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          NIEUWSBRIEF van het 
    ROSMALENS MANNENKOOR 

 
 

Nr. 15 – augustus 2017  
 

AAN HET EIND VAN HET SEIZOEN 

Mannelijke zang in kasteel Heeswijk  
 

Op zondag  9 juli 2017 vierde onze dirigente Ien Bouwmans het 25-jarig 

jubileum van haar zangschool “Innervoice” met een tweetal concerten 

op het prachtige Kasteel Heeswijk. Ien – zangeres en zangpedagoge - 

geeft privé-zangles, zangles aan groepen en dirigeert een drietal koren. 
 

 
 

Het ochtendprogramma  bestond uit het optreden van de damesensembles Flair 

en All Women en het Rosmalens Mannenkoor sloot deze morgen het concert af. 

Onze mannen presenteerden zich met een uitgedunde bezetting (het is immers 

vakantietijd) van 25 man. De Wapenzaal – waar we inzongen - was inmiddels 

erg warm geworden en buiten lokte een zonovergoten terras met stoelen en pa-

rasols. Dus togen wij naar buiten en vonden een geschikte plek deels in de scha-

duw. Onze bezoekers namen op het terras plaats. Een aantal liederen uit ons  
“IJzeren Repertoire” klonk op deze fraaie locatie. (door Gerard v Santvoort) 

 

 

Op 29 juli is ons erelid Kees Hoppenbrouwers op 92-jarige 

leeftijd overleden. Kees was vanaf de oprichting in 1983 t/m 

2001 lid van het RM, was een tijd lang vicevoorzitter en 

zong bij de bassen. De laatste jaren moest Kees gebruik 
maken van een rolstoel waarin hij zo veel mogelijk onze 

concerten bijwoonde. De laatste keer dat wij ons markante 

erelid ontmoetten was bij ons kerstconcert en bij het kerst-

diner. Wij wensen zijn kinderen veel sterkte bij het verlies 

van hun vader, schoonvader en opa. 
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ZOMERVAKANTIE IN AANTOCHT 

Slot van het seizoen in Rosmalen 

 

Op donderdagavond 13 juli sloot ons koor seizoen 2017-2018 af in char-

mante aanwezigheid van “de dames van de mannen”. In het repetitie-

zaaltje van d’n Beer werd eerst nog even flink gerepeteerd, waarna een 

officieel en een informeel gedeelte volgden. 

 
Voorzitter Jim van Brakel gaf een terugblik op het afgelopen en veelbewogen sei-

zoen waarna hij koorlid Wim Bossink, die inmiddels 12½ jaar lid was, het kope-

ren RM-logo opspeldde.  

Na een hapje en een drankje wenste iedereen elkaar een prettige vakantie. Op 

de laatste dag van augustus herstarten onze repetities die in het teken zullen 

staan van de zevende editie van Koren op de Rosmolen op 14 oktober. 
 

 
  

 

concerten, optredens, activiteiten 2017/18 
Zondag 10 september We zijn aanwezig op het Komfestival in het cen-

trum van Rosmalen. 

Zaterdagavond  

14 oktober Perron-3. 

Koren op de Rosmolen. Festival van 5 koren plus 

als gastheer het organiserende RM. 

Donderdagavond  

9 november 

We houden de ORA: een Open RepetitieAvond spe-

ciaal voor mannen die belangstelling hebben om lid 

te worden van ons koor. 

Donderdagmiddag  

14 december, 15 uur 

Besloten Kerstconcert voor bewoners en personeel 

van Zorgcentrum Vivent Mariaoord, Rosmalen. 

Zaterdagmiddag  
16 december, 15 uur 

Kerstconcert in de St. Lambertuskerk. 
 

Eerste Kerstdag,  
25 december, 11 uur 

Onder voorbehoud: we zingen tijdens de mis in de 
Laurentiuskerk aan de Oude Baan. 
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Het Rosmalens Mannenkoor werd in 1983 opgericht  

en zingt onder leiding van dirigent Fred v d 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.  

Kijk op onze website voor info. 

www.rosmalensmannenkoor.nl 
 

 

 

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 geven het adres niet door aan anderen. 

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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