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THEATERKRANT 10e JAARGANG NUMMER 1 JANUARI 2017 
   

Beste theatervrienden, 
Het is een puinhoop in mijn hoofd. Het is 13 december en ik heb deze dag besteed 
aan hand- en spandiensten in ons theater.   
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Om exacter te zijn aan de nieuwe aan-
bouw. Het moment was daar om de door-
braak te realiseren tussen bestaande 
bouw en nieuwbouw. Spannend!  
De puinhoop bestaat uit een terugblik op 
deze dag. Kruiwagens vol met bouwafval 
en hout, maar ook dakgoten en dakbe-
dekking. Alles is uitgesorteerd en naar 
aangewezen legale stortplaatsen ver-
voerd. Inmiddels staan er weer nieuw 
aangevoerde lege bakken voor het zelfde 
doel gereed. We zijn nog niet klaar voor-
lopig!  
Eigenlijk lijk ik het voorwoord hiermee 
wat negatief te starten. Maar wij willen u 
niet onthouden dat deze momenten er 
zijn. Gelukkig kunnen we u verder gerust-
stellen. Want tijdens de sloopwerkzaam-
heden zijn de mannen van de bouwaan-
nemer intussen boven onze hoofden be-
zig met hanenbalken voor het plaatsen 
van de dakplaten. De dakdekkers hebben 
deze week hun materiaal al aangevoerd 
en hebben een start gemaakt met hun 
werkzaamheden. Zo lopen zelfwerkzaam-
heid en aangenomen werkzaamheden 
synchroon met elkaar. Petje af voor alle 
disciplines!  
Tegelijk gaat het theaterleven gewoon 
door. Er staat geen bord op de deur dat 
Muziektheater De Ontmoeting wegens 
verbouwing is gesloten. We blijven zin-
gen, musiceren en voor allerlei doelen za-
len verhuren. Soms met wat overlast van 
geluid, stof en obstakels, waarbij echter 
de nooduitgangen vanzelfsprekend  altijd 
begaanbaar blijven. Voor uw begrip zijn 
wij dank verschuldigd.  
Maar het tot het minimum beperken van 
overlast door goede afstemming in de 
tijdsplanning te maken mag ook worden 
gewaardeerd.   

Een jaar geleden schreef ik hier: 'bestuur 
heeft zich achter het plan geschaard de 
keukenruimte te gaan vergroten om ook 
daar een prettige werkomgeving te 
scheppen voor onze vrijwilligers.' 
Nu kunt u zelf aanschouwen hoever de 
vorderingen zijn. Onze hoop en verwach-
ting is dat we bij het lezen van de vol-
gende editie van deze theaterkrant de 
aanbouw in gebruik hebben genomen.  
In deze theaterkrant kunt u kennis nemen 
van het door de activiteitencommissie ge-
presenteerde gevarieerde theaterpro-
gramma. Wij nodigen u van harte uit tot 
het bijwonen van één of, en waarom niet, 
alle voorstellingen.  
Het jaar in ons muziektheater is 2 januari 
weer begonnen. Wij waren die dag daar 
bijeen om elkaar alle goeds te wensen 
voor het nieuwe jaar 2017. Wij, allen die 
een band met Muziektheater De Ontmoe-
ting hebben. 
We waarderen de grote inzet van onze 
vrijwilligers. We zijn blij met de nieuwe 
gebruikers die we dit jaar hebben mogen 
verwelkomen. 
Tot slot kan ik het niet nalaten u trachten 
over te halen toe te treden tot de Club 
van 100 of om Zilveren Vriend te worden. 
Zeker deze periode kunt u lijfelijk aan-
schouwen waar uw enthousiaste bijdrage 
aan wordt besteed. Wat wij u bieden is 
meer dan er op de inschrijfformulieren 
staat aangegeven. 
We zien om naar een jaar waarin we meer 
dan ooit hebben kunnen laten zien waar 
we als Muziektheater De Ontmoeting 
voor staan. Wat we hebben geleerd is dat 
steun aan elkaar en respect voor elkaar 
zich uit in motivatie. Wij wensen u een ge-
zond theaterjaar 2017.  
 
Jacob Boxhoorn, voorzitter  

 

 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Muziektheater De Ontmoeting 
Koninginnelaan 9 
3181 GK Rozenburg 
0181 212684 
muziektheaterdeontmoeting@gmail.com 
 
www.mtdo.nl  
 
IBAN NL79RABO 01220 34 333 
 
Beheerszaken: 
beheer@mtdo.nl 
0181 217089 of 0613 010 010     
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Verbouwing  
 
  Feuilleton of fotoverslag, hoe je het maar 

noemen wilt, er kan een boek mee gevuld 
worden. Wat is er het laatste half jaar veel 
werk verzet! 
Velen van u hebben de ontwikkelingen in 
de praktijk op de voet gevolgd.  
Desondanks mag een verslag van deze be-
langrijke ontwikkeling aan/in onze prach-
tige locatie natuurlijk niet ontbreken in de 
theaterkrant.  
  
Het begon allemaal achter de diverse bu-
reaus: ideeën, bouwtekeningen, con-
structieberekeningen, planningen, etc. 
etc.  
 
Dit alles gevolgd door de werkvoorberei-
dingen en uiteindelijk de uitvoering. 
Ervoor zorgen dat de juiste goederen en 
middelen op het juiste tijdstip beschik-
baar zijn; het moet allemaal gebeuren.  
 
Het aansturen van de manschappen, het 
in goede banen leiden, het verzorgen van 
de inwendige mens; het moet allemaal 
gebeuren. 
 
De foto's spreken eigenlijk voor zich, maar 
het is toch buitengewoon fantastisch om 
te kunnen melden dat het grondwerk, de 
diverse fasen in de opbouw van de funde-
ring voornamelijk door onze eigen man-
schappen zijn verricht. 
Af en toe kwam er eens een slurf met be-
ton langs; er zijn grenzen aan het vrijwilli-
gerswerk…  
 
De sloopwerkzaamheden en het sorteren 
en afvoeren van de diverse soorten afval, 
dit alles gebeurde dan weer op eigen 
kracht. 
 
De voorbereidende werkzaamheden lie-
pen als een trein en het weer werkte bui-
tengewoon mee.  
 
Beetje jammer is wel dat je van al dit voor-
bereidende werk uiteindelijk weinig meer 
terug ziet… maar zoals wel eerder gezegd: 
gelukkig hebben we de foto's nog…   
 
De fundering was ruimschoots op tijd 
klaar, zodat de aannemer meteen aan de 
slag kon.  
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deel 3 
 

Na alle voorbereidende werkzaamheden 
was het dan 6 december 2016 eindelijk 
zover. De wanden werden geplaatst. In 
één dag tijd stond de aanbouw overeind; 
de contouren werden zichtbaar.. 
Het bleek een hele uitdaging om de aan-
sluiting met de verschillende dakniveaus 
te maken. Geduldig en gestaag werd er 
doorgewerkt om het uiteindelijk allemaal 
pico bello voor elkaar te krijgen.  
Hoewel het allemaal tussen Sint en Kerst 
plaatsvond, troffen de mannen buitenge-
woon fantastisch weer. Het was af en toe 
zelfs warm. 
Na 2,5 week konden de dakdekkers aan 
de slag. En jawel hoor, bijna niet te gelo-
ven, maar het dak was dicht, de afslui-
tende grindlaag lag erop en het begon te 
regenen…  
 
De aannemer en zijn manschappen kon-
den tijdig met winterstop en de eigen 
ploeg kon met vereende krachten weer 
aan de slag. 
 
