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Verenigingsblad Crescendo bestaat niet meer.... Na 
precies 45 jaar wordt het papieren boekje vervangen 
door een digitale nieuwsbrief. U kunt hem ongeveer 
10x per jaar op uw mailadres verwachten. Op dit 
moment zijn er 250 ontvangers. Net als in Crescendo 
informeren we u over alle verenigingsnieuwtjes, met 
bijv. aankondigingen en verslagen van optredens. 
Natuurlijk met passend beeldmateriaal. Kent u mensen 
die de nieuwsbrief ook graag willen ontvangen? Wilt u 
een gewijzigd mailadres doorgeven? Wilt u afmelden? 
Dat kan allemaal met een berichtje naar: 
nieuwsbriefc@ziggo.nl Voor een vraag, idee of 
opmerking: mail naar redactie@sint-caecilia.nl  
We wensen u veel leesplezier. 
 

Op zondag 12 december volgt het eerste kerstconcert  
 
Op zondag 12 december is ons eerste kerstconcert in 
de Petrus & Pauluskerk in Tilburg, Vierwindenlaan 9. 
Medewerking verlenen het Souvenir Jeugdkoor o.l.v. 
Peggy Hegeman en de solisten Wendy Roobol en 
Anne Broers. Pianiste: Marjan Fey.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Zondag 19 december volgt het tweede kerstconcert in 
de St. Jan in Goirle, Kerkstraat 1, met dezelfde 
bezetting: KTM Sint Caecilia o.l.v. Michel de Valk, 
pianiste Marjan Fey, het Souvenir Jeugdkoor o.l.v. 
Peggy Hegeman en de solisten Wendy Roobol en Anne 
Broers 

Aanvang van beide concerten: 14.30 u. 
 
 

 

 

"Het natuurlijkste 
levensmiddel is 
fruit" 
-Morgan A.  
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 Kerstconcerten 2021 
(Harry L.M. Hendriks Peters) 
 

17-11-2021 

Onze eerste digitale nieuwsbrief...! 
(John Henselmans)  

 
Wendy              Peggy  

 

 

 

 
 

 Anne       St. Jan Goirle 
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Geschiedenis Crescendo 
(Harry L.M. Hendriks Peters) 

U leest nu de eerste digitale versie van de opvolger van 
Crescendo.  
Het eerste exemplaar verscheen in januari 1975. Het 
koor stond toen onder leiding van Cees van Gorp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook toen werd er gesproken over repertoirekeuze, 
ledenwerving en stemscholing. Dat jaar stond o.a. in 
het teken van de verplichting om een autogordel te 
dragen en won Teach-In het Europees Songfestival met 
Ding-a-dong. 
 
Het laatste nummer van Crescendo, aflevering 143, 
verscheen in mei 2020, in een verkorte ´Corona´-
uitvoering. Op de cover zie je de beelden uit een 
ZOOM-repetitie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het laatste nummer van Crescendo, aflevering 143, 
verscheen in mei 2020, in een verkorte ´Corona´-
uitvoering. Op de cover zie je de beelden uit een 
ZOOM-repetitie 

 
Begin en einde….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 

Cees van Gorp  

 

Kaarten bestellen voor kerstconcerten 
 
Concertkaarten à € 12,50 kunt u bestellen door te mailen naar vrienden@sint-caecilia.nl met uw naam, aantal 
kaarten en gewenste locatie (PP of St. Jan). 
Het bedrag kunt u vervolgens overmaken op bankrekening NL32 RABO 0338 3445 00 t.n.v. KTM Sint Caecilia. 
 Uw bestelling zal op naam voor u klaarliggen bij de ingang. Voor aanvang zijn ook toegangskaarten verkrijgbaar, 
zolang de voorraad strekt. 
 
LET OP: VRIJKAARTEN VOOR DONATEURS EN ADVERTEERDERS! 
Voor onze trouwe donateurs en voor de adverteerders van voormalig verenigingsblad Crescendo hebben we een 
mooi aanbod. KTM Sint Caecilia nodigt u uit om met een of twee personen gratis een van beide kerstconcert te 
bezoeken. U maakt zelf een keuze voor Tilburg op 12 december of voor Goirle op 19 december. 
HOE? 
Door te mailen naar vrienden@sint-caecilia.nl met DONATEUR/ADVERTEERDER, uw naam, aantal kaarten en 
gewenste locatie (PP of St. Jan). 
Uw kaart(en) zullen op naam voor u klaarliggen bij de ingang. 
 
