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THEATERKRANT 10e JAARGANG NUMMER 2 SEPTEMBER 2017 
   

Beste theatervrienden, 
Het is midden in de zomer van het jaar 2017. Rozenburg is op vakantie.  
Ons Muziektheater De Ontmoeting staat er fier bij. Eigenlijk is trots het juiste woord.  
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Ook binnen de muren van het gebouw 
heerst een met trots gevulde tevreden-
heid. Eigenlijk zouden deze woorden kun-
nen voldoen als voorwoord in deze uit-
gave van de theaterkrant.  
Toch wil ik u meegeven wat deze fierheid, 
deze trots en tevredenheid inhoudt. 
De afgelopen periode is wederom een 
prestatie van formaat neergezet. In de 
eerste plaats door alle vrijwilligers. Maar 
ook door de ingeschakelde aannemers 
welke in opdracht van Stichting Muziek-
theater De Ontmoeting hun kunnen heb-
ben getoond. Zij hebben met respect en 
goed overleg de opdracht uitgevoerd. 
Bovenal hebben zij hun werkzaamheden 
zo afgestemd dat onze activiteiten onver-
minderd door konden gaan.   
 
Wat is de inhoud van deze prestatie zult u 
zich afvragen. Althans wat nog meer dan 
de van buitenaf zichtbare aanbouw. Er lag 
een behoorlijke verlanglijst vanuit onze 
vrijwilligers en vanuit het onderhouds-
plan.   
Als bestuur van de stichting is het niet 
moeilijk de verlangens te honoreren om-
dat motivatie en goed beheer beloond 
mag worden. Let wel, ons theater wordt 
gerund door alleen vrijwilligers. Dit kan 
niet genoeg benadrukt worden.  
 
We gaan een nieuw theaterseizoen tege-
moet. Het programma van activiteiten 
vindt u in deze theaterkrant.  
De stichting is beretrots u te kunnen ont-
vangen in een gebouw waar de afgelopen 
periode keihard is gewerkt aan de hierna 
genoemde opsomming. 

De lekkage aan de schoorsteen is verhol-
pen en tegelijk zijn de nokvorsten waar 
nodig vervangen.  
In de aanbouw is een droog en overzich-
telijk magazijn gemaakt, wat een pretti-
ger werkomgeving heeft gecreëerd.  
De nieuwe keuken is volledig in gebruik 
genomen en voldoet aan eerder opge-
stelde wensen en verwachtingen.  
Sfeervolle barverlichting markeert de 
grens tussen keuken en foyer. De aankle-
ding van de gecreëerde foyer is bepaald 
en besteld. De wand van de foyer krijgt 
een aparte functie.   
De vloer en wanden van de kelder zijn in 
het nieuw gestoken. Ook worden hier de 
radiatoren vervangen door convectoren. 
Op het gebied van veiligheid is de stop-
penkast vervangen en is het  cameratoe-
zicht uitgebreid.  
Al deze werkzaamheden zijn gefinancierd 
uit eigen middelen in combinatie met de 
bijstand verkregen uit aangeschreven 
fondsen.      
 
Wij hopen dat u ervaart dat Stichting Mu-
ziektheater De Ontmoeting alles in het 
werk stelt om het u naar de zin te maken. 
Er staat een gebouw dat er van buiten nog 
uitziet als een kerk maar binnen alles 
heeft voor alle mogelijke activiteiten die 
we binnen het kader van onze vergunning 
mogen leveren.  
Tot slot wensen wij dat u ons in gezond-
heid blijft volgen op de weg die Stichting 
Muziektheater De Ontmoeting is ingesla-
gen en niet alleen gaat genieten van de 
aangeboden programma’s maar ook van 
de sociale contacten met elkaar. 
  
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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De Rozenburgse historie in dicteeformaat 
De achtste editie van Het Groot Dictee van Rozenburg stond geheel in het teken van de historie van Rozenburg. 
 
Auteur Anneke Boskma wist het gekozen 
thema uitstekend te vullen met een was-
lijst aan lastige dicteewoorden. 
De theaterzaal vulde zich met 13 deelne-
mers en een veelvoud aan belangstellen-
den. Vanaf het begin heerste er een ge-
moedelijke sfeer. De deelnemers, 9 vrou-
wen en 4 mannen, de jongste 20 en de 
oudste 79, met een gemiddelde leeftijd 
van 62, scoorden gemiddeld 181 woorden 
goed.  
Onder de deelnemers waren twee specia-
listen, zij schreven buiten mededinging 
mee.  
 
De Top 3 

1. Betsy Ohlsen (191 goed) 
2. Mariëtte de Vries (189 goed) 
3. Wim Weenink (186 goed) 

Opbrengst 
Naast het verwerken van de scores en het 
opstellen van de ranglijst hield de organi-
satie oog voor het gestelde doel. Terwijl 
de uitslagen binnenkwamen, werd de op-
brengst nauwkeurig bijgehouden.  
Een fraaie opbrengst van € 1005,15 welke 
benut zal worden voor de aanschaf van 
nieuwe banken in de foyer! 
  
Een prachtig resultaat, met dank aan alle 
deelnemers, alle sponsoren en QUALM bv 
voor het beschikbaar stellen van de prij-
zen.  
 
De negende editie van Het Groot Dictee 
van Rozenburg wordt gehouden op 
8 maart 2018.  

 

 

Kunst in de Foyer 
De foyer van Muziektheater De Ontmoeting wordt een galerie! 
 
Als onderdeel van een wisseltentoonstel-
ling stellen Rozenburgse (amateur-) kun-
stenaars steeds, gedurende een bepaalde 
tijd, hun kunstwerken ten toon. 
Regelmatig zal een kunstenaar op het ge-
bied van de schilderkunst, fotografie en 
beeldende kleinkunst werk ten toon stel-
len uit zijn/haar collectie/repertoire.  
Zo heeft men de mogelijkheid bij binnen-
komst van ons theater kennis te maken 
met de inspirerende wereld van de kunst.  

Pieter de Jong heeft met een fotorepor-
tage het spits afgebeten. Is dit nog een 
foto? De liefhebber van klassieke fotogra-
fie zal van de ene verbazing in de andere 
vallen. Er is naar hartelust aan gewerkt. 
De foto is het eindresultaat van een inten-
sief proces. Zijn reportage is in de maand 
september nog te bekijken. 
 
In oktober exposeert Adri van Hulst met 
een gevarieerd palet aan schilderijen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunstenaars kunnen zich aanmelden per 
email: beheer@mtdo.nl.  

 

Zoek de verschillen  
Er was eens… 

 
In de loop der jaren is er veel veranderd.  
Werd het kerkgebouw in de jaren 30 nog 
verwarmd door kolen, dit veranderde in 
de jaren 50 door oliestook om vervolgens 
over te gaan op gas.  
Zo kan het gebeuren dat een schoorsteen 
diverse decennia uitermate functioneel 
geweest is, om vervolgens de status van 
overbodig te verkrijgen. Per definitie was 
deze overbodige status geen reden om 
een einde te maken aan zijn bestaan.  
 

