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THEATERKRANT 8e JAARGANG NUMMER 2 SEPTEMBER 2015 
   

Beste theatervrienden, 
Wederom mag ik u het voorwoord presenteren, ditmaal in de 2e editie 2015 van de 
theaterkrant van Muziektheater De Ontmoeting. 
Ik wil even stil staan bij wat er dit jaar gepasseerd is; zonder verleden is er tenslotte 
geen toekomst. 
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De bezoekers onder u die belangstelling 
hebben getoond voor de al gepresen-
teerde activiteiten kunnen beamen dat er 
een divers programma is aangeboden 
met voor elk wat wils. 
Natuurlijk zijn we binnen onze mogelijk-
heden gebleven. We hebben nog geen 
draaiend podium, videowall of een grote 
ruimte achter de coulissen met toneel-
knechten om maar wat te noemen.  
Maar er is alles aan gedaan u als publiek 
een leuke middag, avond of dag te bie-
den, steeds beginnend met de vriendelij-
ke ontvangst van al onze gasten. 
 
Wat stond er afgelopen seizoen zoal op 
het programma?  
 
Lenny Kuhr presenteerde haar muzikaal 
verhaal 'Wie ben je?' aan een min of 
meer uitverkochte zaal. 
We hebben genoten van het toneelstuk 
Groos, dat gepresenteerd werd door 
toneelvereniging 'De Schouwspelers' uit 
Pernis. Een echt Rotterdams stuk met 
heel veel decorwisselingen. Ja, echt 
sjouwwerk kwam er aan te pas en de 
goed gevulde zaal werd daardoor extra 
lang bezig gehouden.  
Woorden schieten te kort als we terug-
denken aan de uitvoering van het Rus-
sisch-Oekraïens Zang- en Dansensemble. 
De aankondiging 'uniek in West-Europa' 
was daarom niet overdreven.  
Ook Marjolein Meijers met haar pro-
gramma 'Oud en Nieuw' deed ons theater 
aan. Even konden we denken aan het 
Berinitijdperk, door de Rotterdamse 
tongval, de vette knipoog en de dikke 
lach. 
 

En er viel nog veel meer te genieten. 
Goede recensies voor Vocal Group Lava, 
Little Montana, de programmering voor 
de kinderen en het Concert Jonge Musici. 
Tijdens de Love Scratch mochten de deel-
nemers een prachtige muzikale, tiptop 
verzorgde, dag beleven. 's Avonds werd 
deze dag afgesloten met een concert 
waarbij velen kippenvel kregen. 
 
Met vaste regelmaat presenteren ook 
onze vaste gebruikers hun eigen produc-
ties in ons theater, met zang en muziek. 
 
Van andere allure was het jaarlijkse 
Groot- en Juniordictee van Rozenburg. Dit 
keer geschreven en voorgedragen door 
Mariëtte de Vries. Ook dit jaar werd een 
fantastisch bedrag bij elkaar geschreven. 
Dit bedrag is nu bijna toereikend om de 
grote wens 'het aanschaffen van eigen 
podiumdelen' in vervulling te laten gaan.  
 
Tot besluit citeer ik een zin uit het Groot 
Dictee: ‘Een grote groep vrijwilligers, 
grotendeels bestaand uit leden van de 
verenigingen die gezamenlijk het Muziek-
theater De Ontmoeting exploiteren, on-
derhoudt het gebouw, en zorgt ervoor 
dat er bardiensten gedraaid worden, dat 
er schoongemaakt wordt en dat gasten er 
tiptop ontvangen worden'.  
Aan deze groep vrijwilligers zijn wij blij-
vend onze dank verschuldigd.  
Ik wens dat we nog lang mogen genieten 
van ons theater, de aangeboden pro-
gramma’s en ook van de sociale contac-
ten met elkaar. 
   
Jacob Boxhoorn, 
voorzitter  

 

 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Muziektheater De Ontmoeting 
Koninginnelaan 9 
3181 GK Rozenburg 
0181 212684 
muziektheaterdeontmoeting@gmail.com 
 
www.muziektheaterdeontmoeting.nl  
 
IBAN NL79RABO 01220 34 333 
 
Beheerszaken: 
beheer@muziektheaterdeontmoeting.nl 
0181 217089 of 0613 010 010   
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Het Groot Dictee, een eclatant succes! 
Bovendien een fraaie opbrengst: € 2.500  voor de aanschaf van podiumdelen 

 
De zesde editie van het Groot Dictee van 
Rozenburg droeg als titel: 'Exposé over 
Muziektheater De Ontmoeting'.  
Het dictee was geschreven door Mariëtte 
de Vries en werd tevens op vakkundige 
wijze door haar voorgedragen. 
Het deelnemersveld besloeg 25 perso-
nen, 52 % man en 48 % vrouw, met een 
gemiddelde leeftijd van 50 jaar.  
De jongste deelnemer was 12 en de oud-
ste 79 jaar, een gezellig gevarieerd gezel-
schap. 
De sfeer was uitstekend, het dictee leuk 
en niet al te moeilijk, maar bevatte na-
tuurlijk de nodige instinkers. Om een paar 
voorbeelden te noemen: sceptici, echec, 
subsidie-eurootjes, eclatant, nooit ofte 
nimmer, nochtans, x-aantal, feeërieke en 
antonpieckachtige decors. De complete 
dicteeteksten zijn na te lezen op de web-
site van het theater.  
Een zestal correctoren boog zich over de 
pennenvruchten en al spoedig bleek dat 
het niet gelukt was het dictee foutloos op 
papier te krijgen. Gemiddeld werd er 13,1 
fout gemaakt.  
 
Het dictee werd gewonnen door Jasja de 
Ruiter uit Brielle. Met 197 woorden goed 
bleef hij Robin Negenborn en Erik Am-
merlaan voor. Zij deelden met 196 woor-
den goed de tweede plaats, gevolgd door 
Wim Weenink.  

De Top 10: 
1. Jasja de Ruiter   197 
2. Erik Ammerlaan  196 
2. Robin Negenborn  196 
4. Wim Weenink   195 
5. Betsy Ohlsen   194 
5. Ria van Stappen  194 
7. Rob Oosterlee   192 
8. Rosalie Omvlee 191 
8. Tineke Quak   191 
10. Tim Quak  190 
10. Hans de Bruin  190 
10. Cees Dullaart  190 
Opbrengst 
Behalve dat het organiseren van een 
dictee en het deelnemen hieraan heel erg 
leuk is, had de organisatie nog een doel. 
Namelijk een bedrag bijeen schrijven voor 
de aanschaf van podiumdelen voor Mu-
ziektheater De Ontmoeting. Het motto 
was dit jaar wederom: ‘Als we schrijven 
met velen, scoren we podiumdelen!’ 
Alle goed geschreven woorden leverden 
maar liefst een bedrag op van: € 2.500. 
Een fantastisch resultaat! 
Heel veel dank aan een ieder die dit mo-
gelijk heeft gemaakt. De auteur, de cor-
rectoren, de deelnemers en niet te verge-
ten natuurlijk alle sponsors! Fantastisch! 
 
