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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Na een lange periode van stilte
op de donderdagavond in het
Muziektheater aan de
Koninginnelaan te Rozenburg,
zijn de repetities op 4
september 2014 weer
begonnen.
De eerste repetitieavond was een open repetitie,
waar belangstellenden de avond bij konden
wonen om een idee krijgen hoe onze dirigent de
muziekstukken er bij de mannen in het geheugen
tracht te krijgen, hetgeen iedere keer weer lukt.
Een week later was er weer een mogelijkheid om
de sfeer te proeven van het zingen bij een
mannenkoor, tijdens de opening van het
theaterseizoen in Muziektheater De Ontmoeting
en wel op zaterdagmiddag 13 september 2014.
Een optreden waar met plezier op teruggekeken
kan worden.
Het kerstprogramma zal een groot deel van de
komende tijd in beslag nemen, maar wij gaan er
weer voor. Op donderdagavond 18 december is
het eerste kerstconcert en wel in het ons
vertrouwde Muziektheater De Ontmoeting, met
medewerking van Wendy Krikken uit Monster.

Voor ons is Wendy geen onbekende, want in
afgelopen jaren hebben wij al een paar keer van
haar mooie stemgeluid mogen genieten tijdens
een gezamenlijk optreden.
Alhoewel nog in opleiding kan zij nu al bogen op
een mooie carrière, doordat zij al vele concerten
heeft gegeven, of daar aan heeft meegewerkt.
Zaterdagavond 20 december verleent het RMK
medewerking aan een volkskerstzang te Zuidland
en maandagavond 22 december is ons tweede
kerstconcert van dit jaar. De locatie is voor de
tweede maal achtereen in de Bedevaartskerk aan
de Rik te Brielle en dit keer met medewerking van
Jan Vayne, de welbekende pianist/organist, en het
Bever Brass Ensemble, dus weer mooie concerten
voor de liefhebber van Mannenkoormuziek. Voor
de kerstconcerten in Rozenburg en Brielle moeten
nog wel een groot aantal kaarten verkocht
worden, maar dat hoeft met een beetje goede wil
geen probleem te zijn.
Laten we als eerst trachten zoveel mogelijk de
repetities te bezoeken en zo het kerstrepertoire er
goed in te krijgen. Veel plezier daarmee.

Met vriendelijke zangersgroet;

Cees Hokke

Extra ledenvergadering
8 mei 2014
Naar aanleiding van de discussie tijdens de
ledenvergadering van 28 maart jl. over het
bestaan van een promotiekoor binnen het RMK is
er aangedrongen op een extra ledenvergadering.
Donderdagavond 8 mei was het zover en na eerst
nog even gerepeteerd te hebben voor het
programma van zaterdag 17 mei barste de
discussie los. Emoties werden daarin niet
onderdrukt en na het aanhoren van alle voors en
tegens volgde een stemming.
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De uitslag was niet voor allen stemmingverhogend
maar het merendeel van de aanwezigen gaf aan
dat een promotiekoortje van 12 mannen binnen
het RMK geen probleem hoeft te zijn. De statuten
zullen worden aangepast en in de
ledenvergadering van 2015 ter goedkeuring
worden voorgelegd.
In weer en wind
17 mei 2014. Schitterend weer, geen koortrui
maar een wit overhemd op een donkere broek,
veel volk op de ka en de haven van Maassluis vol
met schepen. In de buitenhaven lag ook de
sleepboot Hudson. De Hudson, gebouwd in 1939,
is de enige overgebleven vooroorlogse zeesleper
in Nederland. Tijdens de oorlog was het schip 5
jaar in dienst van de geallieerden.
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Tegenwoordig ligt de Hudson als museumschip in
Maassluis en het is één van de slepers die in weer
en wind, in nacht en ontij de Nederlandse
zeesleepvaart wereld beroemd maakte. Op het
achterdek van deze sleepboot was een prachtig
podium met overkapping gebouwd zodat er in
weer en wind opgetreden kon worden. Weer was
er genoeg en het was windstil. Genoeg
ingrediënten om een leuk optreden te verzorgen.
En dat deden wij dan ook. Zo goed zelfs dat een
enkeling, gebukt gaand onder het repertoire en de
verzengende hitte onder de overkapping het
vaantje streek. Niet voor lang want met behulp
van wat vlugzout en goede zorg waren ze zo weer
het mannetje. Een leuk concert met behoorlijke
belangstelling. Na afloop nog een verkoelend
drankje en toen, op naar de Landtong op
Rozenburg.

Maassluis scheen de zon uitbundig en toen het
koor zich opstelde zat de buitentribune vol met
kijkers en luisteraars. Met een schitterend decor
op de achtergrond hebben we heerlijk staan
zingen en kunnen we terug kijken op een zeer
geslaagde zaterdag.

