NIEUWSBRIEF
ROZENBURGS MANNENKOOR
SEPTEMBER 2016

September 2016 Jaargang 13 nr. 3

NIEUWSBRIEF
September 2016 Jaargang

Van de voorzitter
Het jaar is alweer voorbij
gevlogen, al zou je dat niet
zeggen door de mooie
nazomer. Een jaar waarin
een paar collega zangers ons
zijn ontvallen te weten Gijs
Roos, op hoge leeftijd nog
vol vuur en passie voor mannenkoormuziek en het
koor op zich. Graag hadden wij hem willen laten
horen, hoe zijn het door hem geschonken lied zou
klinken wanneer het door ons gezongen zou
worden. Weliswaar na lang en veelvuldig
repeteren want het is voor het koor een lastig
nummer door de vele tempowisselingen. Na de
aankomende periode zal het toch weer worden
opgepakt, want het blijft toch een mooi nummer
met aandenken aan Gijs. Ook van het nieuws dat
Henk Davids na meerdere hartinfarcten kwam te
overlijden zij wij erg geschrokken. Henk was als
bestuurslid actief voor het koor en nam ook zitting
in de reiscommissie. Voor de reiscommissie had
Henk al contact gelegd met Quintes Zwart van de
Bovenkerk in Kampen, omdat wij daar willen
concerteren tijdens onze jubileumreis in maart/
april 2017. Ook was hij onze vaste
vertegenwoordiger voor het koor bij de
vergaderingen van het KNZV, dit samen met Arie
Verboon. Wij zullen beide mannen missen op hun
plaats bij de 2e tenoren. Ook zijn een aantal
mannen om gezondheidsredenen gestopt bij het
koor, zodat het aantal nu net onder de 80 leden
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ligt. Weliswaar nog een respectabel aantal, maar
zo als al eerder in vorige nieuwsbrief opgemerkt,
er is dringend behoefte aan nieuwe leden.
Wellicht zijn er mannen in Hellevoetsluis die na
het bijwonen van het daar te houden kerstconcert,
op 18 december in de Petrakerk, zeggen wij gaan
naar het RMK.
Na de vakantie hebben wij de kerstmap weer
tevoorschijn gehaald, en is er begonnen om de
deels wat weggezakte nummers weer wat bij te
spijkeren en de puntjes op de i te zetten. Er zullen
dit jaar geen nieuwe nummers worden
ingestudeerd voor de kerst omdat de focus ligt op
het jubileumconcert begin volgend jaar, als het
koor 90 jaar bestaat .
Met vriendelijke zangersgroet Cees Hokke

Maarten Siebel
Het is een warme donderdagavond, die 12ᵉ mei.
Warm omdat de weergoden gunstig gestemd zijn
en warm omdat er een totaal onbekende dirigent
op de bok staat. Maar het geeft ook een warm
gevoel dat Peter Nattekaas weer bij de baritons
aanschuift en dat Evert van Hunnik, na in Spanje te
hebben overwinterd, eveneens weer de baritons
komt versterken. Maar wie is nou die onbekende
dirigent? Wel dat is Maarten Siebel, pianist,
beiaardier en dirigent van kamerkoor Musica
Quinta in Moordrecht. Daarnaast is Maarten
werkzaam bij Unesco als Associate Professor of
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Environmental Biotechnology met een doctoraat in
de Bioprocestechnologie
van Montana State
University, Bozeman,
Montana, de VS. Zijn
professionele expertise en
interesse, hoewel oorspronkelijk op het gebied
van biofilms en microbiële afbraak van xenobiotica
is voor de laatste 15 jaar gefocust op schonere
productie met toenemende nadruk op schonere
het beheer van de productie van afval.
De repetitie verliep anders dan gewend. Zowel
voor het koor als voor Maarten was het aftasten,

luisteren, kijken en opletten. Goed kijken en
luisteren met als uiteindelijk resultaat een toch
wel geslaagde repetitieavond. Omdat Martin op
concertreis was zou Maarten de volgende dag
dirigeren tijdens de afscheidsdienst van Gijs Roos.
En dat zou best wel spannend worden.

Gijs Roos
Vrijdag 13 mei om 11:00 uur verzamelen in
Muziektheater De Ontmoeting voor de
afscheidsdienst van Gijs Roos. Een goede opkomst
en nog even met Maarten Siebel het programma
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doorgezongen. ‘Good
Night, dear Friend’,
‘Ritter’s Abschied',
‘Take me Home’ en ‘Kol
Slaven’ zijn de te zingen
nummers. Wat volgt is
een plechtige dienst
waar het koor een
goede indruk achter
liet. Overigens met de
complimenten aan
Maarten Siebel.
Namens het RMK sprak Cees Hokke de
aanwezigen toe.

meer uit van ons mannenkoor. Zijn aardse stem
viel stil. Wij, als koor, zullen hem missen. De stoel
op de eerste rij van de 2ᵉ tenoren blijft voor altijd
leeg. Voor u als kinderen kleinkinderen en familie
is er een lege plek gevallen. U, maar ook wij zullen
hem missen. Zijn stem viel op 6 mei voor altijd stil.
Ik wens u allen veel sterkte toe met het verwerken
van dit verlies”.

“Een stem valt stil. Kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen, verdere familie en overige
aanwezigen. Als voorzitter van het Rozenburgs
Mannenkoor wilde ik enkele woorden wijden aan
onze 2ᵉ tenor Gijs Roos die op zo’n brute wijze uit
ons midden is gerukt. Gijs was 23 jaar lid van ons
koor. Een bescheiden man met een vriendelijke
uitstraling. Het was niet alleen met zingen dat hij
zijn stem in het koor liet horen. Gijs maakte vanaf
de start deel uit van de Muziekcommissie welke is
ontstaan in 1998 en bepaalde mede wat er op het
repertoire stond. Hij kwam vaak met kritische
opmerkingen, maar altijd ten dienste van het koor.
Zo drukte hij zijn stempel op onze zang. Het is al
wel enkele jaren geleden maar Gijs maakte ook
jaren lang deel uit van de zorgcommissie. Een taak
die niet tot de aller gemakkelijkste gerekend mag
worden. Samen met de secretaris strikte hij de
toenmalige burgemeester, mevrouw De Sutter,
voor de rol van beschermvrouwe. Een schenking in
de vorm van een nieuw stuk muziek was één van
zijn laatste goede daden, dit naar aanleiding van
zijn 85ᵉ verjaardag. ‘Come Fly with Me’ wordt op
dit moment door het koor ingestudeerd. Bij de
eerste uitvoering van dit stuk zullen wij hem zeker
gedenken. Wij vinden het jammer dat hij dit niet
meer mee mag maken. Gijs maakt nu geen deel

Extra repetitie

Tot zover Cees Hokke.
Na de sluiting van de afscheidsdienst volgde nog
een informeel waardig samenzijn.

