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THEATERKRANT 9e JAARGANG NUMMER 2 SEPTEMBER 2016 
   

Beste theatervrienden, 
Als ik dit schrijf is het midden in de zomer en ligt het winkelhart van Rozenburg open 
vanwege een grote renovatie van het centrum. Aan de rand hiervan ligt Muziekthe-
ater De Ontmoeting er vredig bij. 
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Maar schijn bedriegt, in het pand gebeurt 
veel. Er is en wordt hard gewerkt, ook op 
de meest warme dagen. 
 
Met vereende krachten zijn de buitenmu-
ren van de achterzalen voorzien van een 
12 cm dikke isolatielaag.  
Hiervoor moesten de planken worden 
verwijderd en wederom worden aange-
bracht.  
Dit was een behoorlijk groot karwei, wat 
volledig is uitgevoerd door een ploeg ge-
motiveerde vrijwilligers. Een ploeg be-
staand uit echte technische werkers bij-
gestaan door onmisbare hand- en span-
dienstverleners. Het resultaat is visueel 
onzichtbaar, maar  straks zeker voelbaar 
voor de gebruikers van de zalen. 
De nieuwe convectoren zijn natuurlijk wel 
zichtbaar; ze staan er fraai witglanzend 
bij. We zijn ervan overtuigd dat het ook 
bij extreme koude overal heerlijk warm 
zal zijn. Bovendien zullen de stookkosten 
omlaag gaan. 
Tegelijkertijd is een onderzoek gestart of 
het aanschaffen van zonnepanelen ren-
dabel is. 
 
De plannen voor de uitbouw van keuken 
en bergruimte vorderen gestaag. 
De raming  voor de uitbouw is door het 
bestuur goedgekeurd.  
Een vergunning tot bouwen is getoetst 
aan de eisen welke de overheid stelt.  
Het casco-ontwerp is gekozen.  
Volgens de huidige planning zal er in het 
najaar van 2016 met de bouw gestart 
kunnen worden. Dit alles om straks te 
mogen genieten van een nieuwe eigen-
tijdse keuken en inpandige berging. 
 

Het afgelopen theaterseizoen heeft ons 
weer laten zien dat de door de stichting 
ingeslagen weg de goede is. De exploita-
tie draait naar volle tevredenheid op volle 
toeren. 
 
Voor alle mensen die Muziektheater De 
Ontmoeting een warm hart toedragen is 
er goed nieuws. Ook dit theaterseizoen 
zal er weer een prachtig programma ge-
presenteerd worden. Het programma is 
met zorg voor u uitgekozen. 
Hierbij bent u dus van harte uitgenodigd 
om de voorstellingen bij te wonen. 
Bovendien kunt u dan met eigen ogen het 
opnieuw verfraaide podium bewonderen. 
 
Tot slot wil ik alle vrijwilligers hartelijk be-
danken voor hun inzet tot op heden.  
 
Ik hoop u allen in grote getale weer te 
zien in ons prachtige Muziektheater De 
Ontmoeting. 
 
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 kunst van het programmeren 
Een vak apart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kranten staan er vol van. Iedereen zou 
moeten leren programmeren. Desge-
wenst al te beginnen op kleuterleeftijd.  
 
Over het programmeren in de zin van het 
schrijven van een computerprogramma 
of toepassing willen wij het in deze thea-
terkrant natuurlijk helemaal niet hebben.  
In het theaterwereldje is het een uitda-
ging om zodanig te programmeren dat je 
elke periode weer een leuk en afwisse-
lend programma-aanbod hebt. Dat is toch 
eigenlijk wel een kunst op zich? 

De activiteitencommissie van Muziekthe-
ater De Ontmoeting heeft er haar handen 
vol aan, maar ze doet het werk met veel 
plezier.  
Het is toch elk half jaar weer een buiten-
gewone prestatie om zo’n gevarieerd pro-
gramma aan te kunnen bieden voor zo’n 
betaalbare prijs.  
 
Wie enig marktonderzoek doet, of wel 
eens elders in een theater komt, zal het 
opvallen dat exact dezelfde programma’s 
in andere locaties toch qua prijs dik over 
de kop gaan in vergelijking met onze stan-
daardprijs van € 5,00 of € 7,50.  
Het is echt ongelooflijk dat wij niet elke 
voorstelling uitverkocht zijn… 
 
Om geen risico te nemen willen wij u toch 
adviseren uw theaterkaartje(s) vooraf te 
reserveren! 
 

 

Mist u iets in ons programma, of heeft u 
tips of misschien wel ideeën voor een ge-
heel nieuwe activiteit? 
Laat het ons weten. Graag zelfs!  
We zijn bereikbaar: 
* per mail: promotieMDO@gmail.com 
* per post: in de theaterbrievenbus of  
* aanspreekbaar in het theater… 
 
Vanaf kleuterleeftijd beginnen met pro-
grammeren? Wij zouden zeggen, dat kan 
nog wel even wachten.  
Vanaf kleuterleeftijd een theaterpro-
gramma bezoeken?  
Wij zouden zeggen: DOEN! 
 
Wist u trouwens dat tijdens de Kinder-
boekenweek 2016 opa’s en oma’s cen-
traal staan?  
Het thema dit jaar is: Voor altijd jong.  
Kijk dus niet raar op als u door uw klein-
kinderen wordt uitgenodigd voor een be-
zoek aan het jeugdtheater! 

 

Kaartverkooppunten 
Let op: wijziging! 

 
 In de praktijk is gebleken dat er steeds 

minder gebruik werd gemaakt van de di-
verse kaartverkooppunten.  
Dit heeft ons doen besluiten dit in aantal 
te verminderen. 

Het is heel gemakkelijk om via de website 
te reserveren, maar het is ook mogelijk 
om dagelijks bij de ticketservice in het 
theater de kaartjes te kopen. 
Nu horen we u denken: 'Ticketservice'? 
Hiermee bedoelen we natuurlijk ons all-
round barpersoneel ! 

 

Pokémon GO 
Spearow voor het theater 

 
  Rages zijn er altijd geweest en dat zal na-

tuurlijk ook zo blijven. 
We moesten er even aan wennen, maar 
deze zomer heeft het vele (jonge) mensen 
naar buiten gehaald. Prima toch? Zo heb-
ben rages ook positieve kanten. 