Martinloos

Calandpark
De pont naar Rozenburg liep vol met RMKmannen. Op de fiets, lopend en met
gemotoriseerd vervoer, naar de Landtong waar
om 14:00 uur een buitenoptreden stond gepland.
Dat, ter ere van de opening van het Calandpark, in
opdracht van gemeentelijk havenbedrijf
Rotterdam aangelegd door Aannemersbedrijf
Verboon uit Maasland. Voor ons geen onbekende
want al een aantal jaren wordt de Nieuwsbrief
opgesierd met een advertentie van dit bedrijf. De
naamgever daarvan en bas bij de baritons Arie
zorgde er voor dat de zangers onthaald werden
met een kop soep en een broodje. En daar werd
gretig gebruik van gemaakt. Net als die morgen in

22 mei 2014. Martin
had dringend andere
verplichtingen dus
werd het koor deze
avond gedirigeerd
door Cees Kelderman.
Cees Kelderman werd
geboren in 1945 in
Alphen aan den Rijn. Hij kreeg zijn eerste
orgellessen op 12-jarige leeftijd van Koos Bons,
toonkunstenaar uit Maassluis. Vanaf zijn 17e jaar
is hij organist, eerst in de Nederlands Hervormde
Kerk van Maasland en later in Maassluis, waar hij
van 1974 tot 1990 cantororganist is geweest. In de
jaren ’80 studeerde hij orgel bij Everhart Zwart.
Cees is sinds 1990 eerste organist op het BätzWitte orgel van de Nederlands Hervormde Kerk
(sinds kort Oude Kerk genoemd) te Maasland.
Cees volgde bij de Kurt Thomas Stichting in Den
Haag cursussen koor- en orkestdirectie. Hij was
een groot aantal jaren dirigent van verschillende
koren. Ook is hij een veelgevraagd koorbegeleider.
En deze donderdag dus gastdirigent bij het RMK.
Maar er was meer. De plaats achter de piano werd
ingenomen door Jan van Elst, de organist in de ons
zo bekende Welkomkerk te Rockanje. Bijna 25 jaar
is Jan reeds als organist verbonden aan de
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Welkomkerk. Niet voor niets schoof hij
donderdagavond aan want er moest gerepeteerd
worden voor het programma van zondag 1 juni in
Rockanje alwaar wij medewerking zouden
verlenen aan de zondagmorgendienst in de
Welkomkerk.

Welkomkerk
1 juni 2014. Een vertrouwde omgeving,
schitterend weer en een volle kerk.
Zondagmorgen 1 juni in de Welkomkerk te
Rockanje. Jan van Elst achter het orgel, Martin op
de bok, een grote groep zangers voor de kansel en
dominee Wilschut er op. Het werd een mooie
dienst waar wij met ingetogen nummers het
publiek prima wisten te boeien.

bereid gevonden deze taak op zich te nemen en
vanaf heden zijn de bassen niet langer stuurloos.
Hen, succes.

Bibliothecaris
Reeds geruime tijd was er
binnen het bestuur een
vacature en wel die van
bibliothecaris. Daar geen van
ons die taak op zich wilde
nemen heeft bestuurslid en
bariton Cees de Bruin het heft
in eigen hand genomen en zich
zelf, met toestemming van het
bestuur, benoemd tot bibliothecaris. Cees is
daarmee onder andere verantwoordelijk voor de
uitgifte en inname van muziekstukken.
Kloostertuin

Blokhoofd
10 juni 2014. We zijn wel wat
gewend als voorzitter Cees voor
aanvang van de repetities het
nieuws voorleest maar
donderdagavond 10 juni gaat zeker
de geschiedenisboekjes in. Meestal
wordt het programma van een
theatervoorstelling in De
Ontmoeting voorgelezen, komen
de zieken aan bod of krijgen we te horen dat de
stoelen wel of niet kunnen blijven staan, ditmaal
was het net iets meer. Met het overlijden van Cees
Smit kwamen de bassen zonder blokhoofd te
zitten. Hen Varekamp uit Hellevoetsluis werd
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5 juli 2014. Alles was er aan gedaan om
zaterdagavond 5 juli de Kloostertuin van de
Bedevaartkerk te Brielle vol te krijgen. De
toegangsprijs was laag, voldoende voorpubliciteit
en een vervroegde aanvangtijd omdat ‘onze
jongens’ de kwartfinale tegen Costa Rica moesten
spelen. Gelukkig pas om 22:00 uur, maar toch. De
zaterdag startte slecht. Tijdens de voorbereiding
van het zomeravondconcert regende het
pijpenstelen en het zag er niet direct naar uit dat
het ooit nog zou stoppen. Gelukkig was er de
mogelijkheid om het publiek en het koor onder de
luifel van de tuinmuur de positioneren maar De
Volharding zou niet droog zitten.

