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We hebben de zomer achter ons
gelaten en zijn al weer druk bezig
met de repetities voor het komende
kerstconcert. Achter de schermen
wordt al hard gewerkt om alles in
goede banen te leiden, vooraf,
tijdens en na afloop van het concert.
Niets wordt aan het toeval
overgelaten, of het nu gaat over podiumdelen, verlichting, of
reclame- uitingen, het begint al aardig te vorderen.

Bouwvakker gezocht
Verhuisd
Nieuw

Agenda
27 okt. Zevenhuizen
19 dec. Spijkenisse
22 dec. Ontmoeting
23 dec. Brielle
4 jan. Nieuwjaarsreceptie

Maar genoeg hierover, we kijken al weer verder dan tot het
eind van het jaar 2013, want na een aantal jaren van
stamppot eten tijdens de nieuwjaarsreceptie, lijkt het ons als
bestuur leuk om weer eens wat anders te gaan doen. Het is al
weer enkele jaren geleden dat we met de Fortuna rederij
vanuit Spijkenisse een tocht maakten richting de Maasvlakte.
Er is sinds onze laatste boottocht een stukje Nederland bij
gekomen, dus het lijkt ons leuk om alles van nabij te bekijken
en tijdens de boottocht kunnen we niet alleen genieten van
het moois buiten, maar ook van de ruime koffietafel met alles
er op en er aan. Er is door onze penningmeester al een optie
genomen op de boot voor zaterdag 4 januari 2014, vanaf
10.30 uur inschepen en om 16.00 uur weer terug aan wal.
Ook de kosten heeft hij besproken met de rederij. De kosten
totaal per persoon komen op € 45.00. Daarvan betaald het
mannenkoor 2/3 zijnde € 30.00 en de eigen bijdrage bedraagt
€ 15.00 per persoon. Wij hopen op een grote opkomst oftewel
alle leden met partner.
Het aantal leden groeit ook weer sinds de zomervakantie en
het aantal staat nu op 84 met de komst van Piet Breukel en
Marco Ligthart, respectievelijk bariton en tenor.
Vanuit de zorgcommissie kreeg ik te horen dat Gerrit van der
Meer een prostaat operatie heeft ondergaan en Gijs Roos
een galblaas operatie. Gerrit is op het moment als ik dit schrijf

weer thuis en Gijs is helaas weer in het
ziekenhuis opgenomen. Ik wens ze een
goed herstel toe. Arie van Oudheusden
staat voor een nieuwe periode van
chemotherapie en wij hopen dat die
verschrikkelijke ziekte een halt toe
geroepen kan worden. Ook Wil de Bruyn
beterschap na het herstel van de
hartaanval en wij hopen hem weer snel te
zien bij de repetitie van het mannenkoor.

Wil met een gezond broodje haring in betere tijden

Kerstconcert
Ons kerstconcert in Brielle met Antoinette
Lammers en Opera Familia op maandag
23 december moet de een groots concert
worden. Aan ons allen de plicht om die
kerk stamp vol te krijgen. Dat kan alleen
als we zoveel mogelijk kaarten verkopen.
En houd de midi files op de website in de
gaten want ook via de pc kan er behoorlijk
meegezongen worden.
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In memoriam
31 augustus bereikte
ons het droeve bericht
dat Theo Alofs was
overleden. Theo was
bijna twintig jaar lid
van het Rozenburgs
Mannenkoor. Enkele
jaren geleden moest
hij om gezondheid
reden het zingen
opgeven. Hieraan vooraf was een lange
strijd gestreden. Een operatie aan de
benen was het begin van deze strijd.
Onderzoek had uitgewezen dat er naast de
benen nog meer speelde. Zijn slokdarm
was aangetast door kanker en werd door
middel van een operatie verwijderd. Alle
kwaadaardige cellen zouden eveneens zijn
verwijderd. Hierna pakte hij, zij het met de
nodige moeite, zijn normale leven weer op.
Theo was een knokker en wist zo wie zo
niet van opgeven. De volgende klap kwam
heel hard aan. Een hersenbloeding. Even
dacht men dat dit het einde betekende van
een sterke man. Maar ook nu klauterde hij
weer op. Een lange revalidatie in
Spijkenisse volgde. Weer kwam hij naar
huis. Ging nog eenmaal naar zijn geliefde
stekkie, de camping in Brabant waar hij
een ieder verbaasde door rustig op de fiets
te stappen en een tochtje te maken. Na
zes weken Brabant was hij weer thuis. Nu
ging het snel bergafwaarts. De kanker
woekerde voort en ging richting hersenen.
Nog wilde hij niet opgeven, echter tegen
deze gemene vijand was geen vechten
mogelijk. 31 augustus overleed hij. Het
Rozenburgs Mannenkoor heeft op een
waardige wijze zingend afscheid van hem
genomen tijdens de uitvaarplechtigheid in
Let op!!!! Het internetadres is gewijzigd in:
www.rozenburgs-mannenkoor.nl

Stemmentest
Graag wil ik via deze nieuwsbrief alle
koorleden bedanken voor jullie deelname
aan de stemmentest. De opkomst is zeer
goed gebleken en daar zijn we erg blij
mee. Aan de leden was toegezegd dat
deze test gehouden zou worden om Martin
een beter inzicht te geven in de individuele
zangkwaliteiten binnen het koor. Het was
zeker niet de bedoeling koorleden voor het
hoofd te stoten en te verwijderen, wel is
verplaatsen binnen het koor aan de orde
geweest, zoals enkele tenoren hebben
gemerkt. Ik hoor tot nu toe tot hun volle
tevredenheid. Ook de klankkleur van het
koor zal hierdoor verbeteren, zo krijgen bv.
de 1e tenoren meer volume, ze zijn immers
met meer man, de verhouding komt beter
tot zijn recht, denk ik als LEEK. We
hebben nu in totaal 4 zaterdagen en 1
avond gehad, ik kan niet anders zeggen
het was leuk en leerzaam, van veel leden
hoorde ik dat Martin ze toch beter had
gemaakt, meer met je stem doen, enzo. Ik
heb ook begrepen dat sommige leden
zenuwachtig waren, maar het viel gelukkig
allemaal mee. Een gezellig praatje, een
kop koffie met de andere wachtende, gaf
een goede sfeer. Nogmaals allemaal
hartelijk bedankt en vooral Martin bedankt
ook voor de tijd die je er weer in hebt

Dat de stemmentest niet zonder gevolgen
was blijkt uit het onderstaande bericht.
Uit de kast
Zoals een neef als nicht uit de kast kan
komen zo kwam 1e tenor Nico IJsseldijk
eveneens uit de kast want hij is achteraf
bezien liever bariton. Sinds oktober 2009
lid en aangenomen als 1e tenor maar toch
graag een toontje lager. Nico, welkom bij
de beste partij van het koor. (†Jaap van Riel)

Programma Muziektheater
De Ontmoeting
Wo.
Za.
Za.
Za.
Za.
Zo.
Wo.
Za.
Za.
Za.
Wo.

