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THEATERKRANT 9e JAARGANG NUMMER 1 JANUARI 2016 
   

Beste theatervrienden, 
Het jaar is voor Muziektheater De Ontmoeting op 2 januari weer begonnen. Wij wa-
ren die dag bijeen om elkaar alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar. Met 'wij' 
bedoel ik allen die een band met Muziektheater De Ontmoeting hebben. 
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In het afgelopen jaar konden we elke dag 
vrijwilligers druk aan het werk zien. Er 
was veel werk aan de winkel, of liever ge-
zegd aan het theater.  
Bijvoorbeeld het onderhoud aan de tuin 
en de directe omgeving van het theater, 
het schoonhouden van het gebouw en 
het verrichten van de nodige reparaties.  
De bezoekers werden gastvrij ontvangen 
en tijdens diverse commissievergaderin-
gen werden plannen nader uitgewerkt.  
Bovendien werd in de zomervakantie de 
theatervloer geschuurd en in de lak gezet 
en hetzelfde lot onderging het podium tij-
dens het kerstreces. 
 
Het voorbije jaar is te snel gegaan om al 
onze plannen uit te voeren. 
Er was toegezegd te werken aan vernieu-
wingen. Specifiek werd gedacht aan het 
renoveren van de toiletten op de begane 
grond en het updaten van de keuken. 
Maar dat een jaar te snel gaat is eerlijk ge-
zegd niet het juiste argument.  
De werkelijke reden is het advies van 
onze Bouw- & Adviescommissie om de 
keuken niet alleen op te knappen, maar 
qua oppervlakte te vergroten. Op die ma-
nier wordt er een ruimere ontvangst-
ruimte gecreëerd en de werkomgeving 
voor het bar- en keukenpersoneel geopti-
maliseerd.  
Het bestuur heeft zich achter dit advies 
geschaard. Het idee wordt nader uitge-
werkt en op haalbaarheid getoetst.  
In de voorlopige planning staan we op de 
lijn tussen het Programma van Eisen en 
het voorlopig ontwerp. We hebben nog 
een lange weg te gaan. 
 
 
 

Wat het theaterjaar betreft is 2015 nage-
noeg zorgeloos voorbij gegleden. Zorge-
loos dankzij de vrijwillige inzet van velen. 
Als je klanten netjes behandeld komen zij 
graag weer terug. Het feit dat de theater-
agenda vol is en de ruimtes immer goed 
bezet zijn werkt dan ook zeer motiverend. 
Wij zijn ook zeer verheugd dat de exploi-
tatievergunning weer voor 5 jaar is ver-
lengd.  
We kunnen met tevredenheid omzien 
naar het jaar 2015 en gaan nagenoeg zon-
der grote zorgen 2016 in. 
De agenda op het voorblad van de Rozen-
burgse Courant is een fantastisch initia-
tief. Zo kan het geen Rozenburger ont-
gaan dat er voor elk wat wils te beleven is 
in onder andere ons mooie theater.  
Wat de komende periode allemaal op het 
programma staat kunt u uitgebreid lezen 
in deze theaterkrant.  
  
Tot besluit. 
Op 20 december j.l. tijdens het kerstcon-
cert van het Rozenburgs Mannenkoor, 
zong een meisje van Jeugdmusicalkoor 
Applaus een lied van Marco Borsato.  
Een deel van de tekst wil ik u meegeven 
dit nieuwe jaar in. Zij zong: 
Morgen zal er vrede zijn  
zal de zon je strelen  
zal de wereld weer een speeltuin zijn  
en kun je rustig spelen 
 
In de hoop dat dit nog eens waar mag zijn, 
wens ik u een gelukkig 2016. 
   
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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Nieuw in het theater 
In deze rubriek dit keer geen nieuwe gebruikersgroep, maar nieuwe producten… 

 
In de media was er het afgelopen jaar veel 
te doen over de nieuwe richtlijnen voor 
goede voeding welke door de Gezond-
heidsraad zijn gepresenteerd.  
Dit gaan we als theater natuurlijk niet 
dunnetjes over doen, maar we zijn wel 
een voorstander van het serveren van 
goede eerlijke producten.  
Dat bent u van ons gewend: een eerlijk 
product voor een eerlijke prijs.  
 
Onze huisgemaakte soepen zitten boor-
devol verse groenten en worden altijd op 
de dag van serveren vers bereid.  
Om enigszins tegemoet te komen aan het 
advies minder zout te gebruiken, gaat er 
vanaf heden minder zout in. Desgewenst 
kunt u er altijd iets aan toevoegen, maar 
eruit halen is lastig. 
 
Het bezoek aan de horecavakbeurs bracht 
ook ons weer op vernieuwende ideeën.  
We hebben ons niet laten verleiden tot 
het overgaan op automatenkoffie.  
We blijven het vertrouwde kopje Douwe 
Egberts vers voor u zetten.  
 
Voor twee andere productgroepen heb-
ben we de verleiding niet kunnen weer-
staan u een kwalitatief beter product te 
bieden.  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pickwick Tea Master Selection 
 
De melanges van de Pickwick Tea Master Selection maken elk moment speciaal.  
Al zodra je de stijlvolle, transparante verpakking in handen hebt, zie je wat deze thee 
bijzonder maakt: de extra grote theeblaadjes.  
Het resultaat? Thee die langzaam trekt en daardoor gedoseerd zijn smaak prijsgeeft. 
Zo geniet je van een kop thee met een mooie, evenwichtige smaak. En welke melange 
je ook kiest, ze hebben altijd de verfijnde en persoonlijke twist van Pickwick’s thee-
experts. Alle ingrediënten zijn 100% natuurlijk. 
 
De selectie bestaat uit acht smaken: 
 
Groene thee melanges    Zwarte thee melanges 

Green Tea Lemon    English Breakfast 
Green Tea Pure     Earl Grey 
 

Kruiden thee melanges    Fruit thee melanges 
Rooibos Vanilla     Forest Fruit 
Mint      Lemon 
 

 
Sap waar fruit trots op is…. 
 