Maar, bij aanvang van het concert viel de
belangstelling niet tegen, scheen de zon tussen de
dreigende donkere wolken door en bleef het de
gehele avond droog. Het werd een genoeglijke
avond, vlot gespeelde muziek door De Volharding
o.l.v. Rob Scheers, geagendeerd onderbroken door
het RMK en Martin die de muziekstukken aan
elkaar praatte. Het koor in nieuwe outfit, een
donker rood overhemd en donkere broek, zwarte
schoenen en natuurlijk ook zwarte sokken. Een
geslaagd concert waar beide verenigingen met
genoegen op terug kunnen zien. Eer een concert
gerealiseerd is gaat er veel aan vooraf. Er moet
een goede datum worden geprikt, een programma
worden opgesteld, de dirigenten moeten met
elkaar in overeenstemming komen, de locatie
moet ruim genoeg zijn voor alle deelnemers, de pr
moet aan de slag, sponsoren enthousiastmeren,
koor en orkest faciliteren, stukje in de krant en
een programmaboekje maken. Als je over de
Groene Kruisweg rijdt en onderstaand plaatje ziet,
dan is de pr-commissie buitengewoon actief om
een concert onder de aandacht van een groot
publiek te brengen. Aan ons, de zangers, is het dan
ook steeds van belang zoveel mogelijk kaarten te
verkopen en het niet te laten afhangen van een
sponsor of een advertentie in de krant. Mannen,
er komen twee kerstconcerten aan en we willen
toch allemaal een ‘volle bak.’

donderdagavond met daarna de tweede helft
weer terug op het honk om verder te gaan met de
repetities. Sinds 2012, na de sluiting van Het
Baken, wordt de traditie voortgezet in het nieuwe
WoonZorgCentrum Blankenburg zaal de Roserie,
en nu in plaats van donderdagavond ineens op
vrijdagavond. Een hele verandering die echter
manmoedig werd gedragen. De zaal zat vol met
oude bekenden, een jaartje ouder, wat grijzer
maar wel van de partij. En een leuk programma
om te zingen. Wederom in onze nieuwe outfit en
onder leiding van Martin werd een vlot stuk
muziek gebracht, meezingers, nieuw repertoire en
uiteindelijk een dankbaar applaus van het publiek.
En daar doe je het voor.
Zomeravondconcert

Blankenburg
11 juli 2014. Voor de autisten onder ons was het
wennen. Jaarlijks werd er gezongen in het
Verpleeg- en Verzorgingshuis Het Baken, een halve

17 juli 2014. Traditioneel wordt het seizoen
afgesloten met een groot concert in Rozenburg.
Muziektheater De Ontmoeting leent zich bij
uitstek voor dit soort bijeenkomsten en met een
volle theaterzaal werd het een fijne avond. Dat het
mooi weer was, was bekend maar niemand had
zich gerealiseerd dat bij de geringste inspanning
het zweet je al uitbrak en dat het nieuwe
overhemd als een braadzak om je heen zit. Er
vloeide rijkelijk veel vocht, het was ontzettend
warm maar het was het wel waard. Na afloop
waren er de gebruikelijke haringen. Beheerder van
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meer die donderdagavond. De microfoon van
Martin is verworden tot een krakende wagen. Elke
beweging van Martin wordt snoeihard vertaald tot
een scherp, snerpend geluid. Of Martin er uit of
een nieuwe microfoon. Keuzes maken! Er werd
gezongen voor Piet van den Hoek die daags ervoor
89 jaar was geworden. Vervolgens kwam van
hoger hand de dienstmededeling dat Folkert
Koning 60 jaar getrouwd was en dat daarom de
eerste consumptie in de pauze uit de knip van
Folkert en Roelie gefinancierd werd. En niemand
protesteerde.
De Ontmoeting Tineke was die dag jarig maar
stelde de feestelijkheden rond haar verjaardag
speciaal voor deze avond uit om samen met het
barteam de nazit te verzorgen. En daar werd tot in
de late uurtjes dankbaar gebruik van gemaakt.
Opening theaterseizoen
Zaterdagmiddag 13 september, mooi weer, een
hoop volk op straat en een bomvol Muziektheater
De Ontmoeting. Het theater opende zaterdag het
komende theaterseizoen en wij mochten
meedoen. Het lukt nog steeds als het Rozenburgs
Mannenkoor optreedt om de concertzaal vol te
krijgen. De muziekcommissie had weer een goed
programma in elkaar gezet en gestoken in onze
nieuwe outfit, met Martin op de bok en achter de
piano werd het een mooie voorstelling. Wel was
het jammer dat het podium niet helemaal vol met
zangers stond, er hadden best meer op gekund.
De meeste onder ons hebben geen
werkverplichtingen meer dus dat moet mogelijk
zijn. Een mooie gelegenheid om het publiek warm
maken om in december massaal kaarten voor de
kerstconcerten te kopen. Het idee van Martin om
deze middag zingend af te gaan was niet
bespreekbaar, het publiek was daar te enthousiast
voor. Of bedoelde hij het anders?