Terwijl de dagelijkse gang van zaken en de 
incidentele activiteiten gewoon doorgin-
gen, alsof er niets aan de hand was… vond 
de grote doorbraak plaats. 
 
De buitenmuur werd ontdaan van ramen 
en in etappes weggebroken. 
Afbreken, afvoeren en in het stof bijten…  
We kunnen gelukkig stellen dat we op dat 
gebied het ergste gehad hebben. 
 
Inmiddels is er gestart met de afwerking 
van de buitengevel en de afwerking bin-
nen. 
 
Nieuwe uitdagingen volgen. Het aanleg-
gen van het leidingwerk. Een buitenge-
woon groot karwei. 
 
Er is nog volop werk, maar de klus vordert 
gestaag. Er wordt vaak gevraagd wanneer 
het klaar moet zijn. Maar wanneer is het 
klaar?  

Het is veel leuker om steeds weer blij te 
zijn met elk hoogtepunt.   
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80 jaar jong… 
Een stukje historie 

 Citaat 2 mei 1936 
Dezer dagen zal onder leiding van de 
Maassluissche architect, de heer A. War-
naar worden aangevangen met de bouw 
van de nieuwe Gereformeerde Kerk te Ro-
zenburg. 
 
Reeds lang voldeed het oude gebouw niet 
meer aan de eischen die er aan gesteld 
werden en daarom zal het nieuwe ge-
bouw met zijn 500 zitplaatsen aan een 
ware behoefte voorzien. De kerk zal radi-
aal gebouwd worden, dat wil zeggen dat 
alle rijen banken naar de preekstoel als 
centraal punt gericht zijn, waardoor de 
verst verwijderde toehoorder niet meer 
dan 17 meter van de spreker verwijderd  
is. Het gebouw krijgt aan de voorzijde 
twee hoofdingangen en aan de achter-
zijde twee extra uitgangen. De kerk wordt 
aan de binnenzijde met gele Limburgsche 
steen bemetseld. Op het dak komt een 
kleine toren. De weg waaraan de kerk 
staat zal men ter plaatse vier meter ver-
breeden. Dit mooie nieuwe gebouw is 
niet alleen een vooruitgang voor de Gere-
formeerde Kerk, maar tevens uit architec-
tonisch oogpunt een aanwinst voor Ro-
zenburg. 
 
4 mei 1936  
De bouw wordt aangenomen door de 
heer A. Moerman voor een bedrag van 
ƒ 21.200. 
 
11 mei 1936  
De graafwerkzaamheden beginnen, zoals 
het dempen van sloten. 
 
21 juli 1936 
Het torentje wordt gegoten. 
 
5 augustus 1936 
De eerste steen wordt gelegd door 
ds. D.G.A. Brouwer. 
 
17 december 1936  
De kerk wordt in gebruik genomen. 
 
11 september 2007  
Stichting Muziektheater De Ontmoeting 
wordt de trotse eigenaar van het kerkge-
bouw aan de Koninginnelaan 9 te Rozen-
burg. 
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Nieuw in het theater:  
Voor deskundige leiding èn gemoedelijke sfeer!   

 

 

 Heb je hulp of advies nodig bij je naai-
werk of wil je iets leren?  

 Wil je graag beter met je naaimachine 
leren werken?  

 Of zoek je gezelligheid tijdens het wer-
ken aan een eigen project?  

Neem je eigen materiaal en naaimachine 
mee en kom naar Muziektheater De Ont-
moeting! 

Naaicafé SuuS is gestart op donderdag 12 
januari en is vanaf heden om de 14 dagen 
geopend.  
In de even weken op donderdagavond 
bent u welkom van 19:30-22:00 uur.  
Om 19 uur gaan de deuren open. 
Toegang: € 10,00 voor de hele avond; dit 
is inclusief koffie/thee en deskundige lei-
ding!  

 

 

Snertbingo  

Snert met worst en bingo met ballen… 
 
  Traditiegetrouw organiseert Muziekthea-

ter De Ontmoeting de jaarlijkse snert-
bingo. Onder het genot van heerlijke 
snert, roggebrood en spek worden ver-
schillende rondes bingo gespeeld.  
Natuurlijk is de bar ook open voor een 
kop overheerlijke koffie/thee of een 
drankje.   
 
 

Bingo: 3 ronden voor slechts € 3,00. 
Erwtensoep in de pauze: € 2,00 per kop. 
Voor de prijs hoeft u het niet te laten. 
Met elke kaart maakt u kans op één van 
de mooie prijzen.  
 
Datum:  ............. zaterdag 4 februari 2017 
Aanvang:  ................................... 15:00 uur 
Zaal open:  ................................. 14:30 uur 
Toegang: .......................................... gratis 

 

Presentatie pelgrimstocht 
 
Op zondag 5 februari 2017 geven Arie en 
Sylvia van der Meer een presentatie van 
de pelgrimstocht van Saint-Jean-Pied-de-
Port naar Santiago de Compostella, die zij 
tussen 10 april en 24 mei 2016 hebben 
volbracht.  

 
Datum:  ................ zondag 5 februari 2017 
Aanvang:  .................................. 14:00 uur 
Zaal open:  ................................ 13:30 uur 
Toegang: ......................................... € 3,50 
Reserveren:  ..................... T: 0181-215461 

 

 
 
 
 

 

Als Zilveren Vriend: 
- ontvangt u twee keer per seizoen de theaterkrant; 
- draagt u zorg voor een jaarlijkse bijdrage van € 25,- of meer.  
 

Als Lid van de Club van Honderd: 
- wordt uw (bedrijfs)naam vermeld op het 'Club van Honderd bord' in de entree van Muziektheater De Ontmoeting; 
- ontvangt u twee keer per seizoen de theaterkrant;  
- wordt uw (bedrijfs)naam vermeld in de theaterkrant; 
- ontvangt u elk jaar twee kaarten voor één voorstelling naar keuze;  
      een keuze kan worden gemaakt uit de voorstellingen welke door Muziektheater De Ontmoeting zijn georganiseerd; 
- draagt u zorg voor een jaarlijkse bijdrage van € 100,- of meer. 
 

ACTIVITEITEN 
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NLdoet. Doet u mee? 
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart a.s. is het weer zo ver. Dan organiseert het Oranje Fonds voor de 13e keer NLdoet in het 
hele Koninkrijk. Muziektheater De Ontmoeting doet mee, u ook? 
 