De volgende editie vindt plaats op zater-
dag 5 maart 2016!  
Noteer de datum al vast in uw agenda!   

 

 

Podiumdelen 
Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling… 
 
Het leuke van het hebben van wensen is 
het moment van de vervulling ervan… 
 
Het nut en het gebruik van podiumdelen 
behoeft natuurlijk geen verdere toelich-
ting. Bij grote evenementen calculeer je 
bij de plannen natuurlijk ook meteen het 
huren van podiumdelen en andere ele-
menten in. Dat is allemaal niet zo moeilijk 
en ook nog best betaalbaar. Maar voor 
verenigingen telt toch altijd nog elk dub-
beltje. 
Bij iets minder grote evenementen of 
voor optredens vallend binnen de thea-
terprogrammering, de Dag van de Ama-
teurkunst of de Opening van het Theater-
seizoen is er ook regelmatig behoefte aan 
een of meer podiumdelen. 

Ad hoc momenten waar je dan niet altijd 
op voorbereid bent. Op die momenten is 
onze wens gebaseerd.  
Hierdoor ontstond in 2014 het idee om 
de opbrengst van de dictees te besteden 
aan de aanschaf van eigen podiumdelen.  
In 2014 werd € 3.128 bij elkaar geschre-
ven; een fantastisch bedrag, maar bij 
lange na niet genoeg om ons wensenpak-
ket te vervullen.  
Zo werd besloten nog een jaartje te 
wachten. Met de opbrengst van twee 
edities kunnen dan nu podiumdelen en 
poten worden aangeschaft.  
Helaas kan Bruin de transportkarren  
en podiumrokken nog niet trekken. 
Wij hopen dat deze aanvulling door  
fondsen mogelijk wordt gemaakt.  

Oog voor detail staat in Muziektheater De 
Ontmoeting hoog in het vaandel. Een 
podium zonder rokje is het natuurlijk net 
niet. De transportkarren zijn uiteraard 
ook van buitengewoon belang. Wie ooit 
geholpen heeft een podium op te bou-
wen, weet er alles van.  
Het komende seizoen kunt u dus meer 
concerten op diverse 'niveaus' verwach-
ten.  



 

 

 
3 

 

3000 m2 oppervlakte onder de loep  
het MOP volgen… 

 
 Een Meerjaren Onderhouds Plan zou je in 

de la kunnen laten liggen en eens per jaar 
afstoffen. Dat is een mogelijkheid. Maar 
als je beschikt over een enthousiast team 
vrijwilligers is dit natuurlijk geen optie.  
 
Wekelijks worden er al kleine klusjes en 
reparatie- en onderhoudswerkzaamhe-
den uitgevoerd. De tuin wordt onderhou-
den, kilo's bladeren worden afgevoerd en 
bovendien wordt het gebouw tippie-de-
toppie schoongehouden.  
Sommige klussen kun je lastig uitvoeren 
als de exploitatie volop in bedrijf is, dus 
dit moet gebeuren in meer rustige perio-
den.  
Zo moest afgelopen zomerperiode de 
vloer van de theaterzaal er aan geloven.  
Toen de zomersluitingen eenmaal achter 
de rug waren kon de ploeg aan de slag.  
Vol goede moed ruimde de schoonmaak-
ploeg alle resten van de afsluitingen op: 
prikkertjes, servetten, vetvlekken, saté-
stokjes en dooievissenstaarten.  
 

Met vereende krachten is het karwei 
aangepakt en zo kwam de vloer een tien-
tal keer aan het netvlies voorbij. 
Stofzuigen, dweilen, schuren, stofzuigen, 
dweilen, ontvetten, aantippen, de kantjes 
eraf lopen, rollen, stofzuigen en tot slot 
nog een keer rollen.  
Dit alles kon natuurlijk niet gebeuren 
zonder dat de vloer geheel leeg was ge-
haald. Daarvoor hebben we dan weer de 
categorie sterke mannen en een domme 
kracht in huis.   
 
Met dit fantastische team is het dan ook 
nu weer gelukt om het pand voor aan-
vang van het nieuwe seizoen super in 
orde te hebben. Door de goede samen-
werking is ook dit karwei weer geklaard.  
 
Het eerste krasje zit inmiddels alweer op 
de vloer , maar als we met zijn allen 
een beetje alert blijven, stoelen en tafels 
even optillen, kunnen we vast weer lang 
plezier hebben van deze noeste arbeid.  
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Nieuw in het theater: 
 
 
 
 
 
 
 
In april van dit jaar is van DGFects Ge-
bruikers Groep de afdeling Rotterdam 
opgericht en zij heeft ons theater geko-
zen als thuisbasis.  

 
DGFects Discovery 6.0 Multimedia pro-
gramma voor Windows is een programma 
waarmee door middel van gebruikers-
vriendelijke functies en gereedschappen 
in een handomdraai een full HD productie 
gemaakt kan worden en wel een die tot 
ieders verbeelding spreekt. 

 
De groep heeft tot doel het versterken 
van het contact tussen gebruikers van 
DGFectsAV-software met als resultaat 
betere audiovisuele producties (digitale 
diaseries) te maken door uitwisseling van 
technische kennis.  

 

Speelgoed- en Kinderkledingbeurs  

 
Op zaterdag 19 september a.s. staan van 
10:00 - 12:00 uur de deuren van Muziek-
theater De Ontmoeting wijd open in ver-
band met een Speelgoed- en Kinderkle-
dingbeurs.  
Wie slim is en voordelig wil inkopen be-
zoekt deze gezellige beurs. 
 
De gedachte achter de beurs is dat 
(merk)kleding en speelgoed vaak nog een 
tweede ronde mee kunnen. Nieuw speel-
goed en kleding in een winkel aanschaf-
fen kost veel geld, terwijl anderen mooie 
spullen in de kast hebben liggen.  

 
De verkopers kunnen op deze beurs hun 
goede spullen kwijt en de kopers kunnen 
zichzelf en hun kinderen blij maken voor 
een vriendelijk prijsje.  In deze dure tijd, 
waarbij menigeen toch goed moet oplet-
ten waar het geld blijft, is deze beurs een 
mogelijkheid om voor een leuk bedrag in 
te kopen.  
 
De beurs is bedoeld voor particuliere 
verkopers. De toegang is gratis. Iedereen 
is van harte welkom! 
Aan u de keus: zelf een tafel huren of 
lekker komen snuffelen.  
 