Kerstconcert 18 december
We zijn het zo gewend, elke donderdagavond
repeteren in Muziektheater De Ontmoeting.
Echter op donderdag 18 december wordt er niet
gerepeteerd maar staat de avond in het teken van
de kerstviering. Die avond is het muziektheater
open voor het publiek en samen met de sopraan
Wendy Krikken belooft het een bijzonder mooie
avond te worden. Wendy studeert Klassieke Zang
aan het Koninklijke Conservatorium te Den Haag
en heeft in mei 2014 het derde jaar van haar
bacheloropleiding afgesloten. Wij en de
liefhebbers van het mannenkoor zullen haar nog
wel kennen want in 2012 maakte Wendy veel
indruk op het jubileumconcert van het koor. En
daar wordt ook dit jaar weer op gerekend. Het
concert staat ook nu weer onder leiding van
Martin van Broekhoven.
Zingen, is het verhaal van mijn leven!
Als ik huil, huil je dan met mij mee?

Piet en Folkert
Donderdagavond 18 september was weer een
gewone repetitieavond. Zowel voorzitter Cees als
Martin blikte met tevredenheid terug op het
geslaagde zaterdagmiddagconcert in
Muziektheater De Ontmoeting. Maar er gebeurde
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Als ik lach, schater je dan voor twee?
Als ik zing, huil je dan tranen van geluk?

Want dat is het gevoel, wat ik je wilt geven!
Datum: donderdag 18 december 2014: aanvang:
20:00 uur. Zie ook www.wendykrikken.nl

z’n minst 500 kaarten worden verkocht. Maar dat
is zo gepiept. De avond staat ook nu weer onder
leiding van onze Martin van Broekhoven.

Kerstzangavond Zuidland

Kritiek

Zaterdagavond 20 december mogen we weer in
het pak want dan wordt medewerking verleent
aan de kerstzangavond in Zuidland en wel in
sporthal De Drenkwaard.

De redactie kan slecht tegen kritiek dus toe Piet
begon met zijn verhaal dat hij de uitstraling van de
Nieuwsbrief niet meer van deze tijd vond, dan
denk je ‘gloeiende, gloeiende, gloeiende’ waar
bemoeit die vent zich mee. Maar, daar over
nadenkend, en wetend dat het Piet is die dat zegt,
dan moet je daar wel serieus over nadenken. Piet
weet wel wat mooi is want ooit schonk hij ons het
schitterende nummer “Going home” en regelmatig
levert hij foto’s aan, dus wat doe je dan, je kruipt
achter je pc’tje en gaat aan de slag. Of het gelukt is
dat laten wij graag aan de lezer over, maar Piet
Blok, want die was het, bedankt voor je
opmerkingen en wij hopen dat het aan je
verwachting voldoet. Mochten er meer op en/of
aanmerkingen zijn, ze zijn van harte welkom. Het
is ten slotte in ons aller belang dat het wel en wee
van het koor op een positieve en professionele
wijze wordt uitgedragen.

Kerstconcert Brielle
Maandagavond 22 december is er
het grote kerstconcert in de
Bedevaartskerk te Brielle.
Inmiddels bekend terrein waar wij
graag terug komen. Een grote
kerk die we eerder met ons
optreden goed wisten te vullen.
Wij zingen daar niet alleen, de
concertcoördinator Wim van Vliet
is er in geslaagd een grote naam vast te leggen en
wel Jan Vayne. Bekend om zijn volle, lange

Even kennismaken
In plaats van “Wie zijn gat verbrandt moet op zijn
blaren rusten” rust hij op zijn lauweren. En dat,
terwijl hij inmiddels vele honderdduizenden
tonnen afval achter zich verbrand heeft zonder
zijn gat te branden.

haardos, maar nog meer bekend om zijn
schitterende pianospel en zijn concerten met
Martin Mans. Nu komt Jan alleen en mogen wij
‘ons dingetje’ met hem doen.
Ook is het Bever Brass Ensemble vastgelegd. Op
een paar kleinigheden na is alles geregeld. Het
Kerstrepertoire moet er nog ingestampt worden,
de stoelen moeten nog neergezet worden en op