25 sep. 14:00 uur
Springplank (4+)
28 sep. 10:00 uur
Speelgoed- en kinderbeurs
28 sep. 10:00 uur
Vlooienmarkt
5 okt. 20:00 uur
Uit volle borsten
19 okt. 20:00 uur
Zusters in zaken
27 okt. 15:00 uur
Grigori Sarolea
30 okt. 14:00 uur
De verrukkelijke vuilnisman
9 nov. 20:00 uur
Sonic Blast Bigband
16 nov. 20:00 uur
Musical Scratch
23 nov. 20:00 uur
FutureShock
27 nov. 14:00 uur
Dank u, Sinterklaasje (2+)

Martin en Jean hard aan het werk
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Wandelen & zingen een uitdaging
Wat heeft nu zingen met wandelen te
maken of wandelen met zingen. Dat heb ik
me al enige tijd afgevraagd. Is er een
verband tussen?
Laten we eens proberen iets te vertellen
over beide activiteiten. Het ene is een
sport; door veel mensen beoefend; alleen
of in groepsverband. Het andere is dat ook
of niet? Zingen is ook een sport. ’t Is maar
net hoe je sport definieert.
In beide gevallen begin je meestal in het
klein, met korte afstanden, even te voet
naar de winkel of heel voorzichtig als kind
in een kinderkoor. In beide gevallen is de
wil om het ‘vak’ te leren het
allerbelangrijkste. En dan vaak doen. Vaak
oefenen. Velen beginnen met wandelen
door hun hond uit te laten in de buurt of in
het park. Velen beginnen met zingen thuis,
naar men zegt: in de badkamer, onder de
douche. En dan merk je van zelf dat het je
best lukt. Zelf zong ik al vrij vroeg, wel
meestal een octaaf te laag. Dat was het
gemakkelijkste. Tot ik op een koor kwam.
Toen merkte ik dat het anders moest en zo
is het gekomen. En ik doe het al ruim vijftig
jaar.
Wandelen is bij mij later begonnen. Toen
de kinderen klein waren. Je begint het
korte afstanden, alleen. En van lieverlee
worden de afstanden groter en ga je
meedoen met de vierdaagse. Dan wordt
het voor velen al een echte prestatie.
Tijdens het lopen merk je dat niet zo, maar
achteraf als je het aan anderen vertelt, voel
je je toch een beetje trots. Dat je dat
bereikt hebt. Zo iets heb ik ook ervaren bij
het zingen. Zingen vereist best wel enige
oefening. Dat lukt niet zo maar. Je moet
soms maanden oefenen voor je een stuk
onder je knie hebt en je durft te zingen, uit
volle borst. Je hele lichaam komt er bij
kijken.
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Beste koorleden. Dit zijn zo enkele
gedachten rond wandelen en zingen.
Oefening baart nog steeds kunst. Begin bij
het kleine. Een stukje door het park, rond
ons mooie dorp. Weet U dat er twee routes
van vijf kilometer zijn uitgezet in het dorp?
En eentje van tien kilometer wat verder
weg. Vorig jaar had de provincie zelfs een
wandeltocht van vijf, tien en vijftien
kilometer uitgezet vanaf het gemeentehuis.
Zo iets gebeurt ook bij een koor. Kleine of
korte concerten, bij een feestje of een
uitvaart. En dan opeens een grote en eigen
uitvoering. Geweldig. Met misschien hier
en daar wat zenuwen. Samen iets doen
brengt altijd veel plezier.
Succes met de komende uitvoeringen.

Een Uitdaging?
Jean Muijtjens
Bouwvakker gezocht
Vanwege het tijdelijk, om privé redenen,
terugtrekken van een gewaardeerd Bouw
& Advies commissielid, is er in het
vrijwilligers team van het Muziektheater
De Ontmoeting ruimte ontstaan voor het
aantrekken van een Bouwkundig
Technisch adviseur/medewerker. Ervaring
met renovatie en herstelwerkzaamheden al
of niet uitgevoerd in samenwerking met

een aannemer is gewenst. De
werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit
het beoordelen van renovatie
werkzaamheden volgens het meerjaren
onderhoudsplan (MOP) en het aansturen
van de zittende Bouw & Advies commissie
leden. Tevens wordt bij de werkzaamheden

Lid B & A commissie

Voorzitter

advies verwacht op het vlak van Veiligheid,
Gezondheid en Welzijn.
Mocht er in uw midden of in uw privé
omgeving een talent aanwezig zijn die deze
uitdaging wel ziet zitten en in een prettige
sfeer vooral ontspannend bezig wilt zijn- of

Piet Breukel
Nieuw is Piet Breukel.
Een echte
Rozenburger die
zingend en vissend
door leven gaat.
Inmiddels uitgewerkt en al jaren van plan
aan te schuiven. Het kwam er nooit van
maar nu, sinds september 2013 benoemd
tot bariton.
Piet, van harte welkom bij de beste partij.

