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Van de voorzitter
Het is inmiddels bijna 11
jaar geleden dat ik voor
het eerst naar het RMK
ging. Door de voorliefde
voor koormuziek
en dan met name
mannenkoormuziek wist ik
wat ik kon verwachten.
Heel overweldigend dat
sonore mannenkoorgeluid
en mooi om deel uit te maken van zo’n koor.
Na een paar oefenavonden te hebben
meegemaakt, besloot ik om lid te worden en
er werd mij een muziek map, een katoenen
tas en een boekje over de geschiedenis en
oprichting van het koor in 1927 uitgereikt.
Ook de statuten en het huishoudelijk
reglement zat erbij (u ontvangt trouwens
binnenkort een bijgewerkte versie) en een
concertmap met enkele bladzijden uitleg over
de beginselen van het noten lezen. Wat ook
was bijgevoegd was het reglement, van kracht
bij concert- en of uitvoering. Wellicht zijn de
regels wat weggezakt bij een ieder, daarom
wil ik u deelgenoot maken van hetgeen er in
het reglement staat, met hier en daar wat
aanpassingen. Per saldo wordt ieder concert
uitgevoerd in zwarte smoking, vlinderdas,
pochet, wit overhemd (met verdekte sluiting en
zonder franjes en opstaande boorden) een
zgn. smokingoverhemd, en zwarte sokken en
eventueel aangevuld met een gilet. Vooraf aan
een concert of uitvoering wordt dit via het
secretariaat medegedeeld. Andere kleding
vormen zijn ook mogelijk, zoals het aubergine
kleurige overhemd, met daarbij een zwarte

broek, sokken en schoenen. Tijdens het
opkomen, zingen en afgaan van het podium,
blijft het colbert op de juiste wijze gesloten en
op de smoking worden geen versierselen
gedragen dan alleen een RMK jubileumspeld
en eventueel Koninklijke onderscheiding.
Vooraf aan een concert gaat de gsm uit of stil
en de concertmap wordt in de linkerhand
gedragen, met het logo zichtbaar aan de
buitenzijde. De muziek wordt vooraf aan een
concert op de juiste volgorde in de map
gedaan, zodat dit niet tijdens een concert
behoeft te gebeuren (met alle storende
geluiden die dit met zich meebrengt) en
meerbladige muziek niet in een plastic hoes
waar het tijdens een concert uitgehaald moet
worden. De dirigent bepaalt wanneer de
concertmap geopend en of gesloten wordt, zo
dat dit door een ieder op hetzelfde moment
geschiedde, de map wordt niet dubbelgevouwen en ook al ken je de nummers uit het
hoofd, dan toch de map voor je houden. Ook
het tijdstip van opstaan en gaan zitten zal
tijdens een concert of optreden, door dirigent
of koormeester worden aangegeven. Volg ook
de aanwijzingen van blokhoofd en
koormeester op voor het betreden van het
podium en na afloop vertrekken van het
podium, zo dat dit alles geordend en
gedisciplineerd gebeurd. In principe zal het
podium van voor naar achter worden opgevuld, met de kleinere mannen voor en de
langere mannen op de achterste rijen. Een
belangrijk punt is het kijken naar de dirigent
tijdens een optreden, waarbij de concertmap
zo wordt gehouden dat men de muziek kan
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kan zien en vertrouw op je geheugen, want
men weet meer dan men denkt te weten. Ik
hoop en ga er van uit dat ieder lid nog steeds
met veel plezier aan concerten deelneemt en
het vuur nog niet is gedoofd, want zo als de
jury in Schiedam zei “een koor met potenties”
en wij mogen nog steeds trots zijn op hetgeen
wij ten gehore brengen.
Met vriendelijke zangersgroet,

Cees Hokke

Elk kwartier
Het is niet gebruikelijk om een sponsor extra
aandacht te schenken maar hier kunnen we
niet omheen. Sta je bij de kassa van de

plaatselijke supermarkt, hoor je ineens
bekende koorklanken door de winkel. Het
Rozenburgs Mannenkoor in vol ornaat en dat
zonder dat je het weet. En omdat het zo lang
duurde bij de kassa, na een kwartier weer een
optreden. Wat bleek, gedurende de
zomermaanden werden om het kwartier op
een groot scherm een aantal optredens van
het RMK vertoond. Filmpjes vanuit Canada,
Gorinchem en ander concerten. Beelden van
en door Jan de Groot aaneen gemonteerd en
die maandenlang elke dag herhaald werden.
Een prachtige reclame voor het koor en dat
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alles in de Plus-markt in de Emmastraat in
Rozenburg. Plus geeft inderdaad meer.
Wat deden we zoal
Zo vlak voor de vakantie, met alleen nog het
zomeravondconcert van 9 juli op het
programma, blijven we geconcentreerd
oefenen. Op donderdagavond 4 juni niet
inzingen met een makkelijk nummer maar met
een stemoefening. We zijn het bijna ontleert
maar het nu,nu,nu, ah, ah, ah enz., enz.,
tekstueel niet al te moeilijk, ja zelfs uit het
blote hoofd en het ging nog goed ook. Pas na
de warming-up werd er echt gezongen en het
eerste lied van die avond was ‘Mala moja.’
Daarna volgde het repertoire voor het
zomeravondconcert. De stoelen moesten na
afloop gestapeld worden.

bezoekers al een plekje in de zaal zochten. De
dienstdoende zaalwacht wist de mensen
echter met zachte hand buiten te zetten zodat
wij achter gesloten deuren en zonder
nieuwsgierigen de generale repetitie konden
uitvoeren. Het was zo tropisch warm binnen
dat de repetitie eerder werd onderbroken voor
het nuttigen van een verfrissende consumptie.