 
Grijp uw kans! Tafels zijn te huur voor 
€ 5,00 per meter.  
Om organisatorische redenen is vooraf 
reserveren noodzakelijk! Voorkom teleur-
stelling: reserveer tijdig, want vol = vol! 
Reserveren kan per e-mail:  
beheer@muziektheaterdeontmoeting.nl  
Bijkomen met een lekkere bak koffie 
behoort ook nog tot de mogelijkheden.  
 
Speelgoed- en Kinderkledingbeurs 
Datum:  ....... zaterdag 19 september 2015 
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. 
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Oktoberconcert UDI met… 
 
Muziekvereniging UDI gaat na de vakan-
tieperiode weer met een nieuw muzikaal 
jaar aan de slag. Wekelijks repeteert het 
orkest op dinsdagavond in het muziek-
theater. Ook de leerlingenopleiding zetelt 
daar op maandag, dinsdag en vrijdagmid-
dag.   
Het programma voor het jaarlijks terug-
kerende evenement 'Oktoberconcert UDI 
met… is ingevuld. Op 17 oktober a.s. 
treedt de vereniging namelijk op met de 
Delta Swing Band uit Hellevoetsluis.  

 
Deze Big Band staat onder leiding van 
Marcel Streef en wordt gecompleteerd 
door zangeres Anita Simons. De band 
richt zich primair op het spelen van Jazz-
muziek uit de jaren '40-'50. De band be-
staat uit ervaren, muzikaal gelouterde 
vrienden uit de omgeving van Hellevoet-
sluis.  
Er wordt een veelzijdig en afwisselend 
programma gepresenteerd en de geza-
menlijke stukken zullen voor bijzondere 
combinaties zorgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegevens over de kaartverkoop kunt u 
vinden op www.udi-rozenburg.nl  
Datum:  ............ zaterdag 17 oktober 2015 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur  

 

Rozenburgs Dameskoor 40 jaar jong… 
Thank you for the music 
 
Veertig jaar samen zingen heeft al heel 
wat mooie optredens en concerten opge-
leverd.  
Het Rozenburgs Dameskoor viert in dit 
jubileumjaar haar 40-jarig bestaan met 
een jubileumconcert op 7 november in 
Muziektheater De Ontmoeting. 
Het concert heeft een aansprekende titel 
gekregen: 'Thank you for the music!' 
De repertoirekeuze is zeer gevarieerd en 
staat dan ook garant voor een schitteren-
de avond muziek. Van groot belang hier-
bij is de sturing door de dirigent van het 
koor. 
  

 
Eric van Dalum staat al bijna 25 jaar voor 
dit koor en hij weet onderhand wel wat 
hij wel of niet aan kan met 'zijn' dames. 
Aan het feestelijke programma zal tevens 
medewerking worden verleend door 
Lisette Harms op klarinet en de sopraan 
Tamar Niamut.  
Tamar schitterde al eens eerder bij een 
concert van het dameskoor. De pianobe-
geleiding wordt verzorgd door de vaste 
pianiste van het koor: Marlous Smit. 
 
De algehele leiding is in de vertrouwde 
handen van dirigent Eric van Dalum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komt u dit feestje meevieren? 
 
Datum:  .......... zaterdag 7 november 2015 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur 
Toegang (incl. programmaboekje)  € 10,00 
 

Canticum Novum en de vier jaargetijden 
Twee a capella concerten  
 
Met de uitvoering van het Passieconcert 
nog vers in het geheugen, wordt momen-
teel weer hard gewerkt aan nieuw reper-
toire. De uitvoering van repertoire voor 
koor en een symfonieorkest is, zeg maar, 
een dure hobby, maar niet getreurd. 
 
A capella zingen is al jaren een favoriete 
bezigheid van de Canticumers en als je 
dan ook nog wekelijks kunt repeteren in 
een accommodatie als ons theater, onder 
leiding van een inspirerende dirigente, 
dan rest nog slechts de inzet van de koor-
leden.  
Als thema werd dit keer gekozen voor de 
vier jaargetijden.  

Zoals elk jaargetijde in kleuren kan wor-
den uitgedrukt, zo zijn er ook vele teksten 
en sferen in muziek weer te geven; te 
bezingen.  
Het herfst-winter programma bevat re-
pertoire van veertien componisten uit 
verschillende stijlperioden, zowel christe-
lijk als wereldlijk repertoire.  
Een fraai programma; u bent van harte 
welkom op zondag 15 november a.s.! 
Het koor staat onder de enthousiaste 
leiding van Annemarie van Bragt. 
 
De toegang is gratis, maar voor de gezel-
ligheid en om de kas iets te spekken 
wordt er een kleine loterij gehouden. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  ........... zondag 15 november 2015 
Aanvang:  ................................... 15:00 uur 
Zaal open:  ................................. 14:30 uur 
Toegang  ........................................... gratis 
Het tweede concert waarin de lente en 
zomer worden bezongen kunt u verwach-
ten in mei 2016. 

  

ACTIVITEITEN 
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Kaartverkoop 
 
Openbare Bibliotheek 
   Molenweg 20 te Rozenburg, 
   tijdens de openingsuren 
 
Slagerij Van Leeuwen 
   Raadhuisplein 12 te Rozenburg, 
   tijdens de openingsuren 
 
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! 
 

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

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

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

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

Opening Theaterseizoen  
zaterdag 12 september 2015 Rozenburgse Uitmarkt 

 
Het is inmiddels een traditie geworden 
om de tweede zaterdag in september het 
theaterseizoen te openen. Ook dit keer is 
het ons gelukt een divers programma 
samen te stellen.  
Van 11:00 tot 23:00 uur bent u van harte 
welkom in ons fantastische theater.  
U hoeft zich niet te vervelen. Naast diver-
se podiumpresentaties zijn er stands met 
informatie en wordt het podiumpro-
gramma van het komend seizoen gepre-
senteerd. 
 

Als onderdeel van de Rozenburgse 
Uitmarkt presenteert Muziektheater De 
Ontmoeting zich ook in een kraam op de 
cultuurmarkt. Bij onze kraam is een door-
lopende act van 11:00-14:00 uur, leuk 
voor jong en oud!  
De podiumpresentaties in het theater 
worden afgewisseld met een goochel-
show voor de hele familie!  
Tot slot kunt u bijkomen tijdens een fan-
tastisch muzikaal theaterdiner! 

 Rich Magic 
Goochelshow voor de hele familie 

Goochelaar Rich Magic staat garant voor 
uniek en bijzonder entertainment. Rich 
Magic één van de prijswinnende goo-
chelaars van dit moment.  

Door zijn jarenlange ervaring, weet hij u 
en uw kinderen binnen de kortste keren 
op het puntje van de stoel te krijgen.  

