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Nieuwjaarswens van onze voorzitter 

Beste lezers, 

Het afgelopen jaar was jammer genoeg niet in alle opzichten mooi te noemen: 

we moesten afscheid nemen van Gerard Baldwin en André Pype. Beiden waren 

lang actief lid van La Renaissance. Wel actief lid was Ad van Tilborg die gelukkig 

nog zijn 25-jarig jubileum heeft kunnen vieren. Ook Paul van Hasselt, oud-lid, is 

overleden. We mogen ook de partners van onze leden niet vergeten: Trudy van 

Wuijtswinkel, Delphin, vriendin van Pierre Spape en Annie de Kort.  

Gelukkig kende 2022 ook veel mooie momenten. Na jaren met beperkingen 

mochten we weer. Het begon met het Koningsconcert in Concertzaal Tilburg, 

de geslaagde concertreis naar Trier, een sfeervolle seizoensafsluiting, een 

optreden in Springiersbach, het fantastische Musical&More en flink wat 

kerstconcerten. Dat alles kon alleen maar dankzij de inzet van veel koorleden 

die lieten zien dat er in La Renaissance veel collegialiteit bestaat. 

Wat we zeker niet mogen vergeten is dat we drie nieuwe leden mochten 

inschrijven, allen toegewijde zangers. 

Wat gaat 2023 brengen? Behalve de vaste momenten zoals seizoensafsluiting, 

Caeciliafeest en kerstconcerten hebben we een optreden in de basiliek van Sint 

Jan in den Bosch op 14 mei en een concert in het najaar. Meer optredens staan 

op het programma. 

Namens het bestuur mag ik jullie hartelijk danken voor jullie inzet het 

afgelopen jaar en ongetwijfeld ook in 2023.  

Laten we 2023 tot een succesvol jaar maken. Dat wensen we elkaar toe. En 

natuurlijk wensen wij jullie en jullie dierbaren een gelukkig, gezond en muzikaal 

2023 toe.   

Peter van Schilt (vz) 
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Peter en de band ENZO waren al vroeg aanwezig. Het zou wel eens druk kunnen 

worden dus moesten er flink wat tafels en stoelen gereed gezet worden. Cor kwam 

ook al vroeg met zijn eigen gebakken oliebollen en overige versnaperingen en stilaan 

begon het publiek binnen te druppelen. Op gepaste afstand schudde iedereen elkaar 

de hand en sprak daarbij meestal de woorden uit: “gelukkig nieuwjaar of de beste 

wensen Jan / Peter / Theo / Jos enz”. Het knuffelgehalte was laag, het leek wel 

afgesproken werk. Oorzaak bekend. Het werd druk en gelukkig kon het bestuur een 

beroep doen op een viertal hulpkrachten voor de bediening (Tom, Maartje, Robin en 

Puck). Het orkest (ook wel de Fontys Finest Four genoemd, Frans, Tim, Ellis en 

Luca) maakte het meteen gezellig en na de koffie/thee kon de avond beginnen. Peter 

van Schilt heette iedereen welkom en memoreerde in zijn toespraakje de 

belangrijkste activiteiten uit 2022 (Koningsconcert, de afsluiting bij Het Hooge Veer 

buiten, de reis naar de Moezel en in september Springiersbach, het geslaagde A-

concert Musical & More en de Kerstconcerten). Ook stond hij stil bij de overleden 

leden, oud-leden en partners van leden in 2022. Uiteraard werd ook naar de 

toekomst gekeken en somde Peter een aantal activiteiten op die in het verschiet 

liggen (o.a. de Hoogmis in de St.Jan op 14 mei 10.00 uur in Den Bosch, een 

afsluitingsconcert ergens in juli, een diner- of lunchconcert in het najaar en vast veel 

meer). Onze beschermheer Jan Melis nam daarna het woord en gaf het huidige 

bestuur een vet compliment voordat hij zich richtte naar de jubilaris Gerard van 

Renswouw. Door ziekte kon Hanneke er helaas niet bij zijn maar Gerard had zijn 

zonen Vincent en Simon mee gebracht. Kennelijk zijn Gerard en de overleden 

dirigent Henk van Doorn gelijktijdig begonnen bij La Renaissance in 1982. De foto’s 