Tijdens NLdoet worden bergen werk ver-
zet en buitengewoon leuke activiteiten 
georganiseerd.  
We zijn daar ontzettend blij mee, want 
aan sommige extra werkzaamheden ko-
men we niet toe.  
Bovendien hopen we allerlei leuke 
nieuwe mensen te leren kennen, ieder-
een is welkom. 

 
 
 
 
 
Handen uit de mouwen 
Op vrijdag 10 maart willen we van 9:00-
12:00 uur met elkaar de handen uit de 
mouwen steken voor de grote voorjaars-
schoonmaak van huis en tuin! 
Als alles blinkt sluiten we af met een hapje 
en een drankje! 
Meld u nu vast aan…E: beheer@mtdo.nl 

 
 
 
 
 
De pen uit het etui 
Op zaterdag 11 maart pakken we de pen 
weer op!  
Doet u dit jaar ook mee met Het Groot 
Dictee van Rozenburg? Meer informatie 
hierover vindt u in het artikel op deze pa-
gina. Supporters en sponsoren zijn ook 
van harte welkom!  

 

Het Groot Dictee van Rozenburg 
De PR-commissie van Stichting Muziektheater De Ontmoeting organiseert op 11 maart 2017 de achtste editie van Het Groot 
Dictee van Rozenburg. Dit jaar wordt het dictee geschreven èn voorgedragen door Anneke Boskma. 
 
Voor deelname aan het dictee worden 
mensen van alle leeftijdscategorieën en 
pluimage uitgenodigd!  
Dus: jong en oud, bekend of minder be-
kend, een ieder wordt hierbij opgeroepen 
om deel te nemen.  
De onderlinge competitie bestaat natuur-
lijk uit het zoveel mogelijk woorden fout-
loos schrijven. Ook nu geldt weer: dictee-
specialisten mogen wel deelnemen, maar 
doen dit buiten mededinging. 
 
Het dictee bestaat uit 200 woorden.  
Het is de bedoeling dat een ieder die mee-
schrijft zich door vrienden, buren, familie, 
baas, collega's of een bedrijf laat sponso-
ren voor elk goed geschreven woord of 
voor een vast bedrag. 
 
Wanneer u gesponsord wordt voor € 0,05 
per goed woord, kost dit uw sponsor 
maximaal € 10. Een hoger bedrag mag na-
tuurlijk ook en meerdere sponsors, met 
een lager bedrag per sponsor, zorgen 
eveneens voor een mooi bedrag. 
 
Dit alles in het kader van 'vele kleintjes 
maken een grote'. Dit geldt natuurlijk ook 
voor het aantal deelnemers. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd en -niet onbe-
langrijk- hoe hoger de opbrengst! 

Behalve dat het heel leuk is om een dictee 
te organiseren heeft de organisatie nog 
een doel: een zo hoog mogelijk bedrag 
ophalen! 
Als de nieuwe keuken gerealiseerd is ont-
staat er ruimte voor een heuse foyer!  
Dat bracht de organisatie van het dictee 
natuurlijk meteen op een idee. Schrijft u 
ook mee voor een stoel in de foyer? 
 
Het Groot Dictee is leuk en leerzaam om 
aan mee te doen en tevens sponsort u een 
goed doel! 
 
Direct na het dictee gaan de correctoren 
aan de slag.  
Vervolgens neemt Anneke Boskma het 
dictee met alle aanwezigen door.  
De deelnemers kunnen vast 'speculeren' 
en los van het competitie-element zal de 
correcte spelling mogelijk de nodige ge-
spreksstof opleveren. 
 
 
 

De score kan op een groot scherm wor-
den gevolgd. Dit betreft de top tien van de 
deelnemersranglijst en de uiteindelijke 
opbrengst van alle goed geschreven 
woorden. 
 
Rond 21:30 uur hopen we de eindscore te 
hebben. Na afloop krijgt elke deelnemer 
zijn eigen dictee mee naar huis en een re-
kening van het bedrag dat er bij elkaar ge-
schreven is. 
Dit kan contant worden afgerekend of 
worden overgemaakt als het geld is geïn-
casseerd bij de sponsoren.  
 
Datum:  ............... zaterdag 11 maart 2017 
Zaal open:  ................................. 19:00 uur  
Aanvang:  ................................... 19:30 uur 
Start dictee:  .............................. 19:45 uur 
Prijsuitreiking:  ........................... 21:30 uur 
 
Aanmelden kan via de website!  

Ik schrijf mee, 
voor een stoel in de foyer [ fwɑjé]  

 
  

ACTIVITEITEN 



 

 

 
7 

  

Dag van de Amateurkunst 
Muziektheater De Ontmoeting organiseert op zaterdag 25 maart 2017 ter gelegenheid van haar negende verjaardag de zevende 
editie van de Dag van de Amateurkunst.  
 
 Wat is de Dag van de Amateurkunst? 

Een evenement voor alle liefhebbers en 
beoefenaars van muziek, dans, theater, 
fotografie en beeldende kunst. Op deze 
dag krijgen alle amateur-kunstenaars uit 
Rozenburg, zowel individueel als in 
groeps- of verenigingsverband, de kans 
om zich in Muziektheater De Ontmoeting 
aan het publiek te presenteren.  
Het publiek kan in één dag kennis maken 
met verschillende vormen van kunst en 
tevens kennis maken met een groot aan-
tal Rozenburgse amateur-kunstenaars en 
verenigingen.  
Het is wel goed om te weten dat we een 
beperkt budget hebben, en dat we 
daarom geen onkostenvergoeding kun-
nen aanbieden. Maar daarentegen: deel-
name is kosteloos! 
Iedere amateur-kunstenaar of vereniging 
kan deelnemen aan de Dag van de Ama-
teurkunst, opgeven kan via het aanmeld-
formulier op onze website.  

Kunst op stelten!  
De dag komt bol te staan van de activitei-
ten, er is ruimte voor optredens, exposi-
ties en informatiestands.  
 
Om u een beeld te schetsen van deze dag: 
 optredens in de theaterzaal 
 exposities van beeldende kleinkunst en 

fotografie in de achterzalen 
 informatiemarkt  
 gelegenheid voor informele contacten 

 
De inschrijving is gestart en sluit op 
11 maart 2017. Zorg dat u erbij bent! 
 
Datum:  ............... zaterdag 25 maart 2017 
Tijd:  .............................. 11:00 - 16:00 uur 
Zaal open:  ................................. 10:30 uur  
Toegang en deelname:  ................... gratis 
 
Wilt u deelnemen aan de Dag van de 
Amateurkunst? Meld u meteen aan!  
www.mtdo.nl  

 

Speelgoed- en Kinderkledingbeurs  

 
De gedachte achter de beurs is dat kle-
ding en speelgoed vaak nog een tweede 
ronde mee kunnen. De beurs is bedoeld 
voor particuliere verkopers.  

 
Grijp uw kans!  
Tafels zijn te huur voor € 5,00 per meter. 
Om organisatorische redenen is vooraf 
reserveren noodzakelijk!  

 
Datum:  ................... zaterdag 8 april 2017 
Tijd:  ............................... 10:00 - 12:00 uur 
Toegang: .......................................... gratis 
Een tafel reserveren kan via de website.  

