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THEATERKRANT 11e JAARGANG NUMMER 1 JANUARI 2018 
   

Beste theatervrienden, 
Het was op een verenigingsavond in 2004. Twee mensen praatten over het wel en 
wee van de vereniging waarbij eensklaps het plan gelanceerd werd om met de ver-
eniging de Ontmoetingskerk te kopen. 
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Zo is het min of meer begonnen.  
Later bleek dat ook andere muziekvereni-
gingen deze gedachte hadden. Zo zijn een 
vijftal verenigingen bij elkaar gekomen. 
Gesprekken volgden met het kerkbe-
stuur, de gemeente Rozenburg en de 
raadsleden. Plannen werden gemaakt, 
gelden in de vorm van hypotheek losge-
peuterd, een bestuur gevormd,  statuten 
en een werkplan opgesteld en de in-
richting bepaald. En dat allemaal door ge-
wone mensen als u en ik. Het heeft even 
geduurd, maar dit alles resulteerde uit-
eindelijk in de opening van Muziektheater 
De Ontmoeting op 28 maart 2008.  
 
Anderen waren sceptischer over deze 
plannen. Ja, er waren er die niet konden 
geloven dat samenwerkende Rozen-
burgse muziekverenigingen een dergelijk  
project met elkaar konden realiseren; laat 
staan staande zouden kunnen houden. 
Maar zie nu. We zijn tien jaar verder. Mu-
ziektheater De Ontmoeting staat fraai en 
fier in het middelpunt van Rozenburg. 
Binnen het gebouw bevinden zich trotse 
vrijwilligers en een groot scala aan gebrui-
kers. Functies zijn verdeeld en gebruiks-
momenten op elkaar afgestemd. Vele do-
nateurs ondersteunen de activiteiten. In 
deze tien jaar oogstten wij grote waarde-
ring van de Rozenburgers bevolking; ook 
de Rotterdamse ambtenaren sloten zich 
hier later bij aan.   
 
2018. Het jaar waarin Muziektheater De 
Ontmoeting tien jaar bestaat. Het bestuur 
wil dit moment niet ongemerkt voorbij la-
ten gaan en wil deze verjaardag dan ook 
graag op gepaste wijze met u vieren.  De 
details hoort u nog!  
 

We gaan verder in de richting die we zijn 
ingeslagen, waarbij het meerjarenbe-
leidsplan onze leidraad zal zijn. 
De samenstelling van het bestuur houdt 
ongewijzigd stand, dit in tegenstelling tot 
de programmering, waar variatie hoogtij 
viert. 
 
Vooruitlopend op het jaarlijks te houden 
Groot Dictee van Rozenburg kan ik mee-
delen dat hiervoor een  prominente 
schrijver heeft toegezegd dit te presente-
ren. Wij beschouwen deze toezegging als 
blijk van waardering voor ons werk. 
 
Over onze verdere doelen dit jaar kan ik 
kort zijn. Het bestuur hoopt dat 2018 
even succesvol verloopt als de voor-
gaande jaren. Maar er is ook werk aan de 
winkel in 2018. 
Speerpunten zijn: 
- renovatie van de toiletgroep, gang en 
entree 
- het meerjarenonderhoudsplan  
 
Tot slot een terugblik op 2017. In de me-
dia vernam ik het volgende bericht:  
 
"Mensen waarmee wij samenwerken zijn 
stuk voor stuk prettige mensen. Hierbij 
horen de vaste medewerkers en vrijwil-
ligers van het Muziektheater De Ontmoe-
ting". 
Duidelijker kan het niet zijn.  
 
Namens het bestuur grote dank voor uw 
betrokkenheid en alle goeds toegewenst 
voor 2018. 
 
 
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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VERLEDEN 
 
Hoe het begon… 
 
In juni 2004 vonden reeds de eerste ge-
sprekken plaats. Aan de basis van deze 
plannen stond een vijftal verenigingen; 
het samenwerkingsverband 'Rumoer', 
een begrip in Rozenburg.  
De wens om de plannen te realiseren en 
de haalbaarheid hiervan zijn steeds de 
rode draad geweest in alle gesprekken. 
Het duurde even, maar doorzettingsver-
mogen en geduld werden toch beloond! 
 
Op 11 september 2007 werd Stichting 
Muziektheater De Ontmoeting de trotse 
eigenaar van het kerkgebouw aan de Ko-
ninginnelaan 9 te Rozenburg. 
 
Vanaf die dag draagt de voormalige Ont-
moetingskerk de naam Muziektheater De 
Ontmoeting. 
 
Na een enkele maanden durende verbou-
wing door vele vrijwilligers, werd Muziek-
theater De Ontmoeting feestelijk geo-
pend op 28 maart 2008. 
 
De afgelopen tien jaren zijn aan de ene 
kant voorbij gevlogen, maar aan de an-
dere kant is er buitengewoon veel ge-
beurd. Vooral: heel veel werk verzet! 
Gelukkig hebben we de foto's nog… 
 
Onder het motto: 'met zijn allen de schou-
ders er onder', kun je buitengewoon veel 
bereiken. Dat is met dit fantastische initi-
atief en de uitwerking ervan inmiddels 
wel bewezen; daar hoeft geen politieke 
tegenstander meer aan te twijfelen.  
 
Dat de aanhouder wint, is door de initia-
tiefnemers bewezen. Het kan echter niet 
genoeg gezegd worden dat het hele plan 
alleen kans van slagen heeft gehad door 
de gezamenlijke inzet en de aanwezige 
kwaliteiten binnen de gelederen.  
 