Maar op het moment dat de tand des tijds 
zijn sporen nalaat en er dientengevolge 
mogelijke risico’s en lekkages optreden 
wordt het tijd om te handelen. De handen 
uit de mouwen dus, waarbij meteen twee 
nokvorstenrijen zijn vervangen.  
Het was even een karwei, er kwam maar 
liefst 6,5 m3 puin af, maar het resultaat 
mag er zijn. 
Wellicht was het u nog niet eens opgeval-
len… 
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Fondsen maken droom waar 
Uitbreiden is één, maar aansluitend ook een compleet nieuwe keuken kunnen realiseren is fantastisch!    
 
Mede dankzij buitengewoon veel zelf-
werkzaamheid werd in het eerste kwar-
taal de uitbreiding van het pand een feit. 
Een inpandig magazijn, een compleet 
nieuwe elektriciteitsvoorziening, vol-
doende extra vierkante meters om een 
nieuwe keuken te plaatsen en tevens een 
heuse foyer te kunnen realiseren.  
Maar financiële reserves zijn natuurlijk 
niet onuitputtelijk... 
 
Om onze droom waar te maken werden 
diverse fondsen aangeschreven.   
Als er dan in korte tijd twee toezeggingen 
binnen komen voelt dat echt als een 
warme douche. Als een schouderklop 
links en rechts voor al het werk dat in de 
afgelopen jaren door onze vrijwilligers-
schare is verricht. Super! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatie-
ven in Nederland en het Caribische deel 
van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar on-
dersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 
9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat 
mensen elkaar ontmoeten, minder een-
zaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en 
zich inzetten voor een ander.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Oranje Fonds wordt onder andere ge-
steund door de Nationale Postcode Lote-
rij, De Lotto en door Vrienden en bedrij-
ven. Koning Willem - Alexander en Konin-
gin Máxima zijn sinds de oprichting het 
beschermpaar van het Oranje Fonds. 
Het Oranje Fonds steunt ons initiatief met 
€ 15.000. Fantastisch! 
 

  Stel je eens voor... 
een samenleving waaraan iedereen mee-
doet, waar mensen elkaar ontmoeten en 
begrijpen, elkaar inspireren, zich ontwik-
kelen en een bijdrage leveren. 
Zo'n samenleving begint met mensen met 
een plan, een idee of een ideaal. Met 
mensen die denken en vervolgens doen. 
VSBfonds steunt deze mensen, niet alleen 
met geld, maar ook met kennis, ervaring 
en een professioneel netwerk. 
Het VSBfonds steunt ons initiatief met 
€ 10.000. Fantastisch!  

 

Cameratoezicht  
Een wakend oog 
 
Op het gebied van veiligheid hebben verbeterpunten binnen de stichting een hoge prioriteit. Zo is onlangs het camerasysteem 
uitgebreid van één naar vier camera’s. Bovendien worden de beelden nu ook opgenomen. Vanzelfsprekend wordt de wet- en 
regelgeving hieromtrent nauwkeurig gevolgd. Ter informatie: 
 
Bestuursreglement Cameratoezicht in Muziektheater De Ontmoeting  
1. Cameratoezicht is gewenst om diefstal en/of beschadigingen van/aan eigendommen van de stichting en/of bezoekers te voor-

komen.   
2. Het cameratoezicht is noodzakelijk omdat het niet mogelijk is 7 dagen per week/ 24 uur per dag persoonlijk toezicht te houden 

op de ingang, de bar en het plein voor het pand.  
3. De privacy van vrijwilligers en bezoekers is gewaarborgd. De camera’s bewaken slechts de toegangen tot het pand en de toe-

gang tot de bar in de keuken. De beelden zullen niet worden vrijgegeven, tenzij er sprake is van een calamiteit.  
4. Indien er sprake is van een calamiteit zullen de beelden worden vrijgegeven aan het bevoegd gezag, teneinde de calamiteit op 

te lossen.  
5. De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard, tenzij er sprake is van een calamiteit.  
6. In geval van een calamiteit worden de beelden bewaard tot de kwestie is afgehandeld.   
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Geen woorden, maar daden…  
BEDANKT - THANKS - GRACIAS - DANKIE - MERCI - VIELEN DANK - GRAZIE - 谢谢你  

 
Woorden schieten te kort om de dank uit te spreken voor het vele werk dat verzet is.  
Vergaderen, plannen, overleg, bijsturen, slopen, bij elkaar vegen, puin kruien, in het 
stof bijten, afval afvoeren, koffie zetten, draden trekken, dozen lassen, stiften zoeken, 
tussentijds overleg, materiaal bestellen, opruimen, stenen afbikken, metselen, stuken,  
schuren, soep koken, bijpleisteren, gaatjes vullen, het licht zien, tosti’s bakken, schil-
deren, timmeren, passen en meten, zagen, materiaal klaarzetten, schoonmaken, het 
theater exploiteren, plan bijstellen, verlichting installeren, loodgieterswerk, stellingen 
plaatsen, inrichten, bijkomen en genieten… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magazijn, nooduitgang, hal en keuken zijn 
gereed en de foyer is grotendeels gereed. 
Wat daar nog rest is de vloer. 
Dat heeft zo zijn reden. Het is de bedoe-
ling dat de  boerenplavuizen van de voor-
deur tot aan de keuken ook worden ver-
vangen door dezelfde prachtige troffel-
vloer als in de keuken. Maar voor het zo-
ver is, is er nog werk aan de winkel. Pla-
fond, bedrading, verlichting en wanden 
worden van dit gedeelte onder handen 
genomen. De toiletgroep wordt gereno-
veerd. Als dit allemaal gerealiseerd is, 
wordt de vloer aangepakt. 
We gaan nu eerst even bijkomen en ge-
nieten van alles wat bereikt is. In januari 
pakken we de draad weer op, zodat tij-
dens het zomerreces van 2018 de opera-
tie gang afgesloten kan worden met het 
smeren van de troffelvloer.  
Want u begrijpt…  
dat gaat niet samen met de exploitatie…  

 

Souterrain in de lift  
Legaat biedt mogelijkheden  
 
In het vroege voorjaar werd de stichting 
verrast door een schrijven van een nota-
ris. De notaris was belast met de behan-
deling van een nalatenschap. In het testa-
ment was opgenomen dat er een legaat 
wordt nagelaten aan Stichting Muziekthe-
ater De Ontmoeting.  
Een hartverwarmende blijk van waarde-
ring waarvoor wij de schenker buitenge-
woon dankbaar zijn.  
De belastingdienst kwalificeerde onze 
stichting als een SBBI, ofwel een Sociaal 
Belang Behartigende Instelling, waardoor 
de erfbelasting nihil was. Zodoende kon 
het legaat volledig aan de stichting wor-
den uitgekeerd.  
Een buitengewoon bijzondere situatie, re-
sulterend in nieuwe mogelijkheden en 
hernieuwde energie.   