Door een combinatie te maken van bij-
zondere magic- en mindreadingacts, veel 
interactie en een hoog entertainment 
gehalte is hij een graag geziene gast in 
ons theater.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  ....... zaterdag 12 september 2015 
Aanvang:  ................................... 14:30 uur  
Toegang: ........................................... gratis 

Marjolein Meijers  
Hongerig Hart - Muzikaal theaterdiner in vier gangen  

 
'Hongerig Hart' is een muzikaal theaterdi-
ner in vier gangen. Marjolein 'Berini' Me-
ijers en haar muzikanten serveren een 
programma waarin alles draait om eten. 
Vier verhalen vormen een aanstekelijke, 
uitdagende en hongerig makende culinai-
re reis naar een wereld, waar voedsel 
rechtstreeks toegang verschaft tot het 
hart. Met de flair van een chef-kok, de 
gevoelige smaakpapillen van een somme-
lier en de liefde van een moeder zet de 
Rotterdamse rasartieste het theater in 
vuur en vlam met haar kunsten.  
Dus schuif aan bij deze smaakvolle muzi-
kale maaltijd vol tragikomische wendin-
gen en hartverwarmende muziek van 
Marjolein Meijers en Walter en Onno 
Kuipers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  ....... zaterdag 12 september 2015 
Aanvang:  ................................... 18:30 uur 
Zaal open:  ................................. 18:00 uur  
Toegang*: ...................................... € 35,00  
* incl. 3 consumpties en 4-gangendiner 
Reserveren is noodzakelijk; dit kan per e-
mail: promotieMDO@gmail.com  

THEATERPROGRAMMA 
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Trio Ajoli - 'Herfst' 
Antoinette Lammers - piano 

Jozé Aaftink - hoorn  
Lianne Vreugdenhil  - klarinet 

 
  Het concert staat in het teken van de 

herfst, met beelden, gedichten en speci-
fieke muziek over de herfst.  
Het trio speelt afwisselend muziek voor: 
 trio (o.a. Duvernoy, Lachner);  
 duo hoorn/piano (o.a. Strauss, Glière); 
 duo klarinet/piano (o.a. Schumann);  
 jazz-duetten voor hoorn/klarinet en  
pianosolowerken (o.a. L’Automne van 
Chaminade). 

Het concert bestaat uit één deel; het trio 
vindt het leuk om na afloop van het con-
cert met de bezoekers nog wat na te 
praten onder het genot van een hapje en 
een drankje.  
 
Datum:  .......... zondag 27 september 2015 
Aanvang:  ................................... 15:00 uur 
Zaal open:  ................................. 14:30 uur  
Toegang: ............... € 7,50, inclusief hapjes 

 

De Dwaallichten  
HERSENS IN PLAATS VAN 
SPIERBALLEN! 
 
 
 
 
 
 
 
 

VROUWEN IN 
DE GEMEENTERAAD 

een klucht door de Schouwspelers  
Het is een paar weken vóór de gemeente-
raadsverkiezingen van 1986. We nemen 
een kijkje in de raadskelder (is het café…) 
van het gemeentehuis van een klein stad-
je, ergens in ons land. De zittende raads-
leden, allemaal mannen, wringen zich in 
allerlei dwaze bochten om opnieuw voor 
vier jaar gekozen te worden. Deze keer 
echter krijgen ze concurrentie van hun 
echtgenotes, die met een vrouwenlijst 
uitkomen.  
De mannen knijpen hem nu zo dat ze er 
niet voor schromen een als vrouw verkle-
de handlanger in de gelederen van die 
'dwaallichten' binnen te sluizen om voor 
hen te spioneren. 

Daarmee hebben ze echter het onheil 
over zichzelf èn de vrouwen afgeroepen, 
want deze spion speelt z'n eigen spel en 
dat heeft hilarische gevolgen…  
Kortom, een klucht zoals je ze graag wilt 
zien: misverstanden, verkleedpartijen, 
doldwaze situaties en natuurlijk lachwek-
kende typetjes. De Schouwspelers uit 
Pernis schotelen het u met plezier voor in 
Muziektheater De Ontmoeting.  
Gegarandeerd een heerlijk avondje uit!  
 
Datum:  .............. zaterdag 3 oktober 2015 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur  
Toegang: .......................................... € 7,50  

 

Dr. Proktors Schetenpoeder 6+ 
Scheten die je door de lucht laten vliegen. Naar het jeugdboek van Jo Nesbø 
 
Doktor Proktor is een uitvinder: hij heeft 
een schetenpoeder uitgevonden! Met 
een klein hapje schetenpoeder kun je 
hele harde knallen laten en ze stinken 
niet eens. Wat een prachtige uitvinding! 
Lise en Bulle wonen bij doktor Proktor in 
de straat, ze helpen hem met testen. Het 
poeder is zo leuk, dat ze het gaan verko-
pen als veilige feestknallers voor de ko-
mende nationale feestdag. Het is een 
groot succes.  
Doktor Proktor vindt per ongeluk een 
sterkere versie uit van het schetenpoe-
der.   

Deze schetonautenpoeder is zo sterk dat 
je ermee de ruimte in kunt vliegen zonder 
raket.  Ruimtevaartorganisatie NASA is 
geïnteresseerd in het poeder.  
Maar helaas zijn er ook minder aardige 
mensen geïnteresseerd in het schetonau-
tenpoeder. Twee gemene buurjongens en 
hun vader willen het poeder stelen. Bulle, 
Lise en doktor Proktor komen in span-
nende situaties terecht. 
Dr. Proktor’s schetenpoeder is een span-
nend verhaal met veel actie en humor, 
en past binnen het thema van de Kinder-
boekenweek 2015 Raar maar Waar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  .................zondag 4 oktober 2015 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:50 uur  
Toegang: .......................................... € 5,00  
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Vocal Group Timeless 

Viva la Vida 
 

Vocal Group Timeless is een a cappel-
la/close harmony koor. De zeventien 
zangers en zangeressen komen uit de 
hele regio omdat er in de wijde omtrek 
geen koor is dat uitsluitend vocale he-
dendaagse muziek zingt.  
De nummers van het programma Viva la 
Vida (leef het leven) nemen je mee van 
geboorte tot het nest verlaten, van ver-
liefdheid tot liefdesverdriet, van verlan-
gens tot daden.  
Alles komt in het gevarieerde aanbod 
voorbij!  