Stichting Muziektheater De Ontmoeting is 
dan ook alle vrijwilligers buitengewoon 
veel dank verschuldigd  voor de inzet van 
de afgelopen tien jaar.  
Er zijn allerlei statistieken voor handen, 
maar de hoeveelheid manuren die er in 
de afgelopen jaren zijn ingestoken moe-
ten we u schuldig blijven.  
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  HEDEN 
 

 Een fantastisch team vrijwilligers staat pa-
raat om de dagelijkse exploitatie te reali-
seren, volledig belangeloos.  
 
Elk met zijn of haar eigen specialisme, 
kwaliteiten of voorkeur voor de diverse 
werkzaamheden. Zo vindt elke vrijwilliger 
zijn weg, om vervolgens met elkaar uit te 
stralen waar we voor staan: een gastvrije 
locatie waar het goed toeven is, waar je je 
welkom voelt onder het genot van een 
goede bak koffie of anderszins. 
 
De diversiteit aan gebruikersgroepen, 
structureel of incidenteel is enorm en 
groeit, voor zover inpasbaar, nog steeds. 
 
De bezetting is anno 2018 meer dan ver-
dubbeld ten opzichte van de beginjaren.  
 
Het team beschikbare vrijwilligers is zeer 
trouw en in aantal stabiel. Het bijzondere 
is dat werving niet eens nodig is.  
Alleen al deze maand melden zich spon-
taan drie enthousiaste mensen zich om 
hun diensten aan te bieden.  
Super toch? 
 
Naast alle verenigingsactiviteiten, cursus-
sen, vergaderingen, etc. draait de be-
scheiden theaterprogrammering nog al-
tijd op volle toeren.  
 
Een uiterst betaalbaar, gevarieerd pro-
gramma, waar bezoekers zich welkom 
weten.  
 
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan 
is in het eerste kwartaal uw theaterticket 
een pauzedrankje waard! 
 
Muziektheater De Ontmoeting is heden-
ten-dage een dynamisch bedrijf, waar 
binnen de eigen grenzen veel mogelijk is, 
waar het team niet snel ergens zijn hand 
voor om draait en waar supersnel geanti-
cipeerd kan worden.  
 
Stichting Muziektheater De Ontmoeting is 
dan ook heel dankbaar voor het vertrou-
wen dat zij geniet van de vertegenwoor-
diging van de gebruikersgroepen, de ge-
bruikers en haar gasten.  
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  TOEKOMST 
 

 Vol goede en frisse moed gaan we de toe-
komst tegemoet.  
In december j.l. is de theaterverlichting 
met een zestal spots uitgebreid, zodat we 
met eigen middelen de theaterprogram-
mering uitstekend kunnen uitlichten. 
 
Naar verwachting kunnen we dit voorjaar 
de versterking van het geluid en alle be-
nodigde voorzieningen gaan verbeteren. 
We twijfelen er eigenlijk niet aan dat Het 
Groot Dictee van Rozenburg en de op-
brengst daarvan een succes worden, zo-
dat we ook dit plan kunnen realiseren. 
Tezamen met de reeds aanwezige lichtta-
fel zijn we op de toekomst voorbereid.  
De technici kunnen zich naar hartenlust 
uitleven. 
 
Wat betreft de nieuwe banken in de foyer 
wordt ons geduld wel een beetje op de 
proef gesteld…  
Tot twee keer toe zijn ze geleverd zonder 
leuning, maar we houden goede moed. 
Gelukkig zijn de tafels en krukken er al wel 
en helemaal naar onze zin. Met de maan-
delijks wisselende expositie in beeld is het 
goed toeven in onze gezellige foyer! 
 
Van foyer tot voordeur staat ons nog wat 
te wachten. In de maanden mei en juni 
worden de mouwen nog eens extra opge-
stroopt. De voorbereidingen zijn al in 
volle gang, maar vanaf 1 mei zult u het 
ook kunnen ervaren.  
De toiletgroep op de begane grond wordt 
volledig gerenoveerd. Een ingrijpende 
operatie, maar ook nu zullen wij, zoals u 
van ons gewend bent, onze uiterste best 
doen de overlast tot een minimum te be-
perken. Maar dat er gewerkt wordt, dat 
kunnen we natuurlijk niet verbergen. De 
exploitatie gaat immers gewoon door. 
Gelukkig hebben we een prachtige sani-
taire voorziening in het souterrain en voor 
wie dit niet kan bereiken zal een oplossing 
voor handen zijn.  
De gang en de hal zullen ook worden 'ge-
stript', waarna plafond en wanden onder 
handen worden genomen. 
 
Tot slot zal tijdens het zomerreces de af-
werking van de vloer plaatsvinden. 
 

Vanaf augustus… pantoffeltjes mee 😉… 
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Het Groot Dictee van Rozenburg 
Dit jaar wordt het dictee geschreven èn voorgedragen door burgemeester Ahmed Aboutaleb. 
 
De PR-commissie van Stichting Muziek-
theater De Ontmoeting organiseert op 
vrijdag 9 maart 2018 de negende editie 
van Het Groot Dictee van Rozenburg. 
Voor deelname aan het dictee worden 
mensen van alle leeftijdscategorieën en 
pluimage uitgenodigd! Dus: jong en oud, 
bekend of minder bekend, een ieder 
wordt hierbij opgeroepen om deel te ne-
men. 
De onderlinge competitie bestaat natuur-
lijk uit het zoveel mogelijk woorden fout-
loos schrijven.  
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. 
 