Verhuisd
Piet van Mill heeft een nieuwe woning.
Zijn huis aan de drukke PC Hooftlaan in
Maassluis is verruild voor een van alle
gemakken voorziene etagewoning in
gebouw De Vliet op Zuidvliet 42 te
Maasluis. Het gebouw herbergt tevens
een Ontmoetingscentrum van
Seniorenwelzijn. Piet zit dus helemaal op
zijn plaats en nodigt ons allen uit om een
keer op bezoek te komen. Johan, ja de
gewezen postbode, is ons daarin reeds
voorgegaan.

blijven, moet weten dat hij/zij van harte
welkom is.
Wilt u er mogelijk eerst rustig en vrijblijvend
over praten, neem gerust even de moeite
om contact te zoeken met één of beide
ondergetekenden. Voor u gemakkelijk te
vinden bij de 2e bassen van uw koor.
Henk Hey

Jaap Boxhoorn
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Uit de oude doos
Bij de verhuizing van dhr. Jo Bergwerf van
de Laan van Nieuw Rozenburg naar de
Rembrandtsingel mocht ik van hem een
map met krantenknipsel ontvangen. Vaak
met bijzondere verslagen van
gebeurtenissen waarbij het Rozenburgs
Mannenkoor was betrokken. In de
komende Nieuwsbrieven wil ik enkele van
deze gebeurtenissen zoals vermeld in de
Rozenburgse Courant aan u door geven,
waarbij ik de stukken tekst letterlijk
overneem.
Als eerste een knipsel met een
verheugende mededeling van de
penningmeester in 1927.
Door de flinke belangstelling welke het
“Rozenburgs Mannenkoor” geniet, kon zij
de contributie der leden met vijf cent
verlagen. In hare laatstgehouden
bijeenkomst werd besloten deel te nemen
aan het concours te Rozenburg, waarbij zij
in de vierde afdeeling hoopt uit te komen
met de nummers “Vesper van Beethoven
en Zangersmarsch”van A. Trube.
Concoursen
In vroeger tijden werden er veel
concoursen gehouden. Concoursen
waaraan muziek en zangverenigingen
gezamenlijk deel konden nemen. Zo vond
ik in het knipselboek het volgende
krantenverslag, eveneens uit 1927.
Het Groot Nationaal Concours voor
Muziek en Zanggezelschappen alhier
gehouden op Zaterdag 3 Sept. jl. werd
door schitterend weder begunstigd.
Vrijdagavond 2 September werd het
Concours officieel geopend met eene rede
voering van den Ed. Achtbaren Heer L.
Neijens, beschermheer der Muziekvereen,
Uitspanning door Inspanning”welke
vereen, het Concours heeft
georganiseerd. Na de redevoering gaf
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genoemde vereen, een concert waarnaar
met genot werd geluisterd.
In den morgen van Zaterdag ving het
Concours aan. Doordat enkele
vereenigingen wat laat aankwamen ging
de voormiddag met ongewenst lange
pauze. In den namiddag echter ging alles
van een leien dakje. Door het groot aantal
deelnemers en de hapering in den
voormiddag was het te laat om ook nog
den marschwedstrijd , waarvoor twee
vereenigingen hadden ingeschreven, te
houden.
De Chr. Zangvereen. “Rozenburgs
Mannenkoor”, in Maart jl. opgericht,
behaalde onder Directie van den heer A.J.
Korpershoek uit Vlaardingen een eerste
prijs in de vierde afdeling met 301 punten.
Het concours werd gehouden op, eene
weide van den heer E. van Dijk.
In het zelfde krantenknipsel vond ik nog
meer (heerlijk) wereldnieuws:
In den tuin van den heer C. Lievaart is een
aardbei gegroeid, die het bijzonder
gewicht van 76 gram bereikt.
In een volgende Nieuwsbrief wil ik u

meenemen naar verslagen uit het jaar
1928.
amvo

Muzieksleutel 4

Miljoenen op tafel voor renovatie
Calandbrug kopte het AD van vrijdag 5 juli
jl. Deze brug, die stamt uit 1969, zou
volgens deskundigen al versleten zijn. Het
is hier niet van belang om de inhoud van
dit artikel in zijn geheel weer te geven,
maar het bracht mij wel op het idee om een
toepasselijk stukje kopij uit de
"Muzieksleutel", uitgegeven in 1986, weer
onder uw aandacht te brengen. Het betreft
een gedicht van de hand van de heer A.C.
Kleywegt, de vader van. Hij heeft hiermee
bijzonder treffend weergegeven wat voor

De Nederlandse bruggenbouwer
was een vakkundig man
daar ben jij, oh mooie brug
een prachtig voorbeeld van.
Je bent, o prachtig stuk techniek
tot in het buitenland bekend
dat jij de grootste betonnen hefbrug
van geheel Europa bent.
Jij beheerst de gehele omtrek
van Oost tot West, van Noord tot Zuid
met je machtige pilaren
steek je boven alles uit.
Komt er een zeeschip aangevaren
statig stijg je dan omhoog
om je grootsheid ook te tonen
met een fraaie ereboog.
Geruisloos kom je weer naar beneden
en het verkeer dat raast weer voort,
want jij bent de grote schakel
tussen Botlek en Europoort.

bijzonder bouwwerk deze brug eigenlijk
was en is en waar men in die jaren toch
wel meer gemak dan overlast van
ondervond.

Ode aan de Calandbrug
Daar waar de koeien eens graasden
(helaas die tijd komt nooit meer terug)
daar staan nu fier de slanke torens
daar ligt groots de Calandbrug.
Stevig op je fundamenten
midden in het Calandkanaal
ben je 't beeld van deze tijd
van beton en van metaal.