De benedenverdieping, in de volksmond 
de kelder, was weliswaar tien jaar gele-
den geschilderd. In een later stadium is 
beneden de toiletgroep gerealiseerd en 
de afscheiding met de kastenwand ge-
plaatst.  De tijd voor een grondige op-
knapbeurt was al even rijp, maar ja, dat 
kon bruin niet trekken… 
Met vereende krachten is het zomerreces 
benut om de kelder een heuse facelift te 
geven. Marmoleum op de vloer, frisse 
strakke wanden en de oude radiatoren 
zijn vervangen door nieuwe convectoren.  
Tot slot werden de stoelen nog voorzien 
van viltglijders en als klap op de vuurpijl 
verwachten we in de eerste week van 
september nieuwe multifunctioneel in-
zetbare tafels. Neemt u gerust een kijkje 
in ons fraaie souterrain!  
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Kinderfeestje nieuwe stijl  

Pannenkoeken & Jeugdtheater  
 
Al enige seizoenen is het mogelijk een kin-
derfeestje te combineren met een  jeugd-
theatervoorstelling.  
Onze nieuwe faciliteiten bieden nieuwe 
mogelijkheden, tijd voor verandering dus!  
 
Voor jarige kinderen is er een aantal leuke 
verrassingen. 
 
 

We verwachten de feestgangers om 
12:30 uur aan de verjaardagstafel.  
Na het (eventueel) uitpakken van cadeau-
tjes is het tijd voor pannenkoeken met 
jam/suiker/stroop en een glas limonade.  
Om 14:00 uur begint de voorstelling, 
waarbij de gasten plaatsnemen op gere-
serveerde stoelen. Na de voorstelling is er 
natuurlijk nog even tijd voor een 'meet & 
greet' met de artiesten.  
 

 
 
De kosten bedragen € 7,50 per persoon, 
inclusief de voorstelling. Als de jarige mi-
nimaal vijf vriendjes of vriendinnetjes 
meeneemt, dan mag hij of zij gratis naar 
de voorstelling. 
 
Reserveren gaat eenvoudig via de web-
site: mtdo.nl  

Inloop Creabeurs  
   
 Voor de vierde achtereenvolgende keer 

organiseert Muziektheater De Ontmoe-
ting een Inloop Creabeurs. 
 
Het is een gezellige kleinschalige beurs, 
waarbij de bezoeker tegen een kleine ver-
goeding kan deelnemen aan diverse 
workshops, maar ook terecht kan voor de 
aanschaf van hobbymaterialen en artike-
len, ideeën kan opdoen en gezellig kan 
vertoeven onder het genot van bijvoor-
beeld een kopje koffie.  
 
De toegang voor de bezoekers is gratis.  
Deelnemers kunnen zich aanmelden via: 
www.mtdo.nl  
 
Datum:  ........... zaterdag 28 oktober 2017 
Tijd:  .............................. 11:00 - 16:00 uur 
Toegang:  ......................................... gratis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je hulp of advies nodig bij je naaiwerk 
of wil je iets leren? Wil je graag beter met 
je naaimachine leren werken? 
Kom dan op donderdagavond in de even 
weken naar naaicafé SuuS.   
Naai- en lockmachine aanwezig!  
Tijd:  .............................. 19:30 - 22:00 uur 
Toegang:  ................ € 10, incl. koffie/thee  
 .............................. èn deskundige leiding! 

 
 
 
 

 

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, 

waarbij 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. 
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Uit Op Rozenburg  -  Opening Theaterseizoen 
In het weekend van 9 en 10 september 2017 wordt het culturele seizoen Uit Op Rozenburg op spectaculaire wijze geopend.  
 
Rozenburg in beweging, met als doel een zo breed mogelijk publiek kennis te laten maken met het rijke en gevarieerde aanbod 
voor het nieuwe seizoen. Rozenburg kent een rijk verenigingsleven. Van muziek tot sport en van kunst tot cultuur.  
Vele enthousiaste vrijwilligers maken Uit Op Rozenburg mogelijk. 
Op zaterdag 9 september 2017 van 11:00-16:00 uur is de Kunst- en Cultuurmarkt Uit Op Rozenburg op het plein achter de molen 
waar Muziektheater De Ontmoeting vanzelfsprekend te vinden is in een van de kramen.  
Er vinden op het plein tevens diverse culturele activiteiten plaats, onder andere : 
- Japanse Taiko: als je de mannen van Circle Percussion wel eens aan de slag hebt gezien weet je wat je te wachten staat; slagwerk 

van de beste soort: heftig, ritmisch en avontuurlijk. De groep bezit een enorm arsenaal zeer bijzondere slagwerkinstrumenten, 
met in het bijzonder de uitgebreide collectie authentieke trommels uit Japan, waarvan sommigen een doorsnede hebben van 
bijna 2 meter. 

- Poppentheater op Wieltjes: Poppentheater Aap van Poot is een piepklein theatertje dat gevestigd is in een veertig jaar oude 
elektrische driewieler. Eva Hamers speelt over de dag verdeeld drie verschillende voorstellingen. 

In de avonduren wordt UitFest Rozenburg georganiseerd, eveneens op het plein achter de molen. 
Op zondag 10 september 2017 wordt van 14:00 tot 17:00 uur het theaterseizoen feestelijk geopend met een optreden van de Delta 
Swing Band. U bent van harte welkom in Muziektheater De Ontmoeting en… de toegang is gratis!  
 
Kunst- en Cultuurmarkt 
Datum:  .........zaterdag 9 september 2017 
Plaats: ....................plein achter de molen 
Tijd:  ................................ 11:00-16:00 uur 
Toegang: .........................................  gratis 

UitFest Rozenburg 
Datum:  ......... zaterdag 9 september 2017 
Plaats:  ................... plein achter de molen 
Tijd:  ................................ 20:00-23:00 uur 
Toegang: .........................................  gratis 

Opening Theaterseizoen 
Datum:  ......... zondag 10 september 2017 
Plaats:  ..... Muziektheater De Ontmoeting 
Tijd:  ................................ 14:00-17:00 uur 
Toegang: .........................................  gratis 

 

SW!NG-!NN orkest in Rozenburg 
Voormalig chef-dirigent Marinierskapel dirigeert première in Muziektheater De Ontmoeting 
 
Muziektheater De Ontmoeting is zaterdag 
16 september het toneel van een bijzon-
dere première. Het eendags Sw!ng-!nn 
orkest speelt dan voor het eerst het drie-
delig werk Familiy Fun, gecomponeerd 
door Peter Kleine Schaars, voormalig 
chef-dirigent van De Marinierskapel der  
Koninklijke Marine.  De Sw!ng-!nn is een 
educatieve play-in vorm waarbij de or-
kestleden zich  één dag toeleggen op een 
aantal stijlen uit de lichte muziek, zoals 
swing, latin, funk, pop en rock.   
Sw!ng-!nn West is de eerste editie in 2017 
en wordt op 16 september voor amateur-
muzikanten uit Zuid- en Noord-Holland, 
Utrecht, Zeeland en Brabant georgani-
seerd  in samenwerking met UDI en Mu-
ziektheater De Ontmoeting.  

"Dit landelijk orkestproject geven mij de 
kans om  tips en trucs, de do’s en de 
don’ts van de lichte muziek over te bren-
gen op amateurmuzikanten", zegt Kleine 
Schaars. "Samen muziek maken verbindt 
mensen met elkaar, ongeacht leeftijd, 
achtergrond en bij welke vereniging je 
speelt".   
 
Kleine Schaars schreef drie nieuwe wer-
ken, met de titels Latin Ladies, Groovin 
Gents en The Swingkit en liet zich daarbij 
inspireren door de verbroedering die in-
herent is aan de amateurmuziek van ha-
fabra- en showorkesten.  
 
