabij
Olaertsduyn in Rockanje waarvan onze bas
Henk de Wit eigenaar is aanzienlijk minder
bekend. Maar wellicht niet voor lang meer. Het
is de plek waar Henk zijn domicilie heeft. Tot
voor kort niet officieel want toen werd het gedoogd maar sinds dit jaar heeft het complex
een woonbestemming.
Totdat de stonde slaat mag Henk er blijven
wonen. Daarna vervalt de woonbestemming.
Toen laatst de nazit in volle hevigheid aan de
gang was verraste Henk ons met de
opmerking dat zijn bunkercomplex de boeken
in gaat als ‘De Verborgen parel van de
Atlantikwall op Voorne.’ Het Erfgoedhuis Zuid
Holland heeft het terrein geïnspecteerd en
naar aanleiding daarvan onderstaand rapport
is opgemaakt. Een tekst die wij u niet willen
onthouden.
Het bunkercomplex aan de Windgatseweg
bestaat uit het zogeheten Widerstandsnest
105H, Baupunkt 59. Hier was de Commandant
gevestigd van de Stützpunktgruppe (Stp.Gr.)
Oostvoorne die het algemene bevel voerde
over het eiland. Op het eiland waren kustverdediging- en Flakbatterijen gevestigd en er

was een grote radarstelling rondom de Biberbunker opgezet.
Het complex werd gebouwd in de periode van
1941 t/m 1944. De functie ervan was dat
vanuit deze locatie leiding werd gegeven aan
alle verdedigings- en gevechtshandelingen op
het eiland Voorne, als onderdeel van de
Atlantikwall. Het werd bemand door eenheden
van de 719e Divisie Inf. Divisie en Luftwaffe
eenheden. Het gehele Widerstandsnest strekt
zich uit over meerdere percelen aan de
Windgatseweg, van de nrs 1a tot 1b. Op het
terrein van Henk zijn verschillende bunkers te
vinden die deel uitmaakten van de
Atlantikwall. Henk woont op dit moment zelf in
een matig versterkte bunker, mogelijk de
keuken/kantine van het toenmalige complex.
Verder zijn er verschillende z.g. “ST”
Standiger type bunkers die bestand waren
tegen bommen van tenminste 250kg en
daarvoor buitenmuren hebben van 2 meter
gewapend beton.
Opsomming van aanwezige objecten:

Een hospitaalbunker type 118c,
Baunummer 5906/118;

Een telefoon en accubunker type
142, Baunummer 5909/142;

Een personeelbunker type 622,
Baunummer 5908/622;

Twee personeelbunkers type 502,
Baunummer 5903 en 5904/502;

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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Een z.g. “herstelruimte” voor
behandelde soldaten, speciale
Baksteenbouw;
Een personeel/kantine onderkomen
voor 25 personen, type FA-bouw;
Een werkplaats en stalling voor
paarden, speciale baksteenbouw;
Een bergplaats/keuken gebouw in
lichte baksteen, type FA-bouw.


De bunker van type 142 komt in Nederland
slechts 2 maal voor, en is maar 7 keer
gebouwd in de Atlantikwall, wat hem bijzonder
uniek maakt. De daarnaast gelegen 118c
Sanitätsunterstand Baunummer 5906/118c is
4 keer gebouwd in Nederland waarvan er nog
maar 2 resteren. Alle bunkers zijn goed
bezoekbaar en bevatten nog verschillende
originele elementen.
Gedurende de afgelopen 70 jaar zijn de bunkers van Wn 105H verwaarloosd, gestript van
waardevolle materialen en ten prooi gevallen
aan de invloeden van weer en wind. Ze kunnen als authentieke restanten worden aange-

merkt. Veel bunkers van de Atlantikwall zijn
ten prooi gevallen aan souvenirjagers en vandalen, maar dat lijkt bij dit complex erg mee te
vallen. Graffiti is niet aangetroffen en enkele
originele Duitse opschriften zijn nog aanwezig.
Ook de stalen deuren van de hospitaalbunker
en de naastgelegen ‘herstelbunker’ zijn nog
intact. De bunkers zijn goed toegankelijk en
bieden een interessante ‘bunkerbeleving’ voor
de liefhebber en belangstellende. In Atlantikwall-termen zouden we het complex aan de
Windgatseweg dan ook van hoge waarde willen noemen. Natuurlijk zijn de bunkers getekend door de tijd en beperkte zorg, en men
moet ze niet gelijk willen stellen met een middeleeuws kasteel of landhuis.
De waarde van het complex is vooral gelegen
in de ensemblewaarde als kenmerkend voor
een AW-bataljonshoofdkwartier. Hiervan zijn
er niet al te veel meer over in Nederland, op
Voorne is het de enige en bovendien tamelijk
compleet en relatief ongeschonden. De combinatie van de hospitaalbunker en het herstelgebouw zijn daarentegen wel uniek voor Nederland.