A.C. Kleywegt

Omdat, naar mijn mening, het materiaal
wat voor herhaalde publicatie in
aanmerking kwam nu is opgebruikt, moet
ik u helaas melden, met deze manier van
kopij aanleveren, te moeten stoppen.
Mag ik u daarom uitnodigen om naar eigen
beleving ook eens een stukje te schrijven
voor de Nieuwsbrief? Maak de lezers
deelgenoot van uw bijzondere ervaringen
op wat voor gebied dan ook. U zult merken
dat u daarvoor gewaardeerd wordt. Zeker
door de redactie van deze Nieuwsbrief!
Zij zien op termijn al hetzelfde lot voor
deze leuke periodiek op zich af komen als
datgene wat "De Muzieksleutel" is
overkomen. Opheffing!
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Schrijvende lezers
Het hierna bijgevoegde berichtje was door Wim Weenink gestuurd naar de redactie van
de Rozenburgse courant met de bedoeling om het in de eerstvolgende uitgave van 9 juli
2013 geplaatst te zien. Om niet nader uitgelegde redenen is dit helaas niet gebeurd.
Echter, in de volgende Schakel van 26 juli vonden we het terug onder het kopje
“Schrijvende lezers.” En om zijn positieve mening over het koor en ons slotconcert in De
Ontmoeting niet geheel verloren te laten gaan, wil ik u gaarne deelgenoot maken van
deze spontane publieke reactie.
Henk Hey
Schrijvende lezers
Rozenburgs Mannenkoor een heerlijk
warm bad.
Afgelopen donderdag hield het
Rozenburgs Mannenkoor weer zijn
jaarlijkse afscheidsconcert en dan wordt
altijd nogal nadrukkelijk om nieuwe leden
gevraagd. Maar ik begrijp er helemaal
niets van dat dit nodig is. Want als je dit
mannenkoor even bezig ziet, dan wil je
daar het liefste tussen staan in plaats van
in de zaal zitten. Onder de bezielende
leiding van de huidige dirigent straalt dit
koor zo'n ongelooflijke warmte en
gezelligheid uit dat het een genot moet zijn
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om daar bij te horen. Vooral als deze
jongens de volumeknop vol open
zetten, dan lopen de rillingen je over de
rug. Te vergelijken met vroeger als het
Wilhelmus door een vol stadion werd
gezongen. En evengoed, ook als je door
het geluid wordt overweldigd, hoor je al die
mannen als één stem. Zó jammer dat ik
zelf op donderdag nooit kan. Maar aan de
andere kant zou ik het haast als een
inbreuk zien op de harmonie in deze club.
Het is jammer dat er zo nu en dan iemand
het tijdelijke voor het eeuwige verwisselt
en dat moet natuurlijk gecompenseerd
worden als het te vaak gebeurt. Maar
verjong niet te snel, zou ik willen

Marco Ligthart
Nieuw, en sinds 12
september 2013 lid van
het Rozenburgs
Mannenkoor is Marco
Ligthart uit Maassluis.
Daarmee is Marco op
Peter Korres na het
jongste lid. 13 jaar
getrouwd en vader van
een dochter. Marco is niet geheel
onbekend met het koor want 20 jaar
geleden werd hij al lid, niet voor lang maar
lang genoeg om door Arjan Breukhoven
gestemd en benoemd te worden tot 2e
tenor. Hij wilde al eerder terug komen maar
door het overlijden van zijn moeder werd
dat uitgesteld tot dit jaar. Zijn moeder was
een trouwe luisteraar van ‘onze muziek’ en
bezocht regelmatig uitvoeringen.
Zo heeft Marco ook zijn favoriete nummers
waarvan ‘Morte Christi’ en ‘I need thee
every hour’ er uit springen en van grote
emotionele waarde zijn. Nummers die hem
tot tranen toe kunnen roeren.
Pas na de Kerst zal Martin Marco stemmen
en tot die tijd blijft hij 2e tenor. Met veel
belangstelling wordt uitgekeken naar de
komende concerten in de hoop nu nog
jaren lid te kunnen blijven. En dat zal zeker
lukken want alleen al de hartelijke
ontvangst en warme belangstelling van de
andere leden sluiten een lang
dienstverband zeker niet uit.
Marco, van harte welkom
Beste medezangers
Mijn gezicht zal jullie niet
vreemd voorkomen, want
vanaf februari 2013
probeer ik elke
donderdagavond (zo vaak
ik kan) mijn zangtalent’
hier tussen jullie in, wat
op te krikken. Hoe ik hier

bent gekomen, was op uitnodiging van
twee leden die op mijn verjaardag vroegen,
om eens mee te komen luisteren naar hun
Rozenburgs Mannenkoor. Ik probeerde er
nog onderuit te komen, door te zeggen dat
ik niet kan zingen, maar het antwoord was
‘dat kunnen we allemaal niet maar samen
maken we er wat van en het klinkt nog
mooi ook.’ Dat laatste kan ik na een paar
maanden wel bevestigen.
Nu iets over mijzelf. Ik ben Lau Andrieu,
geen familie van André, wat weleens
geraagd wordt. Geboren in Zuid Limburg,
in Schinveld onder de rook van de
staatsmijn “Hendrik.” Al jong geleerd om
muziek te maken, nooit aan zingen
gedacht, maar tot mijn 23e alt saxofoon
gespeeld in de plaatselijke fanfare.
Getrouwd met Thea en samen zijn we na
een jaar ui Limburg vertrokken omdat de
ondergrondse bedrijven gingen sluiten en
er weinig perspectief meer was. Ik werkte
toen op het laboratorium van het ‘SBB’,
een kunstmestfabriek in Geleen. Toen de
ESSO hier in de Europoort een
kunstmestfabriek ging bouwen hebben we
de keuze gemaakt om hier te komen
werken en wonen. Het was voor ons een
gevoel van emigreren, van Limburg naar
Zuid Holland. Na 6 jaar in Maassluis te
hebben gewoond zijn we verhuisd naar
Hellevoetsluis. 45 jaar geleden uit Limburg
vertrokken en door de tijd heen echte
Hollanders geworden.
Door werk en gezin ben ik niet meer aan
muziek spelen toegekomen. Na 5 jaar
ESSO heb ik nog 33 jaar voor BP gewerkt
en kon toen met de VUT. Dat is inmiddels
9 jaar geleden en ik heb nu eindelijk tijd om
aan een laat ‘zang’ avontuur te beginnen,
overgehaald door twee enthousiaste leden,
doe ik mijn best om mijn steentje bij te
dragen. Wij hebben 3 zonen, evenzoveel

9

schoondochters en 7 kleinkinderen. Buiten
het zingen vul ik mijn tijd met hand- en
spandiensten in kerk en samenleving,
zoals dat zo mooi heet en zijn we gezellig
druk met ons gezin. Ik denk dat dit voor
iedereen voldoende is om te weten wie de
familie Andriéu is.