Foto Annemieke Oprel

Vakantie
Zomeravondconcert
Op 11 juni en 18 juni lag de gehele redactie
in de zon, liet zich braden, laven en voeden,
slechts onderbroken door een dutje.
Volharding
25 juni kwam Muziekvereniging Volharding uit
Oostvoorne langs. Ze namen hun hele hebben
en houden aan trommels en toeters mee en
dat is niet niks. Dat alles om te repeteren voor
de twee concerten tijdens de Burchtfeesten
van Oostvoorne op zaterdag 29 augustus. Er
is een afwisselend repertoire opgesteld en
tijdens de repetitie werd het koor niet
weggeblazen. Ook werd voor het eerst ‘Alleen
in Oostvoorne’ ingestudeerd, het nationale
volkslied van Oostvoorne. En dat viel niet
mee. Met nog een oefening op dinsdag 25
augustus te gaan, in het thuishonk van de
Volharding, moet het echter zeker lukken.

9 juli, volle bak, een stevig programma en
iedereen goed bij de les. Het werd een fijne
uitvoering van het Zomeravondconcert in een
goed gevuld theater. Mooie woorden van de
voorzitter die iedereen een fijne vakantie toe
wenste. De versnaperingen en de haring na
afloop gingen er in als zoete koek. Het was al
donker toen de laatste concertganger
huiswaarts keerde. Zes weken alleen maar in
de badkamer oefenen en 25 augustus de
eerste verplichtingen in Oostvoorne.

Te vroeg
Het Zomeravondconcert van 9 juli as. bleek zo
in trek dat donderdag 2 juli de eerste

Foto Annemieke Oprel
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Het mysterie van de stoomwals
In de vorige Nieuwsbrief vroeg de redactie
zich af wanneer de stoomwals door
Rozenburg heeft gereden met achter zich aan
een aanhangwagen met de tekst Rozenburg’s
Mannenkoor.
Het is Folkert Koning die het zich allemaal nog
goed kan heugen. Hierbij zijn versie op het
gebeuren.
Ongeveer 35 jaar geleden werd op
Koninginnedag 30 april door de Rozenburgse
Middenstand op en rond het Raadhuisplein
een soort Fancy Fair georganiseerd waar ook
verenigingen aan mee konden doen. Je kon
voor 20 gulden een marktkraam huren en van
daaruit je vereniging etaleren of dingen te
koop aanbieden. Het Rozenburgs
Mannenkoor huurde 2 kramen en deed daar
het volgende mee. Chris [de krant] Degeling,
met als hulpje meen ik me te herinneren Koos
Verhoev bakten en verkochten ter plaatse
schol voor een schappelijk prijsje. Ene Willem
van Dongen [een medewerker op het kantoor
van Jan Molenaar die later een aantal jaren lid
van het koor is geweest] had connecties met
een drankenhandel en had een biertap en
ZEVEN vaten bier aan laten rukken, wat in
plastic glazen getapt en verkocht werd,
uiteraard ook tegen een zacht prijsje want het
zou echt veel geld opbrengen en het mocht
voor ons medewerkers en grote afnemers, niet
te duur worden. Hij had ook een paar
medewerkers en mededrinkers maar die
namen zijn me ontschoten.
Ondergetekende stond met een
“roosjesboom”. Een oude kerstboom zonder
naalden waarin briefjes waren opgehangen
met een nummer. Voor een kwartje kon je een
roosje kopen en het nummer correspondeerde
dan met een prijsje op de marktkraam. Ik had
kans gezien bij mijn werkgever, de
Gulfraffinaderij, en bij een aantal
onderaannemers aardig wat leuke dingen bij
elkaar te bedelen, waarbij een hele berg
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posters van binnenvaart tankers op de rivier.
Voor jongetjes was dat en begerenswaardig
artikel. Ook had ik van een paar aannemers,
die geen prijsjes voorhanden hadden, geld
gekregen waarmee ik de marktkramen op
voorhand betaald had.
Henk Meijboom, machinist op een stoomwals
van wegenbouwbedrijf Romers mocht deze
die dag meenemen en met hulp van Toon
Peeters en Willem Staat reden ze rondjes over
het Raadhuisplein/straat, Anemonenlaan en
Gladiolenlaan en daarbij werd de stoomfluit
uitbundig gebruikt. Voor een klein prijsje
mocht je meerijden op de aangehaakte wagen
met het spandoek van het “Rozenburgs
Mannenkoor.” Tijdens de stop naast de
Picobar waren ze regelmatig te gast bij de
biertap van Van Dongen om te helpen de
zeven vaten leeg te maken. Als de
sigarendozen van Aai van Ham bewaard
gebleven zijn, moet daar het batig saldo van
die dag op af te lezen zijn, maar dat zal zeer
onwaarschijnlijk zijn.
De viskraam, de stoomwals en de
roosjesboom zaten allemaal dik in de plus,
maar omdat het die dag een beetje
regenachtig en koud was liep de biertap niet
zo goed. We hebben met elkaar nog stevig
door moeten drinken om het TWEEDE vat
leeg te krijgen. Toen Van Dongen de balans
opmaakte dacht hij precies quitte te spelen
maar vergat daarbij dat ik de 20 gulden van
zijn marktkraam had voorgeschoten. De
resterende 5 vaten mocht hij gelukkig terug
brengen, anders waren we daar met het hele

koor goed “zat” van geworden. Ik hoop dat
Rinus tevreden is met deze uitleg, maar wie
die schone dame is die naast Henk Meijboom
op de wals zit, daar moet ik het antwoord op
schuldig blijven.
Folkert Koning Bariton
Voorlopige concertagenda 2015/2016
vr.
zo.
zo.
do.
zo.
do.
zo.