Tijdens het zomerreces bleek Spearow 
ook een bezoekje aan ons theater te bren-
gen, met als gevolg dat het plein regelma-
tig bezocht werd.  
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Het Rozenburgs bacchanaal in dicteeformaat 
De kluis gespekt! 
 
De zevende editie van Het Groot Dictee 
van Rozenburg stond geheel in het teken 
van de slogan: Spek de kluis, schrijf mee 
voor een fornuis! 
De theaterzaal vulde zich met 26 deelne-
mers en een veelvoud aan belangstellen-
den. Vanaf het begin heerste er een ge-
moedelijke sfeer. Voor de liefhebbers is 
het elk jaar weer een feestje, maar het is 
vanzelfsprekend nog nooit serieus ont-
aard in een bacchanaal. 
 
Auteur Lenneke van der Meer wist het ge-
kozen thema uitstekend te benutten. Van 
een exquis diner tot een poëtisch dessert, 
van snijtechnieken als julienne of bru-
noise tot kooktechnieken als au bain-ma-
rie, blancheren of farceren. Het was een 
leuke tekst met een, om in de sfeer te blij-
ven, smakelijke moeilijkheidsgraad. 
De deelnemers, 12 vrouwen en 14 man-
nen, de jongste 13 en de oudste 80, met 
een gemiddelde leeftijd van 54, scoorden 
gemiddeld 187,8 woorden goed.  
Onder de deelnemers waren drie specia-
listen, zij schreven buiten mededinging 
mee.  
In de rangschikking van het wedstrijdveld 
bleek vooralsnog geen winnaar aan te wij-
zen: een ex aequo voor Betsy Ohlsen en 
Mariëtte de Vries. Beide dames schreven 
198 woorden foutloos.  
De spanning duurde niet lang. Reeds bij 
het derde woordje, lasagne, ging Mariëtte 
de Vries als winnaar van de zevende editie 
van Het Groot Dictee van Rozenburg de 
boeken in.  
 
De Top 10 
1. Mariëtte de Vries (198 goed) 
2. Betsy Ohlsen (198 goed) 
3. Wim Weenink (195 goed) 
4. Judith de Heer (193 goed) 
4. Ulla Wolters (193 goed) 
6. Kees de Haan (192 goed) 
6. Mart Mulders (192 goed) 
6. Ria van Stappen (192 goed) 
9. Cees Dullaart (191 goed) 
9. Dammie Roosa (191 goed) 
9. Jasja de Ruiter (191 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 opbrengst nauwkeurig bijgehouden. 
Het resultaat mag er zijn! Alle in het thea-
ter aanwezige pannen konden gestapeld 
worden: een fraaie opbrengst van 
€ 2.184,97.  
Een prachtig resultaat, met dank aan alle 
deelnemers, alle sponsoren en QUALM bv 
voor het beschikbaar stellen van de prij-
zen.  
 
Het fornuis is figuurlijk gezien binnen! 
Voor de plaatsing ervan moeten we na-
tuurlijk nog even geduld hebben… 
 
De volledige dicteetekst kunt u nalezen op 
mtdo.nl  
 
Juniordictee Rozenburg 
In de middaguren melden vijf jongens en 
een meisje zich voor deelname aan de 
zesde editie van het Juniordictee Rozen-
burg.  
Auteur Lenneke van der Meer was bij het 
schrijven van dit dictee geïnspireerd door 
culinaire uitdagingen.  
Het bleek voor de deelnemers een hele 
kluif dit 100 woorden tellende dictee op 
papier te krijgen. Maar zij gingen vol 
goede moed de uitdaging aan en brachten 
het er met een gemiddelde score van 83 
woorden foutloos niet slecht vanaf.  
 
Toen alle scores bekend waren bleken 
Randy Minderhout en Bas van Eijsden met 
elk 88 woorden goed gelijk te zijn geëin-
digd. Omdat er maar een de winnaar kan 
zijn, moesten de mannen nog even aan de 
slag. Na pyjama zorgde het tweede extra 
woord, labyrint, voor een definitieve win-
naar. 
 
De Top 3 
1. Bas van Eijsden (88 goed) 
2. Randy Minderhout (88 goed) 
3. Yannick Bosveld (86 goed)  
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(Karwei)3 
Gelukkig hebben we de foto’s nog… 
 
Je kunt weleens ergens aan beginnen…. 
Maar als je A zegt, moet je natuurlijk ook 
B zeggen.  
Soms zijn er ongemakken die tijdelijk zijn, 
of zo weinig voorkomen dat er wel mee te 
leven valt. Op het moment dat het aantal 
ongemakkelijke momenten toeneemt, 
wordt het tijd de handen uit de mouwen 
te steken. Een goede ventilatie is prima, 
maar ordinair tocht is toch andere koek. 
Feitelijk speelde het probleem van een 
koude trek in de achterzalen vanaf ze zijn 
aangebouwd. Anno 2016 bleek ook nog 
eens het Firetdoek® achter de vurenhou-
tenplanken de tand des tijds niet te heb-
ben doorstaan, met als gevolg dat  de 
luchtstroom vrij spel had.   
 
Inmiddels kunnen we bijna een eigen ad-
viesbureau beginnen over damp-open en 
damp-dichte doeken, alle mogelijke soor-
ten van isolatiemateriaal en niet te verge-
ten de convectoren.  
Nadat de besluiten genomen waren, is 
met vereende krachten de klus geklaard. 
  
