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          NIEUWSBRIEF van het 
    ROSMALENS MANNENKOOR 

 
 

Nr. 21 – maart 2018  

 

SAMEN MET DRIE KOREN UIT DE REGIO 
 

Op zoek naar nieuwe leden 

in het Provinciehuis  
 

Op zaterdagmiddag 7 april 2018 is de gastvrije Bois le Duc-zaal van ons 

Provinciehuis de zang- en ontmoetingsruimte van de mannenkoren van 

Den Bosch, Rosmalen, Vlijmen en Vught.  

In deze zaal van 14.00 tot 17.00 uur laten de vier koren, in blokjes van 

een kwartier, continue hun fraaie liederen klinken en geven zij in de 
foyer naast de zaal informatie over hun koor. 

Waarom ze dat doen? Omdat zij de mannen uit onze regio de kans willen 

geven om kennis te maken met het fraaie geluid van de mannenkoor-

zang. En omdat ze hopen dat veel mannen zullen ontdekken hoe plezie-

rig het is om in een koor te zingen.  
 

 
 

Wij roepen ieder man op die wel eens zingt onder de douche of in de auto. En ie-

dere man die het koorzingen weer wil op-

pakken of die er “een koor bij wil”. 
Kom naar ons mooie Provinciehuis en 

breng je broer, buurman, vriend, collega, 

neef, maar breng gerust ook je vrouw mee 

en ontdek de waarde en warmte van de 

mannenkoorzang.  
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Voor de Rosbode van 14 maart schreef Corrianne Schijvens – Van Hassel 

een interessant artikel over onze ledenwerfmiddag. Zie hieronder.  

Wie het artikel op de website van ‘de Rosbode’ wil lezen, klik op: 
www.prepresskelpen.nl/epaper/1118_rosbode/page_1.html 

 

 

  

http://www.prepresskelpen.nl/epaper/1118_rosbode/page_1.html
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Zaterdagmiddag 7 april, 

14.00 – 17.00 uur 

Ledenwerfactie in het Provinciehuis. 

25 t/m 27 mei Concertreis naar Bernkastel-Kues in Duitsland. 

Deelname aan het internationaal korenfestival 

“Chor total im Moseltal” 

Zaterdagavond  

27 oktober 

Koren op de Rosmolen. Festival van 5 koren plus 

als gastheer het organiserende RM. 
Locatie: de Kentering. 

Zondagmiddag  

16 december, 15 uur 

Kerstconcert in de St. Lambertuskerk. 

 
 

 

Het Rosmalens Mannenkoor werd in 1983 opgericht  

en zingt onder leiding van dirigent Ien Bouwmans.  
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 secretaris Cees Buijs: 0413 - 26 61 94  

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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