Blankenburg,
aanvang 19:30 uur
08-11-2015 Rockanje medewerking
met Ds. Van der Kooij
20-12-2015 Kerstzangmiddag MDO
Rozenburg 15:00 uur
07-01-2016 Nieuwjaarsreceptie
14-02-2016 Spijkenisse sing-inn
16.30 uur
Ontmoetingskerk
24-03-2016 89e Algemene Leden
Vergadering
06-11-2016 Medewerking Ouddorp

dirigent maar niet alle zangers de juiste
muziek bij zich hadden.
Ondanks de hitte lukte het om gezamenlijk te
repeteren en na de pauze vingen de zangers
goedgemutst ’t Geuzenvendel op den
Thuismarsch’ aan. Uiteindelijk lukte het niet en
dan is Martin toch onmisbaar. Maar die had
andere verplichtingen.

06-11-2015

Repetitie Oostvoorne
Dinsdagavond 25 augustus eerste repetitie
na de vakantie en hernieuwde kennismaking
met oude bekenden. Plaats van handelen: ‘De
Meander’ het multifunctionele centrum met
zwembad in Oostvoorne. Spiksplinternieuw en
vanaf nu het thuishonk van Muziekvereniging
Volharding. Volle bak, stoelen sjouwen, bloed
heet en een zwaar transpirerende dirigent Rob
Scheers van de Volharding. De samenstelling
van het programma voor zaterdag 29
augustus was iets aangepast zodat wel de

Eerste repetitie
Nog nauwelijks bekomen van de repetitie in
Oostvoorne was donderdag 27 augustus de
eerste nieuwe van het seizoen in ons eigen
Muziektheater De Ontmoeting. De vloer was
net geverfd en zag er uit als nieuw. Niet te
veel met stoelen schuiven om de boel netjes
te houden. Het werd een open repetitieavond.
5 luisteraars, waarvan twee oude bekenden,
vonden de weg naar De Ontmoeting en dat
geeft de burger moed. Een der nieuwelingen
bleef niet lang, onophoudelijk ging zijn
telefoon en de man kan blijkbaar geen
moment elders gemist worden. Hij is ook niet
meer teruggekomen. Jammer maar het zij zo.
Voorzitter Cees deelde nog mee dat Arie
Reedijk terug was van langdurig ziekenverlof,
Arie van Oudheusden niet geheel
probleemloos zijn chemokuur behandeling
onderging en dat Jan de Groot ontslagen was.
Uit het ziekenhuis welteverstaan. De eerste
avond stond volledig in het teken van de twee
optredens in Oostvoorne op zaterdag 29
augustus en de concerten in Schiedam op
zaterdag 19 september. Waarschijnlijk om de
vers gelakte vloer te sparen mochten de
stoelen blijven staan.

Burchtfeesten
Zaterdagmiddag 29 augustus werden we
verwacht in Oostvoorne. Op het podium nabij
gebouw ‘de Man’ in het dorpscentrum aan de
burgemeester Letteweg 30. Aanvang 13:30
uur en het tweede deel van het optreden om
16:00 uur. Gekleed in zwarte broek en ons
rode overhemd werd het een plezierig concert.
En naast ons toeterde Muziekvereniging
Foto pr
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Volharding lustig mee. Volle terrassen, vol in
de zon maar met een prettig programma en
voldoende gelegenheid om een versnapering
te nuttigen.
Gestart werd met het ‘Slavenkoor,’ daarna
volgde: ‘Mijn Boerenland’, ‘Conquest of
paradise’, ‘Old black Yoe’ en ’t Geuzenvendel
op den Thuismarsch.’ Tijdens de welverdiende
pauze kon men zich op de braderie en
terrassen voldoende verdiepen in de zeden en
gewoonten van de Oostvoonaar. En dat was
verhelderend. Om 16:00 uur werd het
programma vervolgd met ‘Im Abenrot’, ‘ Lift a
glass to Friendship’, ‘Griechischer wein’ en het
in Schiedam ook te zingen: ‘Bring him Home.’
Ter afsluiting werd het Oostvoorns volkslied
gezongen nl. ‘Alleen in Oostvoorne’ gevolgd
door ‘Coeur des soldats.’ Een leuke middag,
schitterend weer en alleen maar blijde
gezichten. En later zou Martin ons nog
complimenteren met “goed gezongen jongens,
ondanks dat het buiten was.” En daar doe je
het voor.

meegedeeld dat ons jongste lid, Randy
Breukel gepromoveerd is tot drs. Militaire
geschiedenis. Ook bleek Frits Werner 60 jaar
getrouwd te zijn. Genoeg redenen tot feest
ware het niet dat onze Oranjejongens zich
kansloos in 020 lieten inpakken door IJsland.
Je kunt ook niet altijd winnen. Voor het
overige, een perfecte avond.

Leen 65
Donderdag 10 september een rustige
repetitieavond die verstoord werd door de
mededeling van voorzitter Cees dat Leen van
Berkel 65 jaar was geworden en een rondje
gaf. Daar had niemand op gerekend en toch
werd er geen bezwaar aangetekend. Nog
maar nauwelijks bekomen van de
feestelijkheden rond zijn verjaardag kon
dinsdag 15 september vroeg in de morgen na
een zware bevalling bij Leen de vlag weer uit.
8 jonge Heidewachtels kon hij beschrijven en
er zijn nog een paar hondjes te koop. Leen,
dubbel van harte gefeliciteerd.