Overzichtstekening van het gehele WN 105H naar een Duitse kaart
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Verbanden met andere AW-locaties
De provincie Zuid-Holland heeft in 2012
zogeheten erfgoedlijnen ingesteld, dit zijn
ensembles van landschap en erfgoed die
meerwaarde verlenen aan wonen, werken en
recreëren. Zowel in thema als in geografische
locatie behoort het complex aan de
Windgatseweg helemaal tot de erfgoedlijn
Atlantikwall. Dit geldt tevens voor het Voornes
Duin en het terrein rondom de Biber-bunker en
delen van de vesting Hellevoetsluis. Voorne
vormt zodoende een voorname schakel
binnen de Atlantikwall.
De locatie aan de Windgatseweg is een
waardevolle aanvulling in het beleefbaar en
zichtbaar maken van het “Parelsnoer” van de
Atlantikwall. Op Voorne zijn diverse locaties
die samen een goed beeld geven van de
omvang en samenstelling van de Atlantikwall,
waarbij dit uitstekend gecombineerd en
beleefbaar gemaakt kan worden doormiddel
van wandel- en fietsroutes en openstellingen.
Het eiland Voorne was in WO2 van belang
gezien de nabijheid van de Rotterdamse
haven en de toegang daartoe. De

Henk met zijn beestenboel

Biber-stelling met haar uitgebreide radar
installaties was ook van groot belang voor de
verdediging van het Duitse luchtruim.
Het complex van WN 105H aan de Windgatse
weg 1a in Rockanje bezit een hoge
cultuurhistorische waarde in termen van de
Atlantikwall.
Er is een duidelijke relatie met andere locaties
van de Atlantikwall in Zuid-Holland en langs
de hele Nederlandse kust; op Voorne had het
complex bepaald een centrale functie.
Tot zover de tekst in het rapport van het
Erfgoedhuis van Zuid Holland. Wat er verder
mee gaat gebeuren is nog niet bekend. Wel
staat vast dat het behouden moet blijven en
dat er wellicht meer rondleidingen zullen
komen. In elk geval is het zeker dat Henk er
met zijn paardenboel mag blijven wonen.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

foto RMK-pr
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Zomeravondconcert
Op donderdagavond 9 juli vindt de afsluiting
van het seizoen 2014/2015 plaats. Met publiek
en de toegang is gratis. Aanvang 19:30 uur.
Veelal een vol en warm theater en een
afwisselend repertoire. En als het erg warm is
en wij in het kooroverhemd optreden, doe er
een T-shirt onder aan zodat je geen
transpiratievlekken ziet. Want na afloop wacht
nog een hapje en een drankje en dan moet je
er nog okselfris uitzien. Daarna barst het
vakantiegeweld pas echt los.
De eerste repetitie van het nieuwe seizoen
vindt plaats op donderdag 27 augustus.
Aanvang 19:30 uur. Neem ook je broer, zoon,
schoonzoon, neef, oom, collega of buurman
mee zodat we met een grote groep de open
repetitie kunnen aanvangen. Prettige vakantie.
17