 

Voorjaarsmarkt 
Op 6 mei 2017 wordt er een gezellige voorjaarsmarkt gehouden in de Emmastraat in samenwerking met de winkeliers, de ho-
recaondernemers en Muziektheater De Ontmoeting aan de Koninginnelaan 9. 
 
Op de voorjaarsmarkt vindt u onder an-
dere: 
 bloemen 
 planten 
 woonaccessoires 
 kleding 
 sieraden 
 speelgoed 
 Moederdag kadootjes 
 lekkere hapjes en drankjes   

Voor het muziektheater zal een zonnig en 
gezellig terras gecreëerd worden, waar u 
onder het genot van een hapje en drankje 
kan genieten van verschillende artiesten. 

De organisatie hoopt u als bezoeker te 
ontmoeten op de voorjaarsmarkt tussen 
10:00 en 16:00 uur.  

 

 

  

ACTIVITEITEN 
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C.G.K. Canticum Novum D.V.O. Repair B.V. RTMuziek 

A. de Vries - Jansen 
Bouke en Mariëtte 

de Vries  
R.A. de Vries 

J.A. de Vries Loes en Hans de Bruin 
Rob en Marthe 

Oosterlee 

Rozenburgs Mannenkoor Jacob Boxhoorn Rozenburgs Dameskoor 

Aad en Jenny Weers Four Seasons Rieke Vastgoed B.V. 

D.V.O. Parts B.V. Meenhuis Uitvaartzorg De Tuinwijzer 

A. Groenewegen De Jong Transport B.V. Restaurant La Caleta 

W.J.M. van Roemburg A.J.M. de Visser Adri en Els van Hulst 

Gert en Judith de Heer Eddy en Tineke Quak Keizer Hoveniersbedrijf 

Fultor Opinion Accountants Elwibo 

Drukkerij Rijpsma M.D. de Sutter Besters P. van der Kaaij 

Honkvast Makelaardij 
Podocare  

Pedicurepraktijk  
KOZIJN & zo 

Optiek Nouveau 
Emma’s Memory 
antiek & curiosa 

 

Paméla Blok 

Van Leeuwen 
Tweewielers 

Kaas & delicatesse 
Brouwenstijn 

Aannemingsbedrijf  
QUALM bv 

Janssen Fysiotherapie 
Medicafit 

Lenneke van der Meer 
Ruud Schot 

Ria van der Bend 
pedicurepraktijk 

Stephan van der Vegt Popkoor Given Hoogendonk vof 

Ant. Kooren B.V. 
Aannemingsbedrijf 

Verboon Maasland B.V. 
Oosterman Afbouw 

Excellent Lasergraveren - ? - 
Loodgietersbedrijf 
Ringelesteijn B.V. 

- ? - - ? -  - ? - 

 

CLUB VAN HONDERD 
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We are ONE  
Popkoor Given zingt nummer-1 hits van toen tot nu tijdens een spetterend concert! 
 
Er worden hits gebracht van de grootste 
popsterren. Denk aan Chi Coltrane en Da-
vid Bowie. Maar ook Adele en Pink ont-
breken natuurlijk niet.  
Een zeer gevarieerd programma dus, met 
prachtige ballads en heerlijke uptempo 
nummers. Blijf dan maar eens stil op je 
stoel zitten! 
 
Muziek maken doe je het liefst samen! 
Popkoor Given, onder leiding van dirigent 
Johan van der Zwet, wordt tijdens dit con-
cert dan ook ondersteund door een bege-
leidingsband en dansers.   

Over Popkoor Given 
Popkoor Given is een jong koor, opgericht 
in 2011, met leden uit Rozenburg en om-
geving. Het koor heeft zich in korte tijd 
een eigen plaats verworven in Rozenburg. 
Het repertoire omvat popsongs van alle 
tijden. Een enkele keer wordt ook een uit-
stapje naar de musicalwereld niet ge-
schuwd. Zo werd medewerking verleend 
aan Jesus Christ Superstar de musical in 
Hellevoetsluis en Brielle. Andere optre-
dens vonden o.a. plaats in 'De Stoep', bij 
UDI-Proms en tijdens Middelburg VOLko-
ren.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  ........... zaterdag 11 februari 2017 
Aanvang:  ...................... 15:00 / 20:00 uur 
Zaal open:  .................... 14:30 / 19:30 uur  
Toegang: ....................................... € 12,50 

 

Jubileumconcert Rozenburgs Mannenkoor  
90 jaar jong 
 
Zaterdagavond 18 maart 2017 viert het 
Rozenburgs Mannenkoor haar 90-jarig ju-
bileum. 
Het programma zal een mix zijn van num-
mers welke in de loop der jaren door het 
koor zijn gezongen. 
De verdere invulling van het avondvul-
lende programma is nog een verrassing. 
Volg daarvoor de Rozenburgse Courant of 
neem een kijkje op www.rozenburgs-
mannenkoor.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  ...............zaterdag 18 maart 2017 
Aanvang:  .................................. 20:00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaal open:  ................................  19:30 uur  
Toegang: ....................................... € 15,00 

 

UDI, een vereniging met pit  
   
Harmonievereniging UDI mag zich dan 
wel de oudste vereniging van Rozenburg 
noemen, maar er zit nog genoeg pit in.  
Het nieuwe jaar is al goed begonnen met 
een Nieuwjaarsconcert dat er zijn mocht. 
De jaarlijkse uitvoering zal op 8 april 
plaatsvinden en ook dat belooft weer iets 
speciaals te worden.  

In de maand maart presenteert UDI zich 
op de Dag van de Amateurkunst met de 
blokfluitgroep en de zomer wordt  afge-
sloten met een presentatie van de leerlin-
genopleiding.  
Sinds afgelopen jaar is  de blokfluitgroep 
onderdeel van de leerlingenopleiding.  

 
 
 
 
 
Het UDI orkest staat onder leiding van 
Arjo Briggeman.  
Meer informatie: www.udi-rozenburg.nl  

 

Zomeravondconcert 
 
Donderdagavond 6 juli sluit het Rozen-
burgs Mannenkoor het seizoen 2016-
2017 af. Traditiegetrouw doen de heren 
dat met een zomeravondconcert in Mu-
ziektheater De Ontmoeting. 

 
Het programma zal in het teken staan van 
90 jaar Rozenburgs Mannenkoor en de 
muzikale leiding is in handen van Martin 
van Broekhoven.  
 

 
Datum:  .................. donderdag 6 juli 2017 
Aanvang:  ................................... 19:30 uur 
Zaal open:  ................................. 19:00 uur  
Toegang:  ......................................... gratis 
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Kaartverkoop 
 
Ticketservice 
Muziektheater De Ontmoeting 
Koninginnelaan 9 te Rozenburg,  
 maandag- t/m vrijdagavond  
 vanaf 19:00 uur 

 

Iets te vieren? 
 
Neem uw gezelschap eens gezellig mee 
uit naar een theatervoorstelling! 
 