Kees de Haan, AVR pensionado, tweede tenor en
vrijwilliger in De Ontmoeting. Bescheiden, rustig
en iemand die graag de handen uit de mouwen
steekt en zich beschikbaar
stelt voor de technische
klussen. En of het dan om de
grote propellers aan het
plafond in de theaterzaal
gaat, de podiumverlichting,
de constructie waarin de
beamer rust of het
schilderen van de ramen,
Kees is graag van de partij.
Dat de in Montfoort geboren
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Kees iets technisch zou gaan doen stond al vroeg
vast. Het technisch onderwijs werd gevolgd in
Veenendaal en reeds op 16-jarige leeftijd werd de
overgang gemaakt van de schoolbanken naar de
Koninklijke Marine. 3
maanden militaire vorming, een cursus van 8
weken “hoe wordt ik machinist” en 3 weken
basisopleiding NBCD (Nucleair-biologischchemisch en damage control) was al voldoende
om de eerst volgende jaren koude oorlog te
voeren, te oefenen en de vijand succesvol buiten
de deur te houden. Er moest gevaren worden en
dat deed Kees. Meestal in oefenverband in
Europese wateren met de onderzeebootjagers Hr.
Ms. Amsterdam, -Zeeland en -Holland maar ook
een 8 maanden durende reis naar de West. En dan
is het repareren van een turbine in een
machinekamertemperatuur van 47 graden Celsius
geen pretje. De reis duurde tot oktober 1969 en
aan het eind van de trip werd hij opgewacht door
zijn Fia die hij al vanaf 1967 kende. In 1970 werd
er getrouwd en al na 5 wittebroodsdagen moest er
weer gevaren worden. Seamex- en Standford
oefeningen, met buitenlandse eenheden, de
laatste reis met Hr. Ms. Karel Doorman en –Zeven
Provinciën, kortom het water werd dun gevaren.
AVR Rozenburg
Toen er eenmaal kinderen in huize De Haan
kwamen werd het varen en lang van huis zijn toch
minder plezierig. In zijn marineperiode had Kees
zich inmiddels bekwaamd tot korporaalmachinist.
Het bleek voldoende te zijn om bij DuPont in
Dordrecht aan de slag te kunnen en ondanks dat je
“bij de Marine moet zijn” was dat voor de
gezinssituatie een betere oplossing. Daarvoor
moest er ook verhuisd worden en net toen alle
dozen leeg en opgeruimd waren vertrok het gezin
9

naar Rozenburg. 5 jaar Dort en DuPont en een
hoop ervaring was doorslaggevend om als
semiambtenaar in juli 1978 via gemeente
Rotterdam gedetacheerd te worden bij de AVR op
Rozenburg. Een bijna gloednieuwe
verbrandingsoven waar overigens alles nog
handmatig werd bediend. Als 2ᵉ operator, in 5
ploegendienst en een huis op de Meent. Werken
met een flashverdamper waar koelwater met 25º
Celsius in komt en met 35º Celsius er week uit
stroomt. Later kwam de rookgasreiniger en na een
opleiding Bedrijfswerktuigkunde B werd Kees 1ᵉ
operator. Daarbij werd het werkgebied
aanmerkelijk vergroot en bleef het niet beperkt
tot de controlekamer. Ook het veldwerk (buiten)
bleef een onderdeel van het dagelijks werk.
Zingen
Het gezin De Haan telt drie dochter, een zoon en 4
kleinkinderen. Via de kerk werd er snel
ingeburgerd, de kinderen volgde het onderwijs op
‘het dorp’ en door een huisbezoekende ouderling
kwam Kees bij het Rozenburgs Mannenkoor
terecht wat achteraf een goede keuze bleek. Ook
in Canticum Novum was het stemgeluid van Kees
te horen maar na een jaar teveel 1ᵉ tenor te
hebben gezongen was het genoeg. Nu nog zingt
Kees bij het RMK, het kleine RMK-koortje
Dissonant en samen met Fia bij de Cantorij. Fia is
Canticum Novum trouw gebleven en als er met
het koor een verre reis gemaakt wordt schuift
Kees nog graag aan. Maar ook zonder koor wordt
er gereisd. Zo staat de reis naar Zuid Afrika nog
vers in het geheugen zoals ook die met de
kerkelijke gemeente naar Israel. Kamperen en met
een rol toiletpapier onder de arm over het veld
naar de toiletten is voorbij en de vouwwagen is
eveneens verleden tijd.
De Ontmoeting
Nu ook Fia met werken gestopt is en er geen pillen
meer gedraaid hoeven te worden in de plaatselijke
apotheek is er meer tijd voor ontspanning. En
samen met Kees wordt er volop genoten van de
vrije tijd. Om die niet alleen te vullen met zingen,
fietsen (e-bike) en wandelen in het midden van
het land, het muziek luisteren, verdieping van
kennis in zijn specialiteit ‘audio’ en de zich steeds
verder ontwikkelende digitalisering werd er naar

een zinvolle aanvulling van de verkregen vrijheid
gezocht. “En dan graag wat nuttigs” vind Kees. Dat
is gelukt want in ons Muziektheater de
Ontmoeting is altijd wat te doen. “Samenwerken
met andere mensen, contacten onderhouden en
samen iets moois neerzetten” het is Kees ten
voeten uit. Daar lenen De Ontmoeting en het
Rozenburgs Mannenkoor zich uitstekend voor. En
dat hopelijk nog vele jaren.
Nieuw orgel
Tijdens de wat informelere concerten zoals op het
achterdek van ms. Hudson in Maassluis, het
Calandpark in Rozenburg en in de Roserie wordt
sinds kort muziek gemaakt op een spick
splinternieuw orgel en wel een Roland FP80BK,
een compacte digitale piano met veel
eigenschappen van een akoestische vleugel. Ook
nog met 128 polyfonie?? Altijd makkelijk.
Even kennis maken
Leen Zevenbergen, sinds 1971 Rozenburger en
sinds 1971 bijna buurman van Muziektheater De
Ontmoeting en lid van het RMK sinds 1 januari
1971. Afkomstig van Sland (Zuidland), geboren in
1935 en tot 1959 aldaar woonachtig.