Cees Hokke opent donderdag 19 mei met de
complimenten aan het koor voor de grote
opkomst tijdens de afscheidsdienst van Gijs Roos.
Ook geeft hij aan dat Maarten Siebel heeft laten
weten ‘Intens te hebben genoten van de twee
ontmoetingen met het Rozenburgs Mannenkoor’.
De 1ᵉ tenoren zijn met Martin een half uur eerder
begonnen. En dat is hard nodig want op het
Zomeravondconcert in Brielle zaterdagavond 11
juni moet het repertoire er goed inzitten. Naast
een fijne repetitieavond volgt nog de mededeling
dat Folkert 24 mei onder het mes gaat voor het
vervangen van een versleten knie. De nazit zit hij
gelukkig helemaal uit.

Space Oddity
De baritons hebben net hun extra repetitie er op
zitten als op donderdag 2 juni Cees de avond
opent met de mededeling dat het Dameskoor en
Ons Genoegen donderdag 9 juni zullen
opluisteren. Folkert is nog herstellend van zijn
knieoperatie en Bram Oprel zit gelukkig weer op
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zijn oude plekje. Het programma voor 11 juni
wordt nog eens doorgenomen en niet tot groot
genoegen van Martin. Het valt hem op dat we zeer
hardnekkig ‘O Signore, dal netto natio’ van Verdi
anders zingen dan dat hij en Verdi het in
gedachten hadden.
De avond werd
na de pauze
voortgezet onder
begeleiding van
pianiste Liene
MadernStradina. Een
dame uit Riga
Letland die na
haar opleiding
op het Koninklijk Conservatorium Den Haag in
Rozenburg is neergestreken. Een welkome
ondersteuning tijdens de repetities. Tijdens het
Zomeravondconcert in Brielle zal voor het eerst
‘Space Oddity’ worden gezongen. Niet naar het
eerst nog eens goed doorgenomen te hebben. Zo
goed zelfs, dat het Key-Board van schrik de geest

geeft. Maar het komt allemaal weer goed. Zelfs de
stoelen mochten na afloop blijven staan.

Concert Brielle
11 Juni 2016 Bedevaartskerk. De opkomst was niet
bijzonder groot, zowel van de bezoekers (150) als
van de RMK Zangers (52). De liederen, al dan niet
in combinatie met Ons Genoegen als met het
Rozenburgs Dameskoor werden in harmonie
gezongen.
‘Space Oddity’, als première, ging erin als een
preek in een ouderling, hoewel Martin de puntjes
nog duidelijker op de ï wil zetten.
Naarmate de avond verstreek werd het
donkerder, terwijl we ‘Abendrot’ al hadden
gezongen. Wellicht was de Nacht als toegift beter
op z’n plaats geweest, die we tenslotte toch met
de ogen dicht hadden kunnen zingen.
Verademend was de begeleiding van Liene
Madern-Stradina op Key-Board.
Al met al was het publiek enthousiast en kunnen
we terugkijken op een prima concert.
Henk de Wit

Prima concert

Bariton John Lensink had een vooruitziende blik en legde
‘Space Oditty’ op het witte doek vast. Een fraai stukje huisvlijt.
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Dat is de algemene indruk op de repetitieavond
van 16 juni. De premiere van ‘Space Oddity’ is
goed verlopen en zowel Martin als de mensen van
het Dameskoor en Ons Genoegen waren goed te
spreken over het concert. Cees bedankte allen die
hebben meegewerkt om het concert mogelijk te
maken waaronder de bouwers en opruimers. Niet
onvermeld mag blijven de reactie van een
luisteraar die onderstaande brief stuurde.
Overigens werd deze avond ingezongen met ‘Das
Morgenrot’ en lag Jan Degeling in een ziekenhuis
in Oostenrijk met wondroos, een vervelende,
pijnlijke huidaandoening aan zijn onderbeen. De

Voorlopige concertagenda
Zo.
Za.
Zo.
Do.
Za.

06 nov.
17 dec.
18 dec.
22 dec.
24 dec.

Medewerking Ouddorp
Kerstzang in Zuidland
Kerstzangmiddag Rozenburg
Kerstconcert Hellevoetsluis Petrakerk
Groene Hart Spijkenisse

Do.
Za.
Do.
Di.

16 mrt. 2017
18 mrt. 2017
23 mrt. 2017
28 mrt. 2017

Generale repetitie jubileumconcert
Jubileumconcert 90 jarig bestaan
90e Algemene Ledenvergadering
Jubileumreis tot za. 1 apr. 2017

avond wordt afgesloten met ‘Can you feel the love
tonight’.

Klaar voor de start.

Foto Piet Blok

Bijzonder Zomeravondconcert in Bedevaartsoord

In een nat Brielle opbouw concertpodium

Foto Piet Blok

Hierbij het schrijven van Peter J. Hoevenaars
Als enthousiast koorzanger bezocht ik afgelopen
zaterdag het concert van uw koor in Brielle. Zelf
zing ik vanaf de oprichting bij Het Randstedelijk
Mannenkoor en mede daarom en ter promotie
van het bedevaartsoord heb ik een artikel over uw
concert geschreven voor het clubblad van mijn
zangkoor. Als bijlage mail ik u de tekst. Doe er mee
wat u goeddunkt, maar als u er iets mee doet, laat
het mij dan s.v.p. weten.
Vriendelijke groet,
Peter J. Hoevenaars
Hellevoetsluis.

