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          NIEUWSBRIEF van het 
    ROSMALENS MANNENKOOR 

 
 

Nr. 20 – februari 2018  
 

CONCERTJE VOOR EEN ZIEKE KOORMAAT 

Zingen in het ziekenhuis 
 

Op zondag 4 februari zongen we in het JBZ voor een zieke koorvriend die 

al geruime tijd in dit Bossche ziekenhuis verblijft. Omdat hij langzaam 

maar zeker begon op te knappen, ontstond bij ons het idee om ter 

plekke voor hem te gaan zingen. Van het JBZ kregen we de volle mede-

werking én toestemming om in de sfeervolle en intieme kapel een beslo-

ten concertje te geven. 

 
 

Concertje voor man én vrouw 

Deze kapel, met z’n bijzonder fraaie glas-in-loodraam vulde zich met het gezin, 

de familie, de vrienden en bekenden van onze zieke koorcollega. Onder leiding 

van dirigent Ien Bouwmans zong het RM een serie liederen die paste bij de sfeer 
en die voor onze zieke koorvriend een feestje van herkenning betekende.  

 

We droegen dit muzikaal samenzijn ook op aan de echtgenote van onze zieke 

koormaat. Want iedereen weet dat de partner van een langdurig zieke het even-

eens zwaar te verduren krijgt. Zodoende werd het een mooi intiem concertje 

voor man én vrouw waar iedereen – zowel publiek als koor – zeer van genoot.  
 

Een week later zong het RM op een andere bijzondere locatie 

(lees verder op blad 2) 
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‘INTOCHT PLUS’: OPENING VAN CARNAVAL 2018  

Swingen op de Driesprong 

 
Theaterdocente en regisseuse Petra Kagchelland, die al vaker een fraaie 

theaterachtige toevoeging heeft gegeven aan de intocht van de Prins, 

deed dit jaar een beroep op het Rosmalens Mannenkoor om een vocale 

bijdrage te leveren aan het Pleinprogramma op Carnavalszaterdag.   

 

Hè oog vur mekaar… 
… was het thema van Carnaval 2018. Verlies elkaar niet uit het oog en zorg voor 

elkaar zijn mooie gedachten die in het theaterstuk aandacht krijgen. Saamhorig-

heid, het bij elkaar horen: zeer actueel in deze roerige tijden. 

Het RM kreeg als opdracht om de swingende zestig-jaren-hit “Can’t take my eyes 

of you” te zingen. Maar binnen het koor schreef iemand een pakkende Neder-

landse tekst die regisseuse Petra ook veel leuker vond.   

 

 
 

En zo kwam het dat het Rosmalens Mannenkoor op de zonnige zaterdag van 10 

februari op het bordes van Villa Fleuris stond te zingen en te swingen. 
Voorafgegaan door MiniGarde, Dansmariekes en door dansstudio Dream Dance, 

lieten de koormannen, begeleid door de vrolijke klanken van Bende Gek, hun lied 

“Ik heb een oogje op jou” over het volle plein schallen. 

Daarna overhandigde burgemeester Jack Mikkers aan Prins Josephus d’n Urste 

de sleutel van Rosmalen en kon carnaval 2018 beginnen.  

 
Wat ik al lang zeggen wou: ik heb een oogje op jou. 

Jij bent de hemel voor mij. Jij maakt me altijd weer blij. 

Want door jouw stralende lach, zie ik de zon, elke dag. 

Wat ik al lang zeggen wou: ik heb een oogje op jou. 

enz (tekst JvB) 
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concerten, optredens, activiteiten in 2018 
Zaterdagmiddag 7 april Ledenwerfactie in de Bois le Duc-zaal van het pro-

vinciehuis. In samenwerking met de mannenkoren 
van Den Bosch, Vught en Vlijmen. 

Vrijdagavond 4 mei Deelname aan de Dodenherdenking. 

(Onder voorbehoud) 

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 Peter Hazelzet:  073 – 614 80 63  

of neem contact met ons op via info@rosmalensmannenkoor.nl  

dan maken wij een afspraak met jou. 
 

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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