
 
 
 

 

 

Helaas....Corona steekt wéér een spaak in het muzikale 
wiel, dus net als vorig jaar gaan de geplande kerstcon-
certen op 12 en 19 december niet door. In plaats daar-
van gaan we samen met solisten en jeugdkoor een 
online opname realiseren op 18 december.   
 
Deze keer in de Nieuwsbrief een woordje van een waar-
nemend voorzitter, May van den Hout. Sjef Vermeer is 
tijdelijk afwezig en May neemt deze functie nu waar.  
 
Ook in deze Nieuwsbrief:  het complete koorprogram- 
ma 2022, het jaar waarin we ons 145 jarig jubileum 
vieren. 
 
We kregen veel positieve reacties op de eerste 
nieuwsbrief. Dank! U kunt de redactie bereiken via 
redactie@sint-caecilia.nl. Wijzigingen doorgeven of 
afmelden kan via nieuwsbrief@sint-caecilia.nl 
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"Het natuurlijkste 
levensmiddel is 
fruit" 
-Morgan A.  

Colofon 

Redactie: 
John Henselmans 
Harrie Hendriks 
 
Kopij en reacties naar : 
redactie@sint-caecilia.nl 
Aan- en afmelden  Nieuwsbrief: 
nieuwsbrief@sint-caecilia.nl 
Website KTM: 
www.sint-caecilia.nl  
Bestuur St Caecilia: 
secretaris@sint-cecilia.nl  
 
bank: 
NL32RABO0338344500 
 
wnd.voorzitter: May van den Hout 
dirigent: Michel de Valk 
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Dank donateurs, club van 100 en 
bedrijfsleven! 
( 
 

10-12-2021 

van de redactie 
 

In 2021 hebben we aan donateurs en leden van de 
´Club van 100´ geen bijdrage gevraagd omdat er 
door Covid weinig te doen was rondom het koor.  

 

 
Desondanks hebben veel mensen toch hun bij-
drage overgemaakt, waarvoor we uiteraard zéér 
dankbaar zijn, want kosten blijven er wel. 
Ook op andere manieren proberen we de finan-
ciën aan te vullen. Vorige keer vertelden we u 
over onze eigen goed draaiende ´verenigings-
lotto´. En nu kunnen we mededelen dat Super 
Plus en Rabo ons via hun verenigingsactie ok 
weer een steuntje in de rug gaven. 
Dank aan hen en de klanten die op ons stemden!

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLUS Support Actie € 187,00 

 

 
Rabobank Club Support € 294  

Club van 100 
 
H.S. Roos de Jong C. van Berkel 
L. Schoorlemmer M. Henselmans 
M. Spaninks de Wijs P. Korsmit 
M. Gijswijts Staps W. Gijsbers 
P. Hirsch Ballin van der Grift 

mailto:redactie@sint-caecilia.nl
http://www.sint-caecilia.nl/
mailto:secretaris@sint-cecilia.nl
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En alweer verhindert de covid epidemie het geven van een 
kerstconcert, maar zingen zullen we! Voor eenieder. Ondanks 
het wegvallen van de opbrengsten van de kaartverkoop hebben 
wij besloten onszelf toch te laten horen Koor, dirigent, pianiste. 
En ditmaal ook samen met de solisten en het kinderkoor.   
 
Wij gaan digitaal, online, streamen!  
 
Op zaterdag 18 december, tussen 12.00 uur en 16.30 uur wordt 
ons volledige kerstconcert, dus met solisten en jeugdkoor 
online opgenomen in de Sint Jan in Goirle. We gaan proberen 
deze registratie via omroep Goirle en omroep Tilburg op TV te 
krijgen. 
 
Partners van de zangers, donateurs, leden van club van 100, 
comité van aanbeveling   en ouders van de leden van het 
Souvenir Jeugdkoor zijn van harte uitgenodigd, om deze 
opname bij te wonen. 
 
Dat kan alléén, als u zich aan de volgende voorwaarden houdt: 
1. Meldt u vooraf aan via vrienden@sint-caecilia.nl met vermelding van de 

naam/namen en het tijdstip dat u wilt komen; 
2. U kunt vòòr 12.00 uur, rond 13:00 uur en rond 15:00 uur de kerk in- en 
uitgaan; 
3. Bij binnenkomst en telkens als u zich binnen verplaatst, dient u een 
mondkapje te dragen; 
4. Bij binnenkomst wordt u verzocht uw CTB (QR-code) te laten controleren; 
5. Houdt a.u.b. afstand tot de andere aanwezigen. 
6. Belangrijk: als u klachten heeft die aan Corona gerelateerd kunnen 
worden, blijft u thuis. 
 
Tijdens het concert wordt het publiek verzocht om zich alleen te verplaatsen 
tijdens afgesproken momenten zodat de opnames ongestoord kunnen verlopen. 
 