Zang en muziek op Martelaarsveld
Een bericht in de regionale pers wekte mijn
belangstelling voor een zomeravondconcert in
Brielle. De berichtgeving maakte duidelijk, dat het
evenement in Brielle zou plaatsvinden en wel op
initiatief van het Rozenburgs Mannenkoor, dat
uiteraard ging optreden. Daarnaast stonden op de
deelnemerslijst het Rozenburgs Dameskoor en de
Muziekvereniging ‘Ons Genoegen’ uit Rockanje.
Mijn nieuwsgierigheid was voldoende gewekt en
dus fietste ik zaterdagavond 11 juli met mijn
vrouw van Hellevoetsluis naar Brielle.
De reis in de zwoele avondlucht van een vooral
regenachtige zaterdag ging naar de Bedevaartskerk. Daar bleek, dat het concert niet in de kerk,
maar op het achter de kerk gelegen
‘Martelaarsveld’ zou worden gehouden; gelukkig
regende het niet meer. Het ommuurde
Martelaarsveld is de plek waar eens de turfschuur
heeft gestaan, waarin negentien martelaren het
leven lieten. In het midden een koepelvormig
ciborium (soort altaar) en een grote vijver, vroeger
de visvijver van een naburig klooster. Rond het
Martelaarsveld een overdekte omgang. Daar
konden en kunnen nog steeds processies worden
gehouden. De geschiedenis van het
Bedevaartsoord in Brielle gaat terug tot het begin
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van de tachtigjarige oorlog (1568-1648). In die
woelig tijden was er de opstand van de Geuzen
tegen de Spaanse overheersing. De victorie van
het geuzenleger begon met de verovering van Den
Briel door Lumey en zijn trawanten. “Op 1 april
verloor Alva zijn bril”. Langzamerhand kwamen
steeds meer Hollandse steden in handen van de
Geuzen, die niet zachtzinnig met de katholieken
omgingen. Begin juli 1572 viel Gorcum. Daar
namen de Geuzen negentien priesters en
kloosterlingen gevangen. De opstandelingen
vonden het nodig om de gevangenen naar Brielle
te vervoeren, waar nog eens vier geestelijken aan
de groep werden toegevoegd. Na wrede
martelingen en onmenselijke vernederingen
vonden negentien martelaars in de nacht van 8
naar 9 juli 1572 uiteindelijk door ophanging hun
einde in een afgedankte turfschuur, die stond op
de plaats van het huidige Martelaarsveld. Vier
mannen ontsprongen de dans door hun geloof af
te zweren.
Het bedevaartsoord is anno 2016 nog steeds een
‘levend’ monument ter nagedachtenis aan de
negentien mannen, die zelfs in de meest
verschrikkelijke omstandigheden trouw bleven aan
hun geloften en aan hun geloof. Het staat
gedurende de maanden juli en augustus elke
middag van 13.00-17.00 uur open voor bezichtiging. De toegang is gratis en er zijn elke middag
deskundige gidsen aanwezig om een rondleiding
te verzorgen of een toelichting te geven.
Zeer aanbevolen!!!
SFEERVOL
De entree naar de plaats van het concert ging via
de monumentale Bedevaartskerk met zijn unieke
licht(inval) en de negentien beelden van de
martelaren; op zich al buitengewoon sfeervol.
Eenmaal op het Martelaarsveld werd mij
onmiddellijk duidelijk, dat het concert zeker niet
minder sfeervol zou gaan worden. De zangeressen
en de zangers uit Rozenburg hadden
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plaatsgenomen op de verhoogde processiegang
aan de ene lange zijde, terwijl de Rockanjese
muzikanten zich, ruim een halve meter lager, op
het gras hadden geposteerd. Het talrijke publiek
was gezeten aan de andere lange kant, derhalve
recht tegenover de uitvoerenden. Om precies half
acht klonken de eerste muzikale maten onder het
mooie groene bladerdak van de eeuwenoude kastanjes. Het plaatje was daarmee vrijwel compleet.
Ware het niet, dat er in twee blokken van een uur
daarna heel veel mooie zang en muziek langs
kwam. Als liefhebber en als enthousiast
beoefenaar van de mannenzang ging mijn
aandacht natuurlijk met name uit naar de
prestaties van het Rozenburgs Mannenkoor. Ik
had me voorgenomen om me er zonder
voorbehoud voor open te stellen. Achteraf bezien
is me dat helemaal gelukt. De mannenzang klonk
mij aangenaam in de oren, hetgeen overigens ook
gold voor de optredens van de zingende
Rozenburgese Dames en de musicerende leden
van Ons Genoegen.
Mijn sympathie ging ook uit naar de vogels. Deze
gevleugelde vrienden lieten hun instemming
luidruchtig fluitend blijken. Het geheel kon mij al
met al zeer bekoren. Mijn conclusie na afloop was
dan ook, dat het Rozenburgs Mannenkoor in de
roos had geschoten met de organisatie van het
zomeravondconcert in Brielle. Alles klopte; de
locatie, de organisatie en niet in de laatste plaats
de zang en de muziek. In dit verband mag zeker de
uitstekende service (o.m. horeca) van de
vrijwilligers van de Bedevaartskerk niet onvermeld
blijven.
SAMENWERKING?
De zang van de Rozenburgse mannen beluisterend
realiseerde ik mij, dat de bekende vervelende
gebeurtenissen van zestien jaar geleden, achteraf
bezien goed hebben uitgepakt. Immers, het
aloude Rozenburgs Mannenkoor timmert nog
steeds met veel zangers en goede prestaties aan

de weg, terwijl het nieuwe Randstedelijk
Mannenkoor daar in geen enkel opzicht voor
onder doet. Derhalve twee gezonde
mannenzangverenigingen met vrijwel dezelfde
ambities in de regio Voorne-Putten-Rozenburg.
Wat mij betreft is het de hoogste tijd om de
strijdbijl (indien nog aanwezig) te begraven en
serieus naar samenwerking tussen de twee
mannenkoren te streven. Wie weet zit er dan op
niet al te lange termijn een dubbelconcert van en
met het RMK en HRM in !! Met die verheven
gedachte en nog enigszins naneuriënd fietste ik in
de avondschemering opgewekt naar huis.
Peter J. Hoevenaars
Eric van Dalem, dirigent van het Rozenburgs
Dameskoor liet van zich horen en wel met de
volgende opmerking “Het was een leuk concert op
11 juni in de Bedevaartskerk in Brielle. Al
luisterend heeft mij dat op een volgend idee
gebracht: volgend jaar zo’n concert nogmaals
geven, maar nu met 2 mannenkoren en een
fanfare-orkest. Zelf ben ik al jaren dirigent van het
Mannenkoor Zanglust in Lekkerkerk. Weliswaar
een kleiner mannenkoor, maar met een
repertoire, dat prima aansluit bij het repertoire
van het Rozenburgs Mannenkoor. Ik kwam op een
aantal werken, die we bijna zonder extra studie
samen kunnen uitvoeren: ‘Choeur des Soldats’,
‘Sailing’ (arr. Kocx) en ‘You raise me up’. Daarnaast
zijn er in een jaar tijd waarschijnlijk nog wel een
aantal werken te verzinnen. De komende weken
wil ik graag gaan kijken of er gelegenheid en
animo voor is. Daarom nu alvast een oproep:
hebben jullie idee om mee te doen? Ik begin er nu
alvast over, zodat een ieder in zijn agenda kan
kijken voor juni 2017. Zodra ik meer weet, laat ik
het horen.” Tot zover de reactie van Eric van
Dalem. Ook werden positieve reacties ontvangen
van Ons Genoegen en ook zij voelen wel iets voor
een vervolg in 2017.