De geluidsinstallatie in de theaterzaal is 
heel erg toe aan vervanging en uitbrei-
ding. Schrijft u ook mee om dit te realise-
ren? 
Direct na het dictee gaan de correctoren 
aan de slag. Vervolgens neemt burge-
meester Aboutaleb het dictee met alle 
aanwezigen door. De deelnemers kunnen 
vast 'speculeren' en los van het competi-
tie-element zal de correcte spelling moge-
lijk de nodige gespreksstof opleveren. De 
score kan op een groot scherm worden 
gevolgd. Dit betreft de top tien van de 
deelnemersranglijst en de uiteindelijke 
opbrengst van alle goed geschreven 
woorden. 
 
Voor meer informatie en aanmelden: 
www.mtdo.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Groot Dictee is leuk en leerzaam om 
aan mee te doen en tevens sponsort u een 
goed doel!  

Ik schrijf mee van Aa tot Zet… 
 voor de aanschaf van een nieuwe geluidsset! 

 
 

Podiumplaatsen 
Meedoen is belangrijker dan winnen… 
 

 

 
In het verleden behaalde resultaten… 
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Frans Van Bezien 1e 11                             

Betsy Ohlsen 2e 18                     2e 2 1e 9 

Tineke Quak 3e 19                             

Pia Kleijwegt     1e 13 2e 23                     

Linda van der Klooster     2e 15                         

Robin Negenborn     2e 15             2e 4         

Wim Weenink         1e 20 1e 2         3e 5 3e 14 

Paméla Blok         2e 23                     

Erik Ammerlaan             2e 4     2e 4         

Marthe van den Berg             3e 5                 

Mariëtte de Vries                 1e 8     1e 2 2e 11 

Akke de Vries                 2e 9             

Judith de Heer                 3e 10             

Ria van Stappen                 3e 10             

Jasja de Ruiter                     1e 3         
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Geteld vanaf de opening telt Muziekthea-
ter De Ontmoeting dit voorjaar 10 jaar.  
Zo'n mijlpaal laten we natuurlijk niet on-
opgemerkt voorbij gaan.  
Om te beginnen is in het eerste kwartaal 
uw theaterticket een pauzedrankje 
waard. 

 
Zoals u van ons gewend bent, houden wij 
elk jaar rond onze verjaardag een dag 
Open Huis in de vorm van De Dag van de 
Amateurkunst. Zo ook dit jaar, maar na-
tuurlijk met een extra feestelijk tintje. 
Wij hopen al onze relaties te verwelko-
men op die dag.  

 
We besluiten met het omkeren van onze 
fooienpot voor het jaarlijkse feest voor 
onze vrijwilligersschare.  
Een feest waar nog lang over nagepraat 
zal worden…  

 

Dag van de Amateurkunst 
Een evenement voor alle liefhebbers en beoefenaars van muziek, dans, theater, fotografie en beeldende kunst. 
 
Op deze dag krijgen alle amateurkunste-
naars 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.  
 
 

Kunst op stelten! 
De dag komt bol te staan van de activitei-
ten, er is ruimte voor optredens, exposi-
ties en informatiestands. 
 
Wilt u deelnemen aan de Dag van de 
Amateurkunst? Dat kan!  
Iedere amateur-kunstenaar of vereniging 
kan deelnemen aan de Dag van de Ama-
teurkunst. 
 
Aanmelden kan via: www.mtdo.nl  
  

 

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 

Bovendien is er volop gelegenheid om on-
der het genot van een kop koffie, soep of 
een drankje met elkaar bij te praten.  
 
Datum:  ...............zaterdag 24 maart 2018 
Tijd:  ................................ 11:00-16:00 uur 
Zaal open:  ................................ 10:30 uur  
Toegang: .........................................  gratis   
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Nieuw in het theater: Longpunt Rozenburg 

De ideale ontmoetingsplek waar u meer over longziekten te weten kunt komen. 
 
Als longpatiënt heeft u veel aan uw arts of 
verpleegkundige, maar wat u van andere 
patiënten hoort, is minstens zo waarde-
vol. U leert van andermans ervaring.  
Dat kan bij Longpunt, de maandelijkse 
ontmoeting die het Longfonds organi-
seert voor longpatiënten, hun omgeving 
en zorgverleners.  

Voor u als patiënt en uw omgeving is 
Longpunt de plek om ervaringen uit te 
wisselen, tips op te doen en zorgen te de-
len.  
U kunt hier zorgverleners ontmoeten en 
met hen in gesprek gaan.  
Daarnaast ontmoet u vrijwilligers van het 
Longfonds. 
 
Meer informatie: 
www.longfonds.nl   

Slaapproblemen en slaapapneu 
Datum:  .............woensdag 14 maart 2018 
Tijd:  ................................ 14:00-16:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:30 uur  
Toegang: .........................................  gratis   
 
Mondharmonica spelen als therapie 
Datum:  ................ woensdag 16 mei 2018 
Tijd:  ................................ 14:00-16:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:30 uur  
Toegang: .........................................  gratis   

 

Snertbingo 
   
Met het traditionele Bingospel zijn mooie 
prijzen te verdienen. 
  
In de pauzes is er overheerlijk erwten-
soep van het huis verkrijgbaar voor 

slechts € 2,00 per kop.  

Datum:  ............. zaterdag 3 februari 2018 
Aanvang:  .................................. 15:00 uur 
Zaal open:  ................................. 14:30 uur 
Toegang: .........................................  gratis   

 

 

Speelgoed- en Kledingbeurs  

 
Grijp uw kans! Tafels zijn te huur voor 

€ 5,00 per meter.  
Een beurs voor speelgoed en kleding voor 
alle leeftijden!. 
Om organisatorische redenen is vooraf 
reserveren noodzakelijk!  
 
 

 
Reserveren kan per e-mail:  
beheer@mtdo.nl  
 
Bijkomen met een lekkere bak koffie be-
hoort ook nog tot de mogelijkheden.  
 