OOK DONATEUR WORDEN? 
Wilt u donateur worden van het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia? 
Met een minimum bijdrage van € 25,- per jaar bent u al donateur. 
Doet u dit voor onze Kerstconcerten, dan kunt ook u gebruik maken van ons aanbod van vrijkaarten voor 
donateurs. 
Aanmelden als donateur kunt u door te mailen naar vrienden@sint-caecilia.nl 

 

mailto:vrienden@sint-caecilia.nl
mailto:vrienden@sint-caecilia.nl
mailto:vrienden@sint-caecilia.nl
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We gaan weer zingen! 
(Harry L.M. Hendriks Peters) 

Het nieuwe koorseizoen werd traditioneel ingeluid met 
de herdenkingsmis op 12 september 2021. Na een 
periode van repeteren op afstand via ZOOM of in de 
kerk op 1,5 meter kon het koor, na opheffing van de 
lockdown, weer aan de slag. Gelukkig is nagenoeg 
iedereen ongeschonden uit de Coronacrisis gekomen 
en mogen we weer zingen volgens ‘het oude normaal’. 
Als locatie werd deze keer gekozen voor de kerk van de 
Trouwlaan. Nieuw was dat deze dienst via ‘livestream’ 
werd uitgezonden. Een historische gebeurtenis. 
Intussen zijn de voorbereidingen voor het kerstconcert 
in volle gang. 

(Foto van de livestream)

 

 

 
                       
Van de voorzitter 

(Sjef Vermeer) 

Hoe gaat het met mannenkoor Sint Caecilia? 
 
En weer dienden we ons aan te passen aan het 
Covidvirus....Vanaf 15 november repeteren we 
opnieuw tijdelijk in de Petrus&Pauluskerk. Het goede 
nieuws is echter dat alle leden van het koor de 
coronaperiode tot nu toe heelhuids hebben doorstaan. 
Het zijn spannende tijden, waarin veel verandert en van 
ons wordt verwacht dat we meebewegen. Soms zijn 
het grote veranderingen en soms zijn het de kleine 
dingen. 
 
Zo is in november 2020 de laatste ´papieren´ 
Crescendo gepubliceerd, ons clubblaadje, waarin alle 
wetenswaardigheden van het koor te lezen waren. 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 14 
september kondigde John Henselmans aan na vele 
jaren te willen stoppen met het uitgeven van dit 
clubblad. We spraken af om het te vervangen door een 
digitale uitgave.  

John Henselmans, Harrie Hendriks en Cees Breugel-
mans gingen met deze uitdaging aan de slag en zo is 
onze eerste digitale nieuwbrief een feit. 
 
Zodra het kon hebben we als koor de draad weer 
opgepakt. Op 13 september gaven we een concert in de 
vorm van een stemmige muzikale opluistering van 
onze jaarlijkse Herdenkingsdienst. Er komen twee 
prachtige kerstconcerten aan en de blik is gericht op 
2022: het jaar waarin we het 145-jarig jubileum vieren 
met als hoogtepunt een spetterend jubileumconcert 
samen met de Tilburgse Bigband. 
 
We denken na over de zangkwaliteit van het koor. Hoe 
kunnen we deze meetbaar maken en hoe houden we de 
kwaliteit op peil. Wat kunnen we doen aan 
ledenbehoud, zijn er mogelijkheden om nieuwe 
mannen te interesseren voor ons koor? Ook werken we 
aan een nieuwe website. 
  
Het belangrijkste zijn natuurlijk de repetities, die 
moeten uitmonden in mooie concerten. Er wordt 
wekelijks stevig en in goede sfeer gerepeteerd, dankzij 
het onuitputtelijke enthousiasme van onze dirigent 
Michel de Valk. 
We hebben er echt weer zin in en ik hoop van harte u te 
mogen begroeten tijdens één van de kerstconcerten! 
 
Sjef Vermeer, voorzitter. 
 
 

 

Sjef Vermeer 

 

 

  

 

 

 

 

           Michel de Valk  
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In de aanloop naar het 145 jarig koorjubileum 
organiseren we op vrijdag 11 februari 2022 een 
sponsordiner bij Restaurant ´De Commanderie` aan de 
Rielseweg 861 in Tilburg. 
 
Wij zijn volop bezig met de invulling van deze dag, 
waarin wij de contacten tussen onze koorleden en de 
mensen die ons steunen willen versterken. 
In de volgende Nieuwsbrief komen wij met details over 
de invulling van deze avond. 
 
Wilt u deze mogelijkheid gebruiken om onze koorleden 
beter te leren kennen? Noteert u dan vrijdag 11 februari 
2022 in uw agenda. 

 

 

 

 

 

 

  

Compupark KLUMA 
IT consultancy 
Tilburg 
Voor goede service, ICT  
oplossingen en hardware 

Libris  
Boekhandel Buitelaar 
Goirle 
 
betrouwbaar bestellen 

Gasterij 
de Commanderie 
Tilburg 
overtreffen-flexibel-
enthousiast-energiek 

De Haas Opticien 
Tiburg 
 
altijd t beste voor uw ogen: 
producten van De Haas’! 

