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De Weerklank verdwijnt, een 

maandelijks infobulletin komt ervoor in de plaats. 

Geen goed nieuws voor sommigen, wel staat er maandelijkse een Info in de steigers om onze leden 

en donateurs op de hoogte te houden. Dit bulletin gaat trouwens ook op de L.R-website verschijnen.   

We zijn nu drie jaar verder na overname van de eerdere redactie en we hebben het, wat regelmatig 

uitkomen betreft, flink voor de kiezen gekregen, uiteraard door Covid. Het bestuur nam logischerwijs 

al het actuele, trieste en belangrijke nieuws over. Voor ons was lang maar weinig nuttigs te melden.  

Zo zijn er dus te weinig edities verschenen en probeer ik de stap naar de nieuwe Infobrief te duiden. 

In sept. 2019 startte de toen nieuwe redactie vol goede moed, om een blad te creëren met behalve 

koornieuws ook diverse interessante rubrieken. Er was hoop dat er interactie zou ontstaan vanuit de 

leden, maar die hoop bleek toch ijdel. Recent kwam ik ook tot de vraag of de Weerklank wel gelezen 

werd, waarvoor hij toch bedoeld was! Ik pikte zelfs op dat de papieren versie van vroeger t.o.v. nu 

wel alle aandacht had. Die lag natuurlijk in de kijker, maar dat mag toch geen reden zijn te verzaken? 

Nu heb ik toevallig geen hekel aan bedenken, schrijven of liedjes bewerken, maar wel aan het idee of 

zelfs het feit dat je inzet voor het koor geen meerwaarde heeft (gehad). Hier lag dan ook de kiem van  

mijn gesprek met het bestuur om tot elkaar te komen. Ik wist ook dat men liever kortere periodes en 

lijnen zocht om de leden te informeren. Vaste rubrieken als “Tilburgs (zang/gein) nieuws” en de alom 

bekende “Stamtafel praat” zou nog met regelmaat bijgevoegd kunnen worden. Men wilde mijn taal-

knobbeltje en onze inzet voor nieuwsgaring liever niet missen, al wordt die vanaf heden dus beperkt!  

Ik verwacht dat vanuit het bestuur een meer zakelijke uitleg in de komende Info’s zal staan en dat 

Cor geruisloos de regie zal doorvoeren. Ook namens Gustave bedanken we u als oud-redactielid voor 

uw inbreng en/of aandacht, zeker wanneer u die wel degelijk had!  

Peter de Bruijn 

Ps. Het blad willen we maandelijks laten uitkomen (behalve in augustus vanwege de zomervakantie). 

Het staat iedereen vrij kopie aan te leveren voor publicatie (sluitingstermijn is altijd aan het einde 

van de maand). Opsturen naar: info@mannenkoor-la-renaissance.nl  Het bestuur houdt het recht 

publicatie van stukken op de website om privacy-redenen te screenen.  
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Verslag koorreis Moezel 27-28-29 mei 2022. 
Vrijdagochtend. Bijna iedereen zat om 8.15 uur al in de bus! Ik kwam zelf om 8.05 aan. Auto’s 

parkeren was geen probleem. Netjes. Om half negen vertrokken. 

Bij Eindhoven dacht ik even dat Ans Bartels-Linkels niet in de bus zou zitten. Gelukkig wel. 

Nauwelijks file. In Vaals was het zwaar bewolkt. Had net geregend. Zeer vochtig. In de buurt van het 

drielandenpunt lieten we ons de koffie en 

de vlaai (abrikozen) goed smaken. Nog 

iemand de toren (35 m hoog) op 

geweest?  

Via België nam onze chauffeur Jack de 

Kort een landelijke en touristische route 

naar Vianden in Luxemburg. 

Daar aangekomen was het voor hem even zoeken waar te parkeren. Langs het riviertje de Ourthe 

zowat het hele stadje doorgereden en halfweg op de berg met het grote burcht toch maar gedraaid. 

Tijd voor een lunch (wij bij Hotel Petry). Om 16 uur verder naar Trier. Daar aangekomen werden vrij 

vlot erna de kamersleutels overhandigd in de bus en kon iedereen naar de kamer. Het buffet was 

uitgebreid, overdadig net als de toetjes van het 

nagerecht.Om 20.30 uur speelde een Duits 

zangduo (Werner en Birgit)  in de grote Cityhall  

van het Fourside Plaza Hotel. Verzoeknummers 

werden ingediend, er werd spontaan 

Karaokeliederen ingezet, zelfs een dansje op de 

vloerbedekking misstond niet. Er heerste een 

genoeglijke Stimmung. Tegen elven vertrokken 

de meesten richting kamer om te genieten van een goede nachtrust. Goede bedden, prima douche. 

Zaterdagochtend. Na een prima ontbijt vertrokken we om 9.15 uur naar Trier. Via de chauffeur was 

onze deelname aan een citytour (Römer-Express) goed geregeld. In een uurtje tijd hadden we de 

hele stad (ook het centrum) doorkruist. Een beetje storend was het drietalige bandje met info dat 

afgedraaid werd. Kon dat niet alleen in het Vlaams (Nederlands)? Nadien nog een uur de tijd voor 

koffie op het grote centrale plein en een bezichtiging van de grote kathedraal, waar iedereen vrij in 

en uit kon lopen. Terug naar het hotel. Verkleden en om half een richting Bernkastel-Kues aan de 

Moezel. Daar vóór de boottocht aan de wafel met warme kersen en slagroom. De boottocht van 

rederij Kolb (met overigens goed en droog weer) duurde 1,5 uur (stopbootje) en in Traben Trarbach 

stond Bernd Bockelmann al op ons te wachten aan de kade.  
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De bus moest nog wel 500 m bergopwaarts om 

op de locatie te komen waar een feest, diner en 

concert zou plaatsvinden. Aan tafels voor pakweg 

10 personen met de nodige flessen wijn en water 

kon de avond starten. Na het welkomstwoordje 

van de voorzitter deed Peter van Schilt ook een 

duit in het zakje en wist te vertellen dat hun 

voorzitter beter Nederlands sprak dan menige 

Nederlander! Er werden wat cadeaus overhandigd (jubileumboek, en gietijzeren tablet van ons 100-

jarig bestaan, flessen Schrobbeler voor de voorzitter Berthold Aatz, de jarige Bernd Bockelmann en 

dirigent Heinrich Kappel). Het werd gezellig. Veel en goed gezongen, gedronken en gegeten (veel 

toetjes!) maar aan alle gezelligheid komt een eind. Kwart voor elf terug naar Trier waar we tegen 

twaalf uur ’s nachts aankwamen en spoorslags het bed in doken. 

Zondagochtend, na het overdadige ontbijt, uitchecken om 9 uur. Lunchpakketten mee in het ruim 

van de bus, en terug naar een kerkje in Traben Trarbach. (Springiersbach werd ter elfde uren 

afgezegd vanwege Corona in het Klooster. Gelukkig had Theo Santegoets een plan B bedacht en 

konden we na wat contacten terecht in een kerkje in TT). Het toeval wilde dat er tijdens de viering 

ook een echtpaar van Nederlandse komaf (hij uit Venlo, zij uit Kleve) 50 jaar getrouwd was en daar 

werd tot grote verbazing van het paar lang zullen zij leven gezongen. Na de mis terug in de bus. 

Onderweg, bij een stop, de lunchpakketten uitgedeeld en doorgereden tot bijna in Maastricht. Het 

weer was hier de spelbreker. Niet lekker aan de boulevard, dus besloten in België te stoppen bij een 

groot wegrestaurant. Na drie kwartier verder naar Berkel-Enschot waar we om 18.10 uur bij de 

Druiventros aankwamen. Na de koffers overgeladen te hebben doken we de dinerroom in voor het 

afscheidsdiner. Nog 15 thuisblijvers, 

waaronder Jan en El Melis, sloten aan bij de 

reizigers. Een heerlijk driegangenmenu 

passeerde (aspergesoep, varkenhaasje of 

schelvis, chocoladebaveroi). Er volgenden 

nog wat toespraken van Peter, Gustave, Cor 

en tegen half tien ging iedereen te vree 

naar huis, om thuis nog even na te gloeien 

van alle indrukken. Een goede nachtrust in je eigen 

bed doet dan ook weer heel goed. 

Het was een prachtige reis. 

Cor 
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http://www.iens.nl/restaurant/33516/tilburg-lunchroom-van-vlerken


VERJAARDAGEN IN JULI EN AUGUSTUS 2022 BINNEN  LA RENAISSANCE 

 

 

 

 

 

 

 

IN JULI:      IN AUGUSTUS 

Aloys Arink   5   Carl van Kuijck  2 

Jan Melis   8   Jan Goossens  2 

Peter van der Borg  9   Ben Martin Weijand 5 

Jac de Cock   13   Gerard van Renswouw 10 

Mart Dekkers  13   Rien van den Braak 11 

Paul Kuijper  25   Jos Vingerhoets  18 

       André van der Lee  30 

       Peter de Bruijn   31 

 

Vermeldenswaard: Peter van der Borg is 6 juli 35 jaar koorlid bij La Renaissance. 

           Peter de Bruijn is 3 augustus 55 jaar getrouwd met zijn Corry. 
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Concertagenda: 
 

11 juli:  Het Hoge Veer : Afsluiting seizoen 21-22 

  Aanvang: 19.30 uur  

10-11 sept. Springiersbach (aan de Moezel) i.v.m. 100-

jarig jubileum van de Karmelieten H.Mis in dat klooster 

2 okt H.Mis in de St.Josefkerk aan de Heuvel 11.30 u 

12 nov Concert Musical&More in de concertzaal in  

  Tilburg: aanvang 20 u. Kaarten te bestellen via 

  kaartverkooplarenaissance@hotmail.com of  

  via Theaters Tilburg 

12 dec Kerstconcert in Het Hoge Veer  19.30 uur 

19 dec   14.30 u en 19.30 u Kerstconcert in Het Laar 

Verder om te weten: 

22 augustus in Het Kruispunt ALV aanvang 20 uur 

29 augustus 1e repetitie na de zomer in Het Kruispunt 
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