 

 
Speelgoed- en Kledingbeurs 
Datum:  ................. zaterdag 14 april 2018 
Tijd:  ............................... 10:00 - 12:00 uur 
Toegang:  ......................................... gratis  

 
 

 

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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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.  

Change of Key 
Country & Side Roads 
 
Change of Key, bekroond met diverse Ne-
derlandse Country Music Awards, is niet 
in één muzikaal hokje te plaatsen. Hun 
muziek is een mengeling van 'Country & 
Side Roads'. Naast Countrymuziekzijn ook 
zeker de invloeden van Americana, Sin-
ger/songwriter, Bluegrass en Easy liste-
ning verweven.  
 
Naast hun vaak autobiografische songs 
zullen ook een aantal covers de revue pas-
seren. Daniëlle, Joop en Marijke begelei-
den zichzelf op diverse instrumenten, van 
mandoline tot banjo, van gitaar tot key-
board, van ukelele tot mondharmonica.  
 
In een semi-akoestische opstelling dan 
wel in een totaal akoestische setup, ze 
weten de luisteraar telkens weer te ver-
rassen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De loepzuivere stem van Daniëlle, in com-
binatie met de warme vocalen van Ma-
rijke en Joop is een lust voor het oor. 
Kortom, genoeg ingrediënten voor een 
muzikaal afwisselend programma 'Coun-
try Side & Roads'.   
 
Datum:  ................ zondag 21 januari 2018 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:30 uur  
Toegang: .........................................  € 7,50   

Mannetjes met plannetjes 2+ 
Een stoere, energieke en beeldende voorstelling over drie mannetjes, een kooi en 
een vogel. En heel veel plannetjes. 

 
De mannetjes zijn op weg. Ze zijn onder-
weg naar hun favoriete plek in het bos. In 
hun armen hebben ze takken, planken, 
touw, dekens…  
Ze gaan namelijk een hut bouwen!  
Tenminste, dat denken ze. Maar op hun 
favoriete plek in het bos vinden ze iets wel 
heel erg vreemds. Een kooi! Een kooi met 
een vogeltje erin! Naast de kooi ligt een 
briefje. 
 
'Wat fijn dat jullie mijn vogeltje hebben 
gevonden! Ik kan er niet meer voor zorgen 
en daarom moeten jullie dat voor me 
doen. Liefs, Oma.  
PS: wat je ook doet, laat de vogel niet uit 
de kooi!' 
 
De plannetjes van de mannetjes verande-
ren! Nu hebben ze geen hut maar een 
kooi met een vogel! Te gek!  
Wat zullen ze daar eens mee gaan doen? 
Niet uit de kooi laten zegt oma, maar vo-
geltjes horen toch te vliegen? Hij komt 
heus wel weer terug! Of niet? De man-
netjes gaan aan de slag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'Mannetjes met Plannetjes' is een totaal-
beleving voor de hele familie.  
 
De voorstelling wordt aangevuld met acti-
viteiten vooraf in de foyer en workshops 
achteraf. Een peutervoorstelling die voor 
de hele familie een waanzinnig leuke mid-
dag uit is!   
 
Datum:  ................ zondag 28 januari 2018 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:50 uur  
Toegang: .........................................  € 5,00   
 

THEATERPROGRAMMA 
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Oost West Schomphout Best 
Komedie door Toneelgroep ODO 

 
Schomphout is een dorpje aan de rand 
van de Veluwe met aardige, zeer betrok-
ken inwoners zoals Nelly en Janneke.  
Zij zijn geboren en getogen in het dorp en 
zullen met hand en tand de rust en vrede 
in hun lieflijke woonplaats verdedigen. Als 
de plaatselijke supermarkt dreigt te ver-
dwijnen en een onbetrouwbaar heer-
schap hun te veel voor de voeten loopt, 
gaan de dames, ondanks hun drukke 
werkzaamheden,  over tot actie. En daar 
hoort hier en daar een leugentje om best-
wil bij, ja, en een paar verkleedpartijen en 
je moet sommige mensen een beetje de 
verkeerde kant op sturen, maar dan komt 
het goed.  

Als er niks misgaat….. Ach, in dat geval is 
er altijd nog een plan B en dan valt er ook 
vast wel een aap aan de mouw te passen.  
 
Spring achterop opa’s fiets, kijk uit voor 
de hond en zorg er voor dat die kleine niet 
gaat huilen. Dan komt alles goed in 
Schomphout. 
 
Datum:  ............. zaterdag 3 februari 2018 
Aanvang:  .................................. 20:00 uur 
Zaal open:  ................................ 19:30 uur  
Toegang: ........................................  € 7,50 
 

 

 

 Love is in The Air  
Gemengd Koor Spijkenisse o.l.v. Ardjoena Soerjadi 
 
Het is bijna 14 februari: Valentijnsdag. 
Dus moet er wel "Love in The Air" zijn! 
 
Het Gemengd Koor Spijkenisse zingt over 
de liefde, zoals op muziek gezet door Mo-
zart en Verdi.  
Maar ook over liefdesverdriet, vertolkt 
door moderne componisten als Elgar en 
Sondheim.  

Het koor wordt daarbij begeleid op de pi-
ano door Jeroen Liedorp en staat onder 
leiding van dirigent Ardjoena Soerjadi. 
 
 
Datum:  .............. zondag 11 februari 2018 
Aanvang:  .................................. 14:00 uur 
Zaal open:  ................................ 13:30 uur  
Toegang: ........................................  € 7,50 

 

 

I Sing  
Theaterconcert Helen Botman 
 
Zangeres Helen Botman (o.a. La Luna) 
gaat - samen met haar droomtrio muzi-
kanten - in het programma 'I Sing' een 
muzikaal avontuur aan, op zoek naar de 
ultieme expressie. De vertelkracht van de 
folk, de lichtvoetigheid van de pop en het 
experiment van de jazz wisselen elkaar 
speels af, en daartussendoor deelt Helen 
haar herinneringen, ervaringen en inspi-
raties. 
 