Dit kan zijn in een uitnodigend nummer 
als 'Dansen aan zee', of door middel van 
de wat gevoeliger nummers als 'Angel' of 
'Stil in mij'. 
Timeless staat sinds kort onder leiding 
van Martin van Broekhoven; hij is wellicht 
geen onbekende in de regio.  
Martin heeft deze taak een paar maan-
den geleden enthousiast opgepakt en 
gaat voortvarend te werk. Er is flink ge-
werkt om de mooie klank die er in dit 
koor zit te behouden en om de nummers 
te laten klinken zoals ze moeten klinken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  .............. zondag 11 oktober 2015 
Aanvang:  ................................... 15:00 uur 
Zaal open:  ................................. 14:30 uur  
Toegang: .......................................... € 7,50  

 

De Losbandigen 

Foute Liedjes 
 
De Losbandigen vormen een nogal uit-
bundig gezelschap.  
Bij hun optredens gaat de zaal meestal 
direct mee in hun enthousiasme.  
 
Niet zelden krijgen ze mensen, die dat al 
een tijdje niet meer hebben gedaan, aan 
het zingen en dansen.  
De bezoeker staat kortom een geweldige 
avond met veel humor, muziek en actie te 
wachten!  

Met de voorstelling Foute Liedjes stonden 
zij al meerdere malen in een volle zaal 
van Theater Twee Hondjes in hun eigen-
ste Hellevoetsluis.  
Alle giganten van het foute lied passeren 
de revue, zoals Manuela, De Vlieger, Je 
Loog Tegen Mij en Brandend Zand. Om 
het meezingen extra makkelijk te maken 
worden de teksten geprojecteerd. Dus 
kom lekker (mee)zingen en vergeet de 
Wybertjes niet!  

 
 
 
 
 
 
 
Datum:  ............ zaterdag 24 oktober 2015 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:00 uur  
Toegang: .......................................... € 7,50 

 
 

          Mees Kees Op Kamp 

                             Familiefilm 
 
Klas 6b, met Tobias, Sep, Rashida en alle 
andere bekende kinderen, gaat op kamp 
onder leiding van Mees Kees en mevrouw 
Dreus. Het moet vooral een léérzame 
werkweek worden.  
Maar als Dreus door haar rug gaat rust 
ineens alle verantwoordelijkheid op de 
schouders van Mees Kees. Vol goede 
moed gaat hij met de kinderen aan de 
slag. Was het maar een werkmáánd in 
plaats van een werkweek. Of nee, een 
werkjaar! 

Dan beginnen er dingen fout te gaan en 
begint Mees Kees ernstig aan zichzelf te 
twijfelen. 
 
 
 
 
Datum:  .......... woensdag 28 oktober 2015 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:50 uur  
Toegang: .... € 5,00 (inclusief chips & limo) 
Duur: ....................................... 78 minuten 
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The Ferrero Piano Trio 

Javier Fernandez - klarinet 
Mikaela Grönberg - cello  
Carlos Ferrero - piano 
 
Het Ferrero Piano Trio bestaat uit drie 
masterstudenten van Codarts Hogeschool 
voor de Kunsten.  
Het ensemble bevat musici uit Zweden en 
Spanje die graag met elkaar samenspelen 
en repertoire voor deze bijzondere bezet-
ting uitvoeren. Ze behoorden tot de beste 
leerlingen in kamermuziek aan het Royal 
College of Music in Londen en de conser-
vatoria van Mallorca en Zaragoza. 
De musici zetten zich ook in voor goede 
doelen als Victim Support, Clic Sargent en 
Macmillan Cancer Support.  
In 2013 debuteerden ze in de Zweedse 
Kerk in Rotterdam.  

Op Codarts krijgen ze onder meer les van 
cellist Jeroen den Herder en klarinettis-
te Nancy Braithwaite.   
Het ensemble heeft een gedeelde passie 
voor moderne en romantische muziek.  
Het Ferrero Piano Trio wil in haar uitvoe-
ringen zo goed mogelijk uitdrukking ge-
ven aan de bedoelingen van de compo-
nist en deze aan de toehoorder overdra-
gen.  
 
Datum:  ............. zondag 8 november 2015 
Aanvang:  ................................... 15:00 uur 
Zaal open:  ................................. 14:30 uur  
Toegang: .......................................... € 7,50  

 

 

Buurman en Buurvrouw vieren Sinterklaas 3+ 
Een vrolijke, originele sinterklaasvoorstelling met veel muziek en weinig woorden voor de hele familie 
 
Het is winter. De bloementuintjes liggen 
er kaal bij. Gelukkig komt Sinterklaas er 
bijna aan. 
Buurman heeft dit jaar wel een heel lang 
verlanglijstje. 
Buurvrouw maakt een mooie sneeuwpop 
en samen zingen ze liedjes en zetten hun 
schoen! 
 
Dan valt de krant in de bus en daarin 
staat te lezen dat mensen met grote voe-
ten geen schoen meer mogen zetten.  

Het wordt allemaal te duur voor Sinter-
klaas. Wat gaat Buurman, met maat 46 
hier aan doen? 
Een grappige originele Sinterklaasvoor-
stelling van Theatergroep Koeterwaals 
met veel muziek en weinig woorden voor 
de hele familie vanaf 3 jaar.  
 
Datum:  ...... woensdag 18 november 2015 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:50 uur  
Toegang: .......................................... € 5,00  

 

 

The Country Wings 
Countrymuziek om naar te luisteren of op te dansen 

 
  The Country Wings is een Nederlandse 

countryband met een passie voor de 
moderne Amerikaanse countrymuziek.  
De band is begin 2012 definitief gefor-
meerd met muzikanten die al jaren in 
diverse formaties actief zijn.  
 
Datum:  ........ zaterdag 21 november 2015 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:00 uur  
Toegang: .......................................... € 7,50 
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Ernst de Corte 
Lied van mijn vader 

 
Piano: Guus Westdorp    
Tekst & muziek: Jules de Corte 
In 'Lied van mijn vader' zingt zoon Ernst 
de Corte liedjes van vader Jules de Corte. 
Dat roept bij hem veel persoonlijke her-
inneringen op: "Men kent mijn vader van 
liedjes als 'Ik zou wel eens willen weten' 
en 'Hallo Koning Onbenul'. Virtuoos pia-
nist, woordkunstenaar, meester van het 
luisterlied, zanger met een kritische blik 
op de maatschappij. Hij was ook een man 
met tegenstrijdigheden. Van diep religi-
eus in zijn jonge jaren, naar overtuigd 
atheïst op latere leeftijd.  

Ik ken mijn vader ook als een vrolijke man 
met een enorm gevoel voor humor.  
Als de werkster binnenkwam zong hij 
'Dag mevrouw van Velzen…' op de melo-
die van Lili Marleen. Hij was ook een 
verzamelaar van bijzondere klokken. Elke 
dag deed hij zijn ronde om zijn meer dan 
50 klokken op te winden". 
 