zeggen genoeg en we feliciteren Gerard nogmaals met het behalen van deze mooie 

mijlpaal en het ontvangen van de gouden speld.     
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Na de huldiging nam de band het weer over en bleef het nog lang gezellig. Er werd 

rondgegaan met bitterballen en er werd volop gekletst en gedronken. Bedankt 

hulpploegen en FFF, het liep als een trein en het was gezellig. Het bestuur kan 

terugkijken op een geslaagde opening van 2023.  

Redactie info LR. 

Doordat sommige stukken al geschreven waren voordat andere zich aanboden is het niet te 

voorkomen dat er doublures ontstaan. Hopelijk verstoord dat niet te veel het leesplezier     3 



Korte terugblik op 2022 

Binnen ons koor begon het jaar saai. Geen Driekoningen zingen vanwege 

corona. Alles zat nog op slot. Via zoom hielden we de moed erin met onze 

zangrepetities. Vanaf maart werd er samen in De Driehoek gerepeteerd  en 

waren de vooruitzichten gunstig om samen met het orkest van L’ Echo des 

Montagnes het Koningsconcert in de concertzaal voor genodigden te 

verzorgen. Het bleek een groot succes! De koorreis naar Duitsland (Trier, 

Bernkassel-Kues, Traben Trarbach), het optreden met het Gefangenenkoor, het 

opluisteren van de heilige mis op zondag, het mooie hotel en een 

voortreffelijke chauffeur (Jack de Kort in eigen persoon van JARA-TRAVEL) 

maakten de reis tot een compleet feest wat ook  bleek bij de Druiventros!  

Het concert vóór de zomerstop in het Hooge Veer, met fraai weer, kon stoelen 

op voldoende toehoorders. Na de zomer werd er hard gewerkt aan het grote 

concert dat in samenwerking met de Souvenir en orkestleden van MET en 

solisten in de steigers gezet werd. Dankzij de vele sponsoren, ongeveer 500 

toeschouwers en een afwisselende voorstelling werd het een groot succes. 

Vóór dit optreden reisden nog 21 koorleden in september af richting 

Springiersbach voor opnames van de Schubert Messe samen met het 

gefangenenchor uit Tr.Tr.                                                                                            
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Er was ook nog een viering in de Heuvelse St. Jozefkerk in oktober met een kop 

koffie of thee en een stevige koek nadien in het parochiezaaltje.                                                                                                      

Tot slot nog de 4 Kerstconcerten waarvan de laatste uitvoering het meest in het 

oog sprong. Zie foto hieronder. 

De Kerstpostactie 

Jan en ik wisten in november eigenlijk niet goed of we de actie wel konden organiseren. 

Kregen we elke postcodewijk wel bemand? De bereidheid onder de koorleden om wederom 

medewerking te verlenen bleek wel zeer groot. De verwachting was ook dat er veel 

Kerstkaarten bij LR binnen zouden komen. Toen duidelijk werd dat ook niet leden bereid 

waren post te bezorgen hebben we het erop gewaagd. Het is toch een heel aangaan en 

verantwoord werk. Het werd een succes en de opbrengst komt zeker goed van pas na zo’n 

duur jaar! Dank aan alle koorleden en partners die post aanbrachten of bezorgden en een 

speciale dank aan Rianne v.d.Put, Dennis de Bruijn, Govert Witjes, Willem Nijenhuis, de 

“buren” van Thelma en Arnold Dinslage, Carl van Kuijck en Ben-Martin Weijand! Zonder jullie 

hulp was deze actie niet meer te doen!! Dank!! 