Voor meer informatie of aanmelden van 
muzikanten: www.swinginn.info 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De drie premières zijn te beluisteren tij-
dens de vrij toegankelijke publiekspresen-
tatie:  
 
Datum:  ....... zaterdag 16 september 2017 
Aanvang:  ................................... 16:00 uur 
Toegang: .........................................  gratis 

 

Oktoberconcert UDI met Capriccio 
   
UDI probeert haar bijdrage te leveren aan 
een aangenaam najaar en organiseert 
daarom op 14 oktober een concert in de 
serie "UDI met …" 
Dit jaar staat een concert op het pro-
gramma met mandolinevereniging Ca-
priccio uit Oostvoorne.  

Een harmonieorkest en mandolines,  geen 
alledaagse combinatie, daarom des te 
meer reden eens te komen luisteren.  
Het gekozen repertoire bestaat uit ver-
schillende muziekstijlen. De orkesten spe-
len zoveel afzonderlijk als gezamenlijk; 
een zeer gevarieerd programma.  

 
 
 
Datum:  ............ zaterdag 14 oktober 2017 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur  
Toegang: ........................................  € 7,50   

ACTIVITEITEN 



 

 

 
7 

 

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!  
 
Voor jarige kinderen is er een aantal leuke 
verrassingen.  
We verwachten de feestgangers om 
12:30 uur aan de verjaardagstafel.  
Na het (eventueel) uitpakken van cadeau-
tjes is het tijd voor pannenkoeken met 
jam/suiker/stroop en een glas limonade.  
Om 14:00 uur begint de voorstelling, 
waarbij de gasten plaatsnemen op gere-
serveerde stoelen. Na de voorstelling is er 
natuurlijk nog even tijd voor een ‘meet & 
greet’ met de artiesten. 
De kosten bedragen € 7,50 per persoon, 
inclusief de voorstelling.  
Als de jarige minimaal vijf vriendjes of 
vriendinnetjes meeneemt, dan mag hij of 
zij gratis naar de voorstelling. 
 
Wel even vooraf reserveren! 
 

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

Grades of Colour  

The easy way 
 
Grades of Colour maakt muziek om naar 
te luisteren. Jazz, pop, rock, blues, coun-
try- en soulcovers in een 'Grades of Co-
lour'-jasje, want ze geven er wel hun ei-
gen kleur aan. Akoestisch, easy en met 
een gevoelige snaar.  
Originaliteit in muziek in alle mogelijke 
tinten! 
 
Grades of Colour bestaat uit:   
Marianne Venneman, zang 
Martin de Bree, gitaar en zang 
Jan Oosterhof, basgitaar 
Johan de Weijer, percussie 
 
Datum:  ...... zaterdag 23 september 2017 
Aanvang:  .................................. 20:00 uur 
Zaal open:  ................................ 19:30 uur  
Toegang: ........................................  € 7,50   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik wil geen koningin meer zijn  
Een voorstelling voor kinderen van 3 tot 7 jaar naar het gelijknamige prentenboek 
 
Koningin Caroline zit pruilend in het gras. 
Zij is gestruikeld over een erwt en vindt 
alles stom. Zelfs Ridder Robbert of Dokter 
Douwe mogen haar niet helpen. Minister 
Mors pakt haar kroon en wordt de 
nieuwe koning.  
Lukt het Plons, Pluis en Dons -de kuikens 
van de koningin- om Caroline weer aan 
het werk te krijgen? 
  
Net als koningin Caroline weten de kin-
deren echt wel dat het koppige gedrag 
van koningin Caroline niet mag. Boos het 
bord met gezond eten weg slaan of de 
dokter in zijn billen prikken,  dat kan toch 
niet! Gelukkig leert Caroline ook dat van 
ruzie maken niets goeds komt.  
 
De voorstelling eindigt met een vrolijk 
handenklapspel waar alle kinderen aan 
meedoen. 
 
Kinderen zitten op het puntje van hun 
stoel tijdens deze voorstelling met schil-
derijen, gitaarmuziek, zang en beweging . 
Voor kinderen van 3 tot 7 jaar. 
 
 

Carla Maljers zingt de liedjes, gitarist Roy 
van der Lee begeleidt op zijn gitaar en Ma-
rieke de Koning speelt en vertelt dit grap-
pige verhaal over de eigenzinnige konin-
gin Caroline die nergens zin in heeft.   
 
Datum:  ................ zondag 1 oktober 2017 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  .................................. 13:50 uur  
Toegang:.........................................  € 5,00   
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Suzanne Sanders & friends  
MyStorieS 

 

Suzanne Sanders is een Nederlandse 
singer-songwriter met een unieke 
stemkleur. Haar heldere en authen-
tieke geluid en de overtuiging en pas-
sie waarmee zij haar verhaal verteld is 
kenmerkend en ze laat je dat geloven, 
voelen en beleven. In haar nummers 
legt ze veel nadruk op de emotie en 
de sfeer. Haar liedjes zijn meesle-
pend, herkenbaar en persoonlijk. De 
stijl en sound van de nummers zijn 
een mengeling van pop, jazz, rock met 
een theatraal tintje.  

Op 28 mei bracht Suzanne Sanders haar 
eerste CD: MyStorieS uit.  
 
De band Suzanne Sanders bestaat uit: 
 
Suzanne Sanders: lead vocal 
Wouter Mol: gitarist 
Abdel Nadal: (contra) bas 
Yigeremu Yiftu Tinke: drums & percussie  
Margot Kersing: viool  
Maartje Gilissen: harp  
Maarten Scheltens: cello    
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Datum:  ............ zaterdag 21 oktober 2017 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur 
Toegang: ........................................  € 7,50   

 

Cello en piano met Chopin en Lalo 
Hanneke Rouw en Sofia Vasheruk spelen bekende sonates 
 
Hanneke Rouw (1987) is op achtjarige 
leeftijd begonnen met cello spelen. Met 
veel plezier heeft ze lessen gevolgd bij 
Rata Kloppenburg, Maria Hol en Ran Va-
ron. Op haar zestiende speelde ze solo 
met het Jeugd Strijkorkest Constantijn (nu 
Het Britten). In hetzelfde jaar won ze een 
eervolle vermelding op het Prinses Chris-
tina Concours.  
Ondanks haar passie voor de cello is Han-
neke microbiologie gaan studeren in Wa-
geningen. Na haar afstuderen in 2011 
heeft ze besloten om alsnog voor de cello 
te kiezen. Hanneke heeft gestudeerd bij 
Martijn Vink aan de Luca School of Arts in 
Leuven.  

Ze speelt op een 95 jaar oude Neurer & 
Hornsteiner cello die in 1921 gebouwd is 
in Mittenwald naar het model Stradiva-
rius Cremona. 
 
