
 
 
 

 

 
Het goede nieuws: steeds meer zangers 
weten de weg naar de wekelijkse koorrepe-

titie weer te vinden ondanks de 1,5 meter-
regel, mondkapjes etc. we naderen de 40! 
Heeft u genoten van ons youtube kerstcon-

cert? Het was verre van ideaal natuurlijk 
maar uit de ons bereikte reactie blijken veel 

luisteraars onze poging om de muziek het 
van de coronacrisis te laten winnen, zeer te 
waarderen. Ondanks alles was het een 

sfeervol concert dat nog steeds op steeds te 
beluisteren op youtube, ook via de website 

www.sint-caecilia.nl 
Nà al die kerstliederen waren we wel drin-
gend toe aan een ander repertoire. Vanaf 17 

januari oefenen we op de maandagavond een 
aantal melodieën uit bekende musicals. Ook 

richten we ons op deelname aan een mooi 
muziekproject eind maart in de concertzaal 
Tilburg met een prachtige song: ´Hymne to 

Red October´, over vrijheid en vader-
landsliefde. 

 
U leest er alles over in deze nieuwsbrief, 
waarin ook de, door uitbreiding van het 

programma, aangepaste jaarkalender 2022 
 

Groet en tot ziens! 
 
 

 

 

consectetuer, ante eu tincidunt ornare, ligula lorem 
pulvinar massa, eget tempus elit mi sit amet leo.  
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Van de redactie 

 

De opname van het kerstconcert 2022 in de St. Jan te Goirle. 
Lang, koud (kachelventilator niet aan vanwege 
geluidsopname) maar wel hartverwarmend. 

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’! 
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Zoals in de laatste Nieuwsbrief al is aangekondigd 
vieren we dit jaar het 29ste lustrum. 
Een jaar waarin we op meerdere fronten onze 
opwachting maken. Dus is er ook qua zang genoeg 
werk aan de winkel. En het wordt saai, maar ook nu 
maakt corona het ons niet gemakkelijk, aangezien de 
pandemie ervoor zorgt dat we nu met een 
repetitiegroep werken van nauwelijks 2/3 van het 
ledenbestand. 

Maar in 145 jaar kom je nu eenmaal uitdagingen tegen 
en onder druk worden vaak de mooiste prestaties 
geleverd! En daar gaan we voor, ook in 2022.En als we 
u ontmoeten bij een optreden weten we nu al dat u dat 
zult beamen. Vol vertrouwen het nieuwe jaar in dus.  

May vanden Hout, wnd voorzitter 

Op 26 en 27 maart nemen we deel aan een muzikaal 
project van Muziekvereniging L´Aventure Musicale: 
´De Legende van de Rode Draad´, in de concertzaal in 
Tilburg. KTM St. Caecilia zal als bijdrage het prachtige 
slotnummer: ´Hymn to Red October`voor zijn rekening 
nemen. 
L’ Aventure Musicale, een vereniging met een andere 
aanpak, die uitdagende projecten uitvoert samen met 
andere kunstvormen en met passie voor muziek. Het 
projectorkest bestaat uit 60 ambitieuze 
amateurmuzikanten uit Tilburg en omstreken. Het 
motto van L’ Aventure Musicale is dat muziek niet 
alleen is om naar te luisteren, het moet een belevenis 
worden, een muzikale belevenis! Als fundament voor 
de toekomst heeft de vereniging een eigen muziek-
opleiding met 50 leerlingen. Vanuit de ambitie van de 
leerlingen is een jeugdorkest ontstaan, dat is uit-
gegroeid tot Orkest L’ Aventure Noord met 30 
muzikanten.Voor beginnende leerlingen en muzi-
kanten is er Orkest L’ Aventure Reeshof. 
Interesse? Bekijk het programma en info over de 
kaartverkoop : klik  voor automatisch contact -→ 

♫ Legende van de rode draad - 2022 ♫ 
Muziekvereniging L' Aventure Musicale Tilburg 

 

 

 

 

 

Op zondag 3 juli 2022 vindt in de OLV Abdij 
Koningshoeven, van 15.00 tot 16.00 uur, de 
herdenking plaats van de gruwelijke dood van o.a. 6 
Trappisten en Trappistinnen die in augustus 1942 naar 
vernietigingskampen werden afgevoerd door de 
Duitse bezetter. Zes kloosterlingen die allen afkomstig 
waren uit hetzelfde Joods gezin. Uit wraak voor 
kritische uitlatingen van de bisschoppen op de 
bezetters……. 