Jules' nalatenschap, de eindeloze hoe-
veelheid liedjes, brengt bij Ernst niet 
alleen herinneringen naar boven. Hij leert 
er zijn vader èn zichzelf steeds beter door 
kennen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  ........ zaterdag 28 november 2015 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur  
Toegang: .......................................... € 7,50 

 

     Verschrikkelijke Ikke 2  
             Animatiefilm 6+ 

 
Gru (Steve Carrell), het duivelse meester-
brein, is terug en heeft zijn leven gebe-
terd en drie kinderen geadopteerd.  
Samen met zijn assistent en de kinderen 
beleven zij een nieuw avontuur, waarbij 
de Minions weer voor de nodige proble-
men zorgen. 

Een paar Minions is aan het lanterfanten 
wanneer ze buiten een geluid horen.  
In eerste instantie blijkt het een kat te zijn 
die ze bang maken, maar vervolgens 
worden ze ontvoerd door een mysterieu-
ze kracht.  

Datum:  ........ woensdag 9 december 2015 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:50 uur  
Toegang: .... € 5,00 (inclusief chips & limo) 
Duur: ....................................... 90 minuten 

 

Dutch Scratch 

in één dag repeteren en uitvoeren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 30 januari 2016 organiseert 
Muziektheater De Ontmoeting een volle-
dig verzorgde scratch. In één dag wordt 
met een projectkoor repertoire ingestu-
deerd om dit vervolgens 's avonds te 
presenteren in een concert.  
 
De artistieke leiding is in handen van 
RTMuziek, bestaande uit Robin Negen-
born en Tim Quak. 
 
Iedereen kan en mag zich voor deze 
scratch aanmelden! Deelnemers hoeven 
nog geen zang- of koorervaring te heb-
ben, maar dit mag natuurlijk wel.  

Vanaf 08.30 uur zijn deelnemers welkom 
in Muziektheater De Ontmoeting. Om 
09.00 uur start de warming-up en worden 
er verschillende stemoefeningen gedaan. 
Hierna wordt er de hele dag gerepeteerd 
aan een gevarieerd repertoire van Neder-
landse bodem. 
Gedurende de dag zijn er koffie- en thee-
pauzes en worden lunch en avondeten 
verzorgd. 
Het repertoire dat deze dag ingestudeerd 
en uitgevoerd wordt, is gevarieerd.  
Naast één-stemmige klassiekers, wordt er 
ook aandacht besteed aan meerstemmige 
zang. 
 
De scratchdag wordt in stijl afgesloten 
met een concert voor alle fans en andere 
belangstellenden!  
 
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar 
in Muziektheater De Ontmoeting, of te 
downloaden vanaf de website: 
www.muziektheaterdeontmoeting.nl.  

Geïnteresseerd? 
Zoals gezegd: deelname aan de Scratch 
staat open voor zowel ervaren als minder 
ervaren zangers en zangeressen! 
 
Leeftijd: vanaf 15 jaar 
Kosten: € 35,00 
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.  
Graag aanmelden voor 1 januari 2016. 
Mail voor meer informatie naar:  
info@rtmuziek.nl. 
 
Datum:  .............. zaterdag 30 januari 2016 
Aanvang concert:  ...................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur 
Toegang concert:  ............................ € 5,00 
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C.G.K. Canticum Novum D.V.O. Repair B.V. Kooylandt B.V. 

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

J.A. de Vries G.G. de Vries Rob en Marthe 
Oosterlee 

Rozenburgs Mannenkoor Jacob Boxhoorn Rozenburgs Dameskoor 

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

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

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

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

Gert en Judith de Heer Eddy en Tineke Quak W. van Vliet 

Fultor Opinion Accountants Elwibo 

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

Intervisie Podocare  
Pedicurepraktijk  KOZIJN & zo 

Optiek Nouveau 
Emma's Memory 
antiek & curiosa 

 

Paméla Blok 

Van Leeuwen 
Tweewielers 

Kaas & delicatesse 
Brouwenstijn 

Aannemingsbedrijf  
QUALM bv 

Janssen Fysiotherapie 
Medicafit 

Lenneke van der Meer 
Ruud Schot 

Ria van der Bend 
pedicurepraktijk 

Stephan van der Vegt Popkoor Given Hoogendonk vof 

Ant. Kooren B.V. Aannemingsbedrijf 
Verboon Maasland B.V. Oosterman Afbouw 

Excellent Lasergraveren - ? - Keizer Hoveniersbedrijf 

RTMuziek - ? - Honkvast Makelaardij 

 

CLUB VAN HONDERD 
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Vrijwilliger aan 't woord 

Op een terras, zon, schaduw en wijn binnen handbereik, interviewen twee vrijwilligers van Muziektheater De Ontmoeting  
elkaar. Het gesprek vlot als vanzelf, de tijd vliegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aart van Eijsden groeide op in ’s-
Gravenzande, als jongste telg in een gezin 
met vijf zonen. Aan deze periode bewaart 
hij heel goede herinneringen. 
 
In november 1971 kwam hij in dienst bij 
de gemeente Rozenburg in de functie van 
meetassistent bij landmeter Sietse van 
Seijen. Dit tweetal staat ongetwijfeld op 
ieders netvlies gebrand. Jarenlang waren 
zij met hun meetapparatuur druk in de 
weer om de nodige werkzaamheden in 
kaart te brengen of te markeren. Zo leer-
de Aart Rozenburg en de Rozenburgers 
heel goed kennen.  
 
Tijdens een vakantie bezocht Aart een 
zomerse folkloristische jaarmarkt in Bar-
neveld, op de Veluwe. Van alles te zien en 
te beleven, zoals kippen en meisjes ge-
huld in klederdracht…  
 

Het was daar waar hij de uit Voorhuizen 
afkomstige Dineke voor het eerst ont-
moette en meteen voor haar viel. Liefde 
op het eerste gezicht. 'Kip, ik heb je!' De 
liefde bleek wederzijds, ze zijn inmiddels 
al ruim 40 jaar getrouwd. 
 
Doordat Aart in Rozenburg werkte, kwam 
het jonge stel in aanmerking voor een 
huis op Rozenburg. Zij trokken in een flat 
aan de Iependaal.  
Later verhuisden zij naar de Scholekster-
straat waar zij een zoon en een dochter 
kregen en in 1985 verkasten zij naar hun 
huidige woning aan de Loggerhof. Zij 
hebben het hier vooralsnog erg naar hun 
zin. 
 