Sofia Vasheruk  (1988), geboren in Mos-
kou, begon haar pianostudies in haar 
vierde levensjaar. In 2007 heeft Sofia haar 
studie aan het Chopin College cum laude 
afgerond en werd ze uitgenodigd om ver-
der te studeren in Nederland. In de loop 
van haar carrière won zij vele prijzen op 
internationale concoursen. In 2012 heeft 
Sofia haar bacheloropleiding aan het Ar-
tez Conservatorium afgerond met het 
hoogst mogelijke cijfer (10).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  .............. zondag 29 oktober 2017 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:30 uur  
Toegang: ........................................  € 7,50   

 

Het elfje met de kaplaarzen 4+ 
 Interactieve kindervoorstelling met als thema pesten 
 
Els het elfje woont in het bos en doet de 
hele dag wat ze het liefste doet: dansen. 
De bewoners van het bos vinden allemaal 
dat Els goed kan dansen, behalve Razella 
de plaagheks. Iedere bosbewoner is bang 
voor Razella. Want ze plaagt iedereen. 
Razella kan Els niet uitstaan. Op een 
kwade dag besluit Razella om Els te pes-
ten, door haar het dansen onmogelijk te 
maken.  
Ze raadpleegt haar toverboek. Hieruit 
haalt ze een toverspreuk waardoor Els 
voor altijd loodzware kaplaarzen aan haar 
voeten krijgt.  

Razella is uiterst tevreden als Els met de 
zware toverkaplaarzen door het bos 
strompelt.  
Voor Els breekt echter een verdrietige tijd 
aan. Ze kan nooit meer dansen met die 
zware kaplaarzen. Hoe moet ze hier toch 
uitkomen?  
Misschien kunnen kinderen helpen.  
 
Sebastiaan, de verhalenverteller, denkt 
dat hij samen met de kinderen Els wel kan 
helpen. Maar of dat ook echt lukt, is nog 
maar de vraag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  ........ woensdag 1 november 2017 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:50 uur  
Toegang: ......................................... € 5,00   
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 Piepschuim - Zo Doen We Dat Hier  

Een actuele, lichtvoetige voorstelling over grote thema’s en kleine problemen.  
 

Je kent Piepschuim natuurlijk van één van 
de succesvolle eerdere theaterprogram-
ma's. Of je bent één van die tienduizen-
den mensen die Piepschuim gezien heeft 
op festivals als Mundial, De Beschaving, 
De Boulevard of Oerol. In dat geval kom je 
zeker kijken. Maar als je Piepschuim nog 
niet kent, dan is dit je kans: Piepschuim 
komt in jouw theater. Laat je onderdom-
pelen in de wereld die Piepschuim heet. 
  
Zo doen we dat hier is een waanzinnig mu-
zikaal en energiek programma over grote 
thema’s en kleine problemen. Het bevindt 
zich op het snijvlak van muziek, cabaret 
en theater: tomeloze energie, prachtige 
teksten, virtuoze muziek, veel humor, 
sprekende mimiek en soms een verras-
send dansje. Hoe vang je de Nederlandse 
geest? Wat is de mores van deze tijd? Wat 
voor land zijn we eigenlijk geworden? 
Vragen, vragen, vragen en Piepschuim 
zou het antwoord ook niet weten. Maar 
daar gaat dit programma ook niet over.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo doen we dat hier gaat over jou, over 
mij, over ons dus. Over grote thema’s en 
een klein hartje. Dichtbij huis, in de ach-
tertuin met een kopje thee of een goed 
glas bier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met o.a.  Cor Burger, Robbert Koekoek, 
Jacco Westeneng 
Regieadvies: Karel de Rooij 
Datum:  ............ zondag 5 november 2017 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:30 uur  
Toegang: ........................................  € 7,50 

 

Tip Jar 
Americana met uitstapjes naar pop, folk, bluegrass, blues en jazz 
 
Tip Jar is het muzikale project van Bart de 
Win en Arianne Knegt. Bart de Win draait 
al heel wat jaren mee in de muziekwereld, 
was vijftien jaar lang 'Vaste Man' bij Ge-
rard  van Maasakkers, toert met interna-
tionale artiesten als Iain Matthews, Walt 
Wilkins en Birds of Chicago, speelde met 
mensen als Greg Trooper en Kevin Welch, 
gaf les aan jong talent als Shirma Rouse en 
Miriam West en bracht daarnaast onder 
eigen naam drie albums uit.  
Arianne Knegt debuteerde als leadzange-
res bij country- en rockabillygroep 'Mary-
lou & The Good Old  Boys' en maakte deel 
uit van Bart’s band 'The Simple Life'. 

Onder de naam Tip Jar (letterlijk: fooien-
pot) bundelde het tweetal de krachten, 
met als resultaat inmiddels al twee fijne 
duet-cd's met sterke wortels in de ameri-
cana en uitstapjes naar pop, folk, 
bluegrass, blues en jazz.  
 
Harry Hendriks, completeert Tip Jar.  
Eerlijke en pure muziek, waarin steeds de 
essentie en het karakter van het liedje het 
uitgangspunt is. 
 
Bart de Win - zang, toetsen, gitaar 
Arianne Knegt - zang, ukelele 
Harry Hendriks - zang, gitaar, banjo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  ........ zaterdag 18 november 2017 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur  
Toegang: ........................................  € 7,50 

Sintvoorstelling 2+ 
Sinterklaas en het mysterie van de geheimzinnige zak kadootjes 

 
In de sinterklaasvoorstelling draait alles 
om de zak van Sinterklaas. Uiteraard gaat 
er van alles mis; waarom krijgt Piet plot-
seling enorm zin in een broodje haring en 
hoe kan het toch  dat alle kinderen eet-
stokjes van Sinterklaas willen krijgen? 

Een poppenkastvoorstelling van Eva Ha-
mers van poppentheater Aap van Poot, 
geschikt voor alle leeftijden.  
Aansluitend aan de voorstelling  verwach-
ten wij bezoek van Sint Nicolaas en zijn 
Pieterbazen.  

 
 
Datum:  ..... woensdag 22 november 2017 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:50 uur  
Toegang: ........................................  € 5,00 
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Sea Sound Big Band 

 

De Big Band met het breedste repertoire 
 
De Sea Sound Big Band is een band met 
een uniek geluid. Het orkest heeft een 
herkenbaar en eigentijds repertoire met 
een dansbare mix v an bekende swing, 
pop en latin-nummers.  
Zang speelt hierbij een belangrijke rol.  

Veel van de arrangementen zijn gemaakt 
door orkestleider Rob Catlender waar-
door het orkest z'n eigen sound heeft. 
 
Datum:  ........ zaterdag 25 november 2017 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur  
Toegang: ......................................... € 7,50 
 

 

 

Kerst Scratch 

in één dag repeteren en uitvoeren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 16 december 2017 organi-
seert Muziektheater De Ontmoeting een 
volledig verzorgde Kerst 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 meerstem-
mige zang.  
De deelnemers worden om 8:30 uur ver-
wacht. 
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 16 december 2017 
Aanvang concert:  ...................... 20:00 uur 
Zaal open:  .................................. 19:30 uur 
Toegang concert:  ........................... € 5,00 

 

Vooruit, we gaan terug! 
Arie Vuyk speelt Oudejaarsconference 2017   

 
 
 

 

In deze verwarrende tijden is een oude-
jaarsconference van Arie Vuyk een oase 
van rust. Sneller dan trendwatchers, be-
trouwbaarder dan de Enkhuizer Almanak 
en hipper dan opiniemakers maakt Arie 
samen met u de balans op.  
Hij telt de voorraad en zorgt ervoor dat u 
het oude jaar weglacht. 
 

Dubbel genieten want… 
een oliebol hoort er natuurlijk bij! 
 