De oorlogsjaren werden bewust meegemaakt,
vissen in de door de Duitsers blank gezette
polders, het bombardement op Zuidland en in
1953 de alles vernietigende watersnoodramp.
Ruim 1½ meter water in de kamer, mensen van
zolder afhalen en als lid van de kadaverploeg
koeien op het drogen zetten. Jaren na de
watersnood zat als stille herinnering het zout nog
in de muren. Tot zijn 14e zat Leen op school in

Spijkenisse. Daarna werd in de avonduren nog het
middenstandsdiploma gehaald en ondertussen
moest er ook gewerkt worden. Leen huurde bij de
boeren in de omgeving van Oostvoorne gemiddeld
zo’n 2½ bunder land om zelf de volle teelt van
spruiten op zich te nemen. In verband met de
wisselbouw wel steeds bij verschillende boeren.
En dat was hard werken, schoffelen en luizen
bestrijden en de eerste pluk al in september. Zat
het mee dan kon een plant wel 5 keer een oogst
opleveren. Om dichter bij het werk te wonen
vertrok Leen in 1959 met zijn kersverse
Rozenburgse vrouw naar Oostvoorne. Oostvoorne
lag ook gunstig voor het afvoeren van de spruiten
naar Maasland. In de zomer werd bijgewerkt in de
aannemerij met bunkers slopen en boomgaarden
rooien. Toen Leen het wel een beetje gehad had
met de spruiten zocht en vond hij werk bij de
Europoort Silo van de Koninklijke Bunge. Schepen
met graan lossen. In 3-ploegendienst, de
weekenden vrij en soms wel 20 meter diep een
schip in om met een shovel de laatste kruimels bij
elkaar te schrapen. Tot zijn 56e want toen kon
Leen, inmiddels elevatorbaas, met de VUT.
Rozenburgs Mannenkoor
Het was in Oostvoorne waar Leen voor het eerst
met het Rozenburgs Mannenkoor in aanraking
kwam. We schrijven over het Oostvoorne van 43
jaar geleden. Leen, op dat moment praktiserend
spruitenteler woonde op het zelfde pleintje als
ome Daan en het Rozenburgs Mannenkoor was
hem niet geheel onbekend. Hij was het al jaren
van plan, lid worden van het Rozenburgs
Mannenkoor. De definitieve stap werd pas gezet
nadat een grote delegatie van het koor
onverwacht de verjaardag van ome Daan kwam op
luisteren. Op veilingkisten gezeten werd de
verjaardag gevierd en er werd natuurlijk ook
luidkeels gezongen. En ome Daan zou later vol
trots aan Leen vragen “hebbie ze hore zingen die
jongens, ze hebben voor mij een serenade
gezongen.” Het plezier wat de mannen
uitstraalden was zo aanstekelijk dat Leen
uiteindelijk besloot zich aan te melden bij het
koor. En daar heeft hij nog steeds geen spijt van.
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Muziek
Naast zijn 2e tenorpartij in het koor speelt Leen
orgel en mondharmonica. Op een bovenkamer in
zijn huis aan de Koninginnelaan staat een
keyboard. Van orgelmuziek tot gitaar, een
compleet orkest, het zit er allemaal in. Leen’s
voorkeur gaat uit naar hits zoals “de
bananenkoopman”, “Rosalien” van Farce Majeur,
“Hollandse meisjes” en “aan de tapkast.” Een
muzieknoot kan Leen niet ontcijferen maar ook
zonder deze hulpmiddelen weet hij zijn
toehoorders evengoed te bekoren. Bedenk een
stuk muziek, fluister het Leen in het oor, binnen
tien seconden klinkt het nieuwe stuk muziek in uw
oren. Leen is een zgn. natuurtalent. Eenmaal iets
gehoord slaat hij dit op onder zijn kalende
kersenpit en vergeet het deuntje nooit meer! En
er is nog veel meer. Heeft België Toets Tielemans,
Leen is zijn evenknie in Nederland. Als
mondharmonicavirtuoos vermaakt hij regelmatig
samen met zijn muzikale vriend Piet van Dop een
breed publiek. En dan zijn dan nog zijn kanaries.
Een bont gekleurd gezelschap en het is werkelijke
een genot om de kanaries van Leen te horen
zingen. In de tuin staat een volière gevuld met
glansspreeuwen, oranje wevers, goudfazanten en
rijstvogels. Niet om er mee aan wedstrijden deel
te nemen, maar gewoon omdat het leuk is.
De Ontmoeting
Schaatsen, zwemmen en windsurfen hebben
plaatsgemaakt voor fietsen en wandelen. En als
het geen buitenweer is, en om met de tijd mee te
gaan is er een laptop gekocht en wordt er
inmiddels dankbaar gebruik gemaakt van internet
en e-mail. Als Leen geen muziek maakt, vogels
voert, fietst of wandelt worden stoelen in de
Ontmoeting klaar gezet, afval naar de
gemeentewerf gebracht, de tuin rondom de
Ontmoet bijgehouden en andere hand en
spandiensten verricht. En met plezier, het is
gezellig en bovenal nuttig om met elkaar de
Ontmoeting draaiend te houden. Leen is dan ook
maar wat blij dat zijn voormalige kerk deze functie
heeft verkregen en niet is verworden tot een
opslag of slooppand. Vooral ook omdat het
inmiddels de repetitieruimte van het koor is en er
al menig concert is gegeven. En dat hopelijk nog
voor vele jaren.
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Sabttical Year
Het is mooi geweest dacht Piet
de Ruiter toen hij een jaar
geleden zijn baritonpartij aan de
wilgen hing. Tijd voor iets
anders. Die tijd was er wel maar
het andere niet dus kwam Piet
terug op zijn besluit en op de
open repetitieavond van 4
september luisteren. De gezelligheid had hij toch
wel heel erg gemist en wel zo erg dat Cees, de
kersverse bibliothecaris, de wilgen in moest om de
map van Piet er uit te halen. Piet, een goede keus,
bij de beste partij en weer van harte welkom.
Terug van weggeweest
2e tenor Henk Lanjouw en bariton IJsbrand
Koornneef, beide gepensioneerd postbode zijn
weer ter been en lopen weer als een kievit.
IJsbrand had het op zijn heupen en moest er aan
geopereerd worden. Jan niet, die werd
geopereerd aan zijn hiel.
Berichten van de zorgcommissie
Koos Verhoef, 1e tenor en ons langst zingende lid
zit ook in de lappenmand. Hij heeft een maag en
darm onderzoek gehad en er is een niet goede
poliep verwijderd. Koos blijft onder controle en
moet nu voor het eerst van zijn leven medicijnen
slikken.
Leen Zevenbergen, 2e tenor, is geopereerd aan
een verkleving in de darmen, waarschijnlijk
ontstaan door inwendig littekenweefsel. Leen is 25
augustus weer thuis gekomen voor verder herstel.
We hopen dat alle mensen uit de ziekenboeg
weer gauw op hun vertrouwde plekje zullen staan
zingen.
met vriendelijke groet, de zorgcommissie