Echt sap van begin tot eind. Sap waar fruit trots op is! Sap waar wij trots op zijn. 
Heel eenvoudig: het fruit wordt geperst en kort verhit. Het blijft sap van begin tot eind. 
Zo blijven smaak en vitamines behouden. 
Er worden géén kunstmatige conserveringsmiddelen, kleur- geur- smaak- of zoetstof-
fen toegevoegd. Alleen het tomatensap vraagt om een snufje zeezout. Wat zit er wél 
in sap van Van Kempen Fruitsappen? Voor 100 ml sap is gemiddeld een kwart tot een 
halve kilo fruit nodig. Het sap bevat vervolgens doorgaans twee keer zo veel vitaminen 
en mineralen als vers fruit. Wellicht ten overvloede: alle vruchtensappen zijn vetarm, 
zuiver plantaardig en vitamine- en vezelrijk. 
Er is keuze uit een vijftal smaken: appel, sinaasappel, appel-peer, druif en tomaat.  
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Website in een nieuw jasje 
Het valt voor een website niet mee de tand des tijds te doorstaan 
 
De ontwikkelingen en mogelijkheden 
gaan in een snel tempo door. 
Voor de promotie van alle activiteiten 
welke in ons theater plaatsvinden is een 
informatieve website van groot belang.  
Contacten met de buitenwereld, contac-
ten met potentiële deelnemers aan activi-
teiten, de mogelijkheid van kaartreserve-
ring en ga zo maar door.  
We hebben alle jaren al veel plezier van 
onze website gehad. 
Maar zoals gezegd: tijd voor vernieuwing.  

Door het veelvoud aan activiteiten is het 
bieden van een goed overzicht van groot 
belang. De afgelopen maand is dan ook 
veel tijd gestoken in overleg om alles wat 
we te bieden hebben zo overzichtelijk 
mogelijk weer te geven.  
 
We hebben hulp gezocht en gevonden. 
Gecharmeerd als we waren van de web-
site van theater ’t Pand in Gorinchem, 
hebben we contact opgenomen met de 
bouwer van hun website: Nanno Koerts.  

Hij bleek bereid zich ook voor onze web-
site in te zetten en met veel plezier heeft 
hij onze website vernieuwd. 
We zijn heel trots op het resultaat en we 
zijn ervan overtuigd dat u het gebruikers-
gemak zult kunnen waarderen.  
 
We zien uw reserveringen en aanmeldin-
gen vol vertrouwen tegemoet.  
 

www.muziektheaterdeontmoeting.nl 
PROGRAMMA  ACTIVITEITEN  HISTORIE  ORGANISATIE DONATEURS  GEBRUIKERS FOTOALBUMS INFORMATIE  

 
 
 

Matinee 
Aanvangstijd gewijzigd 

 

 
 
 
 
 

 
 

Om geen verwarring te veroorzaken heb-
ben we de afgelopen jaren de aanvangs-
tijden van de theaterprogrammering heel 
stabiel doorgevoerd. 
Jeugdvoorstellingen beginnen om 14 uur, 
avondvoorstellingen om 20 uur en het 
zondagmiddagprogramma om 15 uur. 
 
Vanaf heden komt hier een wijziging in. 
 
Op veler verzoek wijzigt de aanvangstijd 
van de zondagmiddagprogrammering. 

De zaal gaat om half twee open en om 
twee uur beginnen de programma’s. 
Wanneer u na de zondagslunch even de 
benen gaat strekken weet u meteen waar 
u naartoe kunt wandelen. Namelijk recht-
streeks ons mooie theater in.  
Na afloop heeft u nog alle tijd om thuis, of 
in het theater uw aperitiefje te nemen om 
vervolgens in alle rust tijdig aan tafel te 
gaan.  
Wij vernemen heel graag uw reacties 
hieromtrent.  

 
 
 

 

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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Klusje hier en daar   

 
Zo hier en daar zit er een steekje los, een 
plintje scheef of moet er een peertje wor-
den vervangen. Het kan zo gek niet zijn, of 
één van de vrijwilligers stroopt de mou-
wen op en klaart de klus.  
Zo werd er onlangs nog een hele mooie 
roede gemonteerd waar alle podiumrok-
jes zusterlijk naast elkaar kunnen hangen 
als ze niet worden gebruikt.  

 
De drukke decembermaand eindigt altijd 
met een rustige week. Een prima periode 
dus om een grote klus te klaren.  
Schuurmachines, dweilemmers en lakrol-
lers werden met vereende krachten ter 
hand genomen.  
Onder het schuren kun je rustig naden-
ken, want met mannen met oordoppen 
in, is het lastig communiceren.  
 

 
Een simpel rekensommetje leert ons dat 
er vanaf de opening toch minstens tussen 
de 250-300 voorstellingen zijn geweest en 
daarbij komt nog het doordeweekse ge-
bruik. Zo gek nog niet dus dat het podium 
aan een verwenbeurt toe was.  
Het ziet er weer puik uit, we kunnen er 
weer een poosje tegen.  
Heerlijk, een huis waarin geleefd wordt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbouwing 
Wat schrijf je over een op handen zijnde verbouwing als niets nog zeker is...  

 
U begrijpt: waar het hart van vol is… 
loopt de mond van over! 
Plannen zijn er volop, maar op dit mo-
ment wordt de financiële haalbaarheid 
onderzocht. Daarna volgt natuurlijk het 
vergunningentraject, etc. etc. 
Hoewel er nog niets besloten is, willen we 
u toch graag laten meedelen in de voor-
pret. Want wat is er nu leuker dan plan-
nen maken, werken aan de toekomst? 
 
Door een aantal meters naar buiten uit te 
bouwen, kan de oppervlakte van de keu-
ken worden vergroot en het magazijn in-
pandig worden gemaakt. Het is de bedoe-
ling de werkomgeving voor onze vrijwil-
ligers te verbeteren. 
De huidige oppervlakte van de keuken 
biedt vervolgens een ruimere ontvangst-
ruimte.  
De tekening hiernaast is een voorlopig 
ontwerp, versie december 2015. Over de 
indeling wordt de komende maanden 
flink gebrainstormd, dat zult u begrijpen.  
 
Als u een extra kopje koffie drinkt, mee-
doet met het dictee of iemand sponsort, 
sparen en brainstormen wij lekker verder! 
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Het Groot Dictee van Rozenburg 
De PR-commissie van Stichting Muziektheater De Ontmoeting organiseert op 5 maart 2016 de zevende editie van Het Groot 
Dictee van Rozenburg. Dit jaar wordt het dictee geschreven èn voorgedragen door Lenneke van der Meer. 
 
Voor deelname aan het dictee worden 
mensen van alle leeftijdscategorieën en 
pluimage uitgenodigd!  
Dus: jong en oud, bekend of minder be-
kend, een ieder wordt hierbij opgeroepen 
om deel te nemen.  
De onderlinge competitie bestaat natuur-
lijk uit het zoveel mogelijk woorden fout-
loos schrijven. Ook nu geldt weer: dictee-
specialisten mogen wel deelnemen, maar 
doen dit buiten mededinging. 
 
