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          NIEUWSBRIEF van het 
    ROSMALENS MANNENKOOR 

 
 

Nr. 29 – oktober 2019  

 

OP EEN PODIUM BIJ DE ANNENBORCH 

Het RM zingt bij het feest  
“75 jaar bevrijding Rosmalen” 

 

Het zal niemand in ons dorp ontgaan zijn dat we in week 43 vieren dat 
we 75 jaar geleden werden bevrijd door de 53e Welsh Division. 

Het Rosmalens Mannenkoor zal op vocale wijze een steentje bijdragen 

aan de herdenking van dat feit. 
 

Herdenken op woensdagavond 23 oktober 
Op die dag start een wandeling door Rosmalen met het ‘bevrijdingsvuur’ dat 

enige tijd geleden opgehaald is in Wales als eerbetoon aan onze bevrijders. 

Deze wandeling, in aanwezigheid van o.a. de vier dochters van oorlogsveteraan 

Same Crane, start om 17.30 bij het monument in de Schoolstraat en voert langs 

diverse locaties in Rosmalen.  

 

Ook langs de Annenborch waar een groot podium is opgesteld. Op dit podium zal 

om circa 18:30 en 19:15 het Rosmalens Mannenkoor zingen onder leiding van di-

rigente Ien Boumans. Ien is druk bezet deze avond, want tussen de twee optre-

dens van het RM zal, eveneens onder Iens leiding, haar Vocaal Ensemble All Wo-

men voor de wandelaars zingen.                                      (vervolg op blad 2) 
 

  
  

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.denbosch.nl%2Fuploads%2Fmedia%2F5cf916376c097%2Fschermafbeelding-2019-06-06-om-15-33-22.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.denbosch.nl%2Fnl%2F75-jaar-bevrijding&docid=u9C_-jgLvIWBpM&tbnid=nvRlH8tnQgBzjM%3A&vet=10ahUKEwiEneG3t6DlAhWHZ1AKHSJqAbwQMwhJKAEwAQ..i&w=3560&h=1784&bih=479&biw=1067&q=rosmalen%20herdenking%202019&ved=0ahUKEwiEneG3t6DlAhWHZ1AKHSJqAbwQMwhJKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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Passende liederen 

De liederen die het Rosmalens Mannenkoor zal zingen passen in de sfeer van de 

avond. Op het programma staan We’ll meet again en From the time you say 

goodbye van Vera Lynn. Daarnaast het bekende Old soldiers never die en het fa-
meuze Lily Marlene, een lied populair was bij de strijdkrachten van beide par-

tijen. Sence you went away is een lied over verdriet en verlies terwijl This is my 

song een lied is dat de ideale universele vrede bezingt tussen alle volkeren. 

Daarnaast zingt het RM het Welsh volkslied: Hen wlad fy nhadau dat Het land 

van mijn vader betekent. Bovendien ook Men of Harlech, een militair marslied 

dat gezongen wordt door regimenten die een binding hebben met Wales.  

 
Blz 3 en 4 van deze nieuwsbrief tonen de flyer m.b.t. woensdag 23 okt. 

 

Op deze flyer staat een kleine (voor ons) iconische foto van het koor.  

U ziet het RM voor het hoofdaltaar staan van de Sint Pieter in Rome, na 

het zingen van een mis in deze beroemde kerk. De foto dateert uit 2008.  

  
 

AGENDA 
Donderdag 21 nov 2019 

 

ORA: vrijblijvende Open Repetitie-Avond voor man-

nen die kennis willen maken met het RM.  

 

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. 

 
 
 

Zing met ons mee! 
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 presenteren we ons voor 
belangstellende mannen die nader met het RM willen kennis maken. (Ook echt-

genotes 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 voor info op: www.rosmalensmannenkoor.nl        (vervolg op blad 3 en 4) 

 

(Tekst en redactie: Jim van Brakel) 

http://www.rosmalensmannenkoor.nl/
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