
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEUNT U OOK  

’75 JAAR BEVRIJDING ROSMALEN’ ? 

Herdenken & Vieren van vrijheid 

In oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat Rosmalen werd bevrijd van de Tweede Oorlog. Een 

gebeurtenis dat voor de Rosmalense samenleving niet ongemerkt voorbij mag gaan.  

Het programma rondom ‘75 jaar Bevrijding’ gaat in Rosmalen plaatsvinden op woensdag 23, 

donderdag 24 en vrijdag 25 oktober, waarbij de eerste dag de nadruk ligt op ‘herdenken’,  de 

tweede op ‘herdenken & vieren’ en de laatste dag in het teken staat van ‘vieren’.    

Om al deze gebeurtenissen voor de Rosmalense samenleving te kunnen realiseren, zijn we – naast de 

beschikbare middelen van gemeente ’s-Hertogenbosch-  naarstig op zoek naar ondernemers die deze 

activiteiten mede financieel ondersteunen.  

 

Arrangement 
Als tegenprestatie bieden we u graag een arrangement aan voor vrijdag 25 oktober a.s. 

Verderop leest u hierover meer. Eerst leggen we uit waar we de financiële middelen graag voor 

inzetten. 

Bruisend Rosmalens verenigingsleven 

In grote lijnen is het programma als volgt: 

Woensdag 23 oktober (in het teken van ‘herdenken’) 

Overdracht Bevrijdingsvuur, wandeling door het centrum van Rosmalen, oecumenische dienst 

Lambertuskerk, optreden van het Rosmalens Mannenkoor en koor All Women. In de Kentering : 

optreden van Llio Evans (zangeres uit Wales), optreden van harmonieorkest St. Cecilia en koor 

Voluum, première van de film ‘Vijf donkere jaren’, etc. 

Donderdag 24 oktober (in het teken van ‘herdenken & vieren’) 

In de Kentering ’s-middags: diverse optredens en voordrachten van Rodenborch-College en 

seniorenvereniging Hevo, tonen van de film met foto-expositie, optreden van Trug Nor Vruuger. ‘s- 

Avonds : optreden van musicalgezelschap 2 Stage, APM Big Band en Danscentrum Rosmalen, tonen 

van de film. 

 

Aan alle activiteiten nemen heel wat Rosmalense verenigingen en stichtingen deel. Dat kan op het 

organisatorische vlak zijn of in de uitvoering of zelfs allebei.  

 

Vrijdag 25 oktober ‘Vier de Vrijheid’ 

In de Kentering aan de Dorpsstraat staat die avond het vieren van de vrijheid centraal. De avond 

wordt opgeluisterd door een muziek- en zangvoorstelling van Full Stage Collective.  

Het grootste allround poporkest van Nederland. Een breed scala aan gemotiveerde musici, 

getalenteerde vocals en achter de schermen een ijzersterke crew. 

 

Met gastvocalisten 

Het optreden van Full Stage Collective wordt verder opgeluisterd door enkele gastvocalisten.  

Dit zijn Josine Westelaken, Flore Wittenberg, Kris van Son, Willem Janssen, Ad Westelaken en Joost 

van Berkel.  



 

 

We bieden u graag aan  

 

 

 

 

 

Dat de Kentering een warm hart heeft voor de Rosmalense samenleving getuigt wel uit het feit dat 

men maar liefst alle dagen rondom ’75 jaar Bevrijding’ de deuren wagenwijd openzet. Speciaal voor 

deze gelegenheid zal het balkon van de Theaterzaal in ere hersteld zijn.  

In deze ruimte ontvangen wij u graag vrijdag 25 oktober vanaf 20.00 uur alwaar u het optreden 

van Full Stage Collective op een schitterende wijze kunt aanschouwen. Het programma is 

avondvullend. 

Voor het arrangement bieden wij u : 

 Toegang voor vier personen per ondernemer. 

 Veertig consumptiemunten. 

 Diverse hapjes.  

 Naamsvermelding op de wandpresentatie naast het podium. 

 

We bieden u dit arrangement aan voor € 375,00.  

Voor nadere informatie staan we u graag te woord : 

John Sars                                                                     Leander Pennings 

06 55726760                                                               06 23707619 

john@johnsonpetfoods.nl                                              info@satisfactionrosmalen.nl 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmeld-strookje 

Naam :      Contactpersoon  : 

Adres :      Postcode/plaats  : 

Mail   :       Telefoonnummer:    

 

draagt bij voor € 375,00 (driehonderdvijfenzeventig euro) als financiële ondersteuning van ’75 jaar 

Bevrijding’ voor de kern Rosmalen. 

 

Na aanmelding ontvangt u te zijner tijd een factuur en tevens nadere informatie over de avond van 23 

oktober. 

 

Dit strookje svp ondertekenen en mailen naar : info@satisfactionrosmalen.nl of 

john@johnsonpetfoods.nl  

                                                

 

Onze welgemeende dank voor uw medewerking. 

 

Met hartelijke groet, 

De deelnemende verenigingen/stichtingen van ’75 jaar Bevrijding Rosmalen’ 

 

Voor akkoord, 

d.d. 

 

Naam en handtekening,           
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mailto:info@satisfactionrosmalen.nl
mailto:john@johnsonpetfoods.nl

