
 
 
 

 

 
 
‘Samen verder´ was het motto van de presentatie van 
een groepje Caecilianen op 14 maart tijdens een 
speciaal belegde bijeenkomst met de leden. 
Een aantal leden, de ´denktank´, was daarvoor een 
aantal keren bij elkaar gekomen om te bespreken hoe 
het koor, KTM St. Caecilia , toekomstbestendig verder 
kan.  
De langdurige stilstand door het coronavirus was ook 
voor KTM  het moment om te evalueren en ons te 
bezinnen op de toekomst.   Ook KTM St. Caecilia 
ontkwam in deze geforceerde ‘coronastilte’ niet aan de 
vermindering van bestuurlijke kracht, licht krimpend 
ledenbestand en een wat tanende betrokkenheid van 
de leden. 
Maar KTM St Caecilia viert dit jaar niet voor niets zijn 
145ste verjaardag. Er zijn meer tijden geweest dat het 
even niet meezat.  Dus, zoals het een gerenommeerd 
mannenkoor betaamt, de mouwen opgestroopt en aan 
de slag. Een paar maanden is de ‘denktank’ intensief in 
gesprek geweest en heeft, tijdens de algemene 
ledenvergadering (ALV) op 22 maart, een plan van 
aanpak gepresenteerd, een plan dat door de leden 
bleek te worden gedragen.  
Belangrijke punten hierin zijn bijvoorbeeld: 
- het KTM door activiteiten  steviger koppelen aan het 
maatschappelijk leven in  Tilburg, zowel door optreden 
als door samenwerking. 
-  een kwaliteitsupgrading bewerkstelligen door 
interne koor- en individuele stem-coaching, ook als 
aanbod aan nieuwe leden. 
 - de organisatiestructuur zo wijzigen dat de leden 
continu directe invloed hebben op beleid op muzikaal 
en organisatorisch terrein. Bestuursleden worden 
daarvoor direct gekoppeld aan de vier stemgroepen. 
 

 
- het optimaliseren van het communicatieproces en pr, 
onder andere door een vernieuwde website. 
Het bestuur is inmiddels weer op volle kracht en op 
maandag 11 april hoopt het nieuwe bestuur de 
kandidaat-voorzitter voor te dragen aan de leden. In de 
volgende nieuwsbrief stellen we het complete bestuur 
aan jullie voor. 
Groet en tot ziens! May vanden Hout, wnd voorzitter 
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consectetuer, ante eu tincidunt ornare, ligula lorem 
pulvinar massa, eget tempus elit mi sit amet leo.  

 

Géén ´Red October´ maar...´Ode an die Freude´... 

Voor een optreden tijdens het concert van 
muziekvereniging L´Aventure Musicale op 26 en 27 
maart hadden we op verzoek van de organisatie 
ingestudeerd het krijgshaftige koorwerk Hymn to Red 
October, uit de film in 1990 over de jacht op een 
Russische atoomonderzeeër. Slechts 100 maten maar 
toch een stevig stuk om het op de juiste manier neer te 
zetten. En juist toen het in de repetities vorm begon te 
krijgen, vielen op 24 februari de Russen Oekraïne 
binnen. De organisatie besloot na ampel overleg, dat 
uitvoering van deze militaristisch Russisch getinte 
koorpartij op dit moment ´not done´ was. Een 
compromis werd gevonden in het zingen van het 
bekende en toepasselijke ´Ode an die Freude´, het 
Europese Volkslied uit de negende symfonie van 
Beethoven. 

Afgelopen zaterdagavond en zondagmiddag vonden 
de uitvoeringen plaats in de Tilburgse Concertzaal. 
Behalve ons koor traden op de orkesten L´Aventure 
Reeshof, L´Aventure Nord, L´Aventure Musicale, 
Kinderkoor Zi-Zo, Stedelijk Jeugdkoor Breda, enkele 
(zang)solisten, een ondersteuningscombo en een Ierse 
danseres. Een veelzijdige muzikale happening, 2x in 
een goed gevulde  Concertzaal. 

KTM St Caecilia  verzorgde graag zijn bijdrage aan dit 
mooie evenement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Oorlog Oekraïne  heeft invloed  op  
´De Legende van de Rode Draad´ 

Dank aan donateurs 
 

 

 

 

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

Libris  
Boekhandel Buitelaar 
Goirle 
 

betrouwbaar bestellen 

 Commanderie 
Events/catering/locaties 
Tilburg 
 
‘Çreating Memories’ 

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

 

 

 

geactualiseerd jaarprogramma 
 03-2022 

1. Zaterdag 26 en zondag 27 maart: 
uitvoering tijdens ´Legende van de Rode 
Draad´ georganiseerd door L´Aventure 
Musicale in de concertzaal Tilburg. 
2. Dinsdag 3 mei, om 14.15 geven we een 
kort concert ter ere van een  100 jarige  in ‘t 
Laar in Tilburg. 