Foto Annemieke Oprel

Nederland-IJsland
Terwijl Nederland zich probeerde te ontdoen
van IJsland worstelde wij ons door het
programma van het Korenfestival op
zaterdag19 september. We schrijven
donderdagavond 3 september. Met 1 nieuwe
luisteraar en Siem Broekman die op de open
repetitieavond ook al aanwezig was. Arie van
Oudheusden en Jan de Groot waren terug in
de zaal, de geluidsinstallatie werkte weer
probleemloos en en passant werd
7

Foto Leen van Berkel

Zwarte zaterdag
In tegenstelling tot de beruchte vrijdag de 13e
was voor onze tweede tenor Bram Oprel
zaterdag 12 september een zwarte dag. Net
voor ons optreden in Muziektheater De
Ontmoeting en ter gelegenheid van de

opening van het theaterseizoen kwam Bram
vrolijk groetend aangescooterd. Hij zag daarbij
niemand over het hoofd behalve een klein
amsterdammertje. Het paaltje ging niet opzij
en zo kwam er een abrupt eind aan wat een
gezellige middag had moeten worden. Bram
kwam lelijk ten val. Uiteindelijk hield hij aan
zijn valpartij een gebroken scheenbeen,
behoorlijk diepe schaaf- en snij wonden en
een aantal gekneusde ribben over. Vanuit de
snel opgeroepen ambulance werd eerste hulp
verleend, hij hoefde niet mee maar later is
Bram met Henk Davids toch in het Ruwaard
van Puttenziekenhuis beland voor verdere
behandeling. Gelukkig konden we een week
later Bram, in een rolstoel, al weer begroeten,
in Schiedam tijdens het korenfestival.
Het optreden in De Ontmoeting verliep
overigens prima. Het was een soort generale
voor Schiedam en later gaf Martin aan niet
ontevreden te zijn over het optreden. En ook
aan het aanwezige publiek was merkbaar dat
het optreden zeer gewaardeerd werd.

in Schiedam netjes op kunnen komen. Om het
koor niet nog meer te belasten mochten de
stoelen blijven staan.

Zwart Nazareth
Zo werd Schiedam in de 19e eeuw genoemd,
het centrum van de jeneverindustrie die met
name bloeide tussen 1870 en 1890. Toen
zongen wij nog niet dus we weten het alleen
van ‘horen zeggen.’ De geschiedenis van
open riolen, cholera-epidemieën, de vervuiling
door met steenkool gestookte branderijen en
de glasfabriek, het alcoholisme en de
erbarmelijke huisvesting van de arbeiders ligt
ver achter de Schiedammers en wat over is
gebleven is een gezellige binnenstad met
grachten, terrassen, mooie panden en een
paar schitterende kerken. Bij de een is het
interieur iets mooier en verzorgder dan in de
andere kerk maar de Liduina Basiliek spande
de kroon. Wat een prachtig gebouw om te
bekijken en om in te zingen.

In gelid
Donderdag 17 september werd gestart met
de mededeling dat Piet van den Hoek 90 jaar
is geworden. Een feestelijk lied viel hem ten
deel en als tegenprestatie mochten we in de
pauze op zijn gezondheid proosten. Dat bleek
ook nodig voor Arie van Marion die op een
ziekenhuisopname wacht en voor de van zijn
valpartij herstellende Bram Oprel. Henk
Davids werd bedankt voor zijn hulpverlening
ten tijde en na de valpartij van Bram. Er werd
ingezongen met ‘de Nacht.’ Vervolgens werd
veel tijd en energie gestoken in ’t
Geuzenvendel op den Thuismarsch’ De
laatste foute noten werden weg geplamuurd
waardoor het zo waarlijk erop begint te lijken.
Na de pauze werd een proefopstelling voor
Schiedam op het podium uitgeprobeerd. Best
lastig om 80 eigenwijze kerels, die weliswaar
niet thuis maar wel buitenshuis het allemaal
beter weten, in het gelid te krijgen. Met veel
druk en duwwerk van de koormeester en de
blokhoofden lukte het en vanaf nu moesten we
dat nog 2 dagen zien te onthouden zodat we

Foto Annemieke Oprel

Koren festival
Zaterdag 19 september, Schiedam
Korenfestival. Een initiatief van het Koninklijk
Schiedams Mannenkoor “Orpheus.” De bus
was mooi op tijd, maar de man die het Theater
aan de Schie zou moeten openen voor de
ontvangst van de deelnemers, begeleiders en
t.b.v. de officiële aftrap stond met panne langs
de weg en dus moesten allen uitwijken naar
de nabij gelegen Liduina Basiliek. Daar
werden de deelnemende koren welkom
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geheten en kon het festival beginnen. Wij
mochten in de kerk blijven en met de op ons
gerichte kritische ogen en oren van het na ons
optredend Westlands Mannenkoor gingen we
van aquite. Ons programma bestond uit de
nummers ‘Griechische wein,’ ‘Old black Joe,’
‘Im Abentrot,’ ‘Mala Moja,’ ‘Kol slaven,’ ‘Mnoga
Ljeta,’ ‘Mijn Boerenland’ en ‘Lift a glass to
friendship.’ ’t Geuzenvendel op den
Thuismarsch bleef toen nog in de map. Een
vlot gebracht programma met een uiterst
geconcentreerde Martin op de bok. En hoe het
kwam, we zullen er nooit meer achter komen
maar het overbekende 104, De Nacht, kende
een trage start en ging pas bij het tweede
couplet lekker lopen. Alsof we het voor het
eerst zongen. Maar ja, zo gaan de dingen
soms. Na afloop nog even blijven luisteren
naar onze Westlandse buren met Martin op de
piano en Hans de Wit als dirigent. En ja, die
jongens kunnen ook aardig zingen.
Hierna wachtte en voedzame lunch en was er
gelegenheid om bij de collega koren te gaan
luisteren. Terrasbezoek behoorde ook tot de
mogelijkheid.

Om 14:00 uur werd het programma vervolgd
en werd er opgetreden in de Havenkerk. Een
redelijk gevulde kerk, nog zonder jury en een
aanzienlijk ingekort programma maar wel met
’t Geuzenvendel op den Thuismarsch. En dat
liep best lekker en gaf hoop voor het optreden
in de Grote- of Sint Janskerk alwaar ook de
jury aanwezig zou zijn. Ja, en toen moest het
gebeuren.