Zijn gehele loopbaan bleef Aart ambte-
naar. Na 20 jaar van 'meten is weten' 
kwam daar de verantwoording voor de 
Rozenburgse Reinigingsdienst bij.  
Een hele uitdaging, want in die periode 
moest de overgang van de vuilniszak naar 
de ons welbekende Kliko gecoördineerd 
worden. Aart gaat nieuwe uitdagingen 
graag aan en had het dan ook prima naar 
zijn zin. 
De sfeer was prima, de kleinschaligheid 
van het Rozenburgse beviel hem uitste-
kend. 'Ons kent ons', zeg maar.  
Maar de tijden veranderden, de reini-
gingsdiensten werden geprivatiseerd of 
overgenomen door partijen als de AVR of 
Irado en voor de functie van een soort 
tussenpersoon voelde Aart niet veel.  
 
Met, naar hij dacht, nog tien arbeidsjaren 
voor de boeg (dit werden er door gewij-
zigde pensioenregelingen vijftien…) was 
het tijd voor een nieuwe uitdaging.  
Deze vond hij in Maassluis waar hij carriè-
re maakte van afdelingshoofd buiten-
dienst tot teamleider stadsbeheer. Nog 
even dan, want de pensioengerechtigde 
leeftijd nadert!  
 
Vanaf 1 januari 2016 is Aart pensionado. 
Zijn vrouw Dineke volgt hem in de loop 
van het jaar op. Alle tijd om nog meer te 
genieten van hun kleinzoon Gijs, waar zij 
dol op zijn.  
 
 
 

Zowel hun zoon als dochter wonen met 
hun partner in Rozenburg. 'Heerlijk' vindt 
Aart, 'de kinderen vallen te pas en te 
onpas binnen, maar doordat je allemaal 
op het dorp woont, is er geen sprake van 
op visite komen'.  
 
Naast zijn werk is Aart actief op allerlei 
vlak. Zwemmen, lopen en fietsen; met 
het oog op de toekomstige vrije tijd heeft 
hij zichzelf een nieuwe racefiets cadeau 
gedaan. Je zou natuurlijk kunnen gaan 
denken aan een E-bike, maar dat is voor 
Aart nog niet aan de orde.  
Verder steekt Aart veel tijd in zijn zeer 
uitgebreide maritieme boekencollectie en 
wordt door hem nog steeds naarstig ge-
zocht naar de ontbrekende nummers van 
het Verolme Nieuws en de Sleeptros. 
 
Op enig moment is hij samen met zijn 
broer Gijs op uitnodiging van Kees van 't 
Wout komen luisteren bij het Rozenburgs 
Mannenkoor.  
De broers waren meteen om.  
Hij heeft het prima naar zijn zin als bari-
ton bij het koor en bij Dissonant, het 
ensemble.  
Zingen in een kleine samenstelling ervaart 
Aart als een nog grotere uitdaging.  
Op 1 januari a.s. kan Aart, als kersverse 
pensionado, gehuldigd worden voor zijn 
25-jarig lidmaatschap.  
 
Voor het koor doet hij veel PR-werk-
zaamheden. Dit doet hij graag en het 
bevalt hem prima, thuiswerken op een  
tijdstip dat je zelf schikt.  
Voor een bestuursfunctie is hij niet te 
porren. De vergadercultuur, maar boven-
al de kritische noten kunnen hem niet 
bekoren.  
 
Het initiatief van ons muziektheater heeft 
Aart vanaf den beginne na aan het hart 
gelegen. Hij is dan ook niet voor niets al 
vrijwilliger van voor de oprichting en is 
een grote steun voor het werk van de PR-
commissie.  
Met de vrije uren in het vooruitzicht ligt 
een uitbreiding van taken vanzelfspre-
kend in het verschiet.  

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 
redactie@muziektheaterdeontmoeting.nl 
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Vrijwilliger aan 't woord   
Zandweg 8, een idyllisch plekje, verscholen tussen het groen, geluiden van de Beestenboel  en Eddy op de achtergrond,  

het NRC en koffie met kersenvlaai op tafel en Tineke Quak aan tafel.  
 

Het kan allemaal want Muziektheater De 
Ontmoeting is voor vier weken gesloten, 
dus er is tijd om stoom af te blazen, tot 
rust te komen en zich voor te bereiden op 
een vakantietrip van Madrid naar Lissa-
bon.  
Tijd om met Tineke even bij te praten is er 
ook.  
Tineke, net niet op Rozenburg geboren, is 
op drie maanden na getogen in de Zand-
weg in de voormalige slagerij met woon-
huis. In de volksmond heette de omgeving 
'Kraton' wat volgens de vrije vertaling een 
adellijk huis zou zijn. Dat was het echter 
niet, want de vader van Tineke hield er 
zijn kippen en varkens.  
Geschoold werd er op de Chr. Basisschool 
Ichthus aan de Lekstraat. Na de middelba-
re school volgde zij de opleiding tot A-
Verpleegkundige. Een moeilijke keuze, 
want wiskunde studeren was ook favoriet. 
Maar dat werd het dus niet.  
Na zich gespecialiseerd te hebben tot 
oncologieverpleegkundige is Tineke tot 
vorig jaar in diverse instellingen werk-
zaam geweest.  
De omstandigheden maakten het moge-
lijk te stoppen met betaald werk, waar-
door Tineke zich nu fulltime vrijwillig,  
onbetaald, richt op het muziektheater.  
Daar was zij in de schaarse vrije tijd al een 
stuwende kracht, maar vanaf nu is het 
dagelijkse kost. Niet alleen besturen en 
aansturen, maar ook zelf de handen uit de 
mouwen stekend. Samen met partner 
Eddy heeft zij de touwtjes stevig in han-
den. 'Ik ben gedreven, enthousiast en 
nogal direct, dat laatste botst wel eens', 
aldus Tineke. 'Maar na een goed gesprek 
komen we er altijd uit. In heldere com-
municatie en een groot gevoel van saam-
horigheid, daarin zit de kracht. Zonder de 
binding die er is met de vele fantastische 
vrijwilligers en hun inzet zou het een on-
mogelijke klus zijn De Ontmoeting te laten 
draaien.'  
Toch is Tineke niet onmisbaar, de taken 
zijn goed verdeeld en gedubbeld, men is 
over de volle breedte goed geïnformeerd, 
de continuïteit van de exploitatie van het 
muziektheater is gewaarborgd. 
'Het is tenslotte een bedrijf, al draait het 
voor de volle 100% op vrijwilligers.' 
 

Het regelen en besturen zitten in haar 
bloed. Van jongs af aan maakte zij deel uit 
van de besturen van diverse sportvereni-
gingen en de Rozenburgse Sportraad.  
Actief in ouderraad, medezeggenschaps-
raad, ondernemingsraad en in functie als 
vrijwilliger bij de Zonnebloem. 
Al menig jaar penningmeester van CGK 
Canticum Novum en één van de drijvende 
krachten achter de roemruchte kerstcon-
certen in sporthal De Rozet met Rumoer; 
niets is Tineke te veel. Vanwege de conti-
nudiensten kon er overdag ook veel gere-
geld worden.  
 