Zoals gezegd… gelukkig hebben we de 
foto’s nog, want wie het niet weet, zou 
het zomaar kunnen ontgaan. 
Maar alle planken van de wand zijn eraf 
geweest, alle handgesmede spijkers zijn 
de revue gepasseerd. Menig man/vrouw-
uurtje en zweetdruppeltje zijn we verder, 
maar het resultaat mag er zijn! 
Van het een kwam het ander… behalve 
isolatie, nieuw doek en de planken is te-
vens de verwarming in de achterzalen 
aangepakt. In het kader van duurzaam-
heid en bewust omgaan met energie is er 
gekozen voor convectoren.  
De Jaga Tempo convectorradiator maakt 
gebruik van de Low H2O-techniek, dit 
heeft als groot voordeel dat er maar tien 
procent van de normale waterinhoud no-
dig is. Zo’n beperkte hoeveelheid water 
reageert veel sneller op verwarming en 
koelt desgewenst ook sneller af.  
We stoken hierdoor zuiniger en gaan effi-
ciënter met energie om. Daarnaast zou-
den de Jaga convectoren ook het hoogste 
warmte-afgifterendement hebben, maar 
al deze wetenswaardigheden moeten we 
in de praktijk nog gaan beleven.  
Op het moment van schrijven van dit arti-
kel vallen namelijk de mussen dood van 
het dak…  
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Verbouwing - deel 2  
De voorbereiding in volle gang 

 
In de januari-editie van deze krant werd 
er al een aankondiging gedaan van de 
plannen. Inmiddels zijn we een half jaar 
verder en zijn de voorbereidingen in volle 
gang. De container is opgehaald om 
ruimte te creëren voor de nieuwe aan-
bouw.  
De container diende als opslag, voor het 
lege fust en voor een gedeelte als werk-
plaats. Het laten ophalen van de contai-
ner is één ding, maar alles weer een (tij-
delijke) plaats geven, vergde wel enige in-
ventiviteit..   
Maar het is, met vereende krachten, ge-
lukt!  
Binnen niet al te lange tijd worden de 
werkzaamheden voor het bouwrijp ma-
ken van de grond gestart.  
Ongetwijfeld kunnen gebruikers en be-
zoekers van het theater het komende jaar 
iets merken van de activiteiten. Maar 
naar verwachting zal eventuele overlast 
tot een minimum beperkt kunnen wor-
den.  

 
 

 

 

Afval scheiden of niet? 
Wij zijn voor! 
 
Fanatiek of milieubewust?  
Misschien zijn we het wel allebei.  
Afval scheiden levert veel op. Materialen 
als papier, glas, plastic en batterijen kun-
nen voor een groot deel hergebruikt wor-
den. Daardoor zijn voor nieuwe pro-
ducten minder grondstoffen, energie en 
geld nodig. Dat spaart het milieu en de 
portemonnee. Daar worden we toch alle-
maal blijer van? 
 
Als  bedrijf mag je al het afval in een rest-
container gooien. Hupsakee, zonder na-
denken alles in één en dezelfde bak. Het is 
een mogelijkheid, maar dat druist tegen 
onze instelling in. 
In de eerste plaats kijken we zelf op welke 
manier er hergebruik mogelijk is, of hoe 
we anderen blij kunnen maken met ons 
afval. We hebben er bijna een dagtaak 
aan… Nee hoor, dat valt best mee. Als ie-
dereen meedoet is het binnen de kortste 
keren een gewoonte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat gebeurt er zoal in Muziektheater De Ontmoeting? 
- Lege pennen en stiften gaan in de bak voor de Stichting LUMAHelpt 
- Papier gaat naar de papiercontainer van UDI 
- Plastic doppen gaan naar een verzamelpunt van KNGF voor blindengeleidehonden 
- Kroonkurken gaan naar een verzamelpunt voor KiKa 
- Wijnkurken gaan naar creatievelingen of scholen 
- Sap-waar-fruit-trots-op-is-flesjes worden tot kunstwerkjes omgetoverd.  

Bezoek hiervoor onze stand op de Inloop Creabeurs! 
- GFT-afval gaat vanaf heden in onze eigen compostbak 
- Batterijen, glas en plastic belandt daar waar het hoort 
Het beetje wat dan nog overblijft gaat in de grijze container. 
Heeft u nog tips? Wij staan er open voor!  
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Speelgoed- en Kinderkledingbeurs  

 
Op zaterdag 17 september a.s. staan van 
10:00 - 12:00 uur de deuren wijd open in 
verband met een Speelgoed- en Kinder-
kledingbeurs. Wie slim is en voordelig wil 
inkopen bezoekt deze gezellige beurs. 
De beurs is bedoeld voor particuliere ver-
kopers. De toegang is gratis. Iedereen is 
van harte welkom!  

 
Aan u de keus: zelf een tafel huren of lek-
ker komen snuffelen.  
Grijp uw kans! Tafels zijn te huur voor 

€ 5,00 per meter.  

 
Om organisatorische redenen is vooraf 
reserveren noodzakelijk!  
Reserveer via de website: mtdo.nl  

 
 
 
 
 
Speelgoed- en Kinderkledingbeurs 
Datum: ........ zaterdag 17 september 2016 
Tijd:  ...............................10:00 - 12:00 uur 
Toegang:  .......................................... gratis  

 

Inloop Creabeurs 
 
De eerste twee edities van de Creabeurs 
in Muziektheater De Ontmoeting zijn zeer 
positief ontvangen, daarom organiseren 
wij met veel plezier de Inloop Creabeurs 
2016! 
  
Deze beurs vindt plaats op zaterdag 12 
november 2016 van 11:00-16:00 uur.  
 
Het concept is onveranderd: Het is een 
gezellige kleinschalige beurs, waarbij de 
bezoeker tegen een kleine vergoeding 
kan deelnemen aan diverse workshops, 
maar ook terecht kan voor de aanschaf 
van hobbymaterialen en artikelen, ideeën 
kan opdoen en gezellig kan vertoeven on-
der het genot van bijvoorbeeld een kopje 
koffie. 

 
De toegang voor de bezoekers is gratis. 
De deelnemers betalen slechts € 15,00 
per tafel voor een hele dag.  
 
Deelnemers aan de beurs kunnen zich 
aanmelden tot zaterdag 15 oktober 2016.  
 
Inloop Creabeurs 
Datum: ........ zaterdag 12 november 2016 
Tijd:  .............................. 11:00 - 16:00 uur 
Toegang:  ......................................... gratis 

 
 
 
 
Speelgoed- en Kinderkledingbeurs 
Datum: ........ zaterdag 17 september 2016 
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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C.G.K. Canticum Novum D.V.O. Repair B.V. Kooylandt B.V. 

