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          NIEUWSBRIEF van het 
    ROSMALENS MANNENKOOR 

 
 

Nr. 28 – september 2019  

 

DRIE OPTREDENS 

Een goed gevuld muzikaal najaar 
 

Op 5 september, na een lange hete zomer, begon het Rosmalens Man-

nenkoor met de eerste repetitie van het nieuwe seizoen. Op die avond 

klonken in het repetitiezaaltje achter café d’n Beer de liederen van onze 

optredens voor de rest van het jaar.  

Monumentendag zaterdag 14 september 

Het Romalens Mannenkoor is uitgenodigd om te zingen tijdens het Open Monu-

mentenweekend. Wij zijn verheugd dat wij ons vocale steentje mogen bijdragen 

aan deze bijzondere gelegenheid.  

Wij zullen, omstreeks 14.45 uur, op zaterdagmiddag 14 september zingen in het 
Bestuurscentrum van onze eigen gemeente ‘s-Hertogenbosch, Achter het Stad-

huis 5-7. Een mooie grote ruimte met een goede akoestiek, die zeker een be-

zoekje waard is. Onze collega’s van het Binnendiezekoor zullen die middag even-

eens zingen en gaan ook samen met ons een lied laten klinken. Deze vocale sa-

menwerking is heel prettig en verloopt uitermate goed want beide koren staan 

onder leiding van dirigente Ien Bouwmans. 
 

Bevrijding van Rosmalen, dit jaar 75 jaar geleden 

Deze bijzondere gebeurtenis wordt op woensdag 23 oktober herdacht. Ter herin-

nering hieraan wordt het ‘bevrijdingsvuur van Geffen, via Nuland, naar Rosmalen 

gebracht. Ergens op de route van dit vuur staat een podium waarop ons koor zal 

zingen. We zullen enkele passende liederen laten horen die iets vertellen over 

oorlog en vrede, over afscheid en verdriet, over verdraagzaamheid en respect. 
Kijk s.v.p. op onze website en andere media over de exacte locatie en tijden.  

 

Kerstconcert 

Ieder jaar organiseert 

het RM een gratis toe-

gankelijk kerstconcert 
in de Lambertuskerk 

in het dorpscentrum. 

Op zondagmiddag 22 

december zal ons koor 

het publiek een sfeer-

vol muzikaal uur 
schenken, waardoor 

men ongetwijfeld in de kerststemming zal komen. Enkele dagen eerder zingen 

we hetzelfde repertoire in Mariaoord, in een besloten concert voor bewoners, 

personeel en hun familie.  
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Vind je zingen leuk ? 

Ons koor is het hele jaar toegankelijk voor geïnteresseerde mannen. Je kunt vrij-

blijvend een repetitie bijwonen op donderdagavond om de sfeer te proeven in 

muzikaal en in sociaal (ook belangrijk!) opzicht. Wees niet bang: je hoeft nooit 

solo te zingen en als je geen noten kunt lezen, is dat geen onoverkomelijk pro-

bleem. In principe ben je elke donderdagavond welkom. Bel vooraf even met 
onze voorzitter Jim van Brakel (073 – 521 47 68), zodat we een stoel voor je 

klaar kunnen zetten. Zoals ieder jaar organiseren we ook dit jaar een ORA: een 

Open RepetitieAvond, en wel op donderdag 21 november. Op deze avond pre-

senteren we ons voor belangstellende mannen die nader met het RM willen ken-

nis maken. (Ook echtgenotes mogen mee komen luisteren)  

Maar pas op! Mannen die lid worden zeggen na een paar maanden altijd dat ze 
spijt hebben........dat ze niet tien jaar eerder bij ons koor zijn gekomen!  

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

 

In Memoriam Frans en Thijs 
 

In het afgelopen jaar werd het RM getroffen door het overlijden van 

twee koorleden. Op 25 januari overleed Frans Klarenbeek na een lang 

ziekbed. Op 16 juni verloren we, geheel onverwacht, Thijs Evers. Frans 

werd 64 jaar en Thijs zou een paar maanden later 68 geworden zijn.  
 

 
 

Thijs Evers 

Bariton Frans en tenor Thijs wa-
ren beiden geliefd in het koor 

door hun toegankelijk en vrien-

delijk karakter. Zij hadden een 

sociale instelling en waren toe-

gewijd aan en voelden zich zeer 

betrokken bij ons koor.  

Bij hun beider uitvaarten heeft 
ons koor hun favoriete liederen 

gezongen. Wij gaan deze twee 

mannen missen en zullen hen 

nooit vergeten. 

 

 

 
 

Frans Klarenbeek 

AGENDA 
Zaterdag 14 sept 2019 

Aanvangstijd ca 14:45 uur 

Zingen t.g.v. het Monumentenweekend in het be-

stuurscentrum Achter het Stadhuis, in Den Bosch. 

Woensdag 23 okt 2019 In de avonduren, ergens langs de route van het ‘be-

vrijdingsvuur’, zingen we passende liederen. 

Donderdag 21 nov 2019 

 

ORA: Open Repetitie-Avond voor belangstellende 

mannen die zin hebben om te zingen. 

Donderdag 19 dec 2019 Besloten try-out van ons kerstconcert voor Maria-

oord-bewoners, personeel en familieleden. 

Zondag 22 dec 2019 

15:00 uur 

Kerstconcert in de Lambertuskerk.  

Toegang gratis. 

Zaterdag 28 maart 2020 

20:00 uur 

“Koren op de Rosmolen”. Festival met 5 koren.  

Gevarieerde gezellige zangavond in de Kentering. 
(Tekst en redactie: Jim van Brakel) 

http://www.rosmalensmannenkoor.nl/