Fred van Wattum

Even voorstellen
Geboren in Rotterdam en inmiddels weer
woonachtig in Rotterdam. Net als zovele
Rozenburgers overkwam het ook 2e tenor
Fred van Wattum. Het begon in Rotterdam
Noord in het jaar 1936. Rustig groot
groeien was er niet bij want de oorlog
gooide behoorlijk roet in het toch al
schaarse eten. Daarom vertrok Fred naar
de Achterhoek en wel naar het gehucht
Lintelo, gemeente Aalten. Even geen
bloembollen en gaarkeuken maar
boerenkost en voldoende om er van aan te
sterken en groot te groeien. En om
intellectueel niet te veel achterop te raken
gaf de boer 1 x per week rekenen en
taalles.
Daar werd ook de basis gelegd voor de
LTS-metaal en later de avond LTS, het
VMBO en de avond MTS. Voldoende
papieren om bij Verolme Elektra in
Maassluis aan de slag te kunnen. Bij
Verolme Elektra was werk in overvloed
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want Cornelis Verolme had net een grote
reparatieorder van de Braziliaanse regering
in de wacht gesleept nl. de verbouwing van
het voormalige Engelse vliegdekschip de
Vengeance, het zusje van onze Karel
Doorman. We schrijven dan 1957. Het
schip moest worden verbouwd tot een
modern vliegdekschip en werd omgedoopt
tot Minas Gerais. Als plaat- en bankwerker
maakte Fred elektrakasten die op een
andere afdeling weer verder werd ingericht.
De klus aan de Minas Gerais was
spraakmakend in den lande. Inmiddels was
Fred in 1959 getrouwd met zijn Ada.
Vanwege de woningnood werd er tot 1964
ingewoond bij de vader van Fred. Op de
Wilgensingel en niet in Maassluis tussen
alle collega’s. Fred bleef niet alleen Ada
trouw maar ook Verolme. Toen in 1994 de
zoveelste ontslaggolf zich aandiende
ontkwam Fred er deze keer niet aan en op
57½ jarige leeftijd werd kennis gemaakt
met de wereld van de vutters. Geen
testbanken voor de vliegtuigindustrie, geen
elektrakasten meer maar tijd voor heel
andere zaken.
Als er niet gewerkt werd was Fred te
vinden bij de V.V. Rozenburg. Eerst als
voetballer en niet om den brode. Omdat
het spel en de sfeer zo leuk was werd Fred
na zijn voetbalcarrière elftalleider. Tot
2000 duurde zijn voetbal loopbaan en werd
Fred lid van het Rozenburgs Mannenkoor.
Maar ook nu is Fred nog wekelijks te
vinden op het sportcomplex en wel in de
klus ploeg. Drie dagdelen per week,
onderhoud en schoonmaken. Wordt het na
afloop van het zingen weleens laat, bij de
voetbal duurde het ook regelmatig tot in de
kleine uurtjes. Het koor kreeg er dus een
ervaren nazitter bij. Daarnaast is Fred
wekelijks een aantal uren op pad met de
boodschappenwagen van de Plus-markt.

Leuk werk dat even werd onderbroken
vanwege de aanschaf en inbouw van een
nieuwe heup. Fred is niet zo’n lezer maar
een kaartje leggen met bariton Folkert of
een kruiswoordraadsel kunnen hem wel
bekoren. Naast zingen wordt er ook
gedanst. Wel als Fred maar niet als
Astaire, geen lakschoenen maar klompen.
Met Ada en een aantal andere koorleden
met partner. Ooit gestart om tijdens de
Canada-reis wat optredens te verzorgen is
de groep compleet gebleven en wordt er
nog regelmatig opgetreden.
De vakanties worden kamperend
doorgebracht. Aanvankelijk met de tent,

toen met de vouwwagen en nu met de
caravan. Die staat in de Dodogne en
vandaar uit wordt er door Frankrijk en
Spanje gereisd. Dan zijn Fred en Ada voor
even niet in Muziektheater De Ontmoeting
waar zij beide bardienst draaien. Het zit in
de familie want ook dochter Helma mogen
wij maandelijks op donderdagavond achter
de bar zien. Barre mensen dus.
Recentelijk was het even schrikken. Fred
ging vroeg naar huis, bleef niet bij de nazit
en nog voordat de laatste ronde had
geklonken kwam het bericht binnen dat hij
met rokende banden onderweg was naar
het ziekenhuis. Een lichte TIA was de
oorzaak van zijn ongemak, gelukkig viel

Verboon Maasland BV

volg ons op

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

Telefoon: 010-5922022
Fax: 010-5920487
www.verboonmaasland.nl
info@verboonmaasland.nl

Uitvoering van projecten in Bouwteam of Design&Construct
Verhuur van grondverzetmaterieel
ISO/VCA**/BRL7000/FSC-gecertificeerd
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het mee en met de medicijnen in de juiste
balans was hij een week later weer van de
partij. En hopelijk nog vele jaren en in
goede gezondheid.
Bericht van de zorgcommissie

getroffen door een hartinfarct. De operatie
aan het sleutelbeen is uitgesteld. Wis is ter
observatie opgenomen in het
Vlietlandziekenhuis in Schiedam. Wil zal nog
wel enige tijd in het ziekenhuis moeten
blijven.
Douwe Kunst is voorzien van nieuwe
kunststof onderdelen en hoopt na lange
afwezigheid en herstelperiode in oktober
weer bij de baritons aan te schuiven.
Arie van Oudheusden staat voor een
nieuwe periode van chemotherapie en wij
hopen dat die verschrikkelijke ziekte een
halt toe geroepen kan worden.