Foto Annemieke Oprel

Om 15:35 zat de Grote of St. Janskerk vol, de
jury had de potloodpunten geslepen en nat
gemaakt en wij stonden in het gelid. Toch wel
enigszins gespannen werd het programma
afgewerkt en naar ieders idee niet slecht.
Later zou de jury zich daarover nog uitspreken
en het verslag willen wij u niet onthouden.
Rond 16:45 uur was het afgelopen en werd
bekend gemaakt dat het Westlands
Mannenkoor met de eerste prijs naar huis
mocht.
Achteraf bezien hadden wij met zo’n
begeleiding op de piano ook eerste kunnen
worden. Maar dat is in het juryrapport voor ons
ook een punt van aandacht. Gezamenlijk met
de andere deelnemende koren werd een zeer
geslaagd korenfestival afgesloten met ‘Bring
him Home.’
Jury verslag Korenfestival Schiedam
Jurylid Arie Perk schrijft het volgende.
Beste heren van het Rozenburgs
Mannenkoor,

Bram Oprel kan alweer lachen

Foto Annemieke Oprel

Goed dat jullie meededen vandaag. Lekker
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Grieks wijntje; leuk als inzingnummer!
Een aantal punten als opbouwende kritiek:
Jullie zouden vooral kunnen werken aan de
klankkwaliteit bij het forte-zingen. Het is nu te
veel roepen/schreeuwen. Het heeft te maken
met de klinkervorming en toonplaatsing.
De 1ste tenoren vallen vaal weg in de hoogte
(b.v. bij Im Abendrot en 't Geuzenvendel)Zoek
iets minder moeilijk repertoire: 't
Geuzenvendel is te lastig.
En werk aan de verstaanbaarheid; Mijn
Boerenland was moeilijk te verstaan.
Een leuk koor waaraan te werken valt.
Graag tot de volgende keer en hartelijke
groeten.

behouden blijven door het koor ‘luisterend’ te
laten zingen. Nu ontstaat in de gedeelten een
‘oversturing’ van de akkoorden.
Bij Im Abendrot domineerden bassen en
baritons het klankbeeld wat ten koste ging van
de noten en muzikale lijnen in de tenorpartij.
De tenoren waren overigens in het algemeen
slecht te horen in het totaalbeeld.
Roeske is een leuke compositie maar
vooralsnog wat te hoog gegrepen voor dit
koor. Er werden nogal wat foute noten/
akkoorden gezongen. Gelukkig zaten er
voldoende momenten in het stuk dat de draad
weer opgepakt kon worden.
Let op een juiste repertoirekeuze en blijf
kritisch op het instuderen en uitvoeren van de
juiste noten. Het koor is die investering en
aandacht meer dan waard!

Jurylid Paul van Gulick schreef:
Gedisciplineerd koor met een goede muzikale
uitstraling. Nadeel van het feit dat de dirigent
piano speelt, is dat hij daardoor minder kan
aangeven en dat het koor minder naar hem
kijkt tijdens het zingen. Dat gebeurde hier nu
ook. Gelukkig merkte je dat toen hij dirigeerde
het koor meteen in een andere modus kwam
en oplettend zijn aanwijzingen volgde.
Het tempo bij Forster mag in het begin
‘verhalender’. Er komt dan meer rust in het
geheel.
Bij de forte- gedeelten zou de koorklank

Foto Annemieke Oprel

Uitslag Jury

Arie Perk

Paul v. Gulick

Zuiverheid en balans

6

6

Ritmiek en frasering

6,5

7

Uitspraak en dictie

6,5

6

Vocaliteit en klankkwaliteit

6,5

6

Tempo en beweging

7

7

Dynamische schakering

7

7

Interpretatie

6,5

7

Interactie dirigent-koor en presentatie

7

6,5

Programmakeuze en volgorde

6,5

6

Totaal per jurylid

59,5

58,5
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The day after
Donderdag 24 september, de uitslag van het
korenfestival in Schiedam is bekend, de score
weten we inmiddels alleen de eindklassering
blijft in het ongewisse. 3 optredens met
wisselend succes, een niet geheel ontevreden
Martin en een jury die het Rozenburgs
Mannenkoor een leuk koor vindt waarvan te
werken valt. Dat kunnen wij ons allen ter harte
nemen. Overigens was het een mooie dag. En
toen moesten we maar weer aan den arbeid.
Een avondje uitzingen en ons voorbereiden op
de medewerking aan de zangdienst in
Maasland. Ook nu mochten de stoelen blijven
staan.
File
Het was angstig stil donderdagavond 1
oktober in Muziektheater De Ontmoeting. Nog
geen voorzitter, veel lege stoelen en de enige
die de lage opkomst wel kon waarderen was
Aart. Die zou in de pauze een rondje geven
omdat hij gezond en wel 65 was geworden. Hij
had dikke pech want ondanks dat het verkeer
rondom Rozenburg volledig vaststond ten
gevolge van een ongeval op de A15, tot 20:10
kwamen de zangers binnen druppelen. En in
de pauze zat de zaal toch stamvol en moest
de knip alsnog wijd opengetrokken worden.
Maar graag gedaan.

door de medewerking van het
Jeugdmusicalkoor Applaus uit Maassluis/
Vlaardingen/Schiedam.

Geslaagde ontruiming

Foto pr

Programma t/m maart 2016
Za.
Wo.
Zo.

24 okt
28 okt.
8 nov.

Za.
Wo.

14 nov.
18 nov.

Verheugend nieuws kwam van Gerrit van der
Meer. Hij treedt na 56 jaar terug op zijn
schreden. Gerrit wacht de komst van een
spoorlijn langs zijn durp niet af, verlaat
Zwartewaal en komt in december met zijn
vrouw weer in Rozenburg wonen. Hartelijk
welkom.