A. de Vries - Jansen 
Bouke en Mariëtte 

de Vries  
R.A. de Vries 

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

Oosterlee 

Rozenburgs Mannenkoor Jacob Boxhoorn Rozenburgs Dameskoor 

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

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

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

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

Gert en Judith de Heer Eddy en Tineke Quak Keizer Hoveniersbedrijf 

Fultor Opinion Accountants Elwibo 

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

Honkvast Makelaardij 
Podocare  

Pedicurepraktijk  
KOZIJN & zo 

Optiek Nouveau 
Emma's Memory 
antiek & curiosa 

 

Paméla Blok 

Van Leeuwen 
Tweewielers 

Kaas & delicatesse 
Brouwenstijn 

Aannemingsbedrijf  
QUALM bv 

Janssen Fysiotherapie 
Medicafit 

Lenneke van der Meer 
Ruud Schot 

Ria van der Bend 
pedicurepraktijk 

Stephan van der Vegt Popkoor Given Hoogendonk vof 

Ant. Kooren B.V. 
Aannemingsbedrijf 

Verboon Maasland B.V. 
Oosterman Afbouw 

Excellent Lasergraveren - ? - RTMuziek 

- ? - 
Loodgietersbedrijf 
Ringelesteijn B.V. 

- ? - 

 

CLUB VAN HONDERD 
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Kaartverkoop 
 
Ticketservice 
Muziektheater De Ontmoeting 
Koninginnelaan 9 te Rozenburg,  
 maandag- t/m vrijdagavond  
 vanaf 19:00 uur 

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

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

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

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

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

Ik woon in het Aflabed 4+ 
 

Een poëtische voorstelling over leren lezen, de moeite die dit vaak kost en hoe leuk 
het zou moeten zijn! 

 
Noesja is 5 jaar oud en ze kan de letters 
van het alfabet maar niet onthouden. Ze 
droomt vaak weg bij de letters.  
De R van Roegieboegieba. Of de Z van Zo-
fania. Maar als haar moeder komt, dan is 
het weer gewoon de R van Regen en de Z 
van Zeuren. Noesja vindt zelf dingen ver-
zinnen veel leuker dan de dingen die al 
bestaan. Maar dat mag niet van mama en 
de meester! Noesja moet luisteren, 
Noesja moet recht zitten, Noesja moet 
niet spelen maar de letters leren. Maar 
spelen is zo leuk! Woonde ze maar in het 
alfabet.  
En dan wordt ze plots uitgenodigd door 
de D en de G om bij hen te komen wo-
nen… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een voorstelling van Studio De Bakkerij.  
 
Datum:  ..... woensdag 28 september 2016 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  .................................. 13.50 uur 
Toegang:.........................................  € 5,00 
 

Chansons van  
Schoonheid en Troost  

Britta Maria & Maurits Fondse 

 
In de huidige tijd, waarin veel schoonheid 
het onderspit moet delven, zoeken men-
sen uit alle uithoeken van de wereld 
troost. Troost in muziek. 
Britta Maria en Maurits Fondse bezingen 
het leven in al haar facetten, de liefde, de 
hoop, maar ook de pijn en de teleurstel-
ling, het gewone en het bijzondere. 
De 'groten' zullen niet ontbreken: Azna-
vour, Brel, Gainsbourg, maar ook Toon 
Hermans, Herman van Veen en Jenny 
Arean. 
 
Een voorstelling waarin het Franse en het 
Nederlandse lied elkaar ontmoeten. 
Net als in hun vorige programma, zullen 
ook dit keer prachtige vertalingen van 
Franse Chansons naar het Nederlands ten 
gehore worden gebracht en zal eigen 
werk niet ontbreken. 
Gepassioneerd en met intense doorleefd-
heid, raakt dit concert het publiek in de 
ziel, en wordt het schone met het troost-
rijke samengebracht tot een bijzondere, 
verrijkende ervaring. 

Britta Maria - zang, teksten  
Maurits Fondse - piano, zang, teksten  
Rob Stoop - accordeon 
 
Datum:  .............. zaterdag 1 oktober 2016 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  .................................. 19:30 uur  
Toegang:.........................................  € 7,50 
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The Raveons  
Back to the Sixties  

 
Vier muzikale vrienden spelen in de origi-
nele beatbandbezetting van 1964 en gaan 
'Back to the Sixties' in een akoestische 
voorstelling.  
 
The Raveons spelen en zingen meerstem-
mig veel herkenbare hits uit de vroege ja-
ren 60. De jaren waarin de hele wereld 
veranderde.  
Tijdens deze voorstelling  zijn de vette 
versterkers weggelaten en gaan de man-
nen op de akoestische tour met nummers 
van o.a. The Beatles, The Kinks, The Rol-
ling Stones, The Shadows en nemen u, in 
hun eerste theatershow met de bijbeho-
rende verhalen en anekdotes, op luchtige 
wijze mee 'Back to the Sixties'.  Een feest 
van herkenning!  
The Raveons hadden hun allereerste op-
treden op 4 april 1964 in Brielle. 

Puntschoenen, smalle broekspijpen en 
idem stropdas, drie elektrische gitaren, 
vette versterkers en een drumstel vorm-
den toen het concept. Al spoedig werden 
zij 'wereldberoemd' in Brielle, zoals het 
Rotterdams Nieuwsblad toen schreef.  
Dezelfde mannen van toen pakten de in-
strumenten weer op in 2000 voor een 
éénmalig optreden en besloten in 2002 
naar aanleiding van een spetterend re-
unieconcert in theater De Twee Hondjes 
in Hellevoetsluis om weer te gaan optre-
den. Na het maken van een CD, een live 
radio-uitzending en een televisie-uitzen-
ding op RTV Rijnmond staan ze nu op-
nieuw in het theater.  
Jo de Bruin - slaggitaar 
Ton van Eendenburg - basgitaar 
Kees Jurgens - sologitaar 
Johan de Weijer - percussie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  .............. zaterdag 8 oktober 2016 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur  
Toegang: ......................................... € 7,50 

 

New Amsterdam Voices  
Zeven stemmen, zeven vrienden, één geluid  
 
New Amsterdam Voices is een zeven-
stemmige a capellagroep uit Amsterdam. 
Met een frisse mix van jazz en pop wordt 
een vernieuwend geluid gebracht dat van 
begin tot eind weet te boeien. 
June Fermie, Vera Buijink, Marieke Smit, 
Minka Bodemann, Hebe Vrijhof, Pepijn 
van der Sande en Willem de Beer hebben 
allen jazz-zang aan het Conservatorium 
van Amsterdam gestudeerd.  

Maartje Meijer is hun huisarrangeur en 
producer. Op 2 mei 2015 presenteerde 
New Amsterdam Voices hun debuut-EP. 
 