De beide Pieten kunnen weer een
schouderklopje ontvangen. Beide mannen
zijn weer volledig hersteld en zetten vol
energie hun schouders weer onder het
nieuwe repertoire.
Gijs Roos, onze 2e tenor heeft een operatie
ondergaan. Zijn galblaas is verwijderd en
aanvankelijk was Gijs weer thuis. Maar
enkele dagen geleden is hij wederom weer
opgenomen in het ziekenhuis.. Gijs zal nog
wel enige tijd nodig hebben om weer
voldoende aan te sterken.
Gerrit van der Meer, onze bariton heeft een
operatie aan de prostaat ondergaan. Het laat
zich aanzien dat de operatie is geslaagd en
Gerrit is weer thuis in Zwartewaal. Nog even
en dan is ook Gerrit weer hersteld
Een ander vervelend bericht bereikte ons
over Wil de Bruyn onze 2e tenor brak vorige
week zijn sleutelbeen bij een val van de trap.
Naar aanleiding daarvan stond een operatie
gepland, maar afgelopen week werd Wil

We wensen onze zieken een goed herstel
toe en hopen ze weer gauw op hun
vertrouwde plaats te zien staan zingen.
met vriendelijke groet de Zorgcommissie.

Wat deden we zoal
4 mei Dodenherdenking
Op 4 mei vond in de Rooms Katholieke Kerk
St. Jozef een Herdenkingsdienst plaats voor
de oorlogsslachtoffers, waarna de
aanwezigen in een Stille Tocht naar de
Algemene Begraafplaats van Rozenburg
liepen.
Scoutingleden vormden een erehaag en
deelden gekleurde Gerbera’s uit, waarna de
‘Last Post’ gespeeld werd door UDI.
Na 2 minuten stilte vond het ceremoniële
moment plaats waarbij de kranslegging door
onder meer Paméla Blok, de heer De Ronde
en Mevrouw Hecker plaatsvond. Het

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio december 2013. 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 en UDI zorgden
tijdens de
herdenking voor de muzikale begeleiding.
27 juni Blankenburgconcert
Het is een oude traditie om een week voor de
zomervakantie een optreden te verzorgen in
Verzorgingstehuis Het Baken. Het gebouw
staat er nog steeds maar wordt inmiddels
bewoont door en antie-kraak beweging.
Zonde, maar dat is een ander verhaal. De
oorspronkelijke bewoners zijn elders in
Rozenburg onder gebracht en het nieuwe
episch centrum is de nieuwbouw in Oost en
wel in gebouw Blankenburg. En dat was ook
de plek waar we op 27 juni optraden. Zoals
gebruikelijk was het druk, veel belangstelling
en een goede sfeer. Maar ook warm. En het
was dan ook heel erg schrikken toe 2e tenor

Muziektheater De Ontmoeting. Misschien
komt het omdat de toegang gratis is, maar
het was volle bak. Elders in deze Nieuwsbrief
leest u een recensie van een trouwe
luisteraar die ondanks de vele
aanmoedigingen maar geen lid wilt worden.
Maar goed, het zij zo. Op deze avond zongen
we een mix van ons brede repertoire. Van
“Slavenkoor” tot “Jan Klaassen”, van “Dank
sei dir Herr” tot “Sailing.” En natuurlijk was er
na afloop gelegenheid om nog even na te
praten. En daar werd dankbaar gebruik van

Annemiek & Bram Oprel

Blankenburgconcert

foto annemiek oprel

Henk Jumelet onderuit ging. De warmte
speelde hem parten en pas ver na afloop
knapte Henk weer op. Gelukkig is het
allemaal goed gekomen. Overigens was het
een prima concert en hebben we heerlijk
gezongen. Een generale voor het
zomeravondconcert op 4 juli in De
Ontmoeting. En voor Blankenburg geldt,
volgend jaar, zelfde locatie maar dan met
airco. Moet goed komen.
4 juli zomeravondconcert
Het seizoen werd afgesloten met een
zomeravondconcert in het eigen

Nu weten we waarom Martin na afloop steeds als een
speer naar huis gaat.
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gemaakt. De haring smaakte prima, de
drankjes waren er niet minder om en de
verzorging van de vrijwilligers achter de bar
was ook deze keer weer naar ieders wens.
Zo kon de afsluiting van een druk seizoen op
een gezellige manier worden afgesloten.
Door een rekenfoutje bleek dat de vakantie
geen 6 maar 7 weken zou duren. Maar daar
werd niet om getreurd en pas op 22 augustus
werden de koorrepetities weer hervat en wel
met een Open Repetitieavond.
Nog vier
concerten of
medewerkingen
te gaan dit jaar
Zondag 27
oktober zingen
wij in de
historische
Hervormde kerk
aan de
Dorpsstraat 170
te Zevenhuizen.
Aanwezig 17:45
uur en de dienst vangt aan om 19:00 uur.
Wij verlenen op verzoek van Peter Verweij
medewerking aan een Zangdienst in de
kerk waar hijzelf vaste organist is,
vanzelfsprekend bespeelt Peter het orgel.
Het orgel werd in 1901 gekocht van de
Goudse RK-parochie O.L.V. Hemelvaart.
Het was afkomstig van de Gasthuiskapel
aan de Haven en in 1879 verplaatst naar
de Kleiwegkerk daar. Het was al een
combinatie van twee orgels: het bovenste
moet van rond 1770 dateren en het
onderste moet van een 19de eeuwse
Friese bouwer zijn, aldus de musicoloog dr.
G. Oost na de restauratie in 1977. Afgezien
van de kleur verf lijkt het orgel nog precies
op dat op een aquarel van Van
Vreumingen van het interieur van de
Gasthuiskapel uit 1845.
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Donderdagmiddag 19 december
verlenen we medewerking aan een
Kerstdienst in Zorgcentrum De
Marckenburg Goudenregenplein 1 te
Spijkenisse.
Aanvang 14:30 uur. De kerstmiddag is voor
de bewoners van het zorgcentrum en de
locatie en het programma is ongeveer
gelijk aan de Olijftuin van het zorgcentrum
in Zuidland waar we eerder optraden.
Medewerking Rozenburgs Mannenkoor,
dirigent en pianist onze Martin en soliste
sopraan, Jos Semeins-Vis van Heemst, oa.
bekend van de tv-serie ‘Man bijt hond.’
Om een indruk te krijgen van het
zorgcentrum zie http://www.careyn.nl/
locaties/zuid-holland/spijkenisse/careyn-de
-marckenburgh/
Zondagmiddag 22 december organiseert
het Rozenburgs Mannenkoor een
zangmiddag met kerstliederen en veel
samenzang in ons eigen Muziektheater De
Ontmoeting. De organisatie van dit