Het dictee bestaat uit 200 woorden.  
Het is de bedoeling dat een ieder die mee-
schrijft zich door vrienden, buren, familie, 
baas, collega’s of een bedrijf laat sponso-
ren voor elk goed geschreven woord of 
voor een vast bedrag. 
 
Wanneer u gesponsord wordt voor € 0,05 
per goed woord, kost dit uw sponsor 
maximaal € 10,00. Een hoger bedrag mag 
natuurlijk ook en meerdere sponsors, met 
een lager bedrag per sponsor, zorgen 
eveneens voor een mooi bedrag. 
 
Dit alles in het kader van 'vele kleintjes 
maken een grote'. Dit geldt natuurlijk ook 
voor het aantal deelnemers. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd en -niet onbe-
langrijk- hoe hoger de opbrengst! 

Behalve dat het heel leuk is om een dictee 
te organiseren heeft de organisatie nog 
een doel: een zo hoog mogelijk bedrag 
ophalen:  
Muziektheater De Ontmoeting heeft 
plannen voor vernieuwing en uitbreiding. 
Een verbouwing kost veel geld, dus dat 
betekent dat ons spaarvarken goed ge-
vuld moet worden!  
 
Het Groot Dictee is leuk en leerzaam om 
aan mee te doen en tevens sponsort u een 
goed doel! 
 
Direct na het dictee gaan de correctoren 
aan de slag.  
Vervolgens neemt Lenneke van der Meer 
het dictee met alle aanwezigen door.  
De deelnemers kunnen vast 'speculeren' 
en los van het competitie-element zal de 
correcte spelling mogelijk de nodige ge-
spreksstof opleveren. 

De score kan op een groot scherm wor-
den gevolgd. Dit betreft de top tien van de 
deelnemersranglijst en de uiteindelijke 
opbrengst van alle goed geschreven 
woorden. 
 
Rond 21:30 uur hopen we de eindscore te 
hebben. Na afloop krijgt elke deelnemer 
zijn eigen dictee mee naar huis en een re-
kening van het bedrag dat er bij elkaar ge-
schreven is. 
Dit kan contant worden afgerekend of 
worden overgemaakt als het geld is geïn-
casseerd bij de sponsoren.  
 
Datum:  ................. zaterdag 5 maart 2016 
Zaal open:  ................................. 19:00 uur  
Aanvang:  ................................... 19:30 uur 
Start dictee:  .............................. 19:45 uur 
Prijsuitreiking:  ........................... 21:30 uur 
 
Aanmelden kan via de website!  

Spek de kluis…,  
schrijf mee voor een fornuis! 

 

Juniordictee Rozenburg 
Taal is gewoon erg leuk. Foutloos schrijven willen we toch eigenlijk allemaal? 
Met de komst van sms en WhatsApp is het er niet gemakkelijker op geworden. Het versturen van korte berichten met behulp 
van je mobiele telefoon heeft een nieuwe schrijftaal opgeleverd, vol met de meest gekke afkortingen. Kan natuurlijk erg prak-
tisch zijn, maar we moeten er toch voor uitkijken dat we niet vergeten hoe het schrijven eigenlijk was afgesproken… Toch?  
 
Het Juniordictee wordt speciaal georga-
niseerd voor Rozenburgse jongeren uit 
de groepen 7 en 8 van het basisonder-
wijs.  
Het Juniordictee is een wedstrijd en win-
naar wordt degene die zoveel mogelijk 
woorden foutloos opschrijft! 
Voor de drie beste deelnemers is er een 
prijs beschikbaar en de winnaar krijgt de 
wisselbokaal voor een jaar mee naar 
huis! 
 
Het dictee bestaat uit 100 woorden.  
 

Het is de bedoeling dat je, als je mee-
schrijft, je laat sponsoren voor elk goed 
geschreven woord of voor een vast be-
drag. 
 
Datum:  ................ zaterdag 5 maart 2016 
Zaal open:  ................................ 14:30 uur  
Aanvang:  .................................. 15:00 uur 
Ontvangst fans:  ........................ 15:30 uur 
Prijsuitreiking:  .......................... 16:30 uur 
 
Aanmelden kan via de website!  

 
  

ACTIVITEITEN 
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Snertbingo  

                    Snert met worst en bingo met ballen… 
 
  Bingo is al jaren een erg populair spel voor 

alle leeftijden.  
Met elke kaart maakt u kans op één van 
de mooie prijzen.  
 
Het bingospel wordt gecombineerd met 
het serveren van de in theaterkringen be-
roemde huisgemaakte erwtensoep! 

Bingo: 3 ronden voor slechts € 3,00 
Erwtensoep in de pauze: € 2,00 per kop. 
Voor de prijs hoeft u het niet te laten. 
Er zijn mooie prijzen te winnen!  
Datum:  ........... zaterdag 20 februari 2016 
Aanvang:  ................................... 15:00 uur 
Zaal open:  ................................. 14:30 uur 
Toegang: .......................................... gratis 

  

Dag van de Amateurkunst 
Muziektheater De Ontmoeting organiseert op zaterdag 19 maart 2016 ter gelegenheid van haar achtste verjaardag de zesde 
editie van de Dag van de Amateurkunst.  
 
 Wat is de Dag van de Amateurkunst? 

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

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

fotografie in de achterzalen 
 informatiemarkt  
 gelegenheid voor informele contacten 

 
De inschrijving is gestart en sluit op 5 
maart 2016! Zorg dat u erbij bent! 
 
Datum:  ............... zaterdag 19 maart 2016 
Tijd:  .............................. 11:00 - 16:00 uur 
Zaal open:  ................................. 10:30 uur  
Toegang en deelname:  ................... gratis 
 
Wilt u deelnemen aan de Dag van de 
Amateurkunst? Meldt u meteen aan!  
www.muziektheaterdeontmoeting.nl  

 

Acht jaar plankgas… 

 
De exploitatie loopt al vanaf een half jaar 
voor de opening op rolletjes. Een 
fantastisch team van vrijwilligers geeft al 
ruim acht jaar plankgas om dit te 
verwezenlijken. 

 
Ook in 2016 staat een pitstop gepland en 
wel op zondag 20 maart 2016. 
 
Vrijwilligers: noteer deze datum vast in 
uw agenda. Aanvang: 17:00 uur.  

 

 

Speelgoed- en Kinderkledingbeurs  

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

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

 
Datum:  ................... zaterdag 2 april 2016 
Tijd:  ............................... 10:00 - 12:00 uur 
Toegang: .......................................... gratis 
Een tafel reserveren kan via de website.  