Datum:  ........... zaterdag 15 oktober 2016 
Aanvang:  .................................. 20:00 uur 
Zaal open:  ................................ 19:30 uur  
Toegang: ......................................... € 7,50 
 

 

 

Accordeola 
Gevarieerd accordeonconcert  
 
Accordeola uit Salland viert dit jaar haar 
60-jarig bestaan. Het orkest bestaat uit 
een 13-tal spelende dames en hun diri-
gente, daarbij ondersteund door een 
drummer. 
 
Hun repertoire is erg afwisselend en be-
staat uit een mix van klassiek, modern, 
pop en volksmuziek.  
Binnen het orkest speelt ieder haar eigen 
partij, waarbij de 1e, 2e en 3e partij de me-
lodiepartijen zijn en de 4e partij de ak-
koorden speelt. Daarbij maken zij ook ge-
bruik van een basaccordeon met verster-
ker.    

 
 
 
 
 
 
 
 
Deze afwisseling in partijen is goed te ho-
ren en er is dan ook veel muziek geschikt 
voor accordeonorkesten.   
 
Tijdens het optreden kunt u een breed 
scala uit hun repertoire horen, zowel be-
kend als minder bekend.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Een optreden van Accordeola geeft u een 
totaal ander beeld van accordeonmuziek!   
 
Datum:  ............ zaterdag 22 oktober 2016 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur  
Toegang: ......................................... € 7,50 
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Oma’s op zoek 2+  
Komische voorstelling op muziek voor peuters, kleuters, opa’s en oma’s 

 
 
 
 
 
Oma’s zijn altijd op zoek! Oma’s zijn altijd 
wel iets kwijt. Help jij mee zoeken? Ma-
gisch voor iedereen vanaf 2 jaar met een 
oma, iedereen die zelf oma is of er ooit 
één heeft gehad! 
Oma is haar breipennen kwijt, oma is haar 
tasje kwijt, oma is soms zelfs haar herin-
neringen kwijt…   
Maar het belangrijkste dat oma kwijt is, is 
haar kleinkind!  
Twee oma’s helpen elkaar de hele dag 
met zoeken naar van alles en nog wat. 
Telkens vinden ze wel iets. Maar ze raken 
ook telkens alles weer kwijt. Ze missen ei-
genlijk weinig, want ze hebben elkaar.  

Maar soms hebben ze ook genoeg van el-
kaar, willen ze even alleen met hun klein-
kind zijn! Maar waar is het toch? Ze heb-
ben overal gezocht. 
Links, rechts, onder de stoelen, in hun 
koffers. Maar hun kleinkind kunnen ze 
niet vinden. Misschien zitten ze vandaag 
wel in het publiek. Wie weet vinden ze 
vandaag hun kleinkinderen wel terug! 
Kinderboekenweek Voor altijd jong 
Tijdens de Kinderboekenweek 2016 staan 
opa’s en oma’s centraal onder het motto 
Voor altijd jong. De 62e editie van de Kin-
derboekenweek vindt plaats van 5 t/m 16 
oktober 2016. 
Datum:  .........woensdag 26 oktober 2016 
Aanvang:  .................................. 14:00 uur 
Zaal open:  ................................ 13.50 uur 
Toegang: ..  € 5,00 (opa's en oma's gratis) 

 

 

Più Corde  

Het geluid van 'Sturm und Drang' 
 

 
 
 
 
 
De 'Sturm und Drang'-stroming in de mu-
ziek wordt gekenmerkt door snel wisse-
lende stemmingen, dynamiek met een 
hoog contrast en voor de 18de eeuwse 
oren soms schokkende harmonieën.  
De klankkleur van de mineur toonsoort 
was bijzonder geliefd.  

In de ongelijk zwevende stemming die in 
die tijd gebruikelijk was (en waarin ook de 
instrumenten zijn gestemd ) heeft dit een 
bijzondere, bijna pijnlijke expressie.   
 
De muziek van de 'Sturm und Drang' geeft 
heel expressieve effecten, waardoor deze 
soms bedreigend, grillig, wanhopig, of ge-
woon vreemd klinkt.   
Haydn, Mozart en Beethoven hebben een 
belangrijk deel van deze stroming uitge-
maakt.  

Een gevarieerd programma dat gespeeld 
wordt door Liene Madern Stradina - piano 
en Agniezska Papierska - viool, twee leden 
van het kwartet. 
 
 
Datum:  .............. zondag 30 oktober 2016 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 14:30 uur  
Toegang: ......................................... € 7,50 

 

ESK Rotterdamsch schoon 
Jong, veelzijdig en bruisend! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vijfenveertig enthousiaste studentes van 
verschillende nationaliteiten vormen met 
elkaar het Erasmus Studentenkoor Rot-
terdamsch Schoon. Het koor staat onder 
leiding van dirigent Robert Verheul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ze vormen een jong, veelzijdig en brui-
send koor en hun passie voor muziek uit 
zich in moderne repertoire, van titels als 
Roar tot Get Lucky. 
 

Maar ook de klassiekers, die u vast en ze-
ker kent, ontbreken niet bij Rotterdamsch 
Schoon!   
Op verschillende manieren laten de leden 
hun talenten zien en horen. In een afwis-
selend programma zullen zij zowel als ge-
heel koor als in kleinere groepjes num-
mers ten gehore brengen.   
Meer info: www.studentenkoor.eur.nl 
Datum: .......... zaterdag 5 november 2016 
Aanvang: ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur  
Toegang: ......................................... € 7,50  
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Sinterklaas, Eefje en de Fee 2+ 
 

Eefje krijgt al een hele tijd geen cadeautjes van Sinterklaas, wat zou er aan de hand zijn? 
 
Eefje heeft al een paar dagen geen ca-
deautje in haar schoen gehad van de Sint. 
De eerste keer dacht ze dat ze stout was 
geweest, dus ze ging extra haar best 
doen...maar geen cadeautje. Toen dacht 
ze dat ze niet hard genoeg zong, dus ging 
ze harder zingen, maar nog steeds geen 
cadeau... 
 
Als Eefje haar vrienden en vriendinnen 
spreekt, blijkt dat zij ook geen cadeaus 
hebben gekregen. Wat zou er toch aan de 
hand zijn? Ze gaat op onderzoek uit en 
ontmoet de fee van het heden, een ge-
mene fee. 