Gaat u naar een feestje? 
Geef eens een Theaterbon cadeau! 
Theaterbonnen zijn verkrijgbaar ter 
waarde van € 5,00 en € 7,50 

 
Kinderfeestje 
De jeugdvoorstellingen zijn een aanrader 
voor een geslaagd verjaardagsfeestje!  
Neemt de jarige minimaal vijf vriendjes of 
vriendinnetjes mee, dan mag hij/zij van 
ons gratis naar de voorstelling.  
 
Samengevat: 
- bezoek aan een jeugdvoorstelling; 
- na de voorstelling een aangeklede ta-

fel in de feestzaal; 
- limonade en taart;  
- de kans dat de theaterartiesten nog 

even bij je tafeltje langskomen. 
 
De kosten bedragen € 7,50 p.p., inclusief 
de jeugdvoorstelling.  
Wel even vooraf reserveren per e-mail:  
promotieMDO@gmail.com  

 
 

Reserveren 
Via de website:  
   www.mtdo.nl 
 
Kaarten zijn, mits beschikbaar, 
ook aan de zaal verkrijgbaar. 

Dwaalkat 

Theaterconcert Spinsels 
 
Als Dwaalkat bezingt de Naaldwijkse Katja 
Remmerswaal met haar band haar 
chaotische, vreemde, maar verfrissende 
hersenspinsels.  
Begeleid door piano, cello, bas, drums, 
gitaar en prachtige meerstemmige zang, 
maakt Dwaalkat mooie uitgesponnen 
liedjes, afgewisseld met spannende 
muziek.  
Ze combineert een elegant gevoel voor 
humor, met creatieve taalvondsten, 
originele composities en een groot gevoel 
voor drama tot het theaterconcert 
Spinsels. 
 
Datum:  ............ zaterdag 28 januari 2017 
Aanvang:  .................................. 20:00 uur 
Zaal open:  ................................ 19:30 uur  
Toegang: .........................................€ 7,50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een koffer vol kleuren 3+ 
Een vrolijke poppentheatervoorstelling  

 
Er staat een koffer midden op het toneel. 
Wat zit daar in? Hoe kan die open? Als je 
erop klopt, klopt er dan iemand terug? 
Koos onderzoekt de koffer en vindt een 
kleurrijk verhaal. Met muziek, liedjes, 
poppen en heel veel kleur. Om al die kleu-
ren te onthouden verzint Koos rijmpjes.   
 
Mijn schoen is groen, 
mijn laars is paars 
en het touw is blauw.  
 
De kleuren komen terug in een verhaal, 
heel zacht en lief of met kabaal. 
 
Mijn schoen is groen,  
mijn laars is paars  
en het touw is blauw.  
 
Zo maken we kennis met de zusjes Groen 
die in het gras wonen, waar niemand hen 
kan vinden. En de broertjes paars, die 
steeds ruzie maken, net zolang tot hun 
moeder er groen en… van ziet…  
Een wonderlijke koffer, deze koffer vol 
kleuren. Als je de koffer ziet staan, luister 
dan maar heel voorzichtig of het klopt. 

Een voorstelling van poppentheater Jaco-
bus Wieman. 
 
Datum:  ........... woensdag 1 februari 2017 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  .................................. 13.50 uur 
Toegang:.........................................  € 5,00 
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We gaan naar Frankrijk! 
Gespeeld door Toneelvereniging ODO 

 
 
 
 
 
 
 
Frans, Ellen en hun dochter gaan naar 
Frankrijk om daar… 
juist, u kent het concept van de televisie, 
een chambre d’hôte te beginnen. 
Gelukkig hoeven ze niet alles alleen te 
doen, maar krijgen ze 'hulp' van vrienden 
en familie.    

 
 
 
 
 
 
Daarnaast hebben ze contact met een 
mekkerende buurvrouw die elke keer 
weer met een ander cadeau aan komt zet-
ten.  
Alors bon, als dat maar goed gaat, want 
van sommige cadeaus wordt niemand 
gelukkig, ofwel heureux.   

Maak een live aflevering mee van 'Ik ver-
trek'; ook de situaties die ze niet op tele-
visie zouden laten zien. Verbeter tegelij-
kertijd uw Frans.  
Au revoir!  
 
Geschreven en geregisseerd door Lies-
beth Rodenburg.  
 
Datum:  ............. zaterdag 4 februari 2017 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur  
Toegang: ......................................... € 7,50 

 

De Kleine Prinses - musical  
Door Jeugdmusicalkoor Applaus onder leiding van Anja Brands 

 
De Kleine Prinses speelt zich af rond de 
Eerste Wereldoorlog. Kapitein Crewe en 
zijn dochtertje Sara hebben een fijne tijd 
in India. 
   
Sara droomt vaak van een magische 
wereld waarin alles mogelijk is, ze droomt 
van mooie prinsen en prinsessen. 
Vanwege de Eerste Wereldoorlog moet zij 
noodgedwongen naar een chique kost-
school in Londen die geleid wordt door 
Miss Minchin, een strenge directrice.  
Ver van haar vader die moet dienen in de 
oorlog beleeft zij allerlei avonturen. Dan is 
er slecht nieuws en stort haar wereld in. 

Het luxe leven moet worden verruild voor 
dagen van hard werken als dienstmeisje 
op de kostschool. Maar ze doorstaat alle 
tegenslagen en sluit vriendschappen voor 
het leven. 
 
Deze hartverwarmende musical met 
meeslepende muziek van Auke Pol is een 
voorstelling voor jong en oud, kortom een 
echte familievoorstelling.  
 
Datum:  ........... zaterdag 18 februari 2017 
Aanvang:  .................................. 19:00 uur 
Zaal open:  ................................ 18:30 uur  
Toegang: ......................................... € 7,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Melodie en Ritme 4+ 
Een muzikaal sprookje voor kleuters. Vol poppen, schaduwspel, dans en miniaturen. 
 
Ritme is een krantenjongen. Iedere dag 
doet hij hetzelfde. Hij eet zijn boterham, 
poetst zijn tanden en brengt de kranten 
rond. Hij vindt het prima zo. Routine is zijn 
houvast en morgen is er weer een nieuwe 
dag. Tot op een dag Melodie op zijn pad 
komt… Zij brengt hem in de war, maakt 
hem boos en maakt hem aan het lachen. 
Ze ontdekken dat ze samen de mooiste 
muziek kunnen maken. 

Melodie en Ritme zijn de hoofdpersonen 
in een voorstelling over de kracht van mu-
ziek, met grappige papieren poppen en 
prachtige animatie-beelden.  
 
 
Datum:  ............ woensdag 15 maart 2017 
Aanvang:  .................................. 14:00 uur 
Zaal open:  .................................13.50 uur 
Toegang: ........................................  € 5,00 
 

 

 
  

THEATERPROGRAMMA 



 

 

 
12 

 

Lenny Kuhr 
Gekust door de eeuwigheid! 
 
Lenny Kuhr over haar voorstelling: 
'In deze voorstelling staat het diepe heim-
wee, dat ik als kind al voelde, centraal. 
Voor mij is heimwee de grondtoon van 
ieder mens. Een onbestemd verlangen dat 
zich gaandeweg de voorstelling onthult. 
 