ACTIVITEITEN 
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Muziekvereniging UDI 
 
 
Tijdens De Dag van de Amateurkunst op 
19 maart is UDI van de partij.  
Tevens kan het Rozenburgse publiek UDI 
horen tijdens de jaarlijkse uitvoering op 
16 april a.s.  
Voor juni staat een bijzonder concert op 
de agenda. De Limburgse vereniging Ami-
citia uit Boukoul zal ter gelegenheid van 
hun 60-jarig bestaan gezamenlijk met UDI 
musiceren tijdens hun verblijf hier in de 
regio. 
 
Meer informatie op Facebook en website: 
www.udi-rozenburg.nl    

zet de muzikale trend in 2016 voort 
 

 

Voorjaarsconcert Canticum Novum 
Canticum Novum nodigt alle muziekliefhebbers uit op woensdagavond 18 mei 2016 
 
  Het thema van dit voorjaarsconcert is: 

Lente-Zomer. Het koor heeft een gevari-
eerd programma uitgezocht passend bij 
deze jaargetijden.  
Er wordt muziek gezongen van diverse 
componisten: Van Brahms tot Gershwin. 
Van lindebomen, nachtegalen, Shake-
speare tot Summertime.  
De muzikale leiding is in handen van An-
nemarie van Bragt. Bent u benieuwd en 
wilt u de voorbereidingen volgen? Kijk 
dan eens op onze Facebook-pagina. Het 
concert vindt plaats in de thuisbasis van 
het koor: Muziektheater De Ontmoeting.  
Informatie: www.canticumnovum.nl 

 

Rozenburgse Uitmarkt 
Het thema dit jaar is: Rozenburg in beweging! 
 
Tijdens de Rozenburgse Uitmarkt op za-
terdag 10 september 2016 vindt tevens 
de Opening van het Theaterseizoen 
plaats.   

Alle Rozenburgers worden uitgenodigd in 
beweging te komen en hun bijdrage te le-
veren.  
Meer informatie volgt.   
 

 

 

Met oog voor uw drukwerk! 

 
   DRUKKERIJ RIJPSMA 
 
    

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

 

SCHOONMAAKBEDRIJF - GLAZENWASSERIJ 
SPECIAAL ONDERHOUD - BOUW SCHOONMAAK 

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

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 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, via de web-
site of per e-mail:  
promotieMDO@gmail.com  
 

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

WI WA WIT 2+
 

Een zintuiglijke dansvoorstelling over de …. winter 
 

Sneeuwvlokken dwarrelen door de lucht. 
Even zie je geen hand meer voor og  en. 
Bedekt met een laag sneeuw ziet de we-
reld er heel anders uit. Alles is WIT en he-
lemaal stil... 
 
WIE of WAT ligt verborgen onder die 
witte deken? Kijk, voel en luister mee: we 
laten ons vallen in de zachte sneeuw, glij-
den over het harde ijs, bibberen van de 
kou en krijgen het warm in ons holletje. 
WI WA WIT is een zintuiglijke dansvoor-
stelling over de winter en al zijn verschil-
lende kanten. Door middel van dans, spel, 
live muziek en vormgeving nemen de spe-
lers het publiek mee op een ontdekkings-
reis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderen worden verleid om samen te 
kijken, te luisteren en mee te voelen. Ie-
dere voorstelling eindigt met een nage-
sprek en ten slotte leren de kinderen 
voor ze naar huis gaan nog een dans.  
Datum:  ................ zondag 17 januari 2016 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13.50 uur 
Toegang: .........................................  € 5,00 

Risoluto 
Een middag Hollandse gezelligheid 

 

 
 
 
 
 
 
 
Een elfkoppig orkest, bestaande uit tien 
accordeonspelers en een drummer, 
brengt samen met zangeres Annet 
Briggeman een gevarieerd muzikaal 
programma.  
  

U wordt ontvangen met koffie/thee en 
overheerlijke verse taart. Hierna neemt 
Risoluto u mee terug in de tijd. 
Op het programma staan naast heden-
daagse muziek ook veel oud-Hollandse 
liedjes. 
 
Datum:  ................ zondag 24 januari 2016 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:30 uur 
Toegang: ... € 7,50 inclusief koffie & gebak  
 

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 pre-
senteren in een concert.  
 

De artistieke leiding is in handen van 
RTMuziek, bestaande uit Robin Negen-
born en Tim Quak. 
 
De inschrijving is inmiddels gesloten. Het 
projectkoor bestaat uit 65 enthousiaste 
zangers en zangeressen  
De scratchdag wordt in stijl afgesloten 
met een concert voor alle fans en andere 
belangstellenden!   
 
Datum:  ............. zaterdag 30 januari 2016 
Aanvang presentatie:  ................ 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur  
Toegang: ......................................... € 5,00 
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Drie Cabaretiers… 
… voor de prijs van één  

 
Wendy Hoogendijk l  Over mannen 
'Over mannen' is een muzikale onewo-
manshow over de mannen in Wendy's le-
ven. Cowboys en ex-geliefden; Wendy 
rijgt ze naadloos aan elkaar met haar 
scherpe en tedere liedjes. 
Een voorstelling waarin ze de universele 
vrouw belichaamt: over meeslepende 
liefde en nachtmerries over verplicht 
kaasfonduen. Persoonlijke anekdotes, 
grote clichés en nieuwe inzichten wisse-
len elkaar af. Samen met haar publiek 
gaat ze op humoristische wijze op zoek 
naar ware liefde; mocht het bestaan. 
In 2013 stond Wendy in de halve finale 
van cabaretfestival Cameretten. 
Enkele woorden uit het juryrapport: 
''Temperamentvolle dame, energiek, aan-
gename zangstem en tekstueel interes-
sant.'' 
 