KTM St. Caecilia verzorgt de muziek van deze 
herdenkingsbijeenkomst voor de familie Löb. KTM 
heeft samen met Maria van Mierlo uit Deventer, een 
professioneel vertelster, de inhoud vormgegeven.  
Voor KTM is dit een eervolle en uitermate sfeervolle 
bijdrage aan het levend blijven houden van deze 
herinnering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Van de voorzitter 

Toegevoegd aan jaarkalender: 
´De Legende van de Rode Draad´ Dank aan donateurs 

Ondanks het geringe aantal activiteiten door de 
coronaregels, zijn bijna alle donateurs ons trouw 
gebleven. Onze oprechte, grote dank hiervoor!  

 

 

 

 
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! 

 

Oorlogsslachtoffers 

Mijmering 

als gesproken woorden niet meer landen,  maar ijl 
vervliegen in de lucht 
als gesproken woorden in monotoon gezeur verzanden 
de glimlach smoort in een diepe zucht 

dan is daar het geluk van het  zingen,  
dat uit volle borst het zwart verdrijft 
om weer te stralen in het volle licht 
en met 0pen ogen en willige  mond 
ons dompelt in ongerepte lucht  

om vreugde te kunnen  delen 

      cb 

 

https://www.aventuremusicale.nl/legendevanderodedraad/
https://www.aventuremusicale.nl/legendevanderodedraad/
https://www.aventuremusicale.nl/legendevanderodedraad/
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Harry L.M. Hendriks 

In dit jubileumjaar past ook een moment van 
terugkijken. Vandaar dat u in deze rubriek  in 2022   af 
en toe een momentje krijgt gepresenteerd uit de 
achteruitkijkspiegel. Zo maar een momentje uit het 
historisch landschap.  

St. Caecilia ca. 100 jaar geleden, met een 
krantenberichtje uit 1921 

Caecilia is gered en wordt onderdeel van de Hanze, de RK 
Middenstandsbond. Op 21 september 1920 treedt het 
Caecilia bestuur af en wordt deels vervangen door 
mensen van de Hanze. Financiële problemen zijn 
opgelost. Alle afdelingen moeten betalen voor concerten 
en activiteiten van Caecilia. Leden moeten uit de juiste 
klasse komen. Voor arbeiders is er alleen bij hoge 
uitzondering een plaats. Caecilia is feitelijk terug in de tijd 
van de Zoeaven. Men is weer een onderafdeling en gaat 
ook weer wat aan humor doen. Ook wordt operette in het 
repertoire opgenomen. Caecilia mag geen medewerking 
verlenen aan concerten van andere partijen en leden 
mogen ook niet elders gaan zingen. Men moet zijn stand 
hooghouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KTM St. Caecilia toen.. 
 

Zaterdagavond 26 en zondagmiddag 27 
maart  treden we op in het 
muziekspektakel ´De Legende van de Rode 
Draad´ georganiseerd door 
muziekvereniging ´L´Aventure Musicale´ 
Zaterdag 21 mei om 20.00 uur organiseert 
Caecilia een concert met `Des Unique´, de 
bekende Tilburgse dames vocal groep, in 
de Broekhovense kerk in Tilburg. 
Zaterdag 4 juni doen we mee aan het 
sfeervolle jaarlijkse openlucht 
´Volkorenfestival´ in Middelburg. 
Zondag 3 juli  KTM verzorgt de muziek van 
de herdenking van de oorlogsslachtoffers 
van de Cisterciënzers in 1942, 80 jaar 
geleden  
Zaterdag 16 juli vieren we het begin van de 
zomervakantie met een borrel en BBQ in 
De Commanderie in Riel. 
Zondag 11 september 10.30 uur, onze 
jaarlijkse herdenkingsdienst, deze keer in 
de Petrus en Pauluskerk in Tilburg aan de 
Vierwindenlaan. 
Zondag 20 november 20.00 uur, 
JUBILEUMCONCERT, KTM 145 jaar. 
`Congratulations´ m.m.v. de Tilburg Big 
Band in de Concertzaal te Tilburg. 

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 

Voor u: €35 per jaar 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

geactualiseerd jaarprogramma 