3. Zaterdag 21 mei om 20.00 uur 
organiseert Caecilia een concert met `Des 
Unique´, de bekende en zeer succesvolle 
Tilburgse dames vocal groep, in de 
Broekhovensekerk in Tilburg. 

4. Zaterdag 4 juni doen we (onder 
voorbehoud) voor de tweede keer mee aan het 
sfeervolle jaarlijkse ´Volkorenfestival´ in 
Middelburg. 

5. Zaterdag 18 juni houden we ons 
zomerconcert, deze keer in ´Het Cenakel´ in 
Tilburg Zuid. Speciale gasten zijn onze dona-
teurs mèt hun partner. 

6. Zondag 3 juli  15.00 uur,  verzorgen 
we de muzikale bijdrage aan herdenkings-
bijeenkomst in het Trappistenklooster in 
Berkel-Enschot. 

7. Zaterdag 16 juli vieren we de 
zomervakantie met een fietstocht, BBQ en 
borrel in De Commanderie in Riel. 

17 juli t/m 28 augustus is de 
zomervakantie van het koor. 

8. Zondag 11 september, 10.30 uur, 
onze jaarlijkse herdenkingsdienst in de Petrus 
en Pauluskerk in Tilburg. 

9. Zaterdag 15 oktober organiseren we 
een zgn.´Rondzingdag´ dwars door Tilburg met 
tot slot een concert in de Hasseltse Kapel. 

10. Zondag 20 november,  14.30 uur, 
JUBILEUMCONCERT t.g.v. Ons 145 jarig 
jubileum met als motto: 
`CONGRATULATIONS´ m.m.v. de Tilburg Big 
Band in de Concertzaal Tilburg. 

 



   3: 
 
arry L.M. Hendriks 
 

 

 

 

 

 

 

  

St. Caecilia toen… 
 
 
 
 
 
 
KTM St. Caecilia toen.. 
 

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! 

 

Met Caecilia op stap in 1955 
 
Het Gewest Brabant en Zeeland van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, organiseerde op zondag 23 
Oktober een zangersdag met deelname van 10 koren. 
In totaal 700 zangers. 
Sint Caecilia nam ook deel aan deze zangersdag in Eindhoven. Er werden twee bussen geregeld met 
reisbureau ‘De Lux’ uit Tilburg voor de prijs van 160 gulden. De loting bepaalde dat Caecilia als eerste moest 
optreden. Vooraf werd in de Korenbeurs op de markt in Eindhoven ingezongen. De meegereisde dames 
betaalde 50 cent voor toegang in de zaal van Katholiek Leven. Gezongen werd ‘Um Mitternacht’ van Anton 
Bruckner, ‘Já jsem huslar ' van Antonín Dvořák en ‘ik heb mijn wagen volgeladen’ van Jan Koetsier. De 
inspanningen van Caecilia werden beloond met een diploma in de afdeling A, toegekend door het Koninklijk 
Nederlands Zangersverbond. 
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Nog een keer zingen olv Hennie Ramaekers… 

 
Van 1996 tot 2013 was hij onze dirigent: Hennie Ramaekers, een hele bekende naam in de wereld van de 
mannenkoren. 
 
Op initiatief van het Willem Wilminkmuziektheater in Enschede is daar op zondag 9 oktober een opvoering van 
´Het Requiem van Cherubini´, een indrukwekkend werk geschreven voor mannenkoor en begeleid door een 
symfonisch blaasorkest. Het geheel staat onder de muzikale leiding van Hennie Ramaekers. 
 
In 2000 voerden wij dat werk al eens uit, in Nijmegen en Tilburg. Daar is toen een cd van uitgebracht (zie 
afbeelding). Voor de uitvoering in Enschede is Hennie op zoek naar 125 projectzangers, zowel amateurs uit heel 
Nederland als professionele zangers van o.a. het Groot Omroepkoor, die samen met een projectorkest dit 
geweldige werk op 9 oktober gaan uitvoeren. 
 
Om die reden was hij maandag 22 maart bij ons op bezoek om uitleg te geven aan een groep van zo´n 15 
geïnteresseerde Caeciliazangers, meest zangers die erbij waren in 2000. 
Komende maanden zullen we het werk grotendeels door zelfstudie, maar ook in enkele bijeenkomsten gaan 
instuderen...! 

 
 

 

 

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  

Danny Korswagen   
Goirle                                                   
administraties & en 
belastingaangiften     
Financieel Interim  
T 06-46111156 

 

 