Arie Vuyk l  Bij de horizon linksaf 
Een voorstelling van Arie Vuyk is als een 
goed gevulde goodiebag: de ene verras-
sing na de andere en voor elk wat wils! 
In Bij de horizon linksaf gaat Arie op zoek 
naar de grenzen van zijn kunnen. 
En daarbij stuit hij op levensvragen als: 
Kun je met ademen je geld verdienen? 
Bestaat Veenendaal echt? En zo ja, 
waarom? 
Eén ding is zeker: een onmisbare avond 
lachen op hoog niveau, waarbij u geleid 
wordt door Arie, uw veilige gids in het 
land van de grenzeloosheid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merel Moistra l  Mind-Fuck op wandel-
gympen 
In haar ongeëvenaarde bliksemcarrière 
sleepte Merel een vracht prijzen in de 
wacht en sierde zij, met haar unieke stijl, 
grappen en prachtige liedjes, finales in 
meerdere cabaret en kleinkunstfestivals.  
Merel is een vrouw in de brede zin van het 
woord en draagt zonder gene de regen-
boogvlag door de stad. Maar... is Merel 
Moistra nou een comédienne of cabareti-
ère?  
Voornoemd type grappenmaakster zet 
het publiek graag op het verkeerde been, 
maar.... Merel Moistra heeft geen ver-
keerd been. Het zijn allebei, stuk voor 
stuk, TOP-benen. Nee, Merel Moistra 
gaat het verkeerde been voorbij. Merel 
Moistra beent graag uit. Merel Moistra 
gaat tot op het bot. Merel Moistra draait 
niet om de hete brei heen. Merel Moistra 
gaat direct voor de hoofdprijs. Merel rukt 
aan de fundamenten van uw brein. Nee, 
erger, Merel Moistra IS een Breinfuck ...... 
op Benen!  
En wat voor benen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  .............. zaterdag 6 februari 2016 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur  
Toegang: ......................................... € 7,50  
 
 
 

 

De dromeneter 4+ 
Een muzikale en beeldende voorstelling over broertjes met te veel fantasie  
en grote zussen die niet meer dromen.  
 
Muna is de grote zus van Feder. Feder 
durft niet te slapen. Hij is bang voor ake-
lige dromen. Hij heeft ook zoveel fantasie. 
Zijn grote zus gelooft niet in die onzin. Ze 
gaat op zoek naar een oplossing. Een 
slaaplied helpt niet. Een kopje warme 
thee ook niet. Misschien weet de buur-
man raad? 
Muna gaat op weg om hulp te zoeken en 
komt wonderlijke mensen tegen. Nie-
mand weet een oplossing.  
 

Maar dan valt er een laddertje uit de 
lucht. Muna kan alleen naar boven klim-
men als ze haar fantasie durft te gebrui-
ken. Wie zal ze tegenkomen als ze naar 
boven klimt?  
 
Datum:  ......... woensdag 10 februari 2016 
Aanvang:  .................................. 14:00 uur 
Zaal open:  ................................ 13:50 uur  
Toegang: ........................................  € 5,00  
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Grades of Colour 
Liefde voor de muziek 
 
  Hoe heerlijk is het om in de middag van 

Valentijnsdag met elkaar van een prachtig 
programma te kunnen genieten.  
Grades of Colour is begonnen als trio. Na 
allerlei omzwervingen in de muziek ont-
moetten zij elkaar tijdens de productie 
van Jesus Christ Superstar in 2014.  
 
Sindsdien delen ze een passie voor mooie 
songs. Jazz, pop, rock, blues, country en 
soulcovers in een 'Grades of Colour'-jasje, 
want ze geven er wel hun eigen kleur aan. 
Akoestisch, easy en met een gevoelige 
snaar. 

In oktober 2015 heeft Johan de Weijer 
zich bij het trio aangesloten en maakt hij 
met zijn percussie het plaatje compleet.   
 
Grades of Colour bestaat uit:  
Marianne Venneman, zang 
Martin de Bree, gitaar en zang 
Jan Oosterhof, basgitaar   
Johan de Weijer, percussie 
 
Datum:  .............. zondag 14 februari 2016 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:30 uur  
Toegang: ......................................... € 7,50 

 

Te Veel Dames 

Blijspel door Toneelgroep ODO 
 
Joop is een charmante oudere man die 
naar grote tevredenheid woont in Huize 
Lantzaat. Hij heeft er een leuk apparte-
ment en goed contact met de buren.  
Het is wel jammer dat hij alweer zoveel ja-
ren alleen is en daarom laat hij zich aan-
sluiten bij een speciale datingsite waar 
ouderen een levenspartner kunnen vin-
den. Dat is spannend en hoe moeilijk kan 
het zijn? 

Nou, best wel moeilijk.  
Je moet overweg kunnen met een com-
puter, daarvoor de juiste hulp inroepen 
en het niet erg vinden als er meer dames 
op je afkomen dan je zou willen.   
Maak dan maar eens een weloverwogen 
keuze! Gelukkig krijgt Joop hulp, zodat er 
uiteindelijk geproost kan worden op de 
goede afloop.  

U bent van harte uitgenodigd voor het blij-
spel Te Veel Dames waarin alles wordt op-
gelost met groene wol, een stofzuiger en 
een paar goedbedoelende bemoeials.  
 
Datum:  ............ zaterdag 20 februari 2016 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur  
Toegang: ......................................... € 7,50  
 

     

  De Smurfen 2 

   

 
  Animatiefilm 6+ 

 In dit vervolg creëert de boze tovenaar 
Gargamel een paar ondeugende Smurf-
achtige wezens, waarmee hij de magische 
krachten van de Smurfen hoopt te kunnen 
benutten.  
Maar als hij er achter komt dat alleen een 
echte Smurf hem kan geven wat hij wil en 
alleen een geheime spreuk, die Smurfin 
weet, de wezens kan veranderen in echte 
smurfen, kidnapt Gargamel Smurfin.  
Hij brengt haar naar Parijs waar hij door 
miljoenen wordt aanbeden als 's werelds 
grootste tovenaar.  

Het is nu aan Grote Smurf, Klungelsmurf, 
Moppersmurf en Smurffatje om terug te 
keren naar de echte wereld, zich te her-
enigen met Patrick en Grace Winslow, en 
Smurfin te redden.  
 
 
 
Datum:  ..............woensdag 2 maart 2016 
Aanvang:  .................................. 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:50 uur  
Toegang: .... € 5,00 (inclusief chips & limo) 
Duur: ...................................... 90 minuten 
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Duo Hiberi 

Klarinet-piano met Spaans tintje 
 
Duo Hiberi is opgericht in 2012 en bestaat 
uit de Spaanse pianist Carlos Baños 
Gutiérrez en zijn landgenote, klarinettiste 
Alicia Pallarés Tello. Het duo volgde het 
kamermuziekprogramma bij conservato-
rium Codarts in Rotterdam. Beide leden 
van het duo behaalden het master-di-
ploma en vervolmaakten hun spel door 
deel te nemen aan tal van prestigieuze 
meestercursussen. Inmiddels heeft het 
duo vele, zeer geslaagde concerten op 
zijn naam staan en nam het met veel suc-
ces deel aan diverse belangrijke kamer-
muziek-festivals.  
Duo Hiberi is winnaar geworden van de 
Storioni Toonzaal prijs. 