Met het verschijnen van haar soloalbum 'I 
Sing' heeft zangeres Helen Botman een 
nieuwe koers ingezet.  
 
Ze laat zich niet alleen horen als vocaliste 
met een fantastische stem, maar ook als 
begenadigd songwriter en storyteller. Ze 
boeit, ontroert en ontwapent met haar 
authentieke performance. 

Niet alleen haar eigen, persoonlijke songs 
krijgen alle ruimte. Ze brengt ook een ode 
aan Joni Mitchell, een van haar grote 
voorbeelden. En ze laat haar publiek ken-
nismaken met het plezier, de eenvoud én 
diepgang van jazz-zangeres Abbey Lin-
coln. 
 
Wie zich laat raken door 'I Sing', wordt 
deelgenoot van het spetterende spelple-
zier, de vibes en de passie waarmee Helen 
en haar mannen de wereld muzikaal kleu-
ren. Met als verbindend element haar on-
weerstaanbare stem, waarmee ze onder-
streept wat haar boven alles drijft: 'I Sing'. 
 
Datum:  ........... zaterdag 24 februari 2018 
Aanvang:  .................................. 20:00 uur 
Zaal open:  ................................ 19:30 uur  
Toegang: ........................................  € 7,50 

 

THEATERPROGRAMMA 
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Risoluto 
Accordeonconcert 
 
Tien accordeons, een slagwerker en een 
zangeres, dan hebben we het over Accor-
deon Club Risoluto.  
Een optreden van Risoluto staat garant 
voor een middag gezelligheid. Het reper-
toire van Risoluto is overigens zeer breed, 
en loopt uiteen van bewerkingen tot oor-
spronkelijke accordeonmuziek, van klas-
siek tot pop, van jazz tot folk.  
 
Datum:  ................... zondag 4 maart 2018 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:30 uur  
Toegang: .........................................  € 7,50   
 

  

 

Duizendpoot is moe 4+
 

 

Een vrolijke muzikale voorstelling over een bijzondere vriendschap 
 

De buren mevrouw Duizendpoot en 
meneer Krekel zijn heel verschillend. Ze 
praten nooit met elkaar. Maar dan is er 
opeens een zoekgeraakte brief die hun 
leven verandert.  
 
Het voorleesprentenboek 'Duizendpoot 
is moe…' vormt de basis van deze vro-
lijke muzikale theatervoorstelling met 
grappige gebeurtenissen en leuke lied-
jes om mee te zingen.  
  

Datum:  ...............woensdag 7 maart 2018 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:50 uur  
Toegang: ........................................  € 5,00   

  

 

LAVAkantie 

Vocal Group LAVA 
 

De vrouwen delen het plezier van het 
sámen zingen en dat doen ze a capella … 
met de stem als instrument, puur en 
kwetsbaar, mooi om met en naar elkaar te 
kleuren in klank en ritme. 
Een lied is meer dan woorden en muziek. 
Met veel aandacht voor tekstinterpretatie 
brengt de groep een muzikaal verhaal.  
 
Datum:  ............... zaterdag 17 maart 2018 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur  
Toegang: .........................................  € 7,50 
 

  

  

THEATERPROGRAMMA 
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Bevrijdingsconcert 
 
 Op 5 mei vieren we dat we sinds 1945 in 

vrijheid leven.  
We vieren het leven in een democratische 
rechtsstaat en de afwezigheid van oorlog. 
 
Ter gelegenheid van het feest van de vrij-
heid wordt er op 5 mei a.s. een bevrij-
dingsconcert met samenzang georgani-
seerd. 

Een afwisselend programma met mede-
werking van … 
Meer informatie over het programma 
binnenkort op onze website:  
www.mtdo.nl 
 
Datum: .................... zaterdag 5 mei 2018 
Aanvang: ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur 
 

Wellness Beurs 
Wellness in de breedste zin van het woord: alles waar je blij van wordt en wat goed voor je is! 
 
Het doel is een gezellige, inspirerende en 
sfeervolle beurs te bieden met een breed 
en gevarieerd aanbod van stands op het 
gebied van spiritualiteit & wellness met 
alles voor lichaam, geest en ziel.  
 
Iedere dag moeten we zoveel van ons 
zelf. De dagelijkse boodschappen, eten 
koken, werken en zorgen dat het huishou-
den draait. Hoe mooi zou het zijn als je dit 
alles kunt doen zonder een gevoel van 
stress. Dat je vanuit een ontspannen ge-
voel de dag begint en 's avonds energie 
over hebt…  
 
In onze sfeervolle zaal is ruimte voor di-
verse stands. 
We verwachten op de beurs een divers 
aanbod te kunnen presenteren van be-
handelingen, consulten, tot de verkoop 
van prachtige artikelen.  
 
Standhouders kunnen zich aanmelden via 
de website: www.mtdo.nl  
 
Meer informatie over het programma en 
de diverse stands kunt u medio april ver-
wachten in de plaatselijke krant en op de 
website.  
 
Datum:  .................. zaterdag 26 mei 2018 
Tijd:  ................................ 11:00-16:00 uur 
Toegang: .........................................  gratis 

  

 
 
  

ACTIVITEITEN 
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Oosterman Afbouw D.V.O. Repair B.V. RTMuziek 

J.A. de Vries Bouke en Mariëtte de Vries  Eric en Dineke Mulders 

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 

Lenn Popkoor Given Hoogendonk vof 

Stephan van der Vegt Meenhuis Uitvaartzorg Geertje Timmer - de Jonge 

C.F. Mulders - ? - 
Aannemingsbedrijf 

Verboon Maasland B.V. 