Ik wil mijn publiek in die grondtoon graag 
aanspreken, ontmoeten en meevoeren. 
Heimwee is de kracht die kunstenaars en 
mystici boven de vorm uit laat stijgen. Het 
kan ons naar de plek leiden waar heldere 
inzichten te vinden zijn  en waar je, als je 
je er voor open stelt, uiteindelijk wordt 
gekust door de eeuwigheid.' 

Een voorstelling die verrast, ontroert, 
inspireert en die je leven een verrassende 
wending kan geven. 
  
Met Reinier Voet, gitaar en Mischa Kool, 
basgitaar.  
 
Datum:  ..................zondag 19 maart 2017 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:30 uur  
Toegang: .......................................... € 7,50 
 

 

 

Een rotonde te ver  

Een leuke en luchtige voorstelling met tekst, liedjes en sketches!  
 

 
 
 
Een Rotterdamse theatergroep wordt uit-
gekozen om Nederland te vertegenwoor-
digen op het Eurovisie Drielanden Show 
Festival. Ze kunnen een grote begeerde 
prijs winnen: 'De Gouden European Musi-
cal Note Award'.  
De plaatselijke bevolking (gespeeld door 
het publiek in de zaal) bepaalt de beoor-
deling. Er wordt opgetreden met liedjes, 
dansjes en sketches.  
De reisleidster van de bus waarmee de ar-
tiesten reizen, is Ramona van Rottesteyn. 
In Frankrijk treden ze op bij het Grande 
Fète de la Liberté.  

Doordat de chauffeur een rotonde te ver 
was gereden, belanden ze achterin de 
tuin van een paleis.  
Mona ontmoet op het feest een romanti-
sche Italiaan, Frederico Corleone.  Het is 
liefde op het eerste gezicht. Hij reist ver-
volgens mee als haar bodyguard. 
Tijdens het optreden zingen en spelen ze 
o.a. Une Belle Histoire in het Frans en in 
het Nederlands.  
Nadat de chauffeur in Oostenrijk weer 
een rotonde te ver is gereden bereiken ze 
daar de Festspiele. Hier zingen en spelen 
ze o.a. de Schneewalzer.  
In Italië treden ze op bij het Fiësta di Ver-
ona. Frederico treedt ook op met een 
medley van liefdesliedjes voor zijn Mona.  

Maar is hij wel de leuke en romantische 
man waarvan Mona hoopte dat hij zou 
zijn?... 
 
Een rotonde te ver wordt gespeeld door 
'Jong van Hart', een amateur-theaterge-
zelschap voor en door 55-plussers onder 
leiding van regisseur/choreograaf Mirjam 
Kroonenburg.  
 
Datum:  ................... zondag 5 maart 2017 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:30 uur  
Toegang: ......................................... € 7,50 

 

Marjolein Meijers  

 

MUZIEK! 
 
Marjolein Meijers staat al 40 jaar op de 
planken en maakt van die 40 jaar al 30 jaar 
theatervoorstellingen met muziek.  
Het moge duidelijk zijn dat zij in haar 
programma MUZIEK niet zomaar haar 
eigen liedjes brengt, maar ook een 
persoonlijk en muzikaal verhaal in haar 
moedertaal.  
Van Rotterdam naar Ierland, langs 
koppige cajuns en Amerikaanse old-time 
naar Oost-Europees.  

MUZIEK! is een WERELDBAND  
 
Datum:  ................. zondag 19 maart 2017 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:30 uur  
Toegang: ......................................... € 7,50 
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Fifth Scratch 

in één dag repeteren en uitvoeren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 1 april  2017 organiseert Mu-
ziektheater De Ontmoeting de volledig 
verzorgde Fifth Scratch.  
De artistieke leiding is in handen van 
RTMuziek, bestaande uit Robin Negen-
born en Tim Quak.  

Deelnemers hoeven nog geen zang- of 
koorervaring te hebben, maar dit mag na-
tuurlijk wel. 
Het repertoire dat deze dag ingestudeerd 
en uitgevoerd wordt, is gevarieerd. Naast 
eenstemmige klassiekers wordt er ook 
aandacht besteed aan meerstemmige 
zang. De deelnemers worden om 8:30 uur 
verwacht. 
De scratchdag wordt in stijl afgesloten 
met een concert voor alle fans en andere 
belangstellenden! 
 
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in 
Muziektheater De Ontmoeting, of te 
downloaden vanaf de website: mtdo.nl.  

Geïnteresseerd? 
Leeftijd: vanaf 15 jaar 
Kosten: € 37,50 
Dit is inclusief: 
- Bladmuziek (in bruikleen) 
- Lunch 
- Koffie / thee arrangement 
- Lichte avondmaaltijd 
- Een vrijkaart voor het concert  
Ingevulde formulieren kunnen samen met 
het inschrijfgeld worden ingeleverd in 
Muziektheater De Ontmoeting.  
Datum:  ................... zaterdag 1 april 2017 
Aanvang concert:  ...................... 20:00 uur 
Zaal open:  .................................. 19:30 uur 
Toegang concert:  ........................... € 5,00 

 

 

Ik wacht niet, ik FEEST! 4+
 

Een muzikale beeldende voorstelling over vaders, moeders, verjaardagen en je eigen feestje bouwen! 

 
  De vader van Polle is ooit met de noorder-

zon vertrokken. Daarom denkt ze dat 
haar vader ontdekkingsreiziger is en dat 
zijn schip 'De Noorderzon' heet. Polle is 
jarig wanneer haar moeder plotseling 
ziek wordt. De buurvrouw brengt haar 
naar een kantoorgebouw: naar meneer 
vader. Polle begrijpt het niet. Waar is zijn 
kapiteinspak? En waar is zijn schip?  
Meneer vader werkt aan een deadline 
en Polle moet stil zijn. Ze verveelt zich. 
Stiekem pikt ze een schaar en papier, 
kruipt onder het bureau en knipt haar ei-
gen verjaardagsfeest. 

Eerst een taart, dan slingers en bezoek. Ze 
knipt zonder te stoppen een verjaardags-
feest vol. Dan verschijnt meneer vader on-
der het bureau en ziet haar stille feestje. 
Polle schrikt, hij glimlacht. Het wordt een 
verjaardag om nooit te vergeten. 
 
Een voorstelling van Theatergroep Locals. 
 
Datum:  ............... woensdag 19 april 2017 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  .................................. 13.50 uur 
Toegang: .........................................  € 5,00 

 

Merel Moistra - solo  
Mind-Fuck op wandelgympen 
 
In haar ongeëvenaarde bliksemcarrière 
sleepte Merel een vracht prijzen in de 
wacht en sierde zij, met haar unieke stijl, 
grappen en prachtige liedjes, finales in 
meerdere cabaret- en kleinkunstfestivals. 
Merel is een vrouw in de brede zin van het 
woord en draagt zonder gêne de regen-
boogvlag door de stad.  
Maar... is Merel Moistra nou een comédi-
enne of cabaretière?  
Voornoemde type grappenmaakster zet 
het publiek graag op het verkeerde been, 
maar.... 
Merel Moistra heeft geen verkeerd been. 