Muziek op de tablet
Was Bram Oprel de eerste zanger met zijn muziek
op een iPad of tablet inmiddels zien wij ook Jan de
Groot met behulp van zijn machine meezingen.
Een nieuwe ontwikkeling die ongetwijfeld in de
toekomst gewoon goed gaat worden. De
voorzitter van de muziekcommissie is dit niet
ontgaan en hij heeft uitgezocht wat de
mogelijkheden er zijn om dat breed in het koor uit
te zetten en het voor ons allen mogelijk te maken
de muziek digitaal te kunnen lezen. Om het
mogelijk te maken moet men een Windows
gestuurde tablet hebben waarop het programma
Capella Reader geïnstalleerd kan worden. Het kan
nog niet op een iPad van Apple maar Capella
verzekert dat men bezig is deze software ook
geschikt te maken voor een iPad. Allereerst moet
men het gratis programma Capella Reader
downloaden. Installatie is makkelijk te doen.
Vervolgens maak je een mapje aan met
Mannenkoormuziek. Nadat het programma is
geïnstalleerd en gevuld is met een bestandje met
bladmuziek kan deze worden uitgelezen in
Capella. De muziek kan per partij, per balk of
vierstemmig worden afgespeeld terwijl de tekst
meegezongen kan worden. Buitengewoon handig
en Gijs Ravenstijn is, met toestemming van het
bestuur, bereid bladmuziek en tekst en uitleg te
geven. Onbetwist een aanrader en een handig
hulpmiddel bij het instuderen van muziek. Zie ook
www.capella.nl
Overigens heeft Martin weer een oefenbestand
gemaakt, ditmaal voor muziekstuk ‘Can you feel
the love tonight’ uit de musical The Lion King.

Kersenpluk
Geen voorzitter Cees wel Leen dus die opende 23
juni de avond. Cees moest zij kersen redden en
sloeg daarvoor een avond over. Het was erg warm
en ondanks dat had Martin er zin in. Hij was al
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warmgedraaid bij de 1ᵉ tenoren. Folkert en Jan
Degeling waren nog niet terug van ziekenverlof en
om deze heren te ondersteunen lag er voor beide
een kaart op de piano. Ingezongen werd met
‘Home on the Range’. Verder wordt er die avond
hard gewerkt.

concert een pianosolo en na een uurtje zingen
werd afgesloten met ‘Lift a glass to Friendship’.
Een leuke afsluiting van een geslaagd seizoen. En
toen konden we aan de bitterballen en haring.
Boven verwachting lukte dat prima en het was al
geruime tijd donker toen de laatste zanger
huiswaarts keerde en de vakantie kon beginnen.

Lang zal hij leven
Dat werd op donderdagavond 30 juni gezongen
voor IJsbrand de Boer die 80 jaar was geworden.
Als tegenprestatie gaf IJsbrand in de pauze een
rondje koffie. Omdat er geen bijzonderheden te
melden waren werd er snel ingezongen met
‘There is a Balm in Gilead’.

Afsluiting seizoen
Donderdagavond 7 juli werd het seizoen
afgesloten. Zoals gebruikelijk gebeurt dat met een
gratis toegankelijk concert. Dan zit De Ontmoeting
vol en dat is lekker zingen. Het programma was
zeer divers en voor elk wat wils. Bij binnenkomst
kregen de zangers consumptiebonnen uitgereikt.
waren er snacks en uiteraard nieuwe haring.

Martin aan het woord.

Foto Piet Blok

Gestoken in een donkere broek, zwarte schoenen
en sokken en het rode overhemd werd de avond
geopend met ‘Das Morgenrot’ gevolgd door
‘Abendrot’. Martin speelde halverwege het
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Henk Davids
Het is 22 juli als we het bericht ontvangen dat
Henk Davids met zeer ernstige hartklachten is
opgenomen in het Maasstadziekenhuis. Na een
paar dagen werd duidelijk dat Henk zijn situatie
uitzichtloos was en dat er voor het ergste
gevreesd moest worden. Op 26 juli komt Henk op
63 jarige leeftijd te overlijden. Daarmee verliest
het koor een betrokken 2ᵉ tenor en bestuurder
die vanaf 1 maart 2003 lid was van het koor. In
een indrukwekkende dienst in de aula van
crematorium Beukenhof te Schiedam werd
afscheid genomen van Henk. Tijdens de dienst
mocht het koor ook een bijdrage leveren en
zongen wij onder leiding van Martin ‘I Need Thee
Every Hour’, ‘Goodnight dear friend’ en ‘Ritters
Abschied’.

Namens het Rozenburgs Mannenkoor sprak Arie
van Oudheusden tijdens de afscheidsdienst van
Henk Davids de volgende teks.
Mannen geboren in Onstwedde zijn niet van die
praters
Lieve Wil, kinderen kleinkinderen en allen overige,
hier aanwezigen, die je dierbaar zijn. Op deze
trieste zwarte dag. Is mij gevraagd een paar
woordjes aan Henk te weiden. Henk die midden in
het leven stond en veel te jong van ons werd
weggenomen. Jij verliest een levensgezel. Het
RMK een waardevol koorlid.

muziekcommissie, deelnemer aan het
promotiekoortje Dissonant.
Mannen geboren in Onstwedde zijn niet van die
praters
Doch nu zullen wij je stem voor eeuwig moeten
missen. Dat doet ons allen pijn. Wil het zijn slechts
woorden, maar wij hopen dat je ook in de
toekomst een band met het RMK zult willen
blijven behouden. Weet dat je ten alle tijden en
overal welkom bent. Dat dit op je weg zou komen
heeft niemand kunnen voorzien.
Tot slot enkele dichtregels van Otto Weis:

Mannen geboren in Onstwedde zijn niet van die
praters
Wel een goudeerlijke persoonlijkheid die slecht
tegen onrecht kon. Een man met het hart op de
juiste plaats. Enkele simpele voorbeelden kunnen
dit wellicht duidelijk maken. Het RMK geeft een
jubileumconcert in het Educatief Centrum op de
Landtong. Het is die dag 27 oktober en Henk zijn
verjaardag. Geen reden om thuis te blijven.
De gehele familie komt gezellig met Henk naar
Landtong. Waar Henk met het koor en voor zijn
familie het hoogste lied zingt.
Mannen geboren in Onstwedde zijn niet van die
praters
Sociale gedachten zijn hem ook niet vreemd. 2011
Canada. Het koor vliegt terug naar Nederland,
mijn vrouw en ik hebben besloten nog wat langer
rond te reizen. Maar wat moet je met een
muziekmap een smoking en twee volksdans
uitrustingen op een camping? Geen nood, niet
alleen zijn hart, maar ook zijn koffer is groot.
Henk biedt zonder meer aan onze overtollige
bagage mee te nemen naar Rozenburg.
Wil, kinderen en kleinkinderen, jullie zullen hem
missen. Het RMK zal hem ook missen en dat op
de verschillende posten welke Henk binnen het
koor en bestuur beklede. Bestuurslid, lid van de

We zien wel in dat er leed moet zijn op deze
wereld, Doch niet waarom het juist ons treffen
moet. Heel veel sterkte in deze zo ontzettend
moeilijke periode van je leven.

Nieuw seizoen
Terwijl de zomer zich in alle hevigheid
manifesteert gaat het koor op 25 augustus weer
van a quiet. De baritons mochten om 18:45 als
eerste de extra repetitie meemaken. In korte
broek en nog niet wetend dat de zomer nog een
aantal weken zal aanhouden. Cees opent met het
verwelkomen van Peter Nattekaas die na een
aantal avonden geluisterd te hebben zich definitief
als bariton heeft laten inschrijven. Ook is er een
welkom voor Folkert Koning en Jan Degeling.
Beide baritons komen terug van ziekenverlof.
Martin laat weten een fijne vakantie te hebben
gehad, wel met autopech maar dat mocht de pret
niet drukken. Als laatste brengt Cees een bedankje
over van Wil Davids. Ter nagedachtenis aan Henk
wordt er 1 minuut stilte gehouden en zingen wij
het ‘Sanctus’ van Franz Schubert.
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1-2 verlies
Het is donderdag 1 september, prachtig weer, een
volle Ontmoeting en het zijn de bassen die om
18:45 aftrappen. Zo’n extra half uur per partij
oefenen is heel zinvol want Martin hoeft deze
avond de bassen niet zo te corrigeren. Als
hoogtepunt van deze avond verliest Nederland in
het PSV-stadion met 1-2 van de Grieken en
ondanks dat zingen wij rustig verder.

volstroomde voor de wedstrijd Feyenoord Manchester United beten de 2ᵉ tenoren het spits
af met hun extra repetitie. Het zou in alle
opzichten een vreugdevolle avond worden.
In korte broek want daar was de temperatuur nog
steeds goed voor. Nieuws was er niet, er werd
hard gerepeteerd en de stoelen mochten blijven
staan.

Lang zullen zij leven
Jarig
Op de dag dat hij 66 wordt kiest Leen van Berkel er
voor zijn verjaardag te vieren op Rozenburg en wel
op donderdag 8 september. Een gebeurtenis die
niet onopgemerkt voorbij gaat want in de pauze is
er een rondje van Leen. Als tegenprestatie wordt
hij met het ‘Lang zal hij leven’ toegezongen. Door
Cees wordt de vraag gesteld of er voldoende
belangstelling is om op 24 december in Careyn
‘Hart van Groenewoud’ in Spijkenisse te zingen.
Uit de eerste telling blijkt dat er voldoende
belangstelling is. Verder deelt Cees nog mee dat er
besloten is tot aan de ledenvergadering in het
voorjaar van 2017 met 4 personen verder te
besturen. Pas dan zal getracht worden de
opengevallen plek van Henk Davids in te vullen.
Aad Lankhorst heeft zich ziek gemeld en Martin
vraagt of iedereen zijn mobiele telefoon zacht of
uit wilt zetten. In korte broek wordt het
Kerstrepertoire doorgenomen en op verzoek van
Leen van Berkel wordt een goede repetitieavond
afgesloten met ‘Lift a glass to Friendship’.

Thuisblijven
De verleiding om donderdag 15 september niet te
komen zingen was groot. Terwijl De Kuip
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Donderdag 22 september begon feestelijk. Aad
Lankhorst was weer terug uit de ziekenboeg en
Willem Boer en Piet van den Hoek vierden hun
verjaardag. Willem was 77 jaar geworden en Piet
behaalde de respectabele leeftijd van 91 jaar.
Beide heren werden luid toegezongen en in de
pauze was er voor een ieder een versnapering. De
avond werd geopend met ‘Kol’ slaven nas
Hospod’. Er werd hard gewerkt en toen de avond
er op zat werd afgesloten met het verzoeknummer
van Piet van den Hoek ‘Dank sei dir, Herr’.

Limmerick
van Arie Kleijwegt

Er was een dirigent achter de dijken
die klaagde dat zijn zangers niet kijken
het advies luidt heel kort
draag onderstaand schort
en de blik zal nimmermeer wijken!

Internetadres
www.rozenburgs-mannenkoor.nl

Facebook
www.facebook.com/rozenburgs.mannenkoor

Twitter
twitter.com/RozenburgsMK

Piet van Mill
Piet is al geruime tijd geen lid meer van het koor
maar hij wordt niet vergeten. Aanvankelijk was
Piet opgenomen in een tehuis in Monster. Daar is
hij door een aantal leden, tot groot genoegen van
Piet, bezocht en ook ontving hij een aantal
kaarten. De opvang in Monster was tijdelijk en
inmiddels is Piet naar een definitieve plek
verhuisd. Het nieuwe adres van Piet is:
De Terwebloem; T.a.v. Piet v Mill; 3 de etage;
Van Bergenhenegouwenlaan 2B ; 2685GB Poeldijk