- ? - Excellent Lasergraveren - ? - 

 

CLUB VAN HONDERD 
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Rozenburgse Harmonievereniging UDI 
Jaarlijkse Uitvoering 
 
Gewoontegetrouw geeft de vereniging in 
het voorjaar een concert voor haar 
donateurs. Voor wie dit (nog) niet is, zijn 
er kaarten te koop.   
Dit jaar staat de uitvoering in het teken 
van de liefde.  
De voorbereiding voor een fraai 
afwisselend programma is reeds gestart 
onder de bezielende leiding van dirigent 
Arjo Briggeman.  
 
Meer informatie op Facebook en website: 
www.udi-rozenburg.nl    
 
Datum:  ................. zaterdag 14 april 2018 
Aanvang:  .................................. 20:00 uur 
Zaal open:  ................................ 19:30 uur 
Toegang: ......................................  € 10,00 

  

 

Rozenburg's Got Talent 

 
Een evenement waarbij kinderen hun 
kwaliteiten tonen op het gebied van zang, 
dans en het bespelen van verschillende 
muziekinstrumenten. 
Een uniek samenwerking van de diverse 
disciplines staat garant voor de organisa-
tie. 

Deelnemers zijn:  
Leerlingenopleiding UDI, Kinderkoor De 
Rozenhorst o.l.v. Marrie Bijl, Leerlingen 
van gitaarstudio Erik de Beer  en Double 
Feet Kids o.l.v. Lillian van Beek.  

Datum:  ................. zaterdag 21 april 2018 
Aanvang:  ................................... 15:00 uur 
Zaal open:  ................................. 14:30 uur 
Toegang: .........................................  gratis 
 

 

Rozenburgs Mannenkoor                                                               
Zomeravondconcert   
   
Het Rozenburgs Mannenkoor sluit het sei-
zoen af met een zomeravondconcert in 
Muziektheater De Ontmoeting.  
 
Tijdens dit concert komt de veelzijdigheid 
van het Rozenburgs Mannenkoor in het 
repertoire volledig tot uiting. Een zomer-
avondconcert waar de nummers met 
overgave worden gezongen.  
Met veel volume en klank als het Russisch 
moet klinken, maar ook als het moet, te-
der en zacht. En natuurlijk is ook het ge-
zellige zeemanslied bij dit koor in goede 
handen. Het concert staat onder leiding 
van dirigent Martin van Broekhoven.  
Zie ook www.rozenburgs-mannenkoor.nl  
 
Datum:  ................ donderdag 12 juli 2018 
Aanvang:  .................................. 19:30 uur 
Toegang: .........................................  gratis  

  

 

ACTIVITEITEN 
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Vrijwilliger aan 't woord   
Niet nadrukkelijk aanwezig, meer op de achtergrond, maar wel een stille kracht en nauwelijks weg te denken uit Muziektheater de 
Ontmoeting. Dan heb je het over Marina Nattekaas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marina zag in 1960 het levenslicht op Rot-
terdam-Zuid. Met drie oudere zussen deed 
zij daar de eerste schoolervaring op om op 
8-jarige leeftijd te verhuizen naar wat later 
één van de grootste wijken van Rotterdam 
zou worden, Rotterdam-Ommoord.  
Een toen volop in ontwikkeling zijnde 
nieuwbouwwijk met nieuwe woningen 
met een tuin, nieuwe winkels en een 
nieuwe school. Het voortgezet onderwijs 
werd gevolgd in Alexanderpolder.  
Werken leek Marina leuker dan op school 
zitten en op 17-jarige leeftijd kwam zij te 
werken bij Internatio-Müller, het latere 
Imtech, een conglomeraat van meer dan 
100 bedrijven met vestigingen verspreid 
over de hele wereld die allen actief waren 
in de industriële dienstverlening.  
De computer had zijn intrede gedaan bij de 
grote administraties en daar moesten pro-
gramma’s voor ontwikkeld worden. Kleine 
programma’s geschreven in een gestan-
daardiseerde programmeertaal COBOL. 
Daar vond Marina haar werk en uiteinde-
lijk haar Peter. Want ook Peter was daar 
werkzaam. Op 19-jarige leeftijd trouwde 
ze met Peter, stopte met werken en ver-
huisden ze samen naar Hellevoetsluis.  
En dat voelde goed. Er werden twee kin-
deren geboren, Esther woont in Nieuwer-
kerk aan den IJssel en zoon Youri woont in 
Rijswijk. Inmiddels zijn er 5 kleinkinderen, 
de oudste kleindochter is 10 jaar, dan is er 
een tweeling van 9 jaar oud, nog een klein-
dochter van 4 jaar en de jongste, een klein-
zoon is 1 jaar oud.   
  

Marina en Peter zijn met veel plezier 1 x 
per twee weken oppas oma en opa.  
 