evenement staat nog in de steigers,
gegevens volgen later.
Maandagavond 23 december het grote
Kerstconcert met Opera Familia.
In de Bedevaartkerk van de Martelaren van
Gorkum te Brielle verzorgen wij een groot
kerstconcert. Aanvang 20:00 uur,

maken,
Wim van Vliet
Concert coördinator RMK

Arie zet Antoinette Lammers alvast in de bloemen

voorrepetities in de kerk met koor ca. 18:00
uur. Het bestuur heeft er voor gekozen om
deze keer een kerstconcert te geven op
Voorne-Putten, mede ook omdat daar
potentiële nieuwe leden zitten.
Zie ook http://www.martelaren
vangorcum.nl. We hebben de
medewerking aan dit concert verzekerd
van Opera Famila
Je kunt kennis maken met dit
zanggezelschap zie http://
www.operafamilia.nl
Ons koor wordt op de vleugel begeleid,
door de ons niet onbekende Antoinette
Lammers.
Het beloofd een mooi concert te worden.
De pr-commissie is al druk bezig om de ca.
700 zitplaatsen in de kerk vol te krijgen.
Maar ook van de leden wordt verwacht dat
er kaarten verkocht gaan worden. De kerk
moet tenslotte vol. En dat is ook hard nodig
want op Rozenburg is er diezelfde avond
een concert waar veel trouwe luisteraars
van ons aan mee werken. Die gaan we dus
als klant missen. De aard van dit concert is
het ook waard om zelf ons best te doen de
kerk vol te krijgen. Het bestuur en de
concertcommissie zijn hard bezig om
rondom het concert, (podium, licht, geluid,)
alles is het werk te stellen om er een
geslaagd en professioneel concert van te

Opera Familia
Zoals al eerder in de Nieuwsbrief is
aangegeven geven wij met Opera Familia
een Kersconcert in de Bedevaartkerk te
Brielle. Opera Familia is zoals de naam al
doet vermoeden een familie van zangers,
met een grote passie voor “bel canto
muziek”, zoals we dat kennen vanuit de
wereld van de Opera en het Cross Over
repertoire van bij voorbeeld Il Divo, Sarah
Brightman en Andrea Bochelli.
Oprea Familia is een hecht gezin met liefde
voor het vak, prachtige stemmen en een
hartverwarmende uistraling. Hun TV debuut
in juli 2011 heeft enorm veel teweeg gebracht
onder het Nederlandse publiek. Toen zij
vervolgens wederom op de televisie
verschenen met hun uitvoering van het Ave
Maria van Schubert, ging er een siddering
door ons land. Diepe ontroering,
bewondering, maar ook verwondering:
“waarom hebben we hier zo lang op moeten
wachten?” was de reactie van Tijs van den
Brink tijdens zijn TV talkshow waar Opera
Familia te gast was. “Sensationeel” was de
reactie van zanger Gordon en choreograaf
Dan Karaty… “ Zo mooi!!! Dit hadden we nog
niet in Nederland”, sprak een heftig ontroerde
Patricia Paay.
Debuut Album
Op 18 november 2011 vond de release
plaats van hun Debuut Album “Il Canto”, met
kassuccessen als “ Because we believe”, Ave
Maria , Caruso en Nessun Dorma. Maar ook
onder meer een schitterende compositie van
eigen hand. Zoals ze zelf zeggen: “ Wij doen
niets liever dan ons lied en ons zelf met
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anderen delen… iedereen meenemen in het
warme gevoel van samen één grote familie te
zijn…. daar gaat ons hart van zingen!”
Carla, Belinda en Paul
Zangers/songwriters Paul en Carla van der
Veldt traden samen al geruime tijd, zowel
nationaal als internationaal, op voor de top
van het bedrijfsleven, met als hoogtepunten
het Plaza in New York, het Gaia plein in
Hongkong en de World Expoo in Zaragosa
Spanje. Sinds het moment dat ze elkaar
ontmoetten tijdens hun engagement voor de
minimal pop opera “Born Twice” in 1992 en
Carla haar werkzaamheden als soliste bij de
Hoofdstad Operette en activiteiten bij de
Nederlandse Opera Stichting achter zich had
gelaten, hebben zij de muzikale handen in
een geslagen. Niet alleen zingen, maar ook
schrijven en componeren. Van hun hand zijn
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inmiddels 5 albums verschenen met eigen
Nederlandstalig Cross Over repertoire,
waarmee zij onder de naam To Be in ons
land vele intieme concerten hebben gegeven.
Dochter Belinda studeerde in 2012 af aan de
Dutch Accademy for Performing Artists, waar
zij als vocalist ook is opgeleid in andere stijlen
muziek. Want naast Opera en Cross Over
repertoire is bij voorbeeld ook Jazz een genre
dat haar hart sneller laat kloppen. Idolen?
Michael Buble en Maria Callas!
Belinda is een natuur talent die van kleins af
aan al zingt. Ze beschikt over een
betoverende lyrische sopraan stem, met een
ongekende hoogte.