Internetadres
www.rozenburgs-mannenkoor.nl

Facebook
www.facebook.com/rozenburgs.mannenkoor

Twitter
twitter.com/RozenburgsMK

gezien de reacties van de aanwezigen viel het
optreden in goede smaak. Evenals de consumptie
die daar op volgden.
Programma Dissonant
zo.
di.

14 dec. Zondagmiddagconcert Geervliet
16 dec. Woonzorgcentrum Stuifakkers
Rockanje
vr. 19 dec. Huiskamerconcert Heenvliet
wo. 24 dec. Kerstnachtdienst Rozenburg
Za. 20 dec. Huiskamerconcert Rozenburg
do. 25 dec. Ochtendmis Rozenburg
De langste

Veiligheid van Rozenburgers

Het Algemeen Dagblad heeft een
aantal jaren een prijsvraag
uitgeschreven met de vraag ‘wie
heeft de langste’ en dan werd
bedoeld een zonnebloem. Onze
1e tenor en Maaslander Jaap
Moerman is ooit die strijd
aangegaan maar net nu hij de
langste heeft is het AD gestopt met de prijsvraag.
Dikke pech voor Jaap maar gelukkig hebben we
nog wel de foto’s. Met veel kunst en vliegwerk
heeft Jaap tegen zijn schuur een constructie
gemaakt waarlangs de zonnebloem omhoog kan
groeien. Het is niet alleen hoog zingen waar een
1e tenor goed in kan zijn.

Jean Muijtjens is reeds ruim 30
jaar dijkwacht. Bij nacht en ontij
trekt hij met zijn collega
dijkwachters er op uit om de
dijken te controleren op
doorbraken. Wat heeft dat met
zingen te maken? Nou, alles,
want als de dijken doorbreken
loopt ook De Ontmoeting onder
water en moeten we een toontje lager zingen. Om
nieuwe dijkwachten aan te trekken heeft Jean
gevraagd de volgende oproep te mogen plaatsen.