Jan en Cor 

Januari wordt ook de maand waar de muziekprogrammacommissie en Carl 

rondom de tafel gaan zitten om te filosoferen over het repertoire voor de 

komende tijd en we willen daar graag over berichten in het volgende infoblad. 
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Driekoningen zingen 

Op  6 januari gaan zo’n 17 koningen van La Renaissance ’s middags zingen in 

verzorgingshuizen ( Huize Padua, Het Laar, Het Satijnhof). Samenkomst bij Jan 

Kennis om 13.00 uur waar we ons weer, na 2 overgeslagen Driekoningen, met 

de bekende mantel, hoofddoek en kroontje zullen verkleden. Ook ’s avonds 

gaat er een groep van 7 koningen nog op stap om particuliere adressen aan te 

doen. De organisatie is in handen van Jan Kennis. Word vervolgd. 

Even voostellen (nieuwe koorleden per 1 december 2022) 

Alex de Danschutter 

Beste mede-koorgangers, 
  
Zoals gebruikelijk voor nieuwe leden, hierbij 
een kort verhaaltje. 
  
Hebben jullie dat ook?......Dat de weken en 
maanden voorbijvliegen. 
Daarom vind ik het belangrijk om doelen en 
uitdagingen voor ogen te hebben en om fit te 
blijven. Sporten is daarvan één facet. 
Lange afstand lopen in de bossen en duinen 
op heuvelachtig terrein vind ik heerlijk en elk 
seizoen biedt weer andere gezichten en 
charmes. In een groep of individueel. 
Ik houd ook van bootcampen met een groep in de warande en daarna lekker 
keuvelen met een kop koffie bij Grotto. Daarnaast vind ik het ontspannend om te 
lezen en interesseer ik me in het bijzonder voor techniek. 
Enkele maanden geleden kwam ik min of meer per toeval achter het bestaan van het 
mannenkoor La Renaissance en ben ik uit belangstelling samen met Henk, een 
goede vriend van me, een kijkje komen nemen. Ik ben enthousiast geraakt en neem 
inmiddels samen met Henk regelmatig zangles. Muziek verbindt mensen. 
Ik werk in de Supply Chain, ben getrouwd met Brigitte en woon nu inmiddels 30 jaar 
in Tilburg. We hebben twee zoons en een dochter. Alleen onze jongste telg woont 
nog thuis. 
Wat ik nog even kwijt wil is dat ik het warme welkom dat ik heb mogen ervaren in het 
koor hartverwarmend vond. 
Groetjes Alex                                                       
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Henk Sanders 

 
Hallo mede-koorgangers, 
  
Mijn naam is Henk Sanders, ik ben 57, echtgenoot 
van Marjon en vader van Mike en Bob. We wonen in 
de Reeshof en in het dagelijks leven werk ik als 
docent Engels, Frans en debatteren.  
 
Muziek loopt als een rode draad door mijn leven. Als 
jong manneke in de jaren 70 kocht ik al singletjes en 
LP’s, en luisterde ik uren naar muziek. En dat 
luisteren doe ik nog steeds. Eenmaal tiener kreeg ik 
een gitaar en begon ik zelf muziek te maken. Met 
mijn vrouw heb ik vervolgens jaren wedstrijden Rock 
‘n’ Roll en boogie-woogie gedanst op de gave 
muziek uit de jaren vijftig. Marjon en ik zijn ook altijd al fervente bezoekers van 
concerten en musicals geweest. En zingen in het koor La Renaissance is nu een 
logische volgende stap.  
 
Met Alex, al jaren een goede vriend van me en met wie ik ook de bootcamp doe, volg 
ik intussen wekelijks zanglessen om beter klassiek te leren zingen. En dat doen we, 
net als zingen bij het koor, vol enthousiasme. De eerste weken bij het koor is door de 
hartelijke ontvangst en de mooie muziek goed bevallen en ik hoop nog jaren te 
kunnen genieten van de samenzang en de gezelligheid bij La Renaissance.  

 

 

 

Deze foto van Bert van Gils ontbrak in de info van december 2022 

waarbij hij zich voorstelde.  