Deze prijs voor jonge ensembles is in het 
leven geroepen door het Storioni Trio, in 
samenwerking met Muziekcentrum De 
Toonzaal in Den Bosch. 
Op het programma staat deze middag een 
selectie uit het klassieke klarinet-piano re-
pertoire, aangevuld met arrangementen 
uit andere stijlen, zoals tango en Spaanse 
muziek.  
 
Datum:  ................. zondag 13 maart 2016 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:30 uur  
Toegang: ..........................................€ 7,50 
 

 

 

Help! Ik heb een vlieg ingeslikt! 4+
 

Een spannende muzikale voorstelling met heel veel dieren en prachtige klassieke muziek  
 
Mark schrikt wakker! Hij heeft een vlieg 
ingeslikt! Wat moet hij nu doen?  
Die vlieg blijft maar rondjes vliegen in zijn 
buik! Hij kijkt rond in zijn slaapkamer en 
begint te fantaseren hoe allerlei dieren 
hem te hulp schieten. Als je goed luistert 
hoor je ze stuk voor stuk in de muziek. Zou 
het ze lukken om de vlieg uit zijn buik te 
krijgen? 
 
Klassieke muziek is Mark van Vliet met de 
paplepel ingegoten. 
Zijn vader speelde jaren in het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest en op 
vroege leeftijd mocht hij al mee naar 
grote concerten. Daar keek hij zijn ogen 
uit met al die instrumenten.  

Zo raakte hij op vroege leeftijd zelf ook 
verslingerd aan muziek. In deze voorstel-
ling speelt, zingt en danst Mark op be-
kende melodieën van beroemde compo-
nisten.  
ˈHelp! Ik heb een vlieg ingesliktˈ is een 
speelse manier voor kinderen (en volwas-
senen) om in aanraking te komen met de 
prachtige klanken en beeldende kracht 
van klassieke muziek.  
 
 
 
Datum:  ............ woensdag 23 maart 2016 
Aanvang:  .................................. 14:00 uur 
Zaal open:  ................................ 13:50 uur  
Toegang: .........................................€ 5,00  

 

 

Al de dagen van ons leven 
Een relatiekomedie op het scherp van de snede door de Schouwspelers  
 
Het eerste toneelstuk van Mirjam Bosveld 
en wat voor één...! 
Rake typeringen, leuke vondsten, een 
vlotte goed 'gebekte' tekst en een scena-
rio waarbij je je geen moment hoeft te 
vervelen. 

 
 
Datum:  ....................zaterdag 2 april 2016 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur  
Toegang: .........................................  € 7,50  
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Taaftere 
Brabantse folk 

 
Taaftere is een driemans folk formatie, 
dat tweetalige nummers brengt (Brabants 
en Nederlands), één-, twee- of driestem-
mig zingt en dit afwisselt met fraaie in-
strumentale intermezzo's.  
Het is een programma met gezelligheid en 
humor, dat regelmatig uitnodigt om mee 
te zingen, soms ook ontroert, maar steeds 
een eigen geluid laat horen. De drie leden 
van Taaftere hebben hun achtergronden 
in de muziek via pop, funk, blues, jazz, 
folk, bluegrass, cajun, zydeco en texmex.  

Taaftere is: 
Mark Söhngen: zang, accordeon, trekhar-
monica 
Mario van der Linden: zang, gitaar 
Willy Verkuijlen: zang, mandoline, basgi-
taar 
 
 
Datum:  .................... zaterdag 9 april 2016 
Aanvang:  ................................... 20:00 uur 
Zaal open:  ................................. 19:30 uur  
Toegang:  ......................................... € 7,50   

 

 

  The Croods  
  Animatiefilm 6+ 

 
Een hevige aardbeving zorgt ervoor dat 
holbewoner Grug en zijn familie hun ver-
trouwde omgeving moeten achterlaten. 
Tijdens hun gevaarlijke zoektocht naar 
een nieuw thuis ontmoeten ze een zwer-
ver wiens  moderne  ideeën  over de toe- 

komst in schril contrast staan met de tra-
ditionele waarden van Grug.   
De hele situatie wordt niet eenvoudiger 
wanneer zijn oudste dochter ook nog 
eens valt voor de charmes van de vreem-
deling.  

Datum:  ............... woensdag 13 april 2016 
Aanvang:  ................................... 14:00 uur 
Zaal open:  ................................. 13:50 uur  
Toegang: .... € 5,00 (inclusief chips & limo) 
Duur: ....................................... 90 minuten 

 

Buigen voor Oranje 
Nel Kars op de planken 
 
30 april 1927 
Den Haag, Paleis Noordeinde. Vroeg in de 
avond verzamelen zich de gasten voor 
een galadiner. Als aanleiding: de 18e ver-
jaardag van kroonprinses Juliana. Tevens 
de staatsrechtelijke meerderjarigheid van 
de troonopvolgster. In heel het land 
wordt die uitbundig gevierd als een mijl-
paal voor de Nederlandse monarchie. Op 
de dag waren de blijken van Oranjeliefde 
overstelpend en nu bereidt men zich aan 
het hof voor op een glorieuze afronding 
van het feest.  
Dan doet plotseling een gerucht de 
ronde: één van de genodigden zou wel 
eens voor een onaangename verrassing 
kunnen zorgen. Waren er op alle vooraf-
gaande Oranjevieringen, ook vorstelijke 
gasten uit Nederlands-Indië aanwezig, 
ditmaal is het er één: een Javaanse sul-
tanszoon. 

In de toenmalige kolonie smeult allang 
het streven naar onafhankelijkheid. Vol-
gens de inlichtingendienst is het Indische 
prinsje daarvoor gewonnen. Gaat hij, in 
moderne termen: een dissident, de gele-
genheid aangrijpen voor een demonstra-
tie? Zal hij bijvoorbeeld, ten overstaan 
van de Koninklijke familie, niet buigen? Of 
heeft 'de terrorist uit de tropen' iets er-
gers, gruwelijkers in de zin? Al snel houdt 
die kwestie alle gemoederen bezig… 
Met groot succes zette Nel Kars de afge-
lopen decennia vier portretten van Oran-
jevorstinnen neer. Nu speelt de actrice, 
ter gelegenheid van haar 50jarig toneelju-
bileum, de afwisselend amusante, ont-
roerende en spannende situatiekomedie: 
'Buigen voor Oranje'. In oogstrelende kos-
tuums en met het van Nel Kars bekende, 
verbluffende gemak, passeert een bonte 
parade van personages de revue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meeste daarvan worden verbonden 
door de centrale vraag: buigt ie of buigt ie 
niet? In een verrassende epiloog, door ko-
ningin Wilhelmina, komt daar een onver-
wacht antwoord op.  