Datum:  ....... zaterdag 30 december 2017 
Aanvang:  .................................. 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur  
Toegang: ........................................  € 7,50 
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Boutmiddag 
 
Het rad draait ook dit jaar weer op volle 
toeren om blote kippen, kalkoenen, rolla-
des en bijbehorende sapjes, broden en 
kransen weg te geven! U bent van harte 
welkom een gokje te wagen tijdens onze 
traditionele boutmiddag!  
 

Voor elke bezoeker staat er een heerlijke 
kop erwtensoep klaar! 
Datum:  ........... zaterdag 9 december 2017 
Aanvang:  ................................... 15:00 uur 
Zaal open:  ................................. 14:30 uur 
Toegang: ........................................... gratis 
 

 

   

Kerstzangmiddag Rozenburgs Mannenkoor 
 

 Zondagmiddag 17 december 2017 kunt u 
weer meezingen met en luisteren naar het 
Rozenburgs Mannenkoor. 
Het programma zal uiteraard gevuld zijn 
met kerstmuziek, zowel traditioneel als 
modern en dat alles onder de deskundige 
leiding van Martin van Broekhoven.  

Het is nog niet bekend wie er verder aan 
het programma meewerken, dus dat is 
voorlopig nog een verrassing. Volg hier-
voor de Rozenburgse Courant of neem 
een kijkje op: 
www.rozenburgs-mannenkoor.nl 
Datum:  ...........zondag 17 december 2017 
 

   

Kerstconcerten UDI & Popkoor Given 
 
De Rozenburgse Harmonievereniging UDI 
geeft dit jaar een tweetal Kerstconcerten 
met medewerking van Popkoor Given.  
Er zullen zowel door UDI als door 
het popkoor traditionele en minder be-
kende kerstliederen ten gehore gebracht 
worden. Ook staan er enkele gezamen-
lijke nummers op het programma. 
 

Popkoor Given staat onder leiding van Jo-
han van der Zwet.  
De dirigent van UDI is Arjo Briggeman. 
 
Datum:  ......... zaterdag 23 december 2017 
Aanvang:  .................... 14:30 en 20:00 uur 
Zaal open:  .................. 14:00 en 19:30 uur 
Toegang(inclusief consumptie):  ... € 12,50 
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Oosterman Afbouw D.V.O. Repair B.V. RTMuziek 

J.A. de Vries Bouke en Mariëtte de Vries  R.A. de Vries 

Johan 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. - ? - 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 M.D. de Sutter Besters 
Loodgietersbedrijf 
Ringelesteijn B.V. 

Drukkerij Rijpsma  Ant. Kooren B.V. P. van der Kaaij 

Honkvast Makelaardij - ? - KOZIJN & zo 

Optiek Nouveau Opinion Accountants 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 

Excellent Lasergraveren Meenhuis Uitvaartzorg Geertje Timmer - de Jonge 

C.F. Mulders - ? - 
Aannemingsbedrijf 

Verboon Maasland B.V. 

- ? - - ? -  - ? - 

  

CLUB VAN HONDERD 
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Vrijwilliger aan 't woord   
"De financiële positie van Muziektheater De Ontmoeting ziet er gunstig uit. Doelstelling is: alleen geld uitgeven als het er is en 
daarbij is een transparante boekhouding van groot belang. En deze is keurig op orde," aldus Michaël Poolman, de Register Accoun-
tant (RA) van ons muziektheater.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlaardinger van geboorte, maar in 1975 
met vrouw en dochter  naar Rozenburg 
verkast om in de nieuwbouw aan de Bies-
look neer te strijken. Een betaalbare wo-
ning met een tuin. En daar werden  de 
twee zoons geboren. De familie burgerde 
snel in want met naar school gaande kin-
deren en met het lidmaatschap bij de Ro-
zenburgse Badminton Club Sowat werd er 
al snel een leuke kennissenkring opge-
bouwd. Inmiddels zijn de kinderen de deur 
uit en niet meer in Rozenburg woonachtig. 
Traditiegetrouw komen de kinderen en 
kleinkinderen op maandagavond geza-
menlijk bij (o)pa en (o)moe eten. Dat geeft 
een hoop drukte maar dat mag de pret niet 
drukken.   
 
Vrijwilliger 
Een aantal jaren geleden werd Michaël be-
nadert om de jaarcijfers van Muziekthea-
ter De Ontmoeting te keuren en officieel 
betrouwbaar te verklaren en daarmee het 
bestuur te dechargeren. Michaël heeft de 
wettelijke bevoegdheid een officiële ac-
countantsverklaring af te geven. Daarmee 
geef je aan de buitenwacht en de bank een 
professionele en betrouwbare uitstraling. 
Michaël woont in Rozenburg en zag kans 
dit alle jaren belangeloos te doen. Dus vrij-
williger vanaf het prille begin.  
 

Van huis uit heeft hij geen binding met De 
Ontmoeting maar dat is nooit een belem-
mering geweest tijd te nemen en de boek-
houding in te kijken. Niet voor lang meer 
want de pensioendatum nadert en dan 
wordt het tijd voor andere dingen. Het af-
sluiten van boekjaar 2016 zal op korte ter-
mijn plaatsvinden en dan zet Michaël er 
een punt achter. Daarmee niet 'de boel de 
boel' latend, want zijn bedrijf neemt de 
werkzaamheden over. 
 
Stichting Breath Care for Kids 
Naast het werk voor De Ontmoeting is Mi-
chaël belangeloos als penningmeester 
nauw betrokken bij de Stichting Breath 
Care for Kids. Een stichting opgericht in 
1995 door kinderarts Diederik van Heem-
stra en Nico de Borst. Nico de Borst liep di-
verse marathons in het shirt van zijn voet-
balliefde Sparta Rotterdam. Dat bracht zo-
veel positieve publiciteit met zich mee 
dat hij besloot er geld voor goede doelen 
mee in te zamelen. De Borst en Van Heem-
stra besloten hun krachten te bundelen 
om zo kwetsbare kinderen te kunnen hel-
pen die zij op hun reizen door Oost-Europa 
ontmoetten. Zij kozen de internationale 
naam 'Breath' (lucht) omdat er voor het 
marathonlopen 'breath' nodig was én zij 
met de opbrengsten daarvan hulpbehoe-
vende kinderen 'breath' willen geven.  
"In Georgië, Roemenië en Oekraïne van-
gen wij kwetsbare kinderen op; we zorgen 
voor voorzieningen op het gebied van ge-
zondheid, educatie, veiligheid en geestelijk 
welzijn. Wij bieden kinderen in uitzichtloze 
situaties de kans alsnog een evenwichtige 
toekomst op te bouwen," aldus Michaël 
die vanaf 1998 betrokken raakte bij de 
Stichting Breath.  
Meer informatie: www.stichtingbreath.nl 
 
Michaël is als financieel adviseur actief bij 
de bedrijfsactiviteiten van zijn zoons.  
Bram   installeert vanuit een bedrijfsruimte 
in Middelharnis onder de naam Navito 
Energie Solutions zonnepanelen.  
De met hem samenwerkende broer Daniël 
is daar later bij aangesloten en samen 
plaatsen zij ook  kunststof kozijnen. Het vi-
sitekaartje en het voorbeeld daarvan is de 
woning aan De Bieslook. 
 

