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          NIEUWSBRIEF van het 
    ROSMALENS MANNENKOOR 

 
 

Nr. 36 – december 2021  

 

HELAAS GEEN KERSTCONCERT DIT JAAR 

ROSMALENS MANNENKOOR 
OPNIEUW IN DE PAUZESTAND 

 

In de onze nieuwsbrief van september vertelden we dat, na bijna ander-

half jaar van corona-stilte, ons koor de muzikale draad weer had opge-

pakt. Half augustus hebben we als koor min of meer een vliegende start 

gemaakt met een volle agenda aan voorgenomen optredens. Voor de-

cember stond een mooi kerstconcert op stapel: Want dat moest dit jaar - 

ondanks de lange periode van het corona-reces - toch haalbaar zijn!“                    

 

Ook hadden we onze medewerking toegezegd aan de pontificale misviering in de 

kathedrale basiliek van St. Jan, die op zondag 7 november gepland was ter her-

denking van de coronaslachtoffers in de Meijerij.  

Bovendien vertelde de nestor van ons koor dat zijn gezondheidstoestand erg was 

verslechterd en vroeg ons rekening te houden met een mogelijk overlijden van 

hem. Vanaf onze start in augustus hebben we daarom de eerste weken extra re-

petities gehouden in de Laurentiuskerk om op een afscheid van hem voorbereid 

te zijn. Wat bleek wel en niet haalbaar?   
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Laat ik beginnen met het goede nieuws: onze nestor is vanaf half oktober geluk-

kig weer zodanig opgeknapt dat de dreiging van zijn overlijden niet meer acuut is 

en op de achtergrond is geraakt. Zijn toestand is op dit moment stabiel en naar 

omstandigheden redelijk te noemen. 

 

Het dilemma van de oplopende coronabesmettingen 

Al snel bleek dat corona niet weg was en dat daarmee in het dagelijkse leven nog 

steeds wel degelijk rekening moest worden gehouden. En zo plaatsten de oplo-

pende coronabesmettingen vanaf eind oktober ons voor een dilemma met de 

vraag: is het nog verantwoord en veilig om samen te zingen en op te treden?  

Voor de mis in de St. Jan hadden we 3 nieuwe liederen en alle gregoriaanse 

vaste gezangen van de mis ingestudeerd en al enkele gezamenlijke repetities 

met het Geldrops Mannenkoor en het ’s-Hertogenbosch’ Mannenkoor gehad. Bij 

de laatste repetitie op 3 november waren we er allen van overtuigd, dat deze tij-

delijke fusie tussen de drie koren een goed vocaal resultaat zou geven in de ka-

thedraal van de St. Jan.  

 

 
 

 

Maar met de snel oplopende besmettingen en daarmee gepaard gaande versprei-

ding van het virus werd de vraag acuut of het in het belang van de gezondheid 

voor iedereen wel veilig en verantwoord was om deze viering door te laten gaan.  

Helaas bleek het ook niet mogelijk binnen de kathedraal een veilige opstelling 

voor de koorleden met een onderlinge afstand van 1,5 meter te realiseren.  

Om deze redenen is besloten – ondanks en na alle inspanningen bij de voorberei-

ding - de Herdenkingsmis in de Sint Jan voor de coronaslachtoffers te annuleren.  
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Ons kerstconcert 

Met de voorbereiding van ons kerstconcert zaten we tot begin november goed op 

schema en waren we op weg naar een mooi concert in de St. Lambertuskerk in 

Rosmalen op 19 december. In zekere zin zou het ook een bijzonder concert zijn: 

ons eerste concert onder leiding van onze nieuwe dirigente Carla Bons, maar ook 

bijzonder door de medewerking van Yvonne Vleeshouwers als solist bij ons koor. 

Yvonne is lid van ons Comité van Aanbeveling. Met zijn allen keken we met en-

thousiasme en vol verwachting uit naar deze muzikale samenwerking. 

Maar voor het vocaal slagen van ons kerstconcert hadden we nog wel alle be-

schikbare repetitietijd tot 19 december nodig. Bij de oplopende besmettingen 

van afgelopen periode was het echter niet meer mogelijk om op een veilige en 

verantwoorde manier verder te repeteren. Om die reden zijn we gestopt met 

onze repetities. Met als direct gevolg dat we ook dit jaar helaas geen kerstcon-

cert kunnen geven. Heel jammer! Maar wat in het vat zit …! 
 

  
 

Tot slot  

Ik wens jullie allen en allen die jullie dierbaar zijn, namens het Rosmalens Man-

nenkoor - ondanks de nu geldende coronabeperkingen - prettige, gezonde en 

veilige kerstdagen. En voor 2022 wens ik u en ons allen een veilig en gezond jaar 

met nieuwe initiatieven en mooie vooruitzichten. 

Laten we hopen dat het kabinet tijdig de goede beslissingen neemt zodat in 2022 

corona beheersbaar wordt. 

Als Rosmalens Mannenkoor hopen we in het nieuwe jaar, voorzien van de boos-

terprik, vol goede moed onze muzikale draad weer te kunnen oppakken.  