Programma Dissonant
Nu in de extra ledenvergadering is afgesproken
dat Dissonant een onderdeel van het RMK is zullen
we ook de concertagenda van het kleine koortje
vermelden. Dissonant is samengesteld uit de 1e
tenoren Arie van Oudheusden, IJsbrand de Boer
en Gerrit Voss, de 2e tenoren Leen van
Zevenbergen, Kees de Haan en Bram Oprel, de
baritons Jan Degeling, Folkert Koning en Aart van
Eijsden en de bassen Kees Hokke, Wim van Vliet
en Leen Kuiper. Veelal wordt er op
zaterdagmorgen gerepeteerd o.l.v. Frans Gort en
als het Frans te gortig wordt bij Jos Semeins.
Als eerste is er gezongen op de receptie van
Folkert en Roelie Koning. Woensdag 17 september
heeft Dissonant aldaar van zich laten horen en

Wilt U meewerken aan de Veiligheid van de
Rozenburgers? Donderdag 18 september jl.
hadden wij weer de jaarlijkse oefening van de
Dijkbewaking. Zes mensen hebben over de dijken
rond Rozenburg gelopen om te kijken of deze
beschadigd waren. Op enkele plaatsen waren
foto’s met dijkbeschadigingen geplaatst. De
dijkwachten moesten deze opsporen en via de
telefoon doorgeven aan de dijkpost. Zij moesten
ook aangeven of deze beschadigingen ernstig zijn
die dan zo snel mogelijk gerepareerd moesten
worden. Na zo’n oefening vindt er altijd een
evaluatie in een horecagelegenheid plaats.
Verder zijn er bij deze oefening nog drie mensen
op de dijkpost aanwezig als telefonist en
dijkpostleider. Omdat deze interessante activiteit
zeer belangrijk is en ik het na ruim dertig jaar er
mee wil stoppen (:75 jaar!), wil ik jullie vragen of
er iemand – m/v - is die mee wil helpen aan de
Veiligheid van de Rozenburgers. Er wordt van de
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mensen niet veel vrije tijd gevraagd. Na een cursus
vergt de bewaking meestal een of twee
oefeningen per winterseizoen en dan bij zwaar
stormachtig weer een extra opkomst en bewaking.
Dat laatste is zeer interessant. Je ziet dan echt hoe
belangrijk dit werk van dijkbewaking is en wat er
zoal bij komt kijken. Toen voor het eerst de
Maeslantkering automatisch dicht ging, kwam ’s
nachts zelfs de TV en de krant ons bezoeken. Een
andere keer was er een stuk van de dijk aan het
Hartelkanaal afgebrokkeld. Dit werd de dag erna al
gerepareerd.
Bent U geïnteresseerd en wilt U meer weten, dan
kunt U met mij of met de heer Freek Koster
contact opnemen. De Nieuwsbrief van het
Waterschap over de Dijkbewaking met als
ondertiteling ‘Waakzaam bij hoogwater’ geeft U
nog meer informatie.
Jean Muijtjens (0181-787336)

Met de tijd mee
Al slaat de vergrijzing en kaalslag toe, de geest
blijft jong. Kijk maar naar Bram Oprel. Zijn
muziekmap is leeg en alle muziek staat op een
iPad. En vanaf zijn iPad zingt Bram zijn partijen
rustig mee. Nu voor velen van ons nog ondenkbaar
maar wel een ontwikkeling die zeker
mogelijkheden biedt. De bibliothecaris zou dan
bijvoorbeeld eenmalig een nieuw muziekstuk rond
kunnen mailen, de ontvanger plaatst het in zijn
iPad bibliotheek en iedereen heeft gelijktijdig alle
muziek bij zich. Je moet wel tijdig de batterij
opladen.

Programma De Ontmoeting
zo.
za.
zo.
za.
wo.
za.
zo.
wo.
za.
za.
zo.
wo.
za.
za.
do.
za.
zo.
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28 sep.
4 okt.
5 okt.
18 okt.
22 okt.
25 okt.
2 nov.
12 nov.
15 nov.
22 nov.
23 nov.
26 nov.
29 nov.
13 dec.
18 dec.
20 dec.
21 dec.

Rijk en beroemd
Bender
Egel en de trollenbol
Piepschuim op recept
Charlottes web
Amazing Stroopwafels
Cassado Quartet
Foeksia de miniheks
Shantykoor 3xniks
Creabeurs
La Maquim del teimpo
Aadje piraatje
Alles en de rest
Boutmiddag
Kerstconcert RMK
Kerstconcert Popkoor Given
Kerstsamenzang Rozenburgs
Dameskoor

Martin in volle actie in het Calandpark

v.l.n.r. Jan, Leen, IJsbrand, Victor en Henk

De broodjes van Arie gingen er in als koek

v.l.n.r. Jan, Jan en Gijs

Nazit 17 juli

Lezende non in de kloostertuin

Piet, Leen en Bram in de Roserie

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

14

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 GL2 0AA; Romers Transport BV Dordrecht; 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. 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.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; 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;
Ressort Wonen Rozenburg; Rivago Holding BV Rozenburg; Drukkerij Rijpsma Rozenburg; Soelen– 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 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 volgende Nieuwsbrief verschijnt medio januari 2015. Advertenties, waar of niet gebeurde verhalen,
foto’s of suggesties zijn van harte welkom bij de secretaris en/of Aart.
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