Magnolia Bloemen 
Tilburg 
 
Uw bloemist in Tilburg en 
omgeving! 

Woonsfeer bv 
Tilburg 
 
Interieurspecialisten 
uit Tilburg. 

Vande Wassenberg 
zonwering/rolluiken 
Tilburg 
 
exclusieve dealer ALULUX 

Wijnkoperij Van 
Bilsen 
Tilburg 

 
Toost met kwaliteit! 

Jules Pelham kokerij 
Tilburg 
 
Specialist in de  
Surinaamse keuken!  

Leon van Gestel 
Tilburg 
zanger entertainer 
Klassiek en dansbare 
country/ evergreens. 

Cartridge Europe 
Tilburg 
 
voor professioneel en 
kwalitatief hervullen  

 

 

Dank aan PR-ondersteuners Crescendo. 
(redactie) 

Dankzij onderstaande adverteerders in Crescendo konden we een aantal PR-activiteiten realiseren.  
 Wij hopen dat zij ook via vermelding in de Nieuwsbrief onze PR blijven steunen. Voor hen, en voor anderen, 
hebben wij het volgende aanbod: ipv 3x per jaar aandacht wordt nu 10 tot 12 maal per jaar het bedrijf en hun 
culturele steun onder de aandacht gebracht.  De bijdragen worden fors verlaagd naar een unitarief van €35 per 
jaar. En tot slot: het aantal abonnees is verhoogd van 150 naar 275!! Dus veel meer EN veel vaker aandacht! 
Dank aan de hieronder staande bedrijven voor hun steun tot nu toe, voor het mede in stand houden van een 
kwalitatief goed mannenkoor. Top!  
 

Aftrap jubileumjaar met sponsordiner! 
(May van den Hout) 

Start Up Concert YouTube zangers 
(Harry L.M. Hendriks Peters) 

Na het succesvolle “Zingen met Hennie” via 
YouTube was er de wens van de deelnemers om dit 
mannenkoor-repertoire ook uit voeren zodra we 
weer fysiek bij elkaar mochten komen (Hennie 
Ramaekers was 16 jaar dirigent van St. Caecilia) Dat 
concert kwam er op 11 september in het 
Openluchttheater van Thorn, georganiseerd door de 
KNZV-afdeling Limburg. Naast zangers uit 
Limburgse koren waren ook zangers uit koren uit 
ander provincies aanwezig. Ook vanuit K.T.M. St. 
Caecilia was er een aantal zangers aanwezig. Totaal 
90 zangers. Gerepeteerd werd er via You Tube. 
Dirigent Hennie Ramaekers, solisten Ria Janssen en 
Math Dirks begeleiding Toon Konings. 
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Doe mee met de Caecilialotto! 
(Frank van Oirschot) 

. 

We spelen wekelijks met het voorspellen van het 
reservegetal. Een getal tussen 1 en 45. De inleg is maar 
€ 0,50 per getal. 

Aan elk getal van de 45 getallen, wordt een naam van 
de deelnemer gekoppeld. Een deelnemer, koorlid, mag 
aan meer dan één getal gekoppeld zíjn. 

Het prettigst is om gedurende het jaar hetzelfde 
getal(len) te behouden. Vooruitbetalen mag ook. Dit 
gebeurt op de wekelijkse repetitieavond. 

 Mystery Mister Lotto  komt graag bij u langs! 

Winnaar is de deelnemer waarvan het reservegetal 
wordt getrokken. Bij het winnend reservegetal 
ontvangt de deelnemer €10. De winnaar kan het bedrag 
laten uitkeren, of als betaling voor de komende weken 
laten registreren, of schenken aan de vereniging. 

 

Valt een getal op een niet aan een deelnemer 
gekoppeld getal, dan krijgt de penningmeester de 
volledige inzet van die week. 

 

Hoe meer getallen bezet zijn, des de groter de kans op 
winst voor de deelnemers. De niet bezette getallen zijn 
voor de penningmeester. Bij een volledige bezetting 
van de getallen is er € 22,50 aan inkomsten. Wekelijks 
ontvangt een deelnemer €10. De penningmeester 
ontvangt €12,50. Iedere zaterdag wordt de 
trekkingsuitslag rond 21:00 uur bekendgemaakt via 
o.a. Teletekst. 

 

 

(Gokken kan verslavend zijn. Redactie is niet aansprakelijk voor 
eventuele gevolgen.  
Hulp nodig? Wend je tot je stemhoofd, dat met luisterend oor en 
wijze raad je weer de juiste toon laat vinden) 

 

 

---advertentie--- 