Rustiger aan doen 
Via de stap van geleidelijkheid worden de 
werkzaamheden voor Michaëls bedrijf 
Opinion Accountants en Belastingadvi-
seurs gevestigd te Capelle aan den IJssel 
overgedragen aan zijn opvolger. Zo kan er 
op een nette manier afscheid genomen 
worden van de klanten en kunnen die ver-
trouwd raken met de opvolger van Mi-
chaël. Wel zal hij nog zijn grote klanten 
met wie in de loop der jaren een goede 
band is opgebouwd blijven adviseren. 
Mede gezien zijn afnemende gezondheid 
(COPD) is het goed dat er meer tijd voor 
hemzelf en de familie komt. Dan komt er 
ook meer tijd voor het lezen van een goed 
boek en kan er wat meer ontspannen naar 
'Match of the Day' gekeken worden, want 
Michaël is een groot liefhebber van het 
Britse voetbal.  
Ook hoeven de steeds veranderende re-
gels in de accountancy middels de ver-
plichte vakliteratuur niet meer nauwkeurig 
gevolgd worden. Wat vaker zal de familie 
Poolman in hun tweede huis in Ouddorp 
bivakkeren of met de caravan er op uit-
trekken. Een groot deel van Europa is 
reeds doorkruist en één keer per vijf jaar 
gaat de hele familie op stap en mogen de 
kinderen bepalen waar de reis naar toe 
gaat. De vorige reis ging naar een vakantie-
park van Center Parcs in Noord Frankrijk 
en in 2018 staat het weer te gebeuren al is 
de bestemming nog niet vastgesteld. Door 
zijn gezondheid is het lastiger geworden 
een reis naar een warm land te boeken. 
Eerder reisde Michaël georganiseerd en in 
gezelschap van zijn dochter onder andere 
door Thailand en Vietnam. Maar Michaël 
ziet niet op tegen het zwarte gat na zijn 
pensionering. Er zijn genoeg interesses en 
zolang de gezondheid van beide het toe-
laat blijven zij actief. En dat is de familie 
Poolman van harte gegund.  
Michaël, bedankt. 
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Vrijwilligers aan 't woord 

Amsterdam en Rotterdam, het gaat al 46 jaar heel goed samen. Dat bewijzen Mary en Piet Bos in hun prachtige appartement 
aan de Koninginnelaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet, ras Rotterdammer en in 1950 op 
Zuid geboren, heeft iets met bootjes en 
geniet, nu hij met pensioen is, elke dag 
van het schitterende uitzicht op Het 
Scheur. Met een open balkon want "wind 
hoort bij het water", aldus Piet. Het had 
wat voeten in de aarde om zo'n apparte-
ment te kunnen krijgen, want toen Piet en 
Mary hun huis op de Zanddijk verkocht 
hadden moesten ze eerst nog een jaar 
overbruggen in een appartement aan de 
Rembrandtsingel.  
Mary vertrok met gemengde gevoelens 
van de Zanddijk want zij had daar met 
veel plezier gewoond. Voor Piet lag dat 
anders want eindelijk kreeg hij een wo-
ning met uitzicht op het water. 
Vanaf zijn jeugd was al duidelijk dat hij, 
net als veel familieleden, op of in de na-
bijheid van het water zou gaan werken. 
Het werd de Holland-Amerika Lijn en als 
varensgezel bracht Piet zijn dagen door 
op de Nieuw Amsterdam en de Grebbe-
dijk. Mary verhuisde toen ze vijf maanden 
oud was al vanuit Amsterdam naar Rot-
terdam. Haar vader kwam te werken bij 
de RET en dan is wonen in Rotterdam wel 
zo comfortabel. Er werd een woning op 
Zuid gevonden niet wetend dat Piet ook in 
de Gaesbeekstraat woonde. Als buurkin-
deren groeiden zij in Feijenoord op en la-
ter, ondanks zijn zeemansloopbaan, was 
Piet Mary niet uit het oog verloren.  
Het mondde uit in een huwelijk in 1971. 
Het stel verhuisde naar Hoogvliet en er 
werden twee zoons geboren. Inmiddels 
was Piet geen zeeman meer. Hij vond 
werk bij de Graan Elevator Maatschappij, 
het huidige European Bulk Services.    

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig 
met het laden, lossen, op- en overslaan 
van droge bulkproducten, zoals minera-
len, agri, biomassa en kolen.  
Volcontinu en dat ruim 40 jaar, getuige 
een mooie glasgravure met daarop een 
elevator die Piet naar aanleiding van zijn 
40-jarig jubileum van de E.B.S. mocht ont-
vangen.  
"Het was hard werken, zwaar en vuil werk 
in de ruimen van honderden schepen. 
Thuis hadden we geen douche en op de 
elevator waste je jezelf met een puts wa-
ter. Thuis in Hoogvliet werd een douche in 
de kast gebouwd en dat was al een hele 
verbetering. Inmiddels zijn op de elevato-
ren wasgelegenheden en hoef je niet 
meer vuil naar huis. Het volcontinu wer-
ken is nooit een probleem  geweest en het 
was in mijn voordeel dat ik altijd en overal 
makkelijk kon slapen", zegt Piet.  
 
Voor Mary was het eveneens geen pro-
bleem. Zij kon haar eigen ding doen en 
toen de familie Bos 30 jaar geleden in de 
Verschansing op Rozenburg neerstreek 
vond zij werk bij schoenenwinkel Nelson 
op het Raadhuisplein. Die werd later over-
genomen door een nieuwe eigenaar. Dat 
duurde tot 2009 want toen besloot de ei-
genaar te stoppen en ging de deur op slot. 
 
Vrijwilligerswerk 
Om de tijd nuttig te besteden bood Mary 
zich aan bij Tafeltje Dekje en later bij De 
Ontmoeting. Er wachtte Mary een warm 
onthaal bij de barploeg en vooral in de 
keuken bij de cateringwerkzaamheden 
voelt zij zich helemaal op haar plek.  
  

Daarnaast is Mary actief als vrijwilligster 
in 't Veerhuis in Blankenburg. "Koffie drin-
ken, een spelletje doen en een praatje 
maken met de bewoners; erg dankbaar 
werk", aldus Mary. Het is Mary die Piet 
ook bij De Ontmoeting betrekt. Aanvan-
kelijk was hij vrijwilliger bij het E.I.C. maar 
inmiddels is Piet een gewaardeerde hulp 
in De Ontmoeting. Aanvankelijk als soep-
keurmeester, maar van lieverlede is hij 
breed inzetbaar in de categorie 'sterke 
man'. En dat met veel plezier.  
Maar er zijn meer dingen waar de familie 
Bos plezier aan beleeft. Piet is een en-
thousiast zanger bij Die Maeze Sanghers 
in Maassluis. Op vertoon van zijn mon-
sterboekje mocht hij zich bij het koor aan-
sluiten. Elke dinsdag vaart Piet over om de 
repetities te volgen. En terwijl Mary zich 
nuttig maakt achter de naaimachine of 
een goed boek leest, zingt Piet zijn Folk- 
en Seasongs. Recentelijk waren de zan-
gers te zien en te horen tijdens een fees-
telijk weekend in Appingedam om daar op 
het Folk & Seasongs Festival Bie Daip het 
30-jarig jubileum van het koor te vieren.  
Een andere liefde van Piet is, hoe kan het 
ook anders als je op Zuid geboren bent, 
Feyenoord. Van 1934 tot 1939 speelde 
zijn vader in het eerste en dan bouw je 
een band op met de club. Op een loterij 
won hij een prachtig Feyenoordshirt en 
het boek Feyenoord onvergetelijk '16-'17 
ligt binnen handbereik. Wedstrijden be-
zoeken doet hij niet meer, maar de be-
langstelling voor de club is groot. 
 