Za.
Za.
Wo.
Za.
Za.
Wo.
Wo.

21 nov.
28 nov.
9 dec.
30 jan.
6 feb.
10 feb.
23 ma.

Net na de pauze en volop met de neus in de
muziekmap gaat het alarm af. In een mum van
tijd wordt de zaal ontruimd en staat het hele
koor buiten te bibberen in de kou. Gelukkig
niet voor lang want het bleek een
alarmoefening. Koppen tellen en vervolgens
weer terug naar binnen.

Zie ook www.muziektheaterdeontmoeting.nl

En passant wordt nog meegedeeld dat het
kerstconcert in Rozenburg wordt opgeluisterd
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De Losbandigen
Mees Kees op Kamp
Concert The Ferrero
Piano Trio
Inloop Creabeurs
Buurman en Buurvrouw
vieren Sinterklaas
The Country Wings
Lied van mijn vader
Verschrikkelijke Ikke 2
Dutch Scratch
Drie cabaretiers.....
De Smurfen 2
The Croods

Internetadres
www.rozenburgs-mannenkoor.nl

Facebook
www.facebook.com/rozenburgs.mannenkoor

Twitter
twitter.com/RozenburgsMK

Kerstrepertoire

Positieve reacties

De kerst valt voeg dit jaar en donderdagavond
8 oktober werd er voor het eerst voorzichtig
een kerstlied ingestudeerd. Arie van Marion
was, in afwachting van een oproep voor
ziekenhuisopname, weer van de partij.
Cees doet nog een oproep voor het
aanleveren van kopij voor de Nieuwsbrief en
de stoelen mochten blijven staan.
Ook werd nog kond gedaan van het optreden
van Timeless, de vocaal group uit
Hellevoetsluis waar Martin sinds september de
scepter zwaait. De avond wordt afgesloten
met Dank sei dir, Herr, een machtig lied om te
zingen.

De microfoon is donderdag 15 oktober voor
Arie Verboon. Die berichtte uit Maasland dat
men zeer onder de indruk was van het
optreden in de Oude kerk. En dat is goed om
te horen.
Terug van weggeweest is Klaas Qualm. Na
een ellenlange vakantie schoof Klaas weer
aan bij de 2e tenoren. Bram Oprel was ook
weer van de partij, in een scootmobiel
weliswaar maar toch. Leen Zevenbergen is 80
geworden en voorzitter Cees 61. Beide
werden hartstochtelijk toegezongen en Leen
nodigde een ieder van harte uit tot het nemen
van een consumptie in de pauze. Niemand
weigerde dit aanbod.
Ingezongen werd met Stille nacht. De 2e
tenoren moesten in een boog rondom de
piano komen staan, iedereen kwam naar
voren alleen Bram hield zijn poot stijf en bleef
zitten. Dat Martin ook iets met dames doet
blijkt uit zijn opmerking ‘nu alleen even de
sopranen.’ Na een avondje kerstrepertoire
mochten de stoelen blijven staan.

Zondagavondzangdienst Maasland
Een goed bezette sfeervolle kerk in Maasland
viel ons ten deel op zondagavond 11 oktober.
Gelukkig ook een behoorlijke koorbezetting en
een mooi programma om te zingen. Organist
was Cees Kelderman, voor ons geen
onbekende want in mei 2014 verving hij Martin
tijdens een repetitie. Dominee Van der Hauw
stak niet onder stoelen en kerkbanken een
liefhebber van mannenkoren te zijn want in
woord en gebaar moedigde hij het koor aan
toch vooral met tweede stem de kerkliederen
mee te zingen.
Trouwe fan
Dat het Rozenburgs Mannenkoor wereld
beroemd is en mensen van heinde en verre
komen om het koor te zien en te horen blijkt
ook tijdens de zangdienst in Maasland.
Zongen wij op woensdagavond 12 mei 2010 in
de Christian Reformed Church Mount
Hamilton in Canada en reed een bezoekster
250 km om ons te zien, wel deze dame
maakte nu een reis van ruim 6.000 km. en
schoof ook aan in de Oude kerk van
Maasland. Deze keer jammer genoeg geen
gezellig praatje maar wel heel leuk. Gelukkig
hoefde Elisabeth (Liz) van Vliet - Verkade na
afloop van de dienst niet direct naar huis terug
maar bleef ze nog een nachtje logeren in
Maasland.

Wie kwamen we in de media tegen?
Timeless
De Hellevoetse Post brengt op 20 augustus
dat Timeless een nieuwe dirigent heeft. De
krant kopt zelfs met de tekst ‘Timeless enthousiast over nieuwe dirigent.’ Het blijkt over onze
Martin te gaan die in Hellevoetsluis na een
aantal audities van allemaal goede dirigenten
zonder enige reserve is gekozen. Timeless
zingt heel doelbewust a capella en alleen met
de stemmen wordt een goed klinkend lied
gemaakt. Wim van Vliet kan het weten want
ook onze bas maakt deel uit van Timeless.
American Cars en Classics
De Brielsche Courant laat in de editie van 3
september bariton Jan Degeling in kleur zien
waarop het lijkt alsof hij samen met zijn vrouw
twee kinderen onder motorkap wil stoppen.
Het gebeurde op de Brielsche American Cars
en Classics op zondag 30 augustus. Hoe het
is afgelopen vertelt het verhaal niet.
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boekje Droom & Daad van Aboutaleb kunnen
leveren. Uiteraard tegen betaling want de
instandhouding van de onderduikruimten kost
veel geld. Voorlopig is voor daarvoor een
bedrag van € 90.000,— nodig. Het was echter
niet alleen NPO1 dat aandacht schonk aan het
verhaal van de Breepleinkerk. Ook het AD,
RTV Rijnmond, het Reformatorisch Dagblad
en ander media brachten de geschiedenis van
de Breepleinkerk ruimschoots onder de
aandacht.
Jan met vrouw en nazaten tijdens American Cars en Classics
Foto John Biert

Breepleinkerk
In Een Vandaag op NPO1 van woensdag 30
september komt ineens een bekend verhaal
over het Rotterdamse Achterhuis op de buis.
In het kader van de Maand van de
Geschiedenis beschrijft burgemeester
Aboutaleb in zijn essay Droom & Daad het
waargebeurde verhaal van de onderduikers in
de Breepleinkerk in Rotterdam.

