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          NIEUWSBRIEF van het 
    ROSMALENS MANNENKOOR 

 
 

Nr. 40 – december 2022  
 

EINDE CORONA-PERIODE 

Na drie jaar weer een 

sprankelend kerstconcert 

 

Het RM heeft – zoals alle koren – een periode doorgemaakt waarin, door 

corona en de daaraan gekoppelde lockdowns, niet of nauwelijks kon 

worden gezongen. Terugkijkend was het een bizarre tijd voor de maat-

schappij en voor ons mannenkoor.                                  

 

Drie maal in de pauzestand 
In maart 2020 sloeg corona wereldwijd voor het eerst hard toe en stopten we 

met de repetities. In september ‘20 leek het leed geleden en begonnen we weer 

met zingen. Dat bleek te vroeg gejuicht want reeds een paar weken later, het 

was oktober, moesten we voor de tweede maal in lockdown.  

Pas na tien maanden, in augustus 2021, stonden de lichten op groen en mochten 

we weer zingen. Maar ook die zangvreugde was van korte duur want in novem-
ber ’21 werden we voor de derde keer gedwongen om te stoppen met repeteren. 

Uiteindelijk werd het februari 2022, de maand waarin we tot op heden onafge-

broken konden zingen. 

 

Stand van zaken 

In de periode van februari 2020 tot heden is binnen ons ledenbestand ook het 

nodige gebeurd. Vier koormannen zijn gestorven, een paar hebben hun lidmaat-
schap opgezegd (door 

verhuizing, gezondheid 

of anderszins) en zes 

nieuwe leden zijn inmid-

dels aangeschoven.  

 
Twee kerstconcerten zijn 

geannuleerd dus nu, na 

drie jaar stilte, klinken 

onze kerstliederen weer 

in de Lambertuskerk.  

 

Onder leiding van Carla 
Bons is er flink gerepe-

teerd, dus we zijn er 

klaar voor.  

U bent welkom! 
 
Foto: kerstconcert 2019  
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(persbericht) 

 

Na drie jaar in de pauzestand 

WEER KERSTCONCERT  

ROSMALENS MANNENKOOR 
 

Op zondagmiddag 18 december hoopt het Rosmalens Mannenkoor zijn 

29e kerstconcert te geven in de St. Lambertuskerk. De concerten van 

2020 en 2021 werden door corona geannuleerd, dus drie jaar lang klon-

ken er geen kerstliederen tijdens repetities en in de kerk. Dit jaar echter 

zal het kerstconcert, zoals altijd gratis toegankelijk, ongetwijfeld weer 

sfeervol zijn en druk bezocht worden. 

 

De mannen, zingend onder leiding van dirigente Carla Bons, hebben gekozen 

voor een twintigtal kerstliederen in het Frans, Duits, Engels, Italiaans en Latijn; 

kortom veel variatie uit half Europa. Om een indruk te geven volgt hier een klas-

sieker uit elke taal: Cantique de Noël, Lasst uns lausschen, Carol of the birds, La 

Vergine degli Angeli en Transeamus. 

 

Dames in het mannenkoor 

Naast dirigente Carla, spelen nog twee dames een belangrijke rol bij dit concert. 

De zang van de koormannen, die gegroepeerd zijn in tenoren, baritons en bas-

sen wordt dit jaar prachtig ondersteund door een sopraanpartij, die vertolkt zal 

worden door Yvonne Vleeshouwers. Daarnaast zal de virtuoze Coby Wagemans 

bij een aantal liederen de pianopartijen voor haar rekening nemen. 

 

Soliste Yvonne 

Yvonne Vleeshouwers is in het dagelijks leven notaris bij Hoffspoor Notarissen. 

Daarnaast is zij twee ochtenden per week docent Recht aan de Hogeschool Arn-

hem Nijmegen. Yvonne zingt als sopraan met veel plezier in Capella Brabant, een 

koor waarvan zij lid is sinds de oprichting in 2007. Soms treedt zij op in kleinere 

ensembles. Zij is al vele jaren betrokken bij het Rosmalens Mannenkoor als lid 

van het Comité van Aanbeveling.  

 

Pianiste Coby 

Na haar afstuderen aan het Conservatorium Rotterdam, startte Coby Wagemans 

met het geven van pianolessen bij de Speeldoos in Vught. Toen ze de pensioen-

gerechtigde leeftijd bereikte, verhuisde zij naar Spanje en heeft daar maar liefst 

tien musicals begeleid. Ook koren wisten haar te vinden. Terug in Nederland 

zette Coby haar muzikale werk voort.  

Veel koren en solisten maken graag van haar diensten gebruik, zoals het HEVO-

koor in Rosmalen.  
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Kerstgevoel 

De vele bezoekers die jaarlijks dit concert bezoeken waarderen de sfeer en het 

‘kerstgevoel’ dat opgeroepen wordt door de muziek en door de architectuur en 

interieur van de eeuwenoude Lambertuskerk. Het geeft een meditatief en een in 

sociaal opzicht bindend gevoel in deze turbulente tijd. 

Omdat het RM graag zingt in een tehuis, waar mensen wonen die minder mobiel 

zijn, gaan de mannen ook zingen in Mariaoord. Op donderdagmiddag 15 decem-

ber presenteren zij om 15 uur hun kerstconcert voor bewoners, familieleden en 

personeel van Mariaoord en hopen op die manier ook op deze locatie het kerst-

gevoel te brengen. 