Deze fee was in het verleden een goede 
fee, maar door een fout heeft zij toen een 
keer geen cadeautje gekregen. Daardoor 
is zij verbitterd geraakt en slecht gewor-
den. Zij heeft ervoor gezorgd dat niemand 
meer een cadeautje krijgt!  
Sint en zijn Pieten vergeten het Sinter-
klaasfeest en de kinderen! Eefje moet te-
rug in de tijd met de fee om het recht te 
zetten en ervoor te zorgen dat de Sint en 
zijn Pieten zich weer alles herinneren.  
Cadeautjes horen immers bij het grote 
feest. Gelukkig weet Eefje dit te herstel-
len en krijgen de kinderen bezoek van De 
Goedheiligman! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  ...... woensdag 16 november 2016 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13.50 uur 
Toegang: .........................................  € 5,00 

 

Bender  

Liedjes die raken en ontroeren 
 
Bender dendert door met een gevarieerd 
muzikaal programma met Nederlands-
talige Chansons.  
Liedjes die raken en ontroeren, liedjes ook 
vol vrolijkheid en levenslust. 
 
'Loop mij niet achterna, ik heb geen doel 
voor ogen, ik zie mijzelf voorbijgaan en 
zing wat voor mij uit' (uit: 'Zonderling'). 
 
In het voorjaar van 2016 bracht Bender 
het tweede album uit. 
 

Bender bestormt sinds enkele jaren met 
veel succes de podia van theaters en 
festivals in het hele land.  
Vanaf september 2016 trekt Bender met 
een nieuw liedjesprogramma getiteld 
BROOS langs de theaters. Vrolijk en 
melancholiek. Ontroerend en uitbundig. 
Wees erbij! 
 
Datum:  ....... zaterdag 19 november 2016 
Aanvang:  .................................. 20:00 uur 
Zaal open:  ................................ 19:30 uur  
Toegang: ........................................ € 7,50 
 

 

 

De Andersons  
Een hartstochtelijk en humoristisch theaterconcert 
 
De Andersons veroverden voorgaande 
theaterseizoenen menig hart met hun 
muzikale hoogstandjes, poëtische parel-
tjes en hun onbedwingbare enthou-
siasme.  
 
Vanaf september 2016 reist dit onwaar-
schijnlijke trio langs bijzondere locaties 
met 'Hier Dooft Niets', een harts-
tochtelijk en humoristisch theaterconcert 
waarmee ze ten strijde trekken tegen de 
onverschilligheid en een liefdevolle op-
roep doen tot verwondering.  

Ze grijpen het leven bij de lurven en laven 
zich samen met u aan liederen vol 
levenslust, liefdeslust en troost in 
stormachtige tijden.  
 
U bent gewaarschuwd: De Andersons zijn 
erop uit om uw hart te veroveren en u met 
nieuwe dromen naar huis te sturen.  
 
Datum:  ........ zaterdag 26 november 2016 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur  
Toegang: .......................................... € 7,50 
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December in Muziektheater De Ontmoeting 
 

Boutmiddag 
 
U bent van harte welkom een gokje te 
wagen tijdens onze traditionele boutmid-
dag! Het rad draait op volle toeren om 
blote kippen, kalkoenen, rollades en bij-
behorende sapjes, broden en kransen 
weg te geven!  
 

Voor elke bezoeker staat er een heerlijke 
kop erwtensoep klaar! 
Datum:  ......... zaterdag 10 december 2016 
Aanvang:  ................................... 15:00 uur 
Zaal open:  ................................. 14:30 uur 
Toegang: ........................................... gratis 
 

 

Adventsconcert Rozenburgs Dameskoor 
 

 Het eerste concert in december wordt dit 
jaar verzorgd door de dames van het Ro-
zenburgs Dameskoor.  
 
De muzikale leiding is in handen van Erik 
van Dalum en de pianobegeleiding is in 
handen van Marlous Smit.  
 

Een mooi programma met advents- en 
kerstliederen. U bent van harte welkom!  
 
 
Datum:  ...........zondag 11 december 2016 
Aanvang:  ................................... 15:00 uur 
Toegang:  ......................................... gratis 
 

Kerstconcert Canticum Novum 
 
December is de feestmaand van het jaar 
en Kerstmis is een feest waar wij allen 
steeds weer naar uitkijken.  
Op zaterdag 17 december organiseert 
Canticum Novum haar kerstconcert.  
U kunt dan genieten van mooie muziek, 
zoals 'O, Holy Night', 'Gabriella’s Sang' en 
'O Little Town of Bethlehem'.  
 

Voor extra feestvreugde heeft Canticum 
Novum een paar gasten uitgenodigd: Tim 
Quak (piano), Robin Negenborn (zang) en 
het kinderkoor van De Rozenhorst.  
 
Wilt u alvast in kerstsferen komen?  
Canticum Novum verwelkomt u graag. 

Meer informatie over koor en concert op: 
www.canticumnovum.nl. 
 
Datum:  ........ zaterdag 17 december 2016 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Toegang:  ........................................ € 8,00 
Kinderen t/m 12 jaar  ...................... € 4,00 
 
 

Kerstzangmiddag Rozenburgs Mannenkoor 
 

 Zondagmiddag 18 december 2016 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 18 december 2016 
 

Oliebollen  
 
Ook dit jaar zijn de koorbakkers weer 
voornemens in actie te komen op oude-
jaarsdag.   

