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          NIEUWSBRIEF van het 
    ROSMALENS MANNENKOOR 

 
 

Nr. 19 – januari 2018  

 

RM VIERT 35e VERJAARDAG IN 2018  
 

Een lustrumjaar vol zang  
in het vooruitzicht   

 

In 1983 richtte Pieter van der Plas het Rosmalens Mannenkoor op. Dat 
betekent dat het RM dit jaar 35 jaar bestaat. Al 35 jaar, met twee ste-

vige benen – een sociaal en een muzikaal been – in de Rosmalense sa-

menleving. Door middel van o.a. deze nieuwsbrief houden we u op de 

hoogte van onze muzikale activiteiten in dit zevende lustrumjaar.  

 

 
 

De beste wensen 
Hierboven wensen dirigente Ien Bouwmans en haar mannenkoor  

u het beste voor het nieuwe jaar. 

 

De foto is genomen na ons optreden in Mariaoord, waar we op 14 december, 

voor bewoners en personeel, een try-out van ons kerstconcert presenteerden. 

Even “lachen en zwaaien” naar de fotografe leverde deze foto op. 
 

Lees over het kerstconcert in de Lambertuskerk op blz 2.  

 

 



 

Nieuwsbrief v h Rosmalens Mannenkoor         nr 19– januari 2018          blad 2 van 3 

 

 

Kerstconcert 2017 “Christmas in my heart” 

 

 
 

Hierboven de recensie van Ted van der Loo in “de Rosbode”. 

Hieronder zijn foto waarop de dirigenten Julian Igel en Ien Bouwmans 
het welverdiende applaus van het publiek in ontvangst nemen. 
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Het Rosmalens Mannenkoor werd in 1983 opgericht  

en zingt momenteel onder leiding van dirigent Ien Bouwmans.  

Zij vervangt onze vaste dirigent Fred van de Grint. 
Henk de Winkel is assistent-dirigent en repetitor. 

Repetitie: iedere donderdag van 20.00 – 22.15 uur. 

Repetitielocatie: het zaaltje achter café d’n Beer, 

Dorpsstraat 77, Rosmalen. 
 

Het koor is altijd geïnteresseerd in nieuwe zanglustige leden.  

Woon vrijblijvend een repetitie bij en proef de sfeer  

in muzikaal en in sociaal (óók belangrijk!) opzicht. 

Bel vooraf even met Peter Hazelzet:  073 – 614 80 63  
of neem contact met ons op via info@rosmalensmannenkoor.nl  

dan maken wij een afspraak met u. 

 

Kijk op onze website voor info. 
www.rosmalensmannenkoor.nl 

of op facebook.com/rosmalensmannenkoor/ 
 

 

 

ONZE NIEUWSBRIEF IS GRATIS 
 

Heeft u deze nieuwsbrief “via-via” doorgestuurd  
gekregen en wilt u graag zelf een abonnement? 

Dat kan. Mailt u svp uw e-mailadres naar:  

nieuwsbrief@rosmalensmannenkoor.nl 

 
Wij zullen vertrouwelijk met uw e-mailadres omgaan. 

Wij gebruiken het alleen om u  

op de hoogte te houden van onze activiteiten.  
 

 

 

Deze nieuwsbrief mag u uiteraard doorsturen 
Redactie: Jim van Brakel  
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