De haring was prima volgens de Henken

Ook Leen en zijn vrouw lieten het zich smaken

COSTER

Jasper, Arie en Arie

HERENMODE
WWW.COSTERHERENMODE.NL

COSTER HERENMODE STADHUISPASSAGE 9 SPIJKENISSE
Onze openingstijden zijn :
Maandag van 12.00 uur tot 17.30 uur
Dinsdag van 09.30 uur tot 17.30 uur
Woensdag van 09.30 uur tot 17.30 uur
Donderdag van 09.30 uur tot 21.00 uur
Vrijdag van 09.30 uur tot 17.30 uur
Zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
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Limerick rubriek 20
In juni j.l. was weer een optreden in "Blankenburg" bedongen.
Een locatie die niet zo goed blijkt voor de lucht in onze longen.
Twee onzer mannen gingen er dan ook stevig onderuit.
Door de benauwdheid ging het lichtje bij hen even uit.
Maar …., er werd ook wel een te heftig programma gezongen!
Eén onzer leden kwam mij na dit optreden informeren,
over een hiaat waar de organisatie aldaar nog van kan leren.
Hij had n.l. een "hartelijk welkom" speech-je, wel op prijs gesteld.
En, ook werd een "dank jullie wel" toespraakje, niet verteld.
Is het nog wel leuk voor 't koor, om de mensen daar te animeren??
De slotavond van dit seizoen is daarentegen heel goed geslaagd.
Een ingekort programma, voor de pauze, werd van ons gevraagd.
Het publiek vond het weer prachtig. Het klonk bijzonder goed.
Allemaal voelden we die intentie en 't begrip, waar je 't voor doet.
Jammer, van die vele weken, dat de repetities worden verdaagd.
Dat haringkie, dat haringkie, o wat was 't ie glad.
Hij glee vlot mijn keeltje in, gelijk als zeep in 't bad.
Hij was niet zo vet maar ook niet al te mager.
had zelfs de "look" van zo'n gezouten uien drager.
Maar, heb ik hem nou van de vis- of van de vleesboer gehad?
Het gebeurde op een camping in Bingen,
dat een aantal mannen spontaan ging zingen.
De dames wisten dat het daar niet bij zou blijven
en begonnen verzoeknummers op te schrijven.
Tot diep in de nacht, gebeurden daar nog véél gekkere dingen.
Het uitwisselen van muziek uit Kerst -en Algemene map,
verliep heel erg voorspoedig en dit is geen grap.
Met uw aller medewerking is het ook nu weer gaan lukken.
En kunnen we snel gaan repeteren aan de nieuwe stukken.
In zo'n korte tijd een vernieuwd repertoire! Da's toch knap?
Het kerstconcert, mijne heren, wat gepland is voor dit jaar,
hebben wij niet zo maar één, twee, drie, zingklaar.
Laat ons voornemen eens boven ons zelve uit te willen stijgen.
Om zo bij het bredere publiek een beter imago te verkrijgen.
Want reken er op !!! De recensie jagers staan al klaar.
De Bedevaartskerk is hiervoor natuurlijk een top locatie.
En de medewerkers hebben zeker professionele variatie,
Maar wij als koor, wij moeten het doen!
Gelijk als in de roemrijke glorie tijden van toen.
geen "optreden" dus, maar >gaan> voor een knallende prestatie.
Henk Hey
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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
Sympathisanten van het Rozenburgs Mannenkoor
Th.L. Alofs Rozenburg; J.A. van Baarle Spijkenisse; Bloemsierkunst Carlton Rozenburg; Rederij
Fortuna Spijkenisse; A.K. Barendregt Aannemingsbedrijf BV Zwartewaal; VOF Brouwenstijn
Rozenburg; R.J. Browning Gloucester GL2 0AA; Romers Transport BV Dordrecht; Busker BV, Heien Waterwerken Zaltbommel; Aannemingsbedrijf Van Dijk BV Maasland; A. van der Ende
Maassluis; Slagerij Exquis Rozenburg; B.M.A. Fens-Verbeek Zwartewaal; M. van Gennep
Rozenburg; V.O.F Gerla-Zuiddam ( Primera Rozenburg); G. de Gier Ingen; F. Groeneveld-Muis
Maassluis; J. de Groot Rozenburg; J.H.K. den Haan Spijkenisse; B. van Heijzen-Monteny
Zwartewaal; P. van den Hoek Oostvoorne; A.M. de Jong Holding Brielle; H.G. Jumelet Hoogvliet;
Foto- en Videoproducties Kloet Sliedrecht; Aannemingsbedrijf Kroes BV Maasland; J.T.H. Kroonen
-Spronk Rozenburg; fam. L. kuiper Rozenburg; Restaurant La Caleta Rozenburg; J.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; Ressort Wonen Rozenburg; Rivago
Holding BV Rozenburg; Drukkerij Rijpsma Rozenburg; M.J. de Sutter-Besters Rozenburg;
Autobedrijf Swemmer BV Hellevoetsluis; Aannemingsbedrijf Verboon Maasland; J.J. Verhoev
Rozenburg; Vreugdenhil Tweewielers Rozenburg; S.B. de Vries Rozenburg; Voskamp
Meesterbakker Spijkenisse; H.E van der Schee De Lier; fam. Van Veenendaal Rhenen; fam.
Wageveld Rockanje; H. Wolgen Maassluis; C van ’t Wout Rozenburg; Plus Klaassen Rozenburg;
Bottelier Zonneveld Maassluis; Transport A.M. de Jong BV Rozenburg.

De machine draait op volle toeren

foto annemiek
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Rozenburgs Mannenkoor
Oprichtingsdatum

: maart 1927

Beschermvrouwe

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

Dirigent

Bestuur
Voorzitter

Secretariaat

: C. Hokke Kerkweg 4 3237 LE Vierpolders
tel.: 0181 417128 email c.hokke6@upcmail.nl
: J. de Groot Merwedestraat 36 3181 EL Rozenburg
tel.: 06 54771316 email jandg@upcmail.nl
: C.P. Bruin Fresiastraat 12 3181 WL Rozenburg
tel.: 0181 214105
: L. Kuiper Molenweg 115 3181 AV Rozenburg
tel.: 0181 216116 email kuiper.l@hetnet.nl
: H. Davids De Looi 15 3181 ME Rozenburg
tel.: 0181 212249 h.davids4@upcmail.nl
: H. Heij Rietgorslaan 26 3181 SN Rozenburg
tel. 0181 214776 hfheij@rozenburgs-mannenkoor.nl
: Postbus 1150 3180 AD Rozenburg
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: Aart van Eijsden a.vaneijsden@chello.nl
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Penningmeester
2e Penningmeester
Bibliothecaris

Repetities

: Elke donderdagavond in verenigingsgebouw
“Muziektheater De Ontmoeting” Koninginnelaan 9 te Rozenburg
van 19.30 uur t/m 21.45 uur.
Contributie
: € 13,50 per maand
Gironummer
: NL 16 INGB 0003110813 t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor
Bankrekeningnummer : NL 68 RABO 0356603423 t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor
Website
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: www.rozenburgs-mannenkoor.nl