foto Coby Molendijk

Schitterend plaatje van het koor in Brielle 8 februari 2015

foto Annemieke Oprel

Handboek - met Cd - voor beginnende koorzangers
In 2012 is het handboek voor beginnende koorzangers verschenen. Het boek bevat ook een
oefen Cd. Deze uitgave kwam tot stand door medewerking van de muziekadviescommissie van
het KNZV. Alle koren, aangesloten bij een van de KNZV-verenigingen, krijgen EEN gratis exemplaar. Wilt u ( aspirant)- leden ook deelgenoot maken van dit unieke boekwerk, met de hieronder
aangegeven voordelen van deze methodiek bij het instuderen van nieuwe werken, dan kunt u
uw bestelling doen bij Gerard Klanderman, e-mail: gerard-hermien@telfort.nl.
Vanaf 1 januari 2012 bedragen de kosten € 19,95 per stuk.
ONTDEK JE STEM, is met name bedoeld om de vele koren en koororganisaties die België en
Nederland rijk zijn de unieke gelegenheid te bieden een wervings-campagne voor nieuwe leden
te onderbouwen met een kennismakingsprogramma van circa 3 maanden. ONTDEK JE STEM
is vooral gericht op belangstellenden zonder enige muzikale vooropleiding en heeft daardoor
een drempelverlagend karakter. De beide auteurs van dit handboek hebben een jarenlange succesvolle ervaring met dit introductieprogramma. ONTDEK JE STEM is ook zeer geschikt voor
muziekscholen en particuliere zangopleidingen; enerzijds als een proefperiode voor zangcursisten in spé, anderzijds als een "Op-Maat-Programma" voor zanggezelschappen. Inhoudelijk kan
deze methode zowel voor individueel muziekonderwijs als groepsonderwijs gebruikt worden.
De Cd maakt het mogelijk om de stem zonder gebruik van een begeleidingsinstrument te oefenen. Alle oefeningen worden eerst voorgezongen waarna je ze zelf kan nazingen. De pianobegeleiding van de stemoefeningen is als printbare PDF op de Cd meegeleverd. ONTDEK JE
STEM is ook geschikt voor zelfstudie. Tussentijdse feedback door een vocal coach wordt niettemin aanbevolen
18

Vrienden van het koor
Het Rozenburgs Mannenkoor heeft een aantal sympathisanten die lid zijn van de club van 100. Met een
inleg van minimaal € 50.00 heeft een club van 100 lid jaarlijks recht op twee toegangskaarten op een
door het koor georganiseerd concert.
Voor nadere inlichtingen zie ook www. rozenburgs-mannenkoor.nl
Mevr. Alofs Rozenburg; J.A. van Baarle Spijkenisse; Bloemsierkunst Carlton Rozenburg; Rederij Fortuna
Spijkenisse; A.K. Barendregt Aannemingsbedrijf BV Zwartewaal; VOF Brouwenstijn Rozenburg; R.J. Browning Gloucester; Busker BV, Hei- en Waterwerken Zaltbommel; Aannemingsbedrijf Van Dijk BV Maasland; A. van der Ende Maassluis; Slagerij Exquis Rozenburg; B.M.A. Fens-Verbeek Zwartewaal; M. van
Gennep Rozenburg; J.A. Gerrets Schiedam; V.O.F Gerla-Zuiddam ( Primera Rozenburg); F. GroeneveldMuis Maassluis; J. de Groot Rozenburg; J.H.K. den Haan Spijkenisse; B. van Heijzen-Monteny Rozenburg;
P. van den Hoek Oostvoorne; A.M. de Jong Holding Brielle; H.G. Jumelet Hoogvliet; Foto- en Videoproducties Kloet Sliedrecht; Aannemingsbedrijf Kroes BV Maasland; J.T.H. Kroonen-Spronk Rozenburg; fam.
L. Kuiper Rozenburg; Restaurant La Caleta Rozenburg; J.J. Lensink Rozenburg; J.A.M. van Marrewijk 'sGravenzande; Meenhuis Uitvaartverzorging Hendrik Ido Ambacht; Franada BV Brielle; M. van der Meer
Rozenburg; A. van der Meer-Romers Zwartewaal; N. Monster Rockanje; J.M.J. Muijtjes Rozenburg; Piano
– en vleugelverhuur A. Keijzer Oud Beijerland; A.M. van Oudheusden Rozenburg; Aannemingsbedrijf
Qualm Rozenburg; C.F. Mulders Rozenburg; C. Nouwt Rozenburg; Taxibedrijf Lievaart Rozenburg; G.J.
Villerius Rockanje; C. Peters Rozenburg; K. Qualm Rozenburg; Drukkerij Rijpsma Rozenburg; Stoelen– en
partyverhuur de Vesting Stellendam; M.J. de Sutter-Besters Rozenburg; Mevr. Sterrenberg Ingen; Autobedrijf Swemmer BV Hellevoetsluis; Aannemingsbedrijf Verboon Maasland; J.J. Verhoev Rozenburg;
Vreugdenhil Tweewielers Rozenburg; Voskamp Meesterbakker Spijkenisse; H.E van der Schee De Lier;
fam. Van Veenendaal Heteren; fam. Wageveld Rockanje; H. Wolgen Maassluis; C van ’t Wout Rozenburg;
Plus Klaassen Rozenburg; Bottelier Zonneveld Maassluis; Transport A.M. de Jong BV Rozenburg.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio september 2015. Advertenties, waar of niet gebeurde verhalen, foto’s of suggesties zijn van harte welkom bij de secretaris en/of Aart.
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