 

Twee uitersten 

Op de 18e december vindt, naast het RM-kerstconcert, ook de WK-finale voetbal-

len plaats. Twee uitersten op één middag die elkaar niet uitsluiten, want ze vin-

den niet gelijktijdig plaats, maar netjes ná elkaar. Ongetwijfeld zijn er mensen in 

het publiek en in het koor die beide evenementen willen bijwonen. Dat kan ge-

makkelijk. Daarom eindigt het RM-concert uiterlijk om 15:10 zodat voetballief-

hebbers op tijd thuis kunnen zijn. 

Kerstconcert Rosmalens Mannenkoor. Zondagmiddag 18 december 2022, 

aanvang 14 uur, St Lambertuskerk, centrum Rosmalen.  

Toegang gratis, een vrije gift na afloop wordt op prijs gesteld.  

Graag contant want we beschikken niet over een pinapparaat. (JvB) 

 

Foto: Kerstconcert 2019 
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DRIE MAAL IN MEMORIAM 

Deze vrolijke kerstnieuwsbrief wordt afgesloten met enkele droeve pa-

gina’s want 2022 heeft voor het RM een rouwrandje. Namelijk drie man-

nen van ons koor zijn dit jaar overleden. 

 

In maart 2022 overleed HENK HEIJSTEE. 

Henk was een begeesterd koorlid, met een grote muzikale kennis en een even 

grote betrokkenheid. Nooit miste hij de repetities op de donderdagavond. Hij 

maakte deel uit van diverse commissies en heeft veel nieuwe koorleden, tijdens 

privélessen, de beginse-

len van het muziek-

schrift bijgebracht. 

Toen hij ziek werd en 

niet meer kon repete-

ren, bleef hij lid van ons 

koor want de titel ‘nes-

tor van het RM’ droeg 

hij met een relative-

rende trots.  

Tijdens zijn ziekte bleef 

hij levenslustig en be-

trokken bij het koor. Wij 

missen Henks zang-

stem, zijn droge humor, 

zijn gezelschap en zijn 

vriendschap. 

Henk is 89 jaar geworden.  

Foto: Henk Heijstee staat achteraan, 2de van rechts; kerstconcert van 2019. 

 

In juli 2022 overleed SIPKE VAN DER WOUDE. 

Sipke kampte met een zwakke gezondheid waardoor hij noodgedwongen repeti-

ties en optredens moest missen. Desondanks heeft hij nooit overwogen om uit 

het koor te stappen: de zang en de 

vriendschappen vond hij zeer belang-

rijk. Hij was een van de mannen die tij-

dens de coronaperiode zomerontmoe-

tingen op het terras organiseerde op 

anderhalve meter afstand. 

Van zijn poëtisch talent kunnen wij tot 

op de dag van vandaag genieten als we 

bladeren in een van zijn drie dichtbun-

deltjes.  

Sipke overleed op 69-jarige leeftijd. 

Foto: Sipke tijdens de gezellige bijeenkomst na het kerstconcert van 2012.  
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Op 2 december 2022 overleed ons erelid HENK TE LINTELO. 

Vanaf de oprichting van het RM in 1983 was Henk lid van ons koor. Zevendertig 

jaar later, in 2020, moest hij zijn lidmaatschap neerleggen vanwege gezond-

heidsklachten.  

In april van dat jaar benoemde het koor hem tot erelid vanwege zijn grote ver-

diensten voor het RM. Op de oorkonde van zijn erelidmaatschap prijkte de vol-

gende tekst: Als blijk van waardering en dank voor zijn bestuurlijke inbreng, 

vanaf de oprichting, aan de opbouw en ontwikkeling van het koor gedurende 16 

jaar, waarvan 8 jaar als voorzitter, laatstelijk van 31 januari 2002 t/m 10 febru-

ari 2005. Erkentelijk zijn we hem voor zijn actieve en positieve inzet voor het 

koor tijdens zijn langdurige lidmaatschap vanaf de oprichtingsdatum 24 februari 

1983 t/m 12 januari 2020. 

 

Henk droeg zijn ziekte met energie en acceptatie. Op 8 september j.l. bezocht hij 

ons tijdens de repetitiepauze om, met een drankje en een bittergarnituur, ons te 

bedanken voor onze felicitaties t.g.v. zijn 80e verjaardag. Henk vertelde toen dat 

zijn ziekte ongeveer door het hele lichaam zat en dat hij pijnstillers kreeg. 

Waarna hij glimlachend zei: “Maar het leven is te kort om te kniezen” en proostte 

toen nogmaals met de mannen die rondom hem stonden. 

 

Een aantal door hemzelf gekozen liederen hebben we tijdens Henks uitvaart-

dienst ten gehore gebracht.  

 

 

Foto: Henk te Lintelo, in het midden, tijdens een repetitie in 2007. 
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AGENDA 
Donderdagmiddag 
15 dec. 2022   15:00 uur 

Kerstconcert voor de bewoners, hun familieleden 
en het personeel van “Mariaoord”. 

Zondagmiddag 

18 dec. 2022   14:00 uur 

Kerstconcert in de St. Lambertuskerk in het  

centrum van Rosmalen.         Toegang gratis. 

Vrijdagavond  

23 december 2022 

In de Sint Lambertuskerk zingen we voor de 

deelnemers aan de Kerstwandeling. 

Zondagmiddag 

4 juni 2023 

Jubileumconcert t.g.v. ons 40-jarig bestaan 

Voor definitieve agenda: zie onze website 

 

 
 

 

• 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, Dorpsstraat 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@rosmalensmannenkoor.nl. 

• Voor info kijk op www.rosmalensmannenkoor.nl  

• Of kijk op facebook.com/rosmalensmannenkoor/ 

 

 

 

• Het abonnement op onze nieuwsbrief is uiteraard 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 

Redactie: Jim van Brakel   tel: 073 – 521 47 68  
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