 
De oliebollen worden vers gebakken en 
zijn af te halen in het theater. Maar na-
tuurlijk alleen als u ze van te voren besteld 
heeft!  
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Wordt verwacht in 2017       
 

28 januari 2017  20:00 uur 
1 februari 2017  14:00 uur 
 
4 februari 2017 15:00 - 18:00 uur 
 
4 februari 2017  20:00 uur 
18 februari 2017  19:00 uur 
26 februari 2017  14:00 uur 
5 maart 2017  14:00 uur 
 
11 maart 2017  19:30 uur 
 
15 maart 2017  14:00 uur 
19 maart 2017  14:00 uur 
25 maart 2017 11:00 - 16:00 uur 
1 april 2017  9:00 uur / 20:00 uur 
 
8 april 2017  10:00 - 12:00 uur 
 
19 april 2017  14:00 uur 
22 april 2017  20:00 uur 
 

Dwaalkat 

Een koffer vol kleuren 3+  
 

Snert-Bingo 
 

Blijspel  
De Kleine Prinses - musical 

Lenny Kuhr 
Een rotonde te ver  

 
Het Groot Dictee van Rozenburg 

 
Melodie en Ritme 4+ 

Marjolein Meijers 
Dag van de Amateurkunst 

Fifth Scratch 
 

Speelgoed- en Kinderkledingbeurs 
 

Ik wacht niet, ik FEEST! 4+ 
Merel Moistra 

 

Theaterconcert Spinsels  
Een vrolijke poppentheatervoorstelling 
 
 
 
ODO Toneelvoorstelling 
Jeugdmusicalkoor Applaus o.l.v. Anja Brands 
Gekust door de eeuwigheid 
Een luchtige voorstelling met liedjes en sketches 
 
 
 
Een muzikaal sprookje voor kleuters 
MUZIEK! 
 
In één dag repeteren en uitvoeren! 
 
 
 
Een muzikale beeldende voorstelling 
Mind-Fuck op Wandel-Gympen 

 
 

Fifth Scratch 

in één dag repeteren en uitvoeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 1 april 2017 organiseert Mu-
ziektheater De Ontmoeting een volledig 
verzorgde Fifth Scratch.  
 
In één dag wordt met een projectkoor re-
pertoire ingestudeerd om 's avonds een 
concert te geven. De artistieke leiding is 
in handen van RTMuziek, bestaande uit 
Robin Negenborn en Tim Quak. 

Iedereen kan en mag zich voor deze 
scratch opgeven! Deelnemers hoeven 
nog geen zang- of koorervaring te heb-
ben, maar dit mag natuurlijk wel. 
Vanaf 08.30 uur zijn alle deelnemers wel-
kom in Muziektheater De Ontmoeting.  
Om 09.00 uur start de warming-up en 
worden er verschillende stemoefeningen 
gedaan. Hierna wordt er de hele dag ge-
repeteerd aan een gevarieerd repertoire. 
Gedurende de dag zijn er koffie- en thee-
pauzes en worden lunch en avondeten 
verzorgd.  
De scratchdag wordt in stijl afgesloten 
met een concert voor alle fans en andere 
belangstellenden! 
Het repertoire dat deze dag ingestudeerd 
en uitgevoerd wordt, is gevarieerd. Naast 
eenstemmige klassiekers, wordt er ook 
aandacht besteed aan meerstemmige 
zang. 
 
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in 
Muziektheater De Ontmoeting, of te 
downloaden vanaf de website: mtdo.nl.  

Geïnteresseerd? 
Zoals gezegd: deelname aan de Scratch 
staat open voor zowel ervaren als minder 
ervaren zangers en zangeressen! 
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.  
 
Mail voor meer informatie naar:  
info@rtmuziek.nl. 
 
 
Datum:  ................... zaterdag 1 april 2017 
Aanvang concert:  ...................... 20:00 uur 
Zaal open:  .................................. 19:30 uur 
Toegang concert:  ........................... € 5,00 
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Vrijwilliger aan 't woord 

De kat krabt de krullen van de trap. Dat geldt niet voor de 13 jaar oude rode kater van Marian Jägers, want die slaapt het liefst 
in de kast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even een praatje met Marian thuis in haar 
huis aan de Kooylandt. Een kleine woning 
maar wel van alle gemakken voorzien.  
Alles gelijkvloers, met als extra een over-
zichtelijke zolder, voor- en achtertuin en 
ruim genoeg om zo lang mogelijk zelfstan-
dig te kunnen blijven wonen. 
 

Marian is in Rotterdam-Noord geboren en 
wel op de dag dat haar vijf jaar oudere 
broer een ernstig ongeval kreeg. Na tien 
zeer kritieke dagen verbeterde zijn situa-
tie en kon de aandacht meer over broer 
en zus verdeeld worden.  
 
In 1971 verkaste Marian naar Rozenburg. 
Haar man Ruud werkte toen als machinist 
op een graafmachine bij Aannemingsbe-
drijf QUALM bv en in die periode was het 
niet moeilijk een woning in Rozenburg te 
krijgen.  
Het werd een flat aan de Essendaal. Later 
werd nog verhuisd naar achtereenvolgens 
de Reigerhof en de Meeuwensingel en 
vanaf het millenniumjaar 2000 naar de 
Kooylandt. Ruud werkte inmiddels bij 
ertsoverslagbedrijf Europoort CV. 
Tot de geboorte van Suzanne werkte Ma-
rian in Rotterdam als verkoopster. Een-
maal in Rozenburg kwam Marian te wer-
ken op De Phoenix en De Springplank, net 
als nu in De Ontmoeting, voor het betere 
schoonmaakwerk.  
 
Als bijna heel Nederland vakantie viert 
heeft Marian het ook wat rustiger. Niet al-
leen omdat De Ontmoeting gesloten is, 
maar ook omdat de scholen dicht zijn. En 
als de scholen dicht zijn hoeft Marian niet 
op haar twee kleinkinderen te passen, 
omdat dochter Suzanne docente farmacie 
is en dus ook schoolvakantie heeft.  
 
Ging Marian vroeger graag naar het bui-
tenland, nu komt het er niet meer zo van 
en dat is overigens prima.  
Wel wordt er stiekem gehoopt op een 
plaatsje aan boord van de boot van het in 
2017 jubilerende Rozenburgs Mannen-
koor. Een geheel verzorgd weekje varen 
over de Nederlandse rivieren.  
 
Sinds het overlijden van haar man Ruud in 
2004, op 57-jarige leeftijd, is haar leven 
drastisch veranderd.  
'De tijd heelt alle wonden; in het begin is 
het overleven, maar het gemis blijft', al-
dus Marian. Het was ook in die moeilijke 
periode dat Marian veel steun ondervond 
bij dames van het koor. En daar is zij nog 
altijd dankbaar voor.  

De dagen worden gevuld met borduren, 
lezen, puzzelen en het oma zijn. Marian 
heeft twee schatten van kleinkinderen 
waar zij maar wat graag op past.  
 

Verder is Marian actief in het Rozenburgs 
Dameskoor.  
Aanvankelijk ook als bestuurslid maar 
momenteel alleen nog beschikbaar voor 
het verlenen van hand- en spandiensten 
voor het koor.  
 