Rozenburg 
Reeds 34 jaar wonen Marina en Peter in 
Rozenburg en door het werk en door het 
actief deel te nemen aan het verenigings-
leven zijn ze volledig ingeburgerd. Na een 
aantal jaren zich alleen met de opvoeding 
en het huishouden bezig te hebben gehou-
den werd Marina aangenomen bij Schil-
dersbedrijf Budding in de Emmastraat. Ze 
had geen verstand van verf, maar ‘waar ik 
geen verstand van heb, dat kan ik leren’ al-
dus Marina. En zo geschiedde. 10 jaar lang 
deed ze de verkoop van verf en behang 
met veel plezier. Omgaan met klanten en 
adviseren was haar op het lijf geschreven.  
Maar door een tip van een buurvrouw sol-
liciteerde Marina met succes op een func-
tie in de Rozenburgse bibliotheek. Heel an-
der werk, maar wel erg leuk. Al snel dook 
Marina de boeken in en wel om een oplei-
ding marketing en communicatie te gaan 
volgen. In combinatie met haar IT-achter-
grond en de voortschrijdende automatise-
ring bleek dat een goede keuze.  
Toen in 2010 Rozenburg onder Rotterdam 
kwam te vallen had dat ook consequenties 
voor de Rozenburgse bibliotheek. Mee-
gaan in het grote Rotterdam of een over-
stap maken naar de Bibliotheek Zuid-Hol-
landse Delta. Het werd de laatste en sinds 
2010 werkt Marina vanuit Hellevoetsluis 
en verzorgt van daaruit IT-zaken en de 
marketing en communicatie voor zeven bi-
bliotheken en 45 aangesloten scholen. En 
dat in 25 uur per week. 
 
Zingen 
Toen Marina nog in Hellevoetsluis woonde 
zong zij in het Helvoets Dameskoor.  
Eenmaal in Rozenburg beland stapte Ma-
rina over naar Free Time, een jongeren-
koor van de Rozenburgse Katholieke Kerk. 
Toen dit koor ter ziele was, sloot Marina 
zich aan bij het in 1975 opgerichte Inter-
kerkelijk Jongerenkoor Militia Christi. Later 
werd de naam veranderd in Canticum No-
vum.  
Daarin vervulde Marina eerder een be-
stuursfunctie, maar nu verzorgt zij naast 
het actief meezingen ook de PR.  
 

Marina zingt ook nog in Popkoor Given, 
een koor met een repertoire dat popsongs  
van alle tijden omvat. Ook daar is de PR in 
handen van o.a. Marina.    
Daarnaast maakt ze ook nog deel uit van 
het Luma Vocaal Ensemble. Gemiddeld 
wordt er twee keer per jaar opgetreden en 
de opbrengst van deze concerten komt ten 
goede aan de Stichting Luma.  
Een nobel doel en dat zingt heerlijk!   
 
V.O.M.I. 
Door omstandigheden kwam de volledige 
administratie van VOMI-Nederland in 
huize Nattekaas terecht. De VOMI is een 
vereniging van organisaties, waarvan de 
leden veteranen, oud-verzetsmensen, 
oud-militairen, verwanten en sympathi-
santen kunnen vertegenwoordigen.  
 
De ledenadministratie wordt door Marina 
bijgehouden en is inmiddels vanzelfspre-
kend geautomatiseerd. En natuurlijk was 
er behoefte aan een website. Na verloop 
van tijd had VOMI-Nederland een door Pe-
ter gebouwde website. Waar Marina trots 
op is, is dat zij alle bestuursleden ondanks 
hun vaak hoge leeftijd nog achter de com-
puter heeft weten te krijgen. 
 
Muziektheater 
Twee keer per week geniet Marina in De 
Ontmoeting van het repeteren en de ge-
weldige akoestiek van de grote zaal. Maar 
om de dagen goed gevuld te krijgen is Ma-
rina ook nog als vrijwilligster betrokken bij 
het wel en wee van De Ontmoeting.  
Zo is zij al vele jaren betrokken bij de sa-
menstelling van het jaarlijkse theaterpro-
gramma. 
Het nieuwe programma 2018/2019 is 
reeds in voorbereiding en elk half jaar 
vindt een evaluatie plaats over de achter-
liggende theaterprogramma’s. Daarnaast 
wordt de theaterkrant en natuurlijk ook dit 
stukje tekst, waar nodig, gecorrigeerd.  
Tijdens het Groot Dictee van Rozenburg is 
Marina ook steevast als corrector aanwe-
zig. Al met al dus een zeer betrokken vrij-
willigster die met veel respect over al die 
andere vrijwilligers praat, maar daarbij 
zichzelf vergeet. Met dit stukje wordt dat 
wellicht enigszins bijgesteld.  
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Vrijwilliger aan 't woord 

Heel gezellig samen met Jeanne genieten en veel van de wereld zien en daarbij zijn hobby's  fotograferen, bouwen  van minia-
tuur (stoom)machines en kennis overdragen aan gemotiveerde mensen, dat is de rode draad in het leven van Pieter de Jong. 
 
Geboren Maassluizer, anno 1951 vlak 
naast de pont op  't Hoofd. Toen nog een 
dorpje op zich met zeventien buurtwin-
kels en sinds 1974 ten koste van ruim 100 
woningen, doorsneden door de Deltadijk. 
Een dijk die het achterland moest be-
schermen tegen hoog water maar niet 
kon voorkomen dat de woningen die op ’t 
Hoofd zijn blijven staan tot de ingebruik-
name van de stormvloedkering in 1996 
regelmatig last hadden van een hoge wa-
terstand. En in die omgeving groeide Pie-
ter op.  
Na de lagere school deed Pieter de MULO-
A gevolgd door -B met als extra vakken al-
gebra, meetkunde (o.a. goniometrie) en 
fysica (natuurkunde inclusief mechanica). 
Vakken waar Pieter veel interesse voor 
toonde en die hem later goed van pas 
zouden komen. In de schoolvakanties 
werkte hij op voorspraak van pa als hulp-
bode op het stadhuis aan de Hoogstraat 
en in dependance, de 'Rode Villa' op de 
Govert van Wijnkade.   
 