Het zijn allebei, stuk voor stuk, TOPbenen. 
Nee, Merel Moistra gaat het verkeerde 
been voorbij. Merel Moistra beent graag 
uit. Merel Moistra gaat tot op het bot. Me-
rel Moistra draait niet om de hete brei 
heen. Merel Moistra gaat direct voor de 
hoofdprijs. Merel rukt aan de fundamen-
ten van uw brein. Nee, erger, Merel 
Moistra IS een Breinfuck ...... op Benen! En 
wat voor benen!  
Datum:  ................. zaterdag 22 april 2017 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur  
Toegang: ......................................... € 7,50  
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Vrijwilliger aan ‘t woord 

Of het nu toeval is of niet, maar sinds het pensioen van meesterbakker Piet zijn de oliebollen van Voskamp uit Nissewaarde, 
Ook dit seizoen als beste getest!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet Blok, geboren in Sommelsdijk op 
Goeree Overflakkee, waar hij zijn jeugd 
doorbracht. Flakkee was toen nog een ei-
land. Een gebeurtenis die hij nooit verge-
ten is, is de nacht van 1 februari 1953. Hij 
was toen ruim 5 jaar oud. Samen met zijn 
ouders en broer moest hij vluchten voor 
het water naar een hoger gelegen plek. Ze 
kwamen op d'n Diek terecht. Vervolgens 
zijn ze opgepikt en naar Utrecht geëvacu-
eerd. Daar aangekomen werden ze opge-
vangen in de Jaarbeurshallen en sliepen 
ze in het stro. Dat vergeet hij nooit meer. 
Het gezin is maanden in Utrecht gebleven. 
Zijn vader ging eerder terug om te helpen 
bij de herstelwerkzaamheden. Uiteinde-
lijk is het gezin ook weer teruggekeerd 
naar Sommelsdijk.  
Toen het werk minder werd solliciteerde 
zijn vader bij Verolme op Rozenburg. Daar 
was voldoende werk al was de verbinding 
tussen Flakkee en Rozenburg buitenge-
woon lastig.  
 

Gelukkig liet Verolme in Rozenburg hui-
zen bouwen en in 1959 werd er verhuisd 
naar de Piet Heinstraat. 
 
Piet zat op de Openbare Lagere school in 
de klas bij meester De Knegt. Na de lagere 
school ging hij naar de LTS in Brielle om 
voor brood- en banketbakker te leren. 
Zijn eerste werkgever werd Bakkerij Van 
der Houwen op Blankenburg. Bakken en 
brood uitventen. Hij werkte er 22 jaar, al 
werd dat wel onderbroken door de mili-
taire dienstplicht, 21 maanden bij het 
Korps Mariniers. Na de opleiding in Doorn 
ging hij voor 18 maanden naar Curaçao en 
bracht daar een heel mooie tijd door. Veel 
oefeningen met de Amerikaanse Mari-
niers op de Caribische Zee op een van hun 
grootste vliegdekschepen. Ook nu nog 
volgt hij de mannen via het lidmaatschap 
'Contact Oud- en actief dienende Mari-
niers'. Na zijn diensttijd keerde hij terug in 
de bakkerij van Van der Houwen.  
 
In de weekenden ging hij stappen. Samen 
met André Broeders naar Hotel Amerika 
in Hoek van Holland. In die tijd een popu-
laire dansgelegenheid. Daar leerde hij Ada 
Solleveld kennen. Een tuindersdochter uit 
het Westlandse De Lier. In 1972 trouwde 
het jonge stel. Er werden twee dochters 
geboren en inmiddels hebben Piet en Ada 
twee prachtige kleinzoons Fabio en Jere-
mij. De laatste speelt bij de jeugd van Fey-
enoord. 
 
Bij gebrek aan opvolging werd de zaak van 
Van der Houwen verkocht aan bakker 
Heijkant. Deze verkocht de zaak weer 
door aan bakker Voskamp uit Spijkenisse, 
welke grote bekendheid geniet als beste 
oliebollenbakker van Nederland. En Piet 
werd telkens mee verkocht. Tot aan zijn 
pensionering heeft hij daar gewerkt. 
Door de familie van Ada werd Piet besmet 
met het wielervirus. Ada komt uit een fa-
milie waar veel aan wielrennen werd ge-
daan. Een neef van Ada is Gerrit Solleveld 
en hij was tussen 1984 en 1992 een be-
kende beroepswielrenner in de ploeg van 
Jan Raas. Eerder was hij in 1982 al Neder-
lands amateurkampioen en wereldkampi-
oen op de 100 km ploegentijdrit.  
 

In die periode fietste Piet ook heel veel.  
Maar op een zomerse dag in juni 1995 
fietste hij richting Flakkee en werd ter 
hoogte van de Haringvlietsluizen bij Stel-
lendam geschept door een auto. Hij werd 
met zwaar hersenletsel in het Dijkzicht 
ziekenhuis opgenomen en heeft daar 
twee maanden doorgebracht.  
Uiteindelijk zat Piet met schroeven en ti-
taniumplaatjes in elkaar. Een maanden-
lange revalidatie volgde, maar met behulp 
van familie en vrienden is Piet die slechte 
tijd doorgekomen.  
 
In die tijd kwam ook het Rozenburgs Man-
nenkoor in beeld.  
'Jullie moeten maar eens iets gaan doen', 
zeiden Ada en Nel en samen met André 
Broeders is Piet toen naar een open repe-
titie van het mannenkoor gegaan. En ze 
zijn daarna voor altijd gebleven. Voor Piet 
bleek het een heel goed medicijn in zijn 
herstelproces. Zowel André als Piet heeft 
daar nooit spijt van gehad. Ze maakten 
veel mooie concerten mee en het hoogte-
punt was een prachtige concertreis naar 
Praag. Nu zit Piet elke donderdagmorgen 
in de stoelenploeg, die alles klaar zet voor 
de repetitie van het koor. 
 
Toen het theater klaar was meldde Piet 
zich daar als vrijwilliger en vanaf het eer-
ste uur neemt hij de taak als postbode ui-
terst serieus! Daarnaast brengt hij ook 
voor de Historische Vereniging de ‘Wiek-
stand’ rond. Dus men kan Piet nog wel 
eens door het dorp zien fietsen. Omdat 
Ada nog steeds werkt bij Meenhuis Uit-
vaartzorg heeft hij thuis ook nog genoeg 
te doen. Koken doet hij graag; in zijn 
diensttijd is hij nog een tijdje kok geweest 
op een landingsvoertuig. Voor het overige 
mag hij graag zwemmen, fotograferen of 
naar de Landtong fietsen.  
 
Piet Blok kan zich volledig vinden in de 
woorden van oud koorlid Piet van der 
Ende: 'Je leeft maar één keer en dat is 
vandaag, geniet van de dag want alles kan 
in één seconde veranderd zijn.' 
En zo is het!  

Colofon 
 
De theaterkrant is een uitgave van de PR-
commissie van Stichting Muziektheater 
De Ontmoeting en verschijnt twee maal 
per jaar. 
 