Even voorstellen
Hij stuurt te pas en te onpas e-mailtjes met allerlei
koorinformatie, over opkomsttijden van
koorpartijen op donderdagavond,
ledingvoorschriften tijdens concerten en de te
zingen stukken. Ook als Martin niet te verstaan is
weet hij het juiste knopje te vinden en zo te
verdraaien dat Martin tot in alle uithoeken van De
Ontmoeting te horen is. Dan heb je het over 2e
tenor Jan de Groot, secretaris van het koor en
sinds 1 september 1984 lid.
In 1998 voor een jaar onderbroken omdat de
afstand De Lier - Rozenburg toch wel als hinderlijk
werd ervaren. Even een uitstapje makend naar het
Westlands Mannenkoor, vond daar geen ‘klik’ en
sinds 1 september 1999 niet meer weg te denken
uit ons koor. Jan, geboren in Rotterdam, op
Charlois, verhuist naar De Lier en volgt daar de

lagere school en het vervolgonderwijs in Den
Haag. Elektrotechniek is het hoofdvak en met die
theoretische kennis komt Jan in Rozenburg
terecht. Het is dan 1972 en het is Tiofine, het
huidige Tronox in de Botlek, die een baan met huis
aanbood. Gestart wordt op de Beukenlaan en na
twee jaar wordt er verhuist naar de Prunuslaan.
Uit ideologische beweegredenen verkast de
familie De Groot in 1978 naar Israel. Een avontuur
dat 6 jaar zal duren. Men komt te wonen in Nes
Ammim, een leefgemeenschap bestaande uit
vrijwilligers uit West Europa met als uitgangspunt
de verbondenheid tussen christenen en Joden te
bevorderen. Nes Ammim is in 1963 gesticht en
wilde een teken van solidariteit zijn voor de
Joodse overlevenden van de Holocaust. Primaire
bron van inkomsten was en is het guesthouse, een
kwekerij en een timmerbedrijf. Het dorp-bedrijf
wordt ook wel kibboets genoemd. Jan is daar in
die periode elektrotechnicus geweest. In 1984
komt de familie terug en vestigt zich weer op
Rozenburg. Een fijne tijd werd afgesloten. Eerst
inwonend bij een broer van Jan maar al snel kon er
verkast worden naar een woning in de Acacialaan.
Als souvenir komt de geadopteerde zoon Jair mee,
een inmiddels in De Lier en omstreken bekende
vertolker van o.a. het André Hazes lied. Jan zoekt
en vindt werk in de elektrotechniek als
klimaattechnicus. De overgang van Israel naar
Holland was heel groot. Dochter Mirjam, ja die van
het reisbureau, kon al schrijven en net terug op
school begon zij dan ook direct in haar nieuwe
schrift op de achterste bladzijde te schrijven. En
daar was het Nederlandse onderwijsbestel en beleid nog niet aan toe. Het is gelukkig goed gekomen. Ondanks dat Jan klimaattechnicus was moest
men toch erg wennen aan de kou. Kleding was er
genoeg maar veel te dun voor de Hollandse
temperaturen. Gelukkig is ook dat goed gekomen.
De band met Israel is gebleven, inmiddels zijn Jan
en zijn vrouw alweer diverse keer keren in Israel
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Rozenburg. De huidige woning in Merwedestraat
is leeftijdsbestendig en voorzien van alle
gemakken. Ondanks dat Jan geen groene vingers
heeft ligt het kunstgras op het balkon er prachtig
bij. Met uitzicht op de bomen in het park en het
gekrijs van de groene halsbandparkiet op de
achtergrond wordt er inmiddels volop genoten
van het pensioen, de 4 kinderen, 7 kleinkinderen
en de vrije tijd. Maar die vrije tijd is betrekkelijk.
Israel blijft trekken. Dat komt ook tot uiting in
vrijetijdsbesteding want Jan zingt in het
Mannenkoor Nieuwerkerk. Een projectkoor wat in
het voor- en najaar bijeenkomt voor een periode
van 6 tot 7 weken om te repeteren. Het koor zingt
in het spoor van de Joodse traditie synagogale
zang, liederen uit het ‘Amsterdams Chazzanoet’
liedboek. De Hebreeuwse teksten en muziek
stammen uit de Oost - Europeese traditie.
Optredens vinden meestal in april, mei en
september oktober plaats.
geweest en ook komen er regelmatig vrienden
over. Yaël, de vrouw van Jan, vond eenmaal terug
op Rozenburg werk in het rouwcentrum van
mevrouw Van Werkhoven. En toen de familie
tijdens een boottocht in het Westland door De Lier
voer werd de opmerking gemaakt ‘is er in De Lier
een begrafenisondernemer’? Dat was niet het
geval waarop Yaël de overstap maakte en zich in
De Lier vestigde als zelfstandig ondernemer in de
uitvaart. En de familie verhuisde mee. “Een drukke
en vooral emotionele bedrijfstak, een 24 uurs
bedrijf waarin een groot beroep gedaan wordt op
het inlevingsvermogen van de uitvoerenden” aldus
Jan. Hij viel regelmatig in als chauffeur op een
rouwauto en na verloop van tijd switchte hij van
beroep en maakte de overstap van
klimaatbeheersing naar de uitvaartwereld.
Aanvankelijk voor het rouwauto rijden maar
uiteindelijk als bedrijfsleider van een taxibedrijf
met rouwauto’s. Inmiddels is de familie terug op
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In 2011 treedt Jan toe tot het bestuur en neemt hij
het secretariaat van Arie van Oudheusden over. En
dat is geen sinecure. Als bestuurslid van het koor
en zeker als secretaris heb je wekelijks en soms
dagelijks werk. Of het de voorbereiding van een
concert betreft, het versturen van een oproep aan
de baritons om om 18:45 te repeteren met
Martin, de coördinatie van een concert, contacten
met medewerkenden, de voorbereiding van een
vergadering, het opstellen van de agenda, het
schrijven van een verslag, de secretaris bemoeit
zich overal mee en heeft in veel zaken een
spilfunctie. Een trechter waar veel koorzaken
ingaan om er gestroomlijnd weer uit te komen.
Jan doet het werk met plezier en heeft er nooit
spijt van gekregen. Het wegvallen van Henk Davids
maakt het er niet makkelijker op. Inmiddels is
besloten het aandeel van Henk over de andere
bestuursleden te verdelen en pas bij de volgende
ledenvergadering de ontstane leegte weer in te
vullen. Maar dan zijn we alweer een bootreis
verder.

Tot die tijd is en blijft Jan de secretaris van het
Rozenburgs Mannenkoor.