Werken 
Het echte werk begon bij Holland Electro 
in de Marconistraat in Rotterdam in de 
functie van tekenaar/lichtdrukker, daarbij 
handig gebruik makend van de inmiddels 
opgedane ervaring in zijn eigen doka. Fo-
tograferen was toen al zijn grote hobby. 
Daarnaast volgde hij een aantal avonden 
per week een studie MTS werktuigbouw. 
De volgende werkgever werd Lely Indu-
stries in Maasland. Als constructeur/teke-
naar verzeilde Pieter in de bungalow-
bouw. Dichter bij huis, maar niet voor 
lang. Een kameraad werkte bij Ferro Hol-
land en vond Lely een interessant bedrijf. 
Pieter kwam bij Lely niet verder, want hij 
kon niet doorstromen naar de ontwikkel- 
en octrooiafdeling. De ruil werd snel ge-
sloten en Pieter kwam in dienst van Ferro. 
Niet voor lang, want na een geslaagde sol-
licitatie bij Ketjen Carbon kwam Pieter op 
Rozenburg terecht. En dat was inclusief 
een woning. Een leerzame periode van 
twaalf jaar met erg veel vrijheid van han-
delen volgde.  
In die tijd werd ook de avondschool ge-
volgd en in dit geval de opleiding tot be-
voegd docent. Om de opleiding succesvol 
te kunnen afronden moest Pieter stage lo-
pen en wel op de in Brielle gevestigde LTS.  

Pas op de KMBO-Rijnmond Zuid in Brielle 
werd het echt leuk. Daar werkte Pieter 
met gemotiveerde leerlingen, die na een 
gedegen opleiding direct in de omlig-
gende bedrijven werk vonden.  
Pieter was daarin een sturende kracht, 
want zo kocht hij voor school b.v. een di-
gitaal bestuurbare machine, daarmee de 
eerste school in Nederland zijnde die zich 
een dergelijke machine kon permitteren.  
Na 14 jaar op school gewerkt te hebben 
verkaste Pieter naar de Sociale Werk-
plaats De Welplaat in Spijkenisse.  
Uiteraard naar een omgeving met machi-
nes en metaal en met, niet te vergeten, 
bijzonder gemotiveerde mensen om zich 
heen. Een afdeling die 'dat kunnen wij 
niet' niet kende. Er werd een compleet 
machinepark aangeschaft, inclusief lasro-
bot. Met de veelheid en verscheidenheid 
aan opdrachten die Pieter met zijn acqui-
sitie binnenhaalde was het plezierig wer-
ken.  
 
Hobby’s 
Totdat vier jaar voor de pensioendatum 
de afdeling werd opgeheven. Na 42 jaar 
bij verschillende bedrijven gewerkt te 
hebben viel het doek en wachtte het 
zwarte gat, zou je denken.  
Dat viel reuze mee, want er waren en zijn 
hobby's genoeg. Zo kan het gebeuren dat 
je Pieter op een zelfgemaakte modulaire 
ligfiets tegenkomt. En dan met een door 
hem ontworpen en inmiddels door de 
vakhandel overgenomen inwendig aan-
drijfsysteem. Voor een tochtje naar Goes 
draait hij zijn hand niet om. Een hobby die 
twaalf jaar geleden op een camping be-
gon.  
Maar in zijn huis kom je ook allerlei ver-
schillende zelfgemaakte en op stoom 
werkende machines in modelformaat te-
gen. Op een draaibankje en frees worden 
de onderdelen vervaardigd en de metalen 
komen uit de oud ijzer container.  
 
Naast al het werk zag Pieter nog kans om 
te trouwen met Jeanne en vier kinderen 
groot te brengen..  Drie dochters en een 
zoon, waarvan de jongste dochter op Ro-
zenburg woont. Inmiddels zijn er zes 
kleinkinderen en één keer per twee we-
ken is Pieter oppas opa in Dorst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De techniek is in de familie gebleven, 
want zoonlief doet iets met de deeltjesfy-
sica waarin atoomkernen tot in de buurt 
van de lichtsnelheid worden gebracht. 
Een dochter zit in het onderwijs, de an-
dere heeft een internetwinkel in cavia-ar-
tikelen en een dochter heeft na een stu-
die TU natuurkunde ook haar plek gevon-
den. 
 
Ontmoeting  
Samen met Peter Kaijen werd ruim tien 
jaar geleden een fotocursus opgestart. In 
De Ontmoeting is de Fotocursus-Rozen-
burg inmiddels een begrip. Met maande-
lijkse bijeenkomsten, excursies, thema-
avonden, Photoshop, portretfotografie, 
foto's bekijken en beoordelen en als af-
sluiting van het seizoen de jaarlijkse expo-
sitie in de Bibliotheek. Tussentijds is het 
werk van de cursisten en van Pieter ook te 
bewonderen op de Dag van de Amateur-
kunst en bij de opening van het theater-
seizoen. Muziektheater De Ontmoeting 
bleek een gastvrije omgeving voor Pieter 
en na een sollicitatie werd hij ook toege-
laten tot de onderhoudsploeg. Eén van de 
laatste grote klussen die is afgerond is het 
aanbrengen van isolatiemateriaal achter 
de schuine wanden in de bijzalen. Een klus 
die Pieter samen met Kees de Haan suc-
cesvol wist af te ronden. En ook nu kun je 
Pieter met hamer en zaag op de vrijdagse 
klusdag in het theater tegenkomen. En 
dat hopelijk nog vele jaren.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Goniometrie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurkunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mechanica
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Met oog voor uw drukwerk! 

 
   DRUKKERIJ RIJPSMA 
 
    

   Emmastraat 12 - 3181 GE Rozenburg 
   T: 0181 212991 - F: 0181 218898 
   www.drukkerijrijpsma.nl 

         

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