Al ver voor de oprichting van het muziek-
theater was Marian al vrijwilliger in De 
Ontmoetingskerk.  
De Ontmoeting was nog als kerk in ge-
bruik en ook toen waren de bijzalen al in 
gebruik voor nevenactiviteiten. Marian 
draaide bardiensten en toen het pand 
omgebouwd werd tot theater is zij geble-
ven.  
 
Zolang de gezondheid haar niet in de 
steek laat blijft Marian actief binnen De 
Ontmoeting. Overigens hoop zij wel dat er 
nieuwe aanwas komt in de schoonmaak-
ploeg op vrijdagmorgen, want die kan 
best wel wat vers bloed gebruiken. 
 
Marian heeft zich voorgenomen de klein-
kinderen mee te nemen naar de woens-
dagmiddagvoorstellingen in De Ontmoe-
ting. En dat kan, want dit seizoen staan er 
weer een aantal leuke voorstellingen op 
het programma. Zelfs al voor kinderen 
vanaf 2 jaar.  
 
Marian, bedankt voor je inzet en hopelijk 
mag je nog vele jaren een vertrouwd ge-
zicht blijven in Muziektheater De Ont-
moeting.  
 

 

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 
E: promotieMDO@gmail.com  
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Vrijwilligers aan 't woord   

Hij de rust zelve, zij de tegenpool en al 60 jaar kunnen zij het goed met elkaar vinden.  
 

Riet en Jan van der Meer, woonachtig in 
een hofje aan de Abelenlaan met een voor- 
en achtertuin die door een ringetje te ha-
len zijn.  
Op zich niet verwonderlijk want Jan, gebo-
ren op de Bomendijk, is oorspronkelijk af-
komstig uit de landbouw, de Landverbete-
ring, waar hij zich vermaakte tussen de 
koeien, aardappels, spruiten en bieten.  
 
Nadat Jan zijn Riet losweekte uit  Maassluis 
kreeg het stel een woning op de Landver-
betering, 8 kilometer van de bewoonde 
wereld en vlak bij de woning van de be-
heerder.  
Daar, in een in 1848 gebouwde woning is 
het allemaal begonnen. Voor Riet was dat 
wel even wennen want zij groeide op in 
een gezin met negen kinderen en woonde 
in de Schoolstraat in Maassluis.  
Rond de woning van de beheerder op de 
Landverbetering stonden al 15 huisjes en 
in 1957 kwamen er nog eens 22 bij zodat 
er een klein dorpje ontstond. Ook stond er 
een kolossale loods voor de opslag van 
aardappels, de stallen, een ruimte voor het 
behandelen van zieke koeien en de smede-
rij voor het herstel van machines en derge-
lijke. Er was werk genoeg.  
De groei van de Rotterdamse haven luidde 
het einde van de Landverbetering in.  
Vanaf 1958 volgde een reeks onteigenin-
gen en in 1961 was de Landverbetering 
verleden tijd. De gebouwen werden ge-
sloopt en de vrijgekomen materialen wer-
den gedeeltelijk hergebruikt in de nieuw-
bouw in het centrum van Rozenburg.  
Jan en Riet zagen het niet zitten om met de 
boeren mee te verhuizen naar de Noord-
oostpolder of Texel.  
Zij bleven op Rozenburg en Jan zocht en 
vond werk in de in opkomst zijnde indu-
strie. Niet eerder nadat hij in de Schans, in 
een acht weken durende cursus, vol-
doende bijgeschoold was.  
Hij kreeg een nieuw leven bij Ketjen Car-
bon, volcontinue werken in een drieploe-
gendienst. Dat was even wennen. 
Riet was thuis voor de verzorging van de 
twee zoons. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast het gebruikelijke werk is Riet vrijwil-
liger geweest in de Plantage in Brielle, 
waar zij onder andere bloemstukjes 
maakte met de bewoners.  Tevens was Riet 
daar actief bij het rolstoeldansen.  
Via het Rozenburgs Operettekoor zijn Riet 
en Jan ook vrijwilliger bij De Ontmoeting 
geworden.  
Nog steeds vinden zij het erg jammer dat 
het ledental van het Rozenburgs Operette-
koor terug liep en het koor uiteindelijk 
noodgedwongen opgeheven werd.  
Met ontzettend veel plezier zongen en 
speelden zij hun rollen. Veel repeteren 
met om de twee jaar een aantal uitvoerin-
gen. Overigens werden deze producties 
heel druk bezocht.  Het publiek kwam zelfs 
met bussen naar de uitvoeringen. Maar 
dat is verleden tijd.  
 
Voor Muziektheater De Ontmoeting was 
Riet actief voor de programmering en deed 
zij tot voor kort de kaartverkoop.  
Jan is vanaf het begin werkzaam in de tuin. 
Het leverde hem overigens wel, na een on-
gelukkige val van de ladder tijdens het 
klussen, een blessure aan de knieschijf op 
die hem weken lang uit de roulatie hield. 
Dit alles speelde vlak voor de opening. In-
middels is Jan hier volledig van hersteld.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze fietsen graag en zo kan het gebeuren 
dat je ze totaal onverwacht in het Lim-
burgse land op de fiets tegenkomt. Tot 
voor kort trokken zij met de caravan door 
Europa. Reizen van zes tot acht weken wa-
ren geen uitzondering.  
Nu de caravan verkocht is werd er dit jaar 
voor het eerst in een stacaravan gekam-
peerd. Wel op een camping, want Riet wil 
mensen zien en horen.  
 
Riet zingt nog steeds met veel plezier bij 
het Rozenburgs Dameskoor. Riet was be-
trokken bij de oprichting en heeft enige tijd 
een bestuursfunctie vervuld. 
 
Jan laat zijn stem horen bij de bassen van 
het Rozenburgs Mannenkoor.  
 
Daarnaast tennist Jan nog regelmatig. Riet 
is daar, helaas om gezondheidsredenen, 
mee gestopt. Het is juist de gezondheid die 
steeds roet in het eten gooit.  
Ondanks dat, met pijn en af en toe een 
traantje, houdt haar vrolijke, ondeugende 
karakter haar op de been en dat hopelijk 
samen met Jan nog vele jaren. 
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