Aad Looije
Op 4 augustus 2015 is op 86 jarige leeftijd
Aad Looije overleden. Aad vierde in januari
2011 nog zijn 40 jarig jubileum maar toen ging
het met zijn gezondheid al minder goed. Korte
tijd later heeft hij om die reden zijn lidmaatschap opgezegd. Op 7 augustus vond in de
aula van Rouwcentrum De Uitvaart te
Rozenburg de afscheidsplechtigheid plaats.
Jan Molenaar

Drie joodse gezinnen verstoppen zich 34
maanden in de kerk, ze zitten verscholen in de
ruimtes achter het kerkorgel. In de uitzending
wordt gesproken met gids en kerklid van de
Breepleinkerk en ook nog 2e tenor van het
RMK Henk den Haan, onze burgemeester
Aboutaleb en de inmiddels 71 jarige in de
Breepleinkerk geboren baby.

Op 30 september 2015 is op 97 jarige leeftijd
overleden ons oud(bestuurs)lid Jan Molenaar.
De bijzetting heeft op maandag 5 oktober
2015 plaatsgevonden op de Algemene
Begraafplaats van Rozenburg.
Wie heeft hier de broek aan?

Henk den Haan in actie

Foto J. van Reenen

Het boekje verhaalt over goed en fout en over
gewone Rotterdammers die het ongewone
deden. Henk den Haan zal ongetwijfeld het
13

Tijdens het korenfestival in Schiedam kwam
onze penning om van de dorst. Een oplosbaar
probleem als je maar voldoende pecunia bij je
draagt. En daar school het probleem. Het
ontbrak de goede man aan voldoende munten
zodat Leen moest lenen alvorens een
versnapering te kunnen bekomen. Het lukte
wonderwel, een medezanger trok de knip en
voorzag Leen van een renteloos voorschot.
Een geste die in dank aanvaard werd. Wat
bleek, de vrouw van Leen was even buiten
beeld maar beheert wel de portemonnee.
Een soortgelijk voorval deed zich voor in
Maasland tijdens de zondagavondzangdienst

van zondag 11 oktober 2015. Ditmaal zat de
voorzitter zonder geld en ook toen bleek
Tineke alweer de reddende engel te zijn. Cees
hoefde gelukkig geen knoopjes van zijn
kostuum te rukken om in de kerkenzak te
doen. En zo kwam alles toch goed.
Dissonant
Dissonant met de bassen Wim van Vliet, Cees
Hokke en Leen Kuiper, de baritons Folkert
Koning, Aart van Eijsden en Jan Degeling, de
tweede tenoren Leen Zevenbergen, Cees de
Haan en Jan Oprel met stand-in Henk Davids
en de eerste tenoren Arie van Oudenaarden,
IJsbrand de Boer en Peter Korres maken zich
op voor de komende kerstdagen. Dinsdag 13
oktober verzamelde de heren zich in de kas
van Cees in Vierpolders om de eerste noten te
kraken. Later wellicht nog bij Jos Semeins en
Frans Gort.Het programma van Dissonant ziet
er voorlopig als volgt uit.
12 dec. Oudenhoorn; 19 dec. Rockanje; 24
dec. Spijkenisse en 25 dec. Rozenburg.

Het is een hele belevenis. We waren er met
ouderen, maar ook met een paar vijftigers en
zelfs een twintiger. Wat bezielt al die mensen?
Ik zal proberen enkele indrukken van onze reis
weer te geven.
Na eerst een enquête onder de parochianen
gehouden te hebben bleek dat er voldoende
animo aanwezig was om een reis per bus te
organiseren. Dan ga je op zoek naar een
busmaatschappij en zoek je naar een goede
prijs. En dan is het maandag 7 september.
Vertrek vanuit Rozenburg en Hoogvliet. De
weg naar Lourdes wordt gebruikt om elkaar te
leren kennen. De sfeer zat er snel in.
Dan kom je in Lourdes. Snel ga je naar de
grot, de plaats waar het zo’n 150 jaar geleden
allemaal begonnen is. De eerste
kennismaking. Een groet. Dan volgt de
wandeling door Lourdes en bezoek je de
bijzondere plaatsen waar Bernadette gewoond
en geleefd heeft vóór, tijdens en na haar
contact met Maria.

Lourdes-reis
Wat doen we in onze vrije tijd? Jean Muijtjens
en zijn vrouw Nel geven een kijkje in hun
bezigheden.
Begin september zijn wij vanuit de parochie
met zo’n 40 mensen naar Lourdes gereisd.
Foto Jean Muijtjens

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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Iedereen heeft zo zijn eigen gedachten,
wensen hier in Lourdes en beleeft de
activiteiten op zijn/haar eigen wijze. Zo ervaart
de jongste pelgrim het verblijf geheel anders
dan iemand die er voor de zoveelste keer is.
Zo ervaart iedereen het bezoek bij de grot, het
in bad gaan en de lichtprocessie ’s avonds op
zijn/haar eigen wijze.

“Zwanenbloem” aan de slootkant mooi op de
foto en verderop, langs de sloot zie ik een
ooievaar een kikker belagen, (net niet op tijd
afgedrukt de kikker is al op).