Recreëren 
Naast het zich nuttig maken bij De Ont-
moeting gaan Piet en Mary ook graag een 
eindje fietsen. De omgeving rond Rozen-
burg is prachtig. Je zit zo in Vlaardingen, 
Maasland en de Landtong is en blijft een 
schitterend gebied.  
Maakten zij eerder mooie reizen aan 
boord van een cruiseschip, nu gaan zij lie-
ver vier maal een week weg dan een keer 
vier weken. Storm op zee vindt Piet prach-
tig, maar een weekje Friesland of Brabant 
is ook heel aantrekkelijk. En dat is ze van 
harte  gegund.  
Maar beide maken zich weer op voor een 
nieuw seizoen in Muziektheater De Ont-
moeting. Want ook daar kijken zij naar uit. 
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Vrijwilliger aan 't woord   

Het is donderdag 5 september 1946 als Rens Manse in Rotterdam West wordt geboren. Niet wetend dat op deze gedenkwaar-
dige dag het restant van de uit Amerika geïmporteerde schoenen zonder bon in Nederland verkocht mag worden. En dat volgens 
het Nieuwsblad van het Zuiden.  
 

Slechts 3 jaar woont Rens in Rotterdam. 
Het gezin Manse verkast naar Heemstede 
Vogelenzang alwaar ook de kleuterschool 
werd bezocht. Vanwege het werk van 
Rens' vader gebeurde dit regelmatig. In 
Noordwijkerhout volgt Rens de lagere 
school en doet hij 1 jaar ULO. Toen ver-
trok de familie naar Middelburg en ging 
Rens daar naar de ULO. Omdat leren niet 
zijn ding was solliciteerde Rens bij de Ko-
ninklijke Marine.  
In Hollandsche Rading kreeg hij op het 
Marine Opleidingskamp Hilversum de 
eerste militaire vorming. Daarna volgde 
een elektrotechnische opleiding in Am-
sterdam en na voltooiing daarvan werd 
Rens op Hr.Ms. Ruyter (C 801) geplaatst. 
Drie jaar doorkruiste hij met deze lichte 
kruiser de wereldzeeën.  
Toen werd hij voor een periode van drie 
maanden, midden op zee, overgeplaatst 
op Hr.Ms. De Zeeuw (F 810), een voorma-
lig Amerikaans fregat dat in 1953 in han-
den van de Koninklijke Marine kwam. Na 
nog enige tijd weer op Hr.Ms. De Ruyter 
te hebben gevaren werd Rens op een wal-
functie in Vlissingen geplaatst. Daar lag 
een deel van de mottenballenvloot en 
kwamen de mijnenvegers voor onder-
houd aan de wal. Rens werd als elektro-
monteur belast met het repareren van de 
door mijnenvegers gesleepte elektrische 
kabels, die gebruikt werden voor het on-
schadelijk maken van magnetische- en 
akoestische zeemijnen.  
Inmiddels was Anneke, met wie Rens al 
weer 50 jaar getrouwd is, zwanger. Voor 
de baby echter goed kennis had gemaakt 
met vader Rens werd deze in 1969 over-
geplaatst naar Curaçao. Niet met vrouw 
en kind want dan moest hij voor drie jaar 
bijtekenen. Daar had Rens geen zin in. 
Een roerige tijd volgde want in de ander-
half jaar dat hij er zat was het zeer onrus-
tig op Curaçao. Het paleis van de bisschop 
en meerdere luxe warenhuizen werden 
geplunderd en in brand gestoken. Mari-
niers bewaakten bedrijven, er was een 
avondklok en er waren demonstraties en 
stakingen.  
"Geen omgeving om met een jong gezin 
drie jaar te gaan wonen", vonden Anneke 
en Rens.   

Na acht jaar Koninklijke Marine vond 
Rens werk als elektromonteur.: wasma-
chines leveren, instellen en repareren. 
Leuk werk, maar na anderhalf jaar werd  
Verolme zijn nieuwe werkgever. 
Na nog een half jaar ingewoond te heb-
ben in Vlaardingen verhuisde de familie 
Manse eind 1972 naar Rozenburg, naar 
een nieuwe woning in de Scholekster-
straat. Nog niet wetend dat het bij 
Verolme steeds minder goed ging. Na di-
verse ontslagrondes overleefd te hebben 
gaat Rens zijn eigen weg en vindt werk bij 
Electrolux. Als servicemonteur wasmachi-
nes, koel- en diepvriesinstallaties op loca-
tie repareren. Een leuke tijd maar de vele 
files deden Rens beslissen dichter bij huis 
werk te zoeken.  
"Door mijn lidmaatschap bij carnavalsver-
eniging De Smooksnuivers kwam ik al re-
gelmatig in contact met Den Hartogh 
Trucking B.V. te Rozenburg. En daar werd 
ik in 1987 aangenomen als elektromon-
teur. Tankwagens, inmiddels volgebouwd 
met elektronica, onderhouden." Tot zijn 
V.U.T. leeftijd heeft Rens daar gewerkt. 
De Ontmoeting 
"Toen wij in Rozenburg kwamen wonen 
kenden we niemand. Door ons in het ver-
enigingsleven te storten kregen we al snel 
leuke contacten. De carnavalsvereniging 
was er een van. Ik was opperspreekstal-
meester en in die periode nam Anneke, 
die goed kan zingen, een plaat op. Het 
was een leuke tijd. Voor het vele vrijwilli-
gerswerk mocht ik in 2007 de Vrijwil-
ligerspenning van Rozenburg ontvangen. 
Niet alleen voor het werk bij Vovero en de 
Smooksnuivers, maar ik was ook 11 jaar 
nauw betrokken bij de organisatie van 
'Rozenburg op rolletjes' waar ik ook de 
avonden in de Nieuwe Schans presen-
teerde. Ik ben lid van Volleybal Vereniging 
Vovero. Aanvankelijk als speler en later 
als vrijwilliger achter de bar", aldus Rens.  
Het is ook door zijn barwerkzaamheden 
en zijn V.U.T. dat Rens door Gerard Klif-
man getipt werd om zich als barmede-
werker aan te melden bij De Ontmoeting.  
Maar inmiddels is hij ook met open ar-
men ontvangen in het klusteam voor het 
betere elektrotechnische werk. Daar is al 
veel profijt van getrokken.         

De nieuwe keuken en de nieuw ingerichte 
elektrokast zijn daar een sprekend voor-
beeld van. Samen met onder andere Hans 
de Bruin en Kees de Haan is er recent veel 
werk verzet en werkt alle elektronica naar 
behoren. De volgende klus is het verbete-
ren van kabels en leidingen in de hal en 
toiletten op de begane grond.  
Er is dus nog genoeg werk te doen en met 
de inzet en expertise van Rens Manse 
moet dat zeker gaan lukken.  
 

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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