Boeken
door Jean Muijtjens
De afgelopen maanden heb ik een aantal
interessante boeken gelezen en misschien zitten
er boeken bij die ook voor jullie interessant zijn
om te lezen.
Zelf houd ik het meest van historische romans, die
handelen over het verleden. Ter afwisseling neem
ik nog wel eens een thriller ter hand. En zo nu en
dan lees ik een ‘studieboek’, een boek ter lering,
een boek dat niet zo vlug leest en dat ik dan per
hoofdstuk lees. Soms lees ik in de krant een
interessante recensie en leen ik het boek in de
bibliotheek of kopieer het op de e-reader.
En nu ter zake. Een van die interessante boeken
via de krant was wel het boek van Maarten ’t Hart
‘Magdalena’. Een zeer interessant boek voor
mensen die een beetje thuis zijn in het wel en wee
van Maassluis. Maarten beschrijft hierin het leven
van zijn moeder; hij mocht dat pas doen na haar
dood.
Zo nu en dan verschijnen er ook boeken over het
leven van ouderen. Zo heb ik een paar jaar
geleden het boek van Jonas Jonassen met veel plezier gelezen dat de bijzondere titel droeg ‘De 100jarige man die uit het raam klom en verdween’.
Een geweldig boek, zeer komisch. Je moet maar op
het idee komen. In dit genre past ook het boek
van Hendrik Groen ‘Pogingen iets van het leven te
maken’. Het heeft als ondertitel: Het geheime
dagboek van Hendrik Groen, 83¼ jaar. Hendrik
beschrijft het leven in een verzorgingshuis zoals de
gesprekken aan de koffietafel. Hij mag dan oud
zijn, maar hij is nog lang niet dood en richt zelfs
een uitgaansclubje op met als titel ‘Oud-maar-niet
-dood (Omanido)’.
Persoonlijk vind ik boeken van de Braziliaanse

schrijver Paulo Coelho zeer leerzaam. Hij beschrijft
onderwerpen die voor iedere lezer herkenbaar
zijn. Hij is een van de meest gelezen schrijvers ter
wereld. In het boek ‘Manuscript uit Accra’
beschrijft hij een zoektocht naar antwoorden op
de grote levensvragen.
Zo nu en dan haal ik uit de bibliotheek een boek
uit de serie van de Nederlandse Klassieken. Daar
zitten zeer interessante boeken bij, boeken van
vroeger.
Op het ogenblik ben ik het boek van Marinus van
den Berg en Wim Huijser aan het lezen
‘Levenspaden’. Het heeft als ondertitel: Over
wandelen en onderweg zijn. Beide personen overdenken in dit boek hun liefde voor wandelen en
literatuur en wat het voor hen beiden betekent.
Jean Muijtjens

Even voorstellen
Geboren op een steenworp afstand van België,
onder de rook van Roosendaal en getrouwd met
de Belgische Nicole maar toch al vanaf 1962 een
echte, goed ingeburgerde Rozenburger, Gijs
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Ravenstijn. En al jaar en dag de voorzitter van de
muziekcommissie van het Rozenburgs
Mannenkoor.

Samen met Nicole en een kleine 900 beren in
allerlei grootte, geniet Gijs volop van zijn
pensioen. Niet om achter de geraniums te zitten
want daarvoor zijn zijn interesses te veel om op te
noemen. Met een vader bij de douane werd er
nogal eens verhuisd en na tot 1950 in Nispen te
hebben gewoond toog de familie naar Stramproy,
een kerkdorp in Limburg. Wederom grenzend aan
België en naast Mary Servaes, de Zangeres Zonder
Naam. En wellicht dat Gijs daar het zingen van
heeft overgenomen. In 1959 mag Gijs, ter
verdediging van het land, naar de Koninklijke
Marine. Ruim 6 jaar vaart hij als machinist de
wereldbol over met als hoogtepunt de 1½ jaar
durende reis naar Nederlands-Nieuw-Guinea.
Heen door het Panamakanaal en terug door het
Suezkanaal. Als hij in 1962 voor verlof naar huis

15

komt blijkt de familie inmiddels op Rozenburg te
wonen. Op de Zandweg in de voormalige slagerij
van Stolk, naast de Kraton. Toen was Rozenburg
nog woest en ledig. In 1965 zit de diensttijd er op
en verlaat Gijs de Koninklijke Marine om aan de
slag te gaan bij de Koninklijke Brinkers
Margarinefabriek in Zoetermeer. Niet voor lang
want Gijs kon op Rozenburg een
verzekeringsportefeuille van de Hollandse
Algemene Verzekeringsbank (HAV-bank)
overnemen. Lekker dicht bij huis en altijd onder de
mensen. Toch gaat het hem niet gemakkelijk af.
Gijs ligt wakker van de mensen die de
verzekeringspremie niet konden of wilden betalen
en na 1½ jaar stop hij er mee. Dan volgt een
periode van 10 jaar bij het loonbedrijf van de
gebroeders Quak aan de Vinkseweg. In de spruiten
en als monteur.
Ook werkt Gijs via dit bedrijf mee aan de bouw
van het ANDOC op de Maasvlakte. Een betonnen
bak met een grondoppervlak van 100 x 100 meter,
32 meter hoog met vier poten van elk 112 meter
zijnde het onderstel van het olieplatform. Het
platform werd gebruikt voor de opslag van circa
800.000 barrels ruwe olie en staat in de Noordzee,
195 km ten noordoosten van Lerwick, Shetland.
Tot juni 2015 produceerde het platform 115.000
barrels per dag. Inmiddels is het buitengebruik
gesteld en wordt er over nagedacht het eiland te
ontmantelen. Wellicht op de Maasvlakte. Gijs
heeft er 2 jaar lang aan gewerkt en heeft aan die
tijd fijne herinneringen. In juli 1976 is het vanaf de
Maasvlakte naar Noorwegen versleept voor de
verdere afbouw en in 1978 is het in gebruik
genomen.
Half 1978 werd Gijs gevraagd door de Jaap van
Riel (oud voorzitter RMK) om namens het RMK
zitting te nemen in het bestuur van ‘Stichting De
Nieuwe Schans’. Dat heeft Gijs al die jaren gedaan
tot de Stichting werd ontbonden. Een leuke