Vanaf 2004 kwam daar het initiatief Ko-
ninginnelaan 9 bij. Met een vastberaden-
heid, haar eigen, lukte het steeds weer 
om anderen en zichzelf te blijven motive-
ren. Haar doorzettingsvermogen kent 
geen grenzen.  
Het initiatief werd een stichting met een 
eigen pand en is vandaag de dag een 
locatie welke op fantastische wijze geëx-
ploiteerd wordt.  
In De Ontmoeting is zij op dit moment 
formeel bestuurslid beheerszaken.  
In de resterende tijd ziet zij er niet tegen-
op om een nieuw tegelpad in de tuin aan 
te leggen, de moestuin en de borders bij 
te houden, te behangen en te schilderen, 
maar bovenal te musiceren. Naast het 
zingen in koor of ensemble, speelt zij 
sinds enkele jaren ook F-hoorn.  
 
Was het vroeger 'wie het eerst thuis komt 
kookt', zodat Eddy ook weleens aan het 
fornuis moest, nu zorgt hij er voor dat hij 
net te laat is, maar wel mee eet.  
 
Hoe ziet het er over vijf jaar voor je uit? 
'Wel, ik hoop nog wat jaartjes mee te 
gaan, zowel in het leven, als in het thea-
ter. Overigens bevalt de rol van oma uit-
stekend … 
Dochter Rosalie, docent wiskunde en 
orthopedagoog, woont in Spijkenisse en is 
inmiddels (in Muziektheater De Ontmoe-
ting) getrouwd en moeder.  
Zoon Tim heeft naast zijn conservatori-
umopleiding, dit jaar ook zijn wiskunde-
studie afgerond. Hij heeft zijn stekkie in 
Den Haag gevonden, waar hij samen-
woont met zijn vriendin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En wat de Ontmoeting betreft?  
'We zijn altijd in voor verbeteringen. De 
toiletgroep boven zou gerenoveerd en 
anders ingedeeld kunnen worden en de 
keuken worden uitgebreid', kortom Tine-
ke en haar mensen hebben genoeg wen-
sen.  
 
Voor het muziektheater ligt er een meer-
jarenbeleidsplan dat jaarlijks wordt aan-
gevuld met een werkplan.  
Tineke heeft recent weer voor vier jaar 
bijgetekend met als uitgangspunt 'hand-
haven wat we hebben en op het gemak 
verder optimaliseren'. 
 
De bezetting van het theater is uitste-
kend; er wordt dankbaar gebruik gemaakt 
van alle faciliteiten welke het gebouw te 
bieden heeft. Concurrentie door de komst 
van de Rozenburcht wordt niet gevreesd.  
 
We hadden nog uren door kunnen praten 
over Muziektheater De Ontmoeting maar 
de avond valt en morgen is er weer een 
nieuwe dag.  
Na nog een laatste glaasje gaat de stekker 
uit het gesprek, maar niet uit Muziekthea-
ter De Ontmoeting.  
 
Dat wordt klaar gemaakt voor een nieuw 
seizoen en met mensen als Tineke en 
Eddy en de vele andere vrijwilligers moet 
ook het komende seizoen zeker een suc-
ces worden. 
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December in Muziektheater De Ontmoeting 
 

 Boutmiddag 
 
 
 

Ook in 2015 kunt u weer een gezellige 
boutmiddag verwachten! Het rad draait 
op volle toeren om blote kippen, kalkoe-
nen, rollades en bijbehorende sapjes, 
broden en kransen weg te geven!  
 
Datum:  ........ zaterdag 12 december 2015 
Aanvang:  ................................... 15:00 uur 
Zaal open:  ................................. 14:30 uur 
Toegang: ...........................................gratis 
 

 

Kerstconcert UDI 
 

 Op 19 december staat een Kerstconcert 
op het programma. UDI heeft hiervoor 
José Bosschers uitgenodigd; zij is in Ro-
zenburg geen onbekende meer.  
De muzikale leiding is in handen van UDI-
dirigent Nick Caris. 
 

Gegevens over de kaartverkoop kunt u 
vinden op www.udi-rozenburg.nl  
 
Datum:  .........zaterdag 19 december 2015 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
 

Kerstconcert Rozenburg Mannenkoor 
 

 Het Rozenburgs Mannenkoor blijft dit jaar 
met de kerstdagen thuis.  
Ditmaal hoeft u het dorp niet uit en in het 
donker de kou niet in naar Maassluis of 
Brielle, want het koor geeft een concert 
in Muziektheater De Ontmoeting en wel 
op zondagmiddag 20 december 2015.  
 
 

Medewerkenden, aanvangstijd en toe-
gangsprijs zijn nog niet bekend, maar dat 
het een fijne kerst-zangmiddag zal wor-
den, dat staat vast. Meer informatie vindt 
u vroegtijdig in de regionale bladen.  
De middag staat onder leiding van RMK-
dirigent Martin van Broekhoven.  
Datum:  ........... zondag 20 december 2015 
 

Oliebollen  
 
Over tradities gesproken…. 
 
In de loop der jaren zijn er al vele bollen 
over de koortoonbank gerold.  
Je kunt je de jaarwisseling bijna niet voor-
stellen zonder de beroemde koorbollen.  

 
Op oudejaarsdag worden ze vers gebak-
ken en zijn ze af te halen in het theater. 
Maar natuurlijk alleen als u ze van te 
voren besteld heeft! Bestelformulieren 
liggen vanaf 1 december a.s. in het thea-
ter.  
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J. BesteBroer 
AfBouwBedriJf  

  
 
   

Voor alle voorkomende  
verbouwwerkzaamheden, 

renovatie en/of onderhoud 
en schilderwerkzaamheden. 

 
 
 

Joost Bestebroer 
Vinkseweg 13 - 3181 HT Rozenburg 

T: 06 31905089 / 0181 217398 
 

E: j.bestebroer2@chello.nl 
www.jbestebroer.nl 

 
 

 

 

Met oog voor uw drukwerk! 
 
   DRUKKERIJ RIJPSMA 
 
    
   Emmastraat 12 - 3181 GE Rozenburg 
   T: 0181 212991 - F: 0181 218898 
   www.drukkerijrijpsma.nl 
         

 
 
 
 
 
 

 
Raadhuisplein 12 - 3181 CG Rozenburg - T: 0181 215591 

www.slagerijvanleeuwen.nl 
        
 

SCHOONMAAKBEDRIJF - GLAZENWASSERIJ 
SPECIAAL ONDERHOUD - BOUW SCHOONMAAK 

Dirty - Clean 
Kantoor: 
Plevierstraat 93 
3181 TL Rozenburg 
Tel: 06 23111041 / 06 47778877 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