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

 

Stedelijk Blaasorkest Spijkenisse 
Een voorjaarsconcert onder leiding van 
Madeleine Boertje.  

Datum:  .................. zaterdag 21 mei 2016 
Aanvang:  .................................. 20:00 uur 

Zaal open:  .................................. 19:30 uur  
Toegang: .......................................... € 7,50   
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C.G.K. Canticum Novum D.V.O. Repair B.V. Kooylandt B.V. 

A. de Vries J.A. de Vries  R.A. de Vries 

Rozenburgs Mannenkoor Jacob Boxhoorn Rozenburgs Dameskoor 

Bouke en Mariëtte 
de Vries 

Adri en Els van Hulst 
Rob en Marthe 

Oosterlee 

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 
Lenneke van der Meer 

Ruud Schot 
Keizer Hoveniersbedrijf 

Gert en Judith de Heer - ? -  A.J.M. de Visser 

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 

- ? - 
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 Eddy en Tineke Quak RTMuziek 

- ? - - ? - - ? - 

 

CLUB VAN HONDERD 
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Vrijwilliger aan 't woord 

Ik word welkom geheten door een grommende hond op de achtergrond en een nieuw, fris geschoren gezicht aan de deur. Het 
is even wennen, maar het is toch echt Hennie Vervat die de deur opent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je bent gewend dat Hennie zich verschuilt 
achter een korte baard, maar sinds 
tweede kerstdag is dat niet meer zo. 
Vanaf de flowerpowertijd had hij al een 
baard, maar of die nog terug komt? We 
gaan het meemaken.  
De reis door Zuid-Afrika vormt de basis 
om te besluiten zijn baard af te scheren. 
Het is een prachtig land, maar het is 
vooral de armoede die Hennie en zijn 
vrouw Hetty zijn opgevallen.  
Hij deed het voor een goed doel, in dit ge-
val de stichting LUMA waar de zussen Lu-
cie en Marrie de Goede de trekkers van 
zijn. De stichting is geen onbekende in De 
Ontmoeting, want in november 2014 gaf 
het toenmalige LUMA Vocaal Ensemble 
een benefietconcert hiervoor in ons thea-
ter. De scheeractie van Hennie leverde 
ruim € 2.000 op en de opbrengst komt ge-
heel ten goede aan de diverse projecten 
van LUMA in Zuid-Afrika.  

 
Hennie is een babyboomer, geboren in 
1946 in de Rotterdamse wijk Feijenoord. 
Na verloop van tijd verhuist de familie 
naar Charlois, waar ook de lagere school 
doorlopen wordt.  
Het vervolgonderwijs vindt plaats op de 
grafische school. Vier dagen per week 
werkte hij in een drukkerij op het Noor-
dereiland en één dag per week ging hij 
naar school om uiteindelijk als gezel-druk-
ker de opleiding af te ronden.  
Maar daar viel geen droog brood mee te 
verdienen, dus verdaagt Hennie bij Hen-
drik Veder, een bekende scheepsuitruster 
in Rotterdam. Slechts zes weken mocht 
dit bedrijf genieten van de capaciteiten 
van Hennie, want toen werd hij opgeroe-
pen door Hare Majesteit om 21 maanden 
de wapenrok te dragen. Een leuke tijd die 
hij beëindigde als wachtmeester artillerie 
en met stevige verkering met Hetty, een 
verpleegkundige uit Zwolle.  
 
In 1969 werd er getrouwd. Een woning 
was niet beschikbaar, dus gingen ze inwo-
nen bij zijn ouders in Hoogvliet. Niet voor 
lang want via een kruiwagen, een roeier 
en de voormalige wethoudster mevrouw 
Niemantsverdriet, kwam er een woning 
beschikbaar op de Langeplaat.  
In Rozenburg vond Hennie werk bij een 
controledienst in de havens, 12 uur op en 
12 uur af. Tussentijds onderbroken door 
herhalingsoproepen vanuit het leger. Om 
het schieten niet te verleren moest huis 
en haard voor zes weken verlaten wor-
den. Dat viel niet mee, want de eerste van 
de twee dochters was nog geen week oud 
toen Hennie op herhaling moest. Maar 
dat is gelukkig allemaal goed gekomen.  
Als er veel werk was bij Drukkerij Rijpsma, 
ook de drukker van deze Theaterkrant, 
werd de hulp ingeroepen van Hennie. Het 
vak bleef toch trekken en zo werd de vrije 
tijd niet in ledigheid doorgebracht. Het re-
sulteerde in een vast dienstverband bij de 
drukkerij welke toen nog in de Ruyter-
straat gevestigd was. Met zeven man 
werd er gewerkt in hoogtijdagen en er 
was volop werk. Ingehaald door de auto-
matisering, internet, printers en digitali-
sering nam Hennie na 38 jaar afscheid bij 
de drukkerij.  
 

 

 
En toen volgde het grote zwarte gat.  
Elke dag zondag, dat werd hem niet. Ie-
dere dag een eindje fietsen, koffie drin-
ken, competitie spelen bij tafeltennisver-
eniging De Sprint in Brielle, het was niet 
voldoende om de dagen door te komen.  
 
Door zich als vrijwilliger aan te melden bij 
Muziektheater De Ontmoeting kwam 
daar verandering in.  
De klusploeg op vrijdagmorgen is niet 
Hennie zijn ding, maar bardienst draaien 
op de mannenkooravond leek hem wel 
wat.  
Maar er is inmiddels meer. In De Ontmoe-
ting is Hennie ook regelmatig aanwezig bij 
rouw- en trouwdiensten, bij de theater-
voorstellingen en alle andere activiteiten 
zoals het verzorgen van warme maaltij-
den op de au bain-marie techniek.  
Het verplichte diploma Sociale Hygiëne 
komt daarbij goed van pas. En na afloop 
opruimen waarbij het niet ondenkbeeldig 
is dat de deur pas om twee uur ˈs nachts 
in het slot valt. Maar hij doet alles met 
ontzettend veel voldoening samen met 
een goed op elkaar ingespeeld team.  
 
Ontspanning vindt Hennie in een stukje 
fietsen, museumbezoek en lezen.  
Een grote volle boekenkast met uiteenlo-
pende schrijvers is daar het bewijs van. En 
sinds kort hoort het uitlaten van de hond 
ook tot de bezigheden.  
 