herinnering hieraan is het volgende. De voorzitter
was steeds een burgemeester te weten: Harm
Sloots (tot 1982), Henk van der Goot (tot 1988) en
Henk den Duijn (tot 1997). Stokpaardje voor Gijs
was ‘Van de Sloot in de Goot en dan naar de
Duijnen'.
Op 35 jarige leeftijd wordt het tijd voor ander
werk en komt Gijs te werken als
onderhoudsmedewerker bij het chemiebedrijf
Cyanamid in de Botlek, het tegenwoordige Kemira.
Als hij uiteindelijk na 35 jaar Cyanamid met een
afvloeiingsregeling thuis komt is Gijs
opgeklommen tot Voorman technische dienst.
Regelmatig is Gijs langs de lijn te vinden bij de
Voetbal Vereniging Rozenburg. Vanaf 1978 heeft
hij daar, met zijn helaas te vroeg overleden vrouw
Joke, 14 jaar de kantine bestiert. Met een omzet
waar menig horecabedrijf jaloers op zou zijn. 60
kratten bier per week en een omzet van ƒ 10.000
was geen bijzonderheid. Bruiloften en partijen in
de kantine, Gijs en Joke draaide daar de hand niet
voor om. “Het was hard werken maar het bracht
ook veel gezelligheid met zich mee.” Gijs noemt
zich een ‘verenigingsmens’ en dat kan alleen maar
beaamt worden. Binnen het koor vervult hij al
jaren een rol in de Muziekcommissie. Samen met
de andere commissieleden wordt er naar nieuwe
muziek gezocht en een conceptprogramma voor
een concert opgesteld. Tevens vertaald Gijs de
bladmuziek in leesbare stukken. Een precisiewerk
wat aan Gijs goed besteed is. Met engelengeduld
zet hij met behulp van het computerprogramma
Capella de noten in de juiste balk en als het werk
gedaan is kan het in Capella afgeluisterd worden.
Een schitterend programma waar de bezitters van
een Windows gestuurde tablet ook gebruik van
kunnen maken. In deze nieuwsbrief wordt er apart
nog naar verwezen. Alle muziek van het koor heeft
Gijs op zijn pc staan en dat inmiddels omvangrijke

archief mag zeker niet verloren gaan. En als er
over het koor gesproken wordt verteld Gijs en
passant dat hij de ontwerper is van het RMK-logo.
En dat gaat, net als Gijs, al jaren mee. Aanvankelijk
speelde hij bij UDI saxofoon en tuba maar Joke
vond het thuis repeteren verschrikkelijk en
smeekte Gijs om iets anders te gaan doen. Het is 1
januari 1978 als Gijs zich aanmeldt bij het koor.
Niet bij de beste partij van het koor maar bij de
bassen. Soms prevelt hij tijdens de nazit over
emigreren naar België, het land waar zijn
stiefkinderen en kleinkinderen wonen, het land
waar hij zo graag komt. Maar na een nieuwe vieux
wordt het steevast uit zijn hoofd gepraat. Want
wie moet dan de muziek beheren? Gelukkig
wonen zijn zoons en kleinzoons ook nog dichtbij
dus voorlopig kan hij maar beter in Rozenburg
blijven wonen. Dat is ook beter voor de
muziekcommissie het koor.

Bericht van de zorgcommissie
Bram Oprel 2e tenor, heeft een moeilijke periode,
de mobiliteit is matig en hij heeft een probleem
aan zijn luchtwegen. Hierdoor hoest hij soms veel,
hij vindt dat dit hinderlijk is voor zijn medezangers.
Als het enigszins gaat zit hij wel op zijn plekje
(want Bram zingt heel graag) maar daardoor moet
hij ook wel eens verzuimen.
Folkert Koning, onze voormalige koormeester,
dacht na een voorspoedig herstel van knie 1, dat
de andere knie moet ook maar snel vervangen
moest worden. Maar dat viel toch wat tegen.
Het herstel duurt langer, maar geduld is een
schone zaak. Hij zit weer op zijn plek, maar moet
nog veel revalideren.
Jan Degeling, bariton, kreeg op vakantie in het
buitenland te maken met een virus welke een
been van Jan behoorlijk aantastte. Het been van
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Jan kreeg de kleuren van de regenboog. Er volgde
ziekenhuisopname, een antibiotica kuur en met de
goede medicijnen ziet het er nu weer goed uit.
Aad Lankhorst, ook een bariton, is voor een
behandeling aan zijn knie opgenomen in het
ziekenhuis. Afgelopen donderdag was hij weer op
het koor, maar er is geconstateerd dat de kwaal
pseudojicht heet. Het goede medicijn moet nog
gevonden worden zodat er een goede bestrijding
mogelijk is. Hij hoopt dat er wordt besloten een
nieuwe knie aan te brengen.
Arie Verboon

2 juni Liene Madern komt kennismaken

Foto PR

Programma tot 1 januari 2017
Za.
Za.
Za.
Za.
Wo.
Zo.
Za.
Za.
Wo.
Za.
Za.
Za.
Zo.
Za.
Zo.

01 okt. Chansons van Schoonheid en
Troost
08 okt. Back to the Sixties
15 okt. Zeven stemmen, zeven vrienden
22 okt. Gevarieerd accordeonconcert
26 okt. Kindervoorstelling
30 okt. Viool- en pianoconcert
05 nov. Studentenkoor
12 nov. Inloop Creabeurs
16 nov. Sinterklaasmusical
19 nov. Folk kwartet
26 nov. Kleinkunsttrio
10 dec. Boutmiddag
11 dec. Kerst met Rozenburgs Dameskoor
17 dec. Kerst met Canticum Novum
18 dec. Kerst Rozenburgs Mannenkoor

Tijd voor een pafke in de Bedevaartskerk tijdens de opbouw.
Foto via Piet Blok

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

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio januari 2017. 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
Oprichtingsdatum

: maart 1927

Beschermvrouwe

: Mevr. De Sutter- Besters
Voormalig burgemeester van Rozenburg

Dirigent

: M. van Broekhoven

Bestuur
Voorzitter

: C. Hokke Kerkweg 4 3237 LE Vierpolders
tel.: 0181 417128 email c.hokke6@upcmail.nl

Secretaris

: J. de Groot Merwedestraat 36 3181 EL Rozenburg
tel.: 06 54771316 email jandg@upcmail.nl

2e Secretaris

: C.P. Bruin Fresiastraat 12 3181 WL Rozenburg
tel.: 0181 214105 email c.bruin690@chello.nl

Penningmeester

: L. Kuiper Molenweg 115 3181 AV Rozenburg
tel.: 0181 216116 email kuiper.l@hetnet.nl

2e Penningmeester

: vacature

Bibliothecaris

: C.P. Bruin Fresiastraat 12 3181 WL Rozenburg
tel.: 0181 214105 email c.bruin690@chello.nl

Secretariaat

: Postbus 1150 3180 AD Rozenburg

Redactieadres

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

Repetities

: Elke donderdagavond in verenigingsgebouw
“Muziektheater De Ontmoeting” Koninginnelaan 9 te Rozenburg
van 19:30 uur t/m 21:45 uur.

Contributie
: € 15,00 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

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.