En dan hoort ook een bezoek aan een café
voor een drankje er natuurlijk ook bij. En een
excursie naar de Pyreneeën met een bustocht
over de Aubisque.
Wilt U Lourdes ook bezoeken? Dat kan. Dat is
heel eenvoudig. En iedereen is er welkom,
Katholiek of niet. Naast een verblijf in een
hotel kan men het Heiligdom ook vanaf de
camping bezoeken. Er zijn gidsen die een
eendaagse rondleiding verzorgen en U langs
de voornaamste plekken brengen.
En dan als afsluiting van onze reis hebben we
nog een bezoek aan Bernadette in Nevers
gebracht waar zij in haar nonnenhabijt
opgebaard ligt.
Tijdens zo’n reis hoor je veel reacties. Het
bezoek aan de baden had ik niet willen
missen! De beste reis die ik meegemaakt heb!
Staan met het vaandel vooraan aan het einde
van de lichtprocessie was indrukwekkend! En
misschien gebeuren er dingen waar wij een
vraagteken bij zetten. Toeval? Wonderlijk iets?
De reisleiders Jean en Nel
De E-bike
Koormeesters zijn niet alleen bezige bijen
voor, tijdens en na een optreden. Niet alleen
podiums sjouwen en stoelen dragen, nee ze
hebben ook oog voor de natuur. En dat blijkt
uit het volgende schrijven van Rinus.
Fietsen de wereld is er vol mee. Ook ik heb
een fiets(je) aan boord en af en toe trap ik een
kilometer of wat, u kent het wel fototoestel om
de nek en stevige schoenen aan en daar ga
ik, rond kijkend of er iets is wat geen
dagelijkse kost is en als er een berijdbaar pad
of een begaanbaar stukje terrein is trap of loop
ik er heen. En al snel vindt ik de
15

Even verder stop ik naast een schitterende
gele toorts, leuke bloemen, lijkt op de
“Koningskaars” maar dat zoek ik later wel uit.
Net als ik aan het fotograferen ben wordt ik
ingesloten door een kudde koeien die van de
stal komen, dus een veilig plekje aan de
slootkant gezocht om ze langs te laten. Dat
viel niet mee, die nieuwsgierige beesten, en

terwijl ik weer op de fiets wil stappen zie ik in
de sloot de Krabbescheer, een toch wel
zeldzaam verlandingsplantje, tussen de gele
Plomp en de Waterlelie. Na een paar honderd
meter, inmiddels weer op een fietsroute
aangekomen, rust ik even uit op een bankje
en ja hoor daar komt de “elektrische fiets brigade” en ploft naast me neer, zes personen
sterk. Nog voor ik een woord gezegd had
wordt mij meegedeeld dat ze er al 28 km op
hebben zitten en er nog ongeveer 22 moeten
gaan. De boeken met knooppunten worden
open geslagen de landkaart komt erbij en
onder het slurpen van een of ander drankje
wordt er beslist bij punt 42 af te slaan. Na dit
besluit durf ik met een zachte stem te vragen
of ze nog wat gezien hadden onderweg. Of ik
een radio aangezet heb, ze vonden het
landschap mooi en het Theehuis was antiek ja
en in dat dorpje, dat tweede, daar was een
kerk en de fietspaden zijn te smal want je kunt
haast niet passeren, ‘vooral die gewone fietsers die sukkelen maar wat’ en daar kan ik het
mee doen. De man naast me kijkt me wat
meelijwekkend aan en vraagt ‘hoeveel doet u
er’? Och, zei ik met moede stem, niet veel
maar ik moet regelmatig stoppen, een half uur
geleden nog voor een kudde van 80. Dat je
dan ook geen E Bike neemt schiet je veel
sneller op, wij doen er elke dag ongeveer 50
en een maal per week 80 km. O ze stijgen

alweer op, de groeten. Hier zit ik dan alleen op
een bankje, en kijk de snelheidsmonsters na.
Het Kikkerconcert is geweldig en voor me
trippelt de Kwikstaart en af en toe komt het
Roodborstje even kijken Naast me staat een
prachtige Kaarde Distel en de sloot ziet zwart
van de vis. Op het weiland, dat net gemaaid
is, staan twee ooievaars en drie reigers,
honderden kievieten en daartussen
spreeuwen, fazanten en nog wat vogels die ik
zo snel niet herkende en dat na zegge en
schrijven ongeveer twee kilometer op mijn
oude vouwfietsje. Waarom zien die lui dat
niet? Een ieder beleeft de natuur op zijn eigen
manier al vraag ik mij af of ze bij die snelheid
de echte natuur zien, al zullen ze wel het
“buiten” beleven. ‘k Ga naar de vrouw voor
een bakkie troost, mijn plaatjes bekijken en
haar vertellen dat je met een E Bike hééééél
ver weg kunt komen.
De Koormeester
Uit de ziekenboeg
Bram Oprel kwam lelijk ten val toen hij op weg
was naar De Ontmoeting voor een optreden
ter gelegenheid van de opening van het
theaterseizoen. Behoorlijk gehavend en met in
het gips een gebroken scheenbeen mochten
we hem een week later alweer op zijn
scootmobiel zien tijdens het Koren festival in
Schiedam. Niet als zanger maar als
toeschouwer en in gezelschap van zijn
Annemieke. Dat werd zeer op prijs gesteld.
Hij is voorlopig nog niet op de ‘been’ maar
komt op de scootmobiel naar zijn vertrouwde
plek in De Ontmoeting om zijn partij weer mee
te zingen. Bram, beterschap en veel geduld
toegewenst.
Arie van Oudheusden, vanaf deze plaats
willen we Arie veel sterkte toewensen. We
hebben bewondering hoe hij met zijn ziekte
omgaat en elke donderdag in ons midden is.
Namens de Zorgcommissie, Arie Verboon
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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; 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 januari 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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: www.rozenburgs-mannenkoor.nl

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.