         
        

 

 

Onderstaand stukje (pag. 8) publiciteit wordt binnenkort geplaatst in de 

Westpers en hopelijk levert dat weer nieuwe leden op…. 
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Midden in onze wijk, om precies te zijn in het wijkgebouw het Kruispunt 

aan de Sinopelstraat 1, repeteert elke maandagavond  het Tilburgs 

Mannenkoor La Renaissance van 20.00 uur tot 22.15 uur met een kwartier 

pauze. Met veel plezier wordt daar gewerkt aan een gevarieerd 

repertoire: musical, opera, klassiek, religieus en eigentijds. Het doel is 

natuurlijk optreden op mooie podia. In april verzorgde het koor het 

Koningsconcert voor alle gedecoreerden in Tilburg en in november 2022 

nog stond La Renaissance t.g.v. het 110-jarig bestaan in de Concertzaal 

van Theaters Tilburg, samen met het Souvenir Jeugdkoor, het Möbius-

ensemble en solisten. Daarna volgden nog gezellige kerstconcerten in 

onze stad. 

Het koor is al meer dan 110 jaar oud en kent een indrukwekkende lijst 

van optredens en reizen. De laatste concertreis vond plaats in mei 2022; 

het reisdoel was Trier waar werd gezongen en gefeest. In september 

verzorgde La Renaissance met een Duits mannenkoor de Deutsche 

Messe van Schubert in het klooster van Springiersbach t.g.v. het 100-jarig 

jubileum van de Karmelieten; van dit optreden werd een professionele 

CD-opname gemaakt.                                                                             

Dat ook gefeest wordt kan niet genoeg benadrukt worden: het koor is 

vooral een vereniging waar gezelligheid en vriendschap een belangrijke 

plaats innemen en feesten horen daarbij. Elk jaar wordt geopend met een 

leuke nieuwjaarsreceptie en elk najaar is er het Caeciliafeest. 

Wellicht denkt u bij een mannenkoor aan zware muziek die moeilijk valt 

in te studeren. Dat is niet zo. Het repertoire is, zoals gezegd, afwisselend 

en bevat ook lichte muziekstukken. Natuurlijk wordt er serieus         8  



gerepeteerd maar de nazit na afloop van de repetitie is altijd gezellig. 

Nieuwe leden worden extra begeleid door een medezanger, een mentor.  

Misschien is het meer dan ooit van belang dat het verenigingsleven weer 

zijn verdiende plaats in onze samenleving terug krijgt. La Renaissance wil 

daar graag aan medewerken. 

Misschien denkt u dat het wel een mooie invulling van uw vrije tijd is om 

het eens te proberen. De deur staat op maandag avond altijd open en u 

bent van harte welkom. 

Mocht u meer willen weten dan kunt u contact opnemen met Peter van 

Schilt, tel. 0642734149. U kunt ook mailen naar info@mannenkoor-la-

renaissance.nl. Ook de website biedt informatie:       

www.mannenkoor-la-renaissance.nl 

Wellicht ontmoeten we elkaar spoedig in het Kruispunt 
 

 
 

We maken u er nogmaals op attent dat de ING-rekening van La Renaissance 
niet meer te gebruiken is. Zeer binnenkort heft het koor de rekening op. 
Betalingen enkel via: NL 74 RABO 0121 6813 43 t.n.v. Tilburgs Mannenkoor La 
Renaissance o.v.v. waarvoor het bestemd is. Met dank, het bestuur. 
Tot slot hoopt de redactie dat in 2023 meer mensen een stukje willen schrijven 

voor het infoblad. Als het op een of andere manier maar gerelateerd is met 

muziek of het koor.De redactie houdt wel het recht voor correcties aan te 

brengen in teksten door spelfouten o.i.d.  Elke maand hopen we een infoblad 

uit te brengen (behalve in augustus vanwege vakantie). Om er regelmaat in te 

krijgen stellen we de deadline voor inlevering steeds bij de overgang naar een 

nieuwe maand en hopen dan in de eerste week van die nieuwe maand met een 

nieuwe info uit te komen. Dus u heeft tot en met 31 januari de tijd om iets in te 

leveren dat de moeite waard is voor ons publiek (leden, donateurs  en  mogelijk 

web-bezoekers).                                                                                                               

De redactie wenst u een voorspoedig, gezond en muzikaal 2023                        9 

http://www.mannenkoor-la-renaissance.nl/


                    