Oplage 
300 exemplaren 
 
Drukwerk 
Drukkerij Rijpsma 
 
Redactie 
Koninginnelaan 9 
3181 GK Rozenburg  
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Vrijwilligers aan ‘t woord   
Druk, druk, druk… Een afspraak maken met Judith en Gert de Heer valt niet mee.  
Altijd bezig en vrijwilligers vanaf het eerste uur. 
 
Maar het is gelukt en uiteindelijk wordt er 
tijd vrijgemaakt. Met dagblad Trouw op ta-
fel weet je direct dat beide niet oppervlak-
kig zijn. Beide zijn afkomstig uit Vlaardin-
gen en hebben in 1987 de oversteek naar 
Rozenburg gemaakt om er met plezier te 
wonen, volledig ingeburgerd te raken en 
om nooit meer weg te gaan.  
 
Judith en Gert, bekende gezichten in Mu-
ziektheater De Ontmoeting. Judith achter 
de bar en Gert als, zoals hij het zelf zegt 
'domme kracht' en altijd oproepbaar voor 
de wat zwaardere klussen zoals het opbou-
wen en afbreken van podiumstukken of 
het verplaatsen van stoelen.  
Voor Gert sinds kort wat minder frequent 
want na 3½ jaar zonder werk te hebben ge-
zeten, heeft hij naast Judith een andere 
baas. Van oorsprong is hij bouwkundige 
maar toen de recessie haar intrede deed 
en de bouw de nodige klappen kreeg ging 
die niet aan de familie De Heer voorbij. 
Gert, medewerker productiebureau en ex-
peditie bij een groot productie- en ver-
koopbedrijf van betonproducten voor de 
grond- weg- en waterbouw mocht naar 
huis en het werd een lastige opgave om 
weer snel aan het werk te komen.  
Overigens voer De Ontmoeting daar wel bij 
want Gert werd daar een graag geziene 
medewerker. Maar sinds kort is hij weer 
aan de slag en wel bij een Meet- en Inspec-
tiebedrijf in Maassluis. Het bedrijf is gespe-
cialiseerd in veiligheidsinspecties van elek-
trische installaties, machines en appara-
ten, geeft adviezen op dat gebied en ver-
zorgt opleidingen. Voor Gert was het wen-
nen maar zijn werkuren zijn flexibel en zo 
kan het toch nog gebeuren dat hij ‘s mor-
gens, voor zijn gang naar Maassluis, snel 
nog even bijspringt in De Ontmoeting.  
 
Naast zijn werk is hij behept met een Excel-
tic. Informatie verzamelen, bewerken, in-
terpreteren en in statistieken presenteren. 
De Top 2000 is er zo een. Vanaf 1999 staat 
die in Excel. Wat je er verder mee moet, 
dat weet ook Gert niet.  
Een dakpan met het Feyenoord logo en 
een grote hoeveelheid bierglazen verra-
den zijn andere voorkeuren.    

Gezamenlijk hebben Judith en Gert een 
voorkeur voor de Citroën. Daarvoor staan 
in een vitrinekast een aantal Citroënmo-
dellen en ooit was hun eerste echte auto 
een Citroën Dyane. En in een auto van dat 
merk rijden zij nog steeds. 
 
Judith werkt als geriatrieverpleegkundige 
in het Franciscus Vlietland in Schiedam. In 
de ouderenzorg en door de naoorlogse ba-
byboomers het vak van de toekomst. Oor-
spronkelijk zat Judith in de wijkverpleging 
en vanuit die positie groeide zij door naar 
haar huidige baan. Haar werk bestaat uit 
het signaleren en observeren van beper-
kingen bij ouderen die een gevolg zijn van 
verschillende ziektebeelden en het opstel-
len van een daarop toe te passen zorgplan. 
Daarbij draait zij in het ziekenhuis een ge-
heugenpolikliniek waar oudere mensen 
met beginnende geheugen- en oriëntatie-
problemen onderzocht worden. Naast 
haar dagelijkse werk is Judith oppasoma 
en als diaken actief binnen de Immanu-
elkerk aan de Kerkweg. Tijdens een olie-
bollenactie is zij ontdekt als barmedewerk-
ster. Judith deed dit zo goed dat Tineke 
haar vroeg om vrijwilligster te worden ach-
ter de bar van De Ontmoeting. Dat was 
geen probleem en vrijwel vanaf het begin 
staat zij één vaste avond per week achter 
de bar en ook bij de zaterdagavond en zon-
dagmiddagvoorstellingen.  
Ooit kerkelijk begonnen in De Ontmoeting 
en ook na de metamorfose altijd gebleven. 
En zoals je het zo vaak hoort, Judith en 
Gert zijn er maar wat blij mee dat het ge-
bouw een waardige invulling heeft gekre-
gen en een belangrijke functie heeft ver-
worven binnen cultureel Rozenburg. 
 
Zong Judith eerst bij Canticum Novum, nu 
is zij lid van het LUMA Vocaal Ensemble. 
Tevens bespeelt Judith met veel enthousi-
asme de klarinet en zal zij op enig moment 
deel gaan uitmaken van harmonieorkest 
UDI.   
De optredens van LUMA Vocaal Ensemble 
hebben tot doel geld in te zamelen voor de 
Stichting Lumahelpt. Een stichting, opge-
zet door Lucie Kallewaard- de Goede en de 
Rozenburgse Marrie Bijl- de Goede.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met het ingezamelde geld worden pro-
jecten in zuidelijk Afrika gerealiseerd.  
Het gaat dan over het bouwen en onder-
houden van crèches voor kinderen van 0 
tot 6 jaar en prescholen welke als na-
schoolse opvang dienen voor kinderen van 
6 tot 12 jaar. Naast het volgen van taal en 
rekenlessen krijgen de kinderen dagelijks 
een ontbijt en een lunch.  
Het is ook daar waar Judith en Gert een 
week meegewerkt hebben. Schilderen en 
speelhuisjes bouwen. Op dit moment lo-
pen er drie projecten. Twee zijn er bijna 
klaar en een derde is in ontwikkeling.  
Het was voor beide een enorme omscha-
keling om de armoede te ervaren bij de be-
woners van de townships en in de plak-
kerskampen. Men leeft op een vuilnisbelt 
en woont er in krotten. Alcoholisme en 
drugsverslaving zijn aan de orde van de 
dag. Daarom vinden zij het fijn een bij-
drage te kunnen leveren aan het verbete-
ren van de leefomstandigheden, vooral 
voor de kinderen die daar moeten op-
groeien.  
Judith vertelt dat door het hoge sterftecij-
fer er één keer per week een grote rouw-
dienst wordt gehouden voor alle overlede-
nen van de afgelopen week. Triest maar 
waar.  
 
Toch zouden zij graag nog eens terug gaan 
om daar de handen uit de mouwen te ste-
ken.  
Voorlopig zit dat er even niet in en dus kun-
nen zij hun kwaliteiten goed benutten in 
Muziektheater De Ontmoeting. En dat ho-
pelijk nog voor jaren. 
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