Vanaf 12:00 uur zal KTM Sint Caecilia een aantal nummers zingen 
Vanaf 13:00 uur zullen de nummers door en met de solisten worden gezongen 
Vanaf 15:00 uur zullen de nummers van en met het Souvenir Jeugdkoor worden 
gezongen 

 

‘Online’ Kerstconcert Koninklijk Tilburgs Mannenkoor 
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Van de (wnd) voorzitter 

Corona is een woord dat vast uit niemands 
geheugen meer zal verdwijnen. Ook bij ons als 
koor niet.  
 
Zo ben je bezig met het fine-tunen van de 
kerstgezangen en zo mag je als bestuurslid-
concertzaken alles cancelen en vervolgens zelfs 
als waarnemend voorzitter een voorwoordje 
schrijven voor deze Nieuwsbrief. 
Sjef Vermeer is door persoonlijke covidbeper-
kingen een tijdje afwezig en omdat zijn benoe-
mingsperiode toch in maart 2022 afloopt en het 
bestuurswerk wel doorgaat, gaf hij zijn taak nu al 
over. Vandaar mijn waarneming van deze post. 
 
En op naar het lustrumjaar 2022, 145 jaar KTM 
Sint Caecilia. Op ook naar een nieuw jaar met 
weer een volledig bestuur. 

 
 
 

Maar eerst natuurlijk voor iedereen: fijne feest-
dagen met veel menselijke warmte om u heen 
en een aangename start van een gezond en 
muzikaal nieuw jaar!! 
Dank voor ieders betrokkenheid en graag tot 
ziens! 
 
May van den Hout, wnd voorzitter. 

 

 

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

Libris  
Boekhandel Buitelaar 
Goirle 
 
betrouwbaar bestellen 

Commanderie  
events / catering / locaties 
Tilburg 
 

“Creating memories" 

De Haas Opticien 
Tilburg 

 
 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 

www.leonvangestel.nl 

Cartridge Europe 
Tilburg 
voor professioneel en 
kwalitatief hervullen  

 

 

Op naar 2022 
 
‘Het verleden geeft ons de ervaring en de wijsheid, de toekomst geeft ons hoop. Dat moet gebeuren 
met beide benen op de grond. Aan luchtkastelen bouwen zonder een fundament hebben we niets.’  
  
We zijn 2021 met vallen en opstaan doorgekomen. Gelukkig zijn velen Caecilia trouw gebleven. Met 
z’n allen zullen we corona moeten verslaan om een levendig koor te behouden. Er zijn in onze 
geschiedenis van 145 jaar vaker moeilijke momenten geweest. Ook daar is St. Caecilia weer goed 
uitgekomen. We zien de toekomst dus met vertrouwen tegemoet! 
  

De redactie van de Nieuwsbrief wenst allen een  
gezond en gelukkig 2022. 
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Jaarprogramma KTM St. Caecilia 2022 
 
We presenteren hieronder ons complete jaarprogramma 2022 en hopen u bij een of 
meerdere activiteiten te kunnen begroeten. Lees de komende nieuwsbrieven voor 
aanvullende informatie. 
 
 

1. maandag 10 januari , 19.00 uur, nieuwjaarsreceptie in het Zuiderkwartier, 
Wassenaerlaan 38 in Tilburg. 
De bijeenkomst begint om 19.00 u. en onder het genot van een drankje en hapje 
wensen we elkaar een fijn (muzikaal) jaar. Aansluitend om 20.00 u. kunt u (een 
gedeelte van) onze koorrepetitie volgen. 

 
2. vrijdag 11 februari organiseren we om 19.00 uur een sponsordiner in restaurant De 

Commanderie in Riel. Volgende keer meer hierover. 
 

3. zondag 27 maart zingen we in de zondagse kerkdienst van de Petrus en Pauluskerk 
aan de Vierwindenlaan in Tilburg. 

 
4. zaterdag 7 mei om 20.00 uur organiseert Caecilia een concert met  

`Des Unique´, een  bekende en zeer succesvolle Tilburgse dames  
vocal groep, in de Broekhovensekerk in Tilburg. 

 
5. vrijdag 4 juni doen we (onder voorbehoud) voor de tweede keer mee aan het 

sfeervolle jaarlijkse ´Volkorenfestival´ in Middelburg. 
 

6. zaterdag 2 of zondag 3 juli leveren we een muzikale bijdrage aan een 
herdenkingsbijeenkomst mbt de oorlogslachtoffers onder de kloosterlingen in 
WO2 . Locatie: Abdij Koningshoeven. 

 
7. zaterdag 16 juli vieren we de zomervakantie met een borrel en BBQ in De 

Commanderie in Riel. 
 

8. zondag 11 september, 10.30 uur,  onze jaarlijkse herdenkingsdienst, deze keer in 
de Heuvelse kerk. 

 

9. zaterdag 19 november, 20.00 uur, JUBILEUMCONCERT `Congratulations´ 

m.m.v.  de Tilburg Big Band in het Factorium in Tilburg. 

 