Reizen met Hetty is een belangrijk onder-
deel van de tijdsbesteding. Ging de reis 
vroeger met dochters en de caravan 
veelal richting Frankrijk of Engeland, nu 
zijn het reizen naar landen in Azië en 
Afrika. Twee maal twee maanden werd 
Singapore de uitvalsbasis voor reizen naar 
Thailand, Sumatra, Maleisië, Cambodja 
en Vietnam. Zuid-Afrika en Zuidelijk Afrika 
zijn inmiddels ook bezocht.  
 
Voor 2016 zijn er nog geen vakantieplan-
nen, maar vervelen is er dus niet meer bij 
want mede door het vrijwilligerswerk in 
Muziektheater De Ontmoeting is het voor 
Hennie zeker niet meer elke dag zondag. 
 
We hopen nog vele jaren.  
 

Colofon 
 
De theaterkrant is een uitgave van de PR-
commissie van Stichting Muziektheater 
De Ontmoeting en verschijnt twee maal 
per jaar. 
 
Oplage 
300 exemplaren 
 
Drukwerk 
Drukkerij Rijpsma 
 
Redactie 
Koninginnelaan 9 
3181 GK Rozenburg 
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Vrijwilliger aan 't woord   

Ze staat met naald en draad voor u paraat en in Muziektheater De Ontmoeting als het om de bediening gaat. 
 

Het eerste wat opvalt bij Suzanne Boertje 
is iets waar velen van dromen: een Merce-
des in de tuin. Die blijkt van haar man An-
dries te zijn want hij verdient zijn brood 
met taxi rijden. De telefoon ligt op tafel, 
zodat hij na een oproep direct aan de slag 
kan gaan.  
Eenmaal binnen valt de hoeveelheid stof in 
huis op. Niet op de plinten en richels maar 
in vaste vorm en met de bedoeling er een 
nieuwe jurk of trui van te maken. Want zelf 
kleding maken is haar grote passie.  
De in Rotterdam geboren en sinds 1971 in 
Rozenburg getogen Suzanne kwam hier 
wonen omdat vader Wijnand bij de ICI 
werk vond.  
De familie streek neer in een inmiddels ge-
sloopte flat op de Iependaal. In de Elzen-
laan werd de kleuterschool Kleuterhof be-
zocht en later de lagere school de Karekiet, 
eveneens aan de Elzenlaan.  
Na het vervolgonderwijs op de modevak-
school ging Suzanne niet in de mode ver-
der maar ze ging werken bij de ICI, ook 
toen al in de catering.  
Eenmaal getrouwd en met de kinderen in 
aantocht legde Suzanne het werk neer en 
werd zij fulltime huisvrouw. Wel bleef zij 
haar naald en draad trouw en menig kle-
dingstuk werd thuis vakkundig in elkaar ge-
zet.  
In 1999, toen de kinderen naar school gin-
gen, pakte Suzanne het buitenshuis wer-
ken weer op en kwam zij in dienst van ge-
meente Rozenburg. Aanvankelijk in de 
schoonmaakdienst maar later ook als op-
roepkracht voor de keuken en kantine. En 
dat heeft ze altijd met plezier gedaan. 
Maar Rozenburg werd Rotterdam en alles 
veranderde. Zo ook de facilitaire dienst op 
het gemeentehuis en vanaf 1 mei 2014 
werd de stekker er uit getrokken. Met een 
salarisgarantie van twee jaar kwam Su-
zanne thuis te zitten. Ze ging niet bij de 
pakken neer zitten; dat past niet in haar 
woordenboek.  
Haar werd geadviseerd om te gaan sollici-
teren en vrijwilligerswerk te gaan doen. 
ˈDat staat goed op je cvˈ was de conclusie 
en aldus geschiedde..  
 
 
 
 
 
 

Suzanne klopte aan bij Muziektheater De 
Ontmoeting en werd met open armen ont-
vangen. Ook hier weer actief in de cate-
ring, meestal één avond per week.  
Het komt echter steeds vaker voor dat ze 
ook overdag tijdens rouw- en trouw dien-
sten de catering helpt verzorgen en zo ook 
op Nieuwjaarsreceptie op 2 januari j.l.  
Op zaterdag 30 januari a.s. wordt er even-
eens op Suzanne gerekend tijdens de ge-
heel verzorgde scratchdag in het theater. 
 
Via het Concern Mobiliteitscentrum (CMC) 
werd een loopbaanbegeleidingstraject 
voor boventallige ambtenaren binnen de 
gemeente Rotterdam ingezet, maar dat le-
verde weinig op.  
 
Uiteindelijk besloot Suzanne het heft in ei-
gen hand te nemen en schreef zij zich in 
voor de MBO-modevakopleiding cou-
peuse. Een opleiding van vier maal tien 
maanden en elk blok wordt afgesloten met 
een examen. En dat is pittig want behalve 
één keer per week een dag naar school ligt 
er minimaal tien uur huiswerk te wachten: 
patronen tekenen, zakken, kragen en re-
vers maken. Om af te mogen studeren 
moet Suzanne naast een pantalon, rok, ja-
pon, hoeden en een blouse ook een man-
tel kunnen maken. Ga er maar aan staan!  
 
Dan zou je denken dat ze, om even niet 
met naald, draad en schaar bezig te zijn, af-
leiding zoekt in totaal iets anders. Wel dat 
is niet het geval want overal in huis hangen 
minuscule handwerkjes.  
Kantklossen is haar tweede bezigheid en 
met veel precisie worden schitterende 
kunststukjes vervaardigd. Op de centime-
ter nauwkeurig, met ragfijne draadjes. En 
dat met een oogafwijking van -13, met een 
daglichtlamp en zonder vergrootglas.  
 
Als de opleiding is afgerond komt er weer 
tijd vrij voor andere zaken. Suzanne leest 
graag een roman of een detective. 
Wandelen, zwemmen en de honden vra-
gen, naast man en kinderen, de nodige 
aandacht.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 21-jarige zoon heeft inmiddels werk ge-
vonden in de ICT en dochterlief volgt de 
opleiding paraveterinair, MBO dierenarts-
assistente.  
 
De vanwege zijn enthousiasme in een ken-
nel gehouden SheltieXdwergkees is van de 
dochter en de aanzienlijk rustigere labra-
dor is van Andries en Suzanne.  
Met de vorige hond werd nog een gehoor-
zaamheidstraining op hondenschool WAF 
aan de Noordzeeweg gevolgd. Na acht jaar 
trainen in weer en wind is er zoveel kennis 
in huis dat dat niet meer nodig is.  
Rest nog de honden vier keer per dag uit te 
laten en zelf een frisse neus te halen.  
 
Suzanne, bedankt voor de ontvangst en 
hopelijk zien we je nog vele jaren in ons 
Muziektheater De Ontmoeting 
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