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Ledenvergadering  20 maart 21.15-22.30 uur in Het Kruispunt. 

De vergadering wordt ingekort om zoveel mogelijk tijd over te houden voor het instuderen 

van nieuw repertoire! Behalve praten over financiën zal de vergadering gaan over de 

bestuurskracht. Het huidige bestuur loopt op z’n tenen om alles goed voor elkaar te krijgen 

en eerlijk is eerlijk het bestuur schreeuwt om hulp c.q. uitbreiding. Komt dat er niet dan 

loopt de vereniging serieus gevaar! Al twee jaar is de voorzitter ook secretaris, doet de 

penningmeester voor een groot deel de redactie naast alle financiën, bankzaken, KvK, Art 

fact, KBZON, en houden Jan en Theo zich bezig met de organisatie van concerten waar Peter 

en Cor zich ook mee bemoeien. Het DB is sowieso overbelast. Er is een lichtpuntje, er is 

spontaan een commissie ontstaan bestaande uit Harrie Meeuwesen, Peter de Bruijn, Mart 

Dekkers en Theo Santegoets die ontvangst en begeleiding van ons Duits bevriend koor uit 

Traben Trarbach in mei 2024 op de rails gaat zetten, waarvoor dank!                                                     

Het koor zoekt een secretaris die beetje bij beetje zal worden ingevoerd in de taken om 

Peter wat te ontlasten. Verder zoekt het bestuur een nieuwe redactie die verantwoordelijk is 

voor het uitbrengen van een maandelijks infoblad, zoals we dat nu kennen. Cor zal dit 

groepje natuurlijk begeleiden, ook qua input. Verder is er geen feestcommissie meer. In 

2023 zet het huidige bestuur wel iets op de rails, in 2024 vieren we feest met de Duitsers en 

wat er in 2025 is zien we dan wel. T.z.t. kan het zijn dat we een ad hoc commissie formeren 

om nog één keer een mooi feest te organiseren voor al leer de vereniging het vaandel terug 

geeft aan de gemeente Tilburg. Hoofdoorzaak: de gemiddelde leeftijd van onze mannen. Wil 

de vereniging een langere toekomst voor ogen hebben dan zullen een aantal dingen moeten 

gebeuren: aanzienlijk meer leden, liefst jonger dan 70 jaar, maar ook een krachtiger bestuur 

bestaande uit minimaal 5 personen (liefst 7) die gezamenlijk aan de weg timmeren. Doordat 

het huidige bestuur zwaar onder bezet is, is er onvoldoende ruimte aan extra zaken te 

werken voor een langer voortbestaan van de vereniging. Een ALV is bij uitstek het moment 

om iets voor een vereniging te willen betekenen. Het bestuur roep iedereen op hier serieus 

over na te denken. Alle kleine beetjes helpen en meer mensen, meer vreugd en minder 

belasting! 

Het huidige bestuur, Peter, Cor, Theo en Jan. 
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Carnaval? 

Tot mijn grote verrassing las ik in de 

zaterdagkrant van het Brabants Dagblad  

een artikel over het openbare Carnaval in 

de stad Tilburg in 1964 van ons rustend 

koorlid Pierre (Piet) Spape. In die tijd kende 

de stad Tilburg geen openbaar Carnaval (en 

zeker geen opstoet) omdat sinds 1857 

feestgedruis op straat verboden werd om 

verstoring van het 40-urig gebed 

voorafgaande aan de vastenperiode te 

voorkomen. Er waren wel stamkroegen 

voor Carnavalsverenigingen en zo was 

Pierre lid van de raad van elf van De 

Bierpompen met café Monopole op de 

Heuvel als thuisbasis. Zij organiseerden in 

1964 een illegale optocht, ook al stonden 

B&W dat niet toe en waren er felle discussies met de handhavende politie. Uiteindelijk reden 

twee koetsen en drie vrachtwagens onafhankelijk van elkaar door de stad en via Monopole 

naar het station om de prins (Vatum vantvat) op te pikken en door te rijden naar        2    



Piushaven naar café Kaminga. Er werden dertig bekeuringen uitgedeeld van Fl. 35,- aan o.a. 

de raad van elf van de Bierpompen, waar Piet deel van uitmaakte. De ludieke actie kreeg de 

volle steun van het Tilburgse publiek. De bekeuringen werden achteraf kwijtgescholden en 

vanaf 1965 werd er voorzichtig een eerste begin gemaakt met openbaar Carnaval in de 

Kruikenstad.   

Niet alleen Piet was een en al Carnavalsmens. Ook wijlen Frans Bartels (de Tunnelplekkers?) 

zat in allerlei overkoepelende organisaties rondom Carnaval in Kruikenstad. En wat dacht je 

van onze beschermheer Jan Melis, zie foto gemaakt tijdens de Kruikenmis 2023 met pastoor 

Robert van Aken in de Willibrorduskerk in Berkel-(Enschot)? 

 

Ook Jan Berkepeis, , zo’n 15 jaar eerste tenor bij ons mannenkoor maar jammer genoeg  in 

coronatijd overleden, is zelfs 2 jaar Prins Carnaval geweest in Knollenvretersgat. Zijn geliefde 

plek met Carnaval was boerderij Denissen in het dorp. In de krant van 21 februari jl.  las ik dat 

een van de kleinkinderen van Jan (Maaike) mogelijk ambities heeft Prinses van 

Knollevretersgat te worden nu het toegestaan is dat ook vrouwen deel mogen uitmaken van 

de raad van Elf. Wijlen Piet van Riel schiet me ook nog even te binnen. Hij ging samen met z’n 

zonen Tilburg “verkennen” en waarschijnlijk ga ik nu veel mensen die ik niet genoemd heb en 

toch een band met het koor hebben, te kort doen. Misschien is dit dan aanleiding om zelf een 

stukje te schrijven (volgend jaar?). Zelf heb ik, in de tijd dat ik bij Were-Di ging handballen 

(vanaf 1973), eens meegelopen met “den opstoet” in de stad in 1975 en kreeg ik in die tijd 

serieus verkering. Ja, ik heb zelfs meegeholpen een wagen op te bouwen en in de verf te 

zetten in een ijskoude hal. Dweiltochten waren er toen ook in de oude stadssporthal op de 

vrijdagavond. Veel verenigingen hadden daar een standplekje opgebouwd en er waren 

muziekbandjes die voor sfeer zorgden. Het kwam erop neer dat we zingend en zuipend 

rondjes liepen, om regelmatig bij die vieze toiletten de blaas te legen. Met vrienden en 

familie ging ik in die tijd naar de Leeuwegaopers in de Beekse Bergen op zaterdag-  en 

maandagavond (er was busvervoer!) en voor de rest zaten we in onze stamkroeg Martaux 

aan het einde van de Besterdring en het begin van de Veldhovenring.    3 



Eens was ik verkleed als mijnwerker omdat ik begin jaren zeventig  twee keer drie maanden 

in de Julia (Eygelshoven, waar ik opgroeide) op 540 m diepte mocht werken en die 

mijnwerkerskleren had ik nog hangen in een kast van mijn studeerkamertje (inclusief pet, 

accu -die het niet meer deed- met dito mijnwerkerslamp en eierkolen!). Die kolen droeg ik bij 

me, maar doordat het sinaasappelnetje scheurde in de avond, werden die op de dansvloer bij 

Martaux  door de hossende menigte vermalen tot zwarte gruis en vermengd met wat bier op 

de vloer werd dat een vieze drab. De kastelein heeft het me vergeven. Ook in Zuid-Limburg 

was het tijdens mijn middelbare school (1966-1972) vaste prik om de bloemetjