
 

 

Infoblad TMK La Renaissance november 2022 

 

 

Gerard van Renswouw 40 jaar lid van TMK La 

Renaissance. 

Gerard werd lid van het koor op 25 oktober 1982, zowat een 

jaar later dan Peter Walschots. Hij trouwde in 1994 (daags voor 

mijn verjaardag) met Hanneke. Uit dit huwelijk werden twee 

prachtige jongens geboren (Simon en Vincent) die inmiddels 

ook alweer volwassen zijn. Het email-adres van Gerard begint 

met gvr hetgeen mij laat denken aan de grote vriendelijke reus. 

Ja, Gerard is behulpzaam, vriendelijk en natuurlijk een goede 

tenor (2e maar soms ook 1e tenor). Jaren trokken Gerard en ik 

samen op tijdens het Driekoningen zingen, getuige 

onderstaande foto. Hiernaast staat Gerard overigens afgebeeld 

met Jack de Kort van Jara Travel tijdens de koorreis dit jaar 

naar de Moezel. 

Behalve 40 jaar bij La Renaissance zingt hij ook bij Cantiqua en 

mogelijk daar zelfs nog langer! 

Proficiat Gerard en uiteraard komen we bij de Nieuwjaarsreceptie terug op dit mooie 

Jubileum. Dan worden er foto’s gemaakt samen met Hanneke en uiteraard publiceren we 

die in ons infoblad. 

Gerard midden 

op de foto 

(blauwe mantel). 
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AGENDA voor de rest van 2022 en planning 2023. 

Op zaterdagavond 12 november in de concertzaal van Theaters Tilburg (aanvang 20.00 

uur) organiseert TMK La Renaissance haar grote  A-concert onder de titel Musical & More in 

samenwerking met orkestleden van het Möbius Ensemble, solisten Ingrid van den 

Nieuwenhuizen en Rafaël van der Maarel, het Souvenir Jeugdkoor en de opleidingsklas  en 

uiteraard Ben Martin Weijand (achter de vleugel) en Carl van Kuijck (algemene directie). Het 

wordt een gemêleerd  geheel van prachtige muziek. Zeer de moeite waard. Er zijn al 

behoorlijk wat kaarten verkocht (zo’n 400). Kaarten zijn nog  te bestellen via Theaters Tilburg 

( € 15,-) of via het koor (Jan Kennis): kaartverkooplarenaissance@hotmail.com. U komt toch 

ook luisteren en kijken? Zeer de moeite waard. 

3 december : inloopconcert in de St. Josephkerk gaat voor La Renaissance niet door! 

11 december 16.00 uur bij het klooster van de Capucijnen aan de Korvelseweg 

verleent het koor zijn medewerking aan een Kerstconcert georganiseerd door Contour de 

Twern in samenwerking met de huisartsen op Korvel. 

Tot slot zijn er de Kerstconcerten: maandag 12 december in Het Hooge Veer aan de 

Bredase weg ( nr. 375) en maandag 19 december in Het Laar. 2 concerten daar, één ’s 

middags en één ’s avonds (resp. 14.30 uur en 19.30 uur). Soliste Maaike Hupperetz verleent dit 

jaar haar medewerking aan deze 3 concerten. Het concert in Het Hooge Veer begint om 19.30 

uur en is voor alle bezoekers gratis. Er wordt nadien een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het 

concert in Het Laar is in principe voor de bewoners. Wilt u toch komen (’s middags of ’s 

avonds) meldt uw komst dan op tijd -minstens 2 dagen van te voren- bij Het Laar (entree € 6,-). 

Maandag 2 januari 2023 nieuwjaarsreceptie in Het Kruispunt voor leden en partners, 

aanvang 20.00 uur. 

Net als vorig jaar zal de band Enzo (zie onderstaande foto) ons voorzien van lichte muziek 

tussen de bedrijven door. Cor zorgt voor een verrassing bij de koffie!  

vlnr: 

Luca 

Ellis 

Tim 

Frans 
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6 Januari Driekoningen zingen ’s middags in zorgcentra en ’s avonds bij particulieren.  Wilt u 

ook bezoek ontvangen in de avonduren (tussen 18.30-22.00 uur) van een enthousiast clubje 

Driekoningen zangers, geeft dit dan door via info@mannenkoor-la-renaissance.nl We gaan 

ervan uit dat u als tegenprestatie op die avond een donatie doet in het geldkistje. 

Ergens in het voorjaar een koffieconcert. Waar, wat, hoe is nog onderwerp van gesprek. 

14 mei eucharistieviering in de St. Jan ’s-Hertogenbosch (onder voorbehoud). 

Een afsluitingsconcert ergens in juli. Plaats, tijd en opzet zitten nog in de overlegfase. 

Verder wordt er gedacht aan een uitwisselingsconcert met de Liedertafel in Waalwijk, of 

een koor uit Gilze eveneens in het najaar. 

In het najaar 2023 gaan we een in ieder geval een jaarfeest organiseren. Tips voor dit feest 

kunt u ook doorgeven aan het bestuur.           

Voorjaar 2024: gefangenenchor uit Traben Trarbach weekend op bezoek. 

Er wordt gewerkt aan een tegenbezoek van onze Duitse vrienden (mogelijk met partners) 

aan Tilburg in het voorjaar  (juni of begin juli). Oorspronkelijk dachten we aan het jaar 2023 

maar vermoedelijk wordt het toch voorjaar 2024. Waarschijnlijk voor een weekend 

(aankomst vrijdag in de namiddag, vertrek zondag na een lunch). Uiteraard met een 

uitwisselingsconcert, een bezoek aan de stad, mogelijk een mis in de St. Jozefkerk op 

zondagochtend. Heeft u toevallig ideeën over hun verblijf in Tilburg tegen een redelijk tarief 

of over suggesties wat betreft bezichtigingsmogelijkheden in of rond Tilburg dan houdt het 

bestuur zich aanbevolen.                                                                                                                         

Ondersteunt u ook ons koor? 

Dat kan met een donateurschap. Voor € 20,- per jaar geniet u van alle privileges die het koor 

te bieden heeft. Geef u op bij de secretaris. Ga naar de website: 

www.mannenkoorLaRenaissance.nl en zoek o.a. naar de mogelijkheden voor contact. 

Het rekeningnummer van de vereniging bij de INGB wordt per 1 januari 2023 opgezegd. 

Betalingen kunnen vanaf dat moment uitsluitend via: NL 74 RABO 0121 6813 43 t.a.v. 

Tilburgs Mannenkoor La Renaissance.  

Kerstpostactie ook dit jaar hard nodig 

Ook dit jaar proberen we de Kerspostactie te laten slagen. Voorwaarde is dat veel leden hun 

medewerking verlenen, zeker wat betreft de bezorging. 

Kerstpost inleveren kan bij alle leden, in het bijzonder bij Jan Kennis (Leharstraat 86), tegen 

een zeer gereduceerd tarief van 50 cent per (brief)kaart. Alleen Tilburg en naaste omgeving 

(Berkel-Enschot, Udenhout, Oisterwijk, Moergestel, Gilze, Kaatsheuvel, Goirle) doen mee in 

het verspreidingsgebied. Op alle poststukken moeten naam, straat en huisnummer, 

postcode en plaats duidelijk en leesbaar vermeld staan. Elk jaar maken we mee dat enkele 

stukken niet bezorgd kunnen worden door onvolledige adressering of simpelweg dat het 

opgegeven adres niet bestaat of de persoon in kwestie verhuisd is!          3 
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Inleveren kan tot donderdag 15 december 14 uur bij Jan Kennis. Uitgifte van bezorging vanaf 

vrijdag 16 december 12 uur. Post ophalen bij Jan Kennis op vrijdag om 13 uur. Daarna wordt 

de doos van de juiste wijk/plaats door Jan of Cor bij de postbezorger afgegeven zodat 

iedereen een week de tijd heeft de post te bezorgen. 

            

             

Verjaardagen in november en december 

 

 

 

 

Ziekenboeg 

We wensen Jan van de Put, Arnold Dinslage, Leon Brands, Ad van Beurden, Jac de Cock en 

Pierre Spape veel sterkte en beterschap. Sommigen moeten binnenkort onder het mes, 

anderen zitten in een traject van onderzoeken of zijn aan het opknappen. Hoe dan ook, in 

gedachte zijn onze leden bij jullie en wensen wij jullie een voorspoedig herstel.  

Droevig nieuws 

In de laatste week van oktober bereikte ons het droevige bericht dat Paul van Hasselt, oud-

koorlid van La Renaissance, op 74 jarige leeftijd is overleden. Leden en bestuur wensen 

Mieke, kinderen en overige familie veel sterkte in deze donkere tijd. 

Leden, hebt u goede ideeën? Laat van u horen! 

Het bestuur vergadert 10 november en ook de programmacommissie buigt zich binnenkort 

over invulling van concerten voor de komende jaren. Heeft u suggesties voor een of beide 

overlegorganen dan kunt u die sturen naar info@mannenkoor-la-renaissance.nl  Uiteraard 

krijgt u respons! 

Van de stamtafel 
#  nog een paar nachtjes slapen tot aan het concert, al veel kaarten verkocht! 👍 
#  het beste nieuws, deel 1: we hebben een goed zingend nieuw lid erbij. Bert draait goed 
mee en houd ook nog een van lekker pilsje!! Chapeau! 
#  ook goed nieuws, deel 2: we hebben 2 nieuwe stevige aspirant-baritons erbij, Alex de 
Danschutter en Henk Sanders. Goed voor de vulling aan de linkerzij en ook actief in de nazit! 
Kan niet beter. 

#  Svp leuke verhalen of moppen 🐫🐫 over zangers/musici op te sturen aan de redactie, 
ter algemeen vermaak!! Hou je haaks... 
GR 
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Jan Panjoel 6 november 

Jan Korst 13 november 

Cor Eijkemans 3 december 

Arnold Dinslage 29 december 



Inleveren kopie voor het volgende info-blad 

De redactie stelt als deadline voor het inleveren van kopie voor dit infoblad de eerste dag 

van een nieuwe maand 0.00 uur. U kunt dus stukken aanleveren voor publicatie tot 1 

december 2022. We streven ernaar het infoblad in de eerste week van de nieuwe maand uit 

te brengen. De redactie houdt het recht ingeleverde stukken te beoordelen, spelfouten en 

grammaticale dwalingen te verbeteren.  Stukken kunnen gestuurd worden naar 

info@mannenkoor-la-renaissance.nl of naar c.eijkemans@home.nl of naar 

bruijnberg@home.nl of naar graaijmakers@hotmail.com  Voor eventuele opmerkingen over 

de inhoud van deze info kunt u ook op bovenstaande mailadressen terecht. Het blad wordt 

ook geplaatst op de website van het koor: www.mannenkoor-la-renaissance.nl     
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