Op weg naar een optreden, waarbij we jullie weer graag willen ontmoeten in een 

prettige en ontspannen sfeer.  

Het ga jullie allen goed en vooral: blijf gezond! 

Ad de Kort, voorzitter Rosmalens Mannenkoor  
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PROGRAMMA GEANNULEERDE KERSTCONCERT 

WAT U DIT JAAR GAAT MISSEN….. 
 

Vanaf augustus waren we, na de coronastop, weer enthousiast aan het repete-

ren waarbij de nadruk lag op het repertoire van het komende kerstconcert van 

19 december. Onze muziekcommissie, waarvan dirigent Carla Bons uiteraard 

ook deel uit maakt, had een fraaie, uitdagende en gevarieerde liederkeuze ge-

maakt. Laat ik er iets van vertellen, dan weet u wat u dit jaar gaat missen, maar 

wat u misschien in 2020 wél gaat horen. De wens is hier ongetwijfeld de vader 

van de gedachte, maar goede wensen mag je in gedachten hebben, zeker aan 

het einde van het jaar! 

 

We hadden een blokje van drie liederen uit de Oekraïne, waaronder Theotokos Hymne, 

een uniek en zelden in Nederland gezongen Marialied. Drie gedragen liederen in een rus-

tig tempo, duidelijk herkenbaar aan en opvallend door hen kenmerkende Oost-Europese 

sfeer. 

 

Vervolgens stonden drie Franstalige liederen op de rol. Naast twee melodieuze kerstlie-

deren uit de Provence in Zuidoost Frankrijk was ook Cantique de Noel gekozen. Bij dit 

lied zou Yvonne Vleeshouwers de sopraansolo voor haar rekening nemen. Yvonne is, be-

halve lid van ons Comité van Aanbeveling, tevens lid van Capella Brabant, een bekend 

koor in deze regio. 

 

Het Engelstalig blokje bestond uit het bekende ‘tekenfilmlied’ Walking in the air, naast 

het 17e eeuwse Carol of the birds en de moderne Amerikaanse spiritual Go tell it on the 

mountain. 
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In het Italiaanse wiegelied Dormi Fili (slaap, zoon) zit een sologedeelte dat Yvonne even-

eens zou vertolken. Tenslotte het Heilige Nacht (van Johann Reichardt), het Benedictus 

(van Karl Jenkins) en de vrolijke evergreen-christmascarol A Merry Christmas. 

 

Behalve met Yvonne Vleeshouwers, hadden we afspraken lopen met enkele musici die 

o.a. met harp en dwarsfluit zouden soleren en ons zouden begeleiden bij het zingen.  

 

Kortom: corona bederft, na 2020, voor de tweede maal een sfeervol kerstconcert dat al 

stevig in de steigers stond. Laten we hopen dat we in de loop van het komend jaar weer 

kunnen repeteren. Wellicht kan in maart ons festival Koren op de Rosmolen doorgaan en 

kunnen we in december wél een kerstconcert presenteren.        Jim van Brakel 

 

  
 

 

Het RM heeft 28 keer een kerstconcert gegeven. Het laatste dateert 

van dec 2019, circa 3 maanden voor de eerste coronalockdown. 
De kerstconcertaffiches van 2009 tm 2019 sieren deze nieuwsbrief. 

 

 
 

AGENDA 
Zaterdag  

23 april 2022 

Korenfestival: “Koren op de Rosmolen” 

De Kentering, centrum Rosmalen. 

  

  

Voor definitieve agenda: zie onze website 
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• Het RM werd in 1983 opgericht en zingt 

o.l.v. Mevrouw Carla Bons.  
• Henk de Winkel is onze assistent-dirigent en 

repetitor. 

• Repetitie: iedere donderdagavond van 

20.00 – 22.15 uur. 
• Repetitielocatie: Zaal Café d’n Beer, Dorps-

straat 77, Rosmalen. 

 

• Het RM is altijd geïnteresseerd in nieuwe 

zanglustige leden.  
• Woon vrijblijvend een of meer repetities bij; 

naast of tussen de zangers. 

• Proef zodoende de sfeer in muzikaal en in 

sociaal (ook belangrijk) opzicht. 
• Bel vooraf even met een bestuurslid (zie 

onze website) voor een afspraak. 

• Of neem contact met ons op via info@ros-

malensmannenkoor.nl. 
• Voor info kijk op www.rosmalensmannen-

koor.nl  

• Of kijk op facebook.com/rosmalensmannenkoor/ 

 

          2019  
    
 

 

• Het abonnement op onze nieuwsbrief is gratis. 
• Wilt u zelf een abonnement? Mail naar nieuwsbrief@rosmalensmannenkoor.nl 

• Wij geven uw mailadres niet door aan anderen. 

• Wij houden ons aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 

 

 

Deze nieuwsbrief mag u uiteraard doorsturen. Graag zelfs! 
Redactie: Jim van Brakel   tel: 073 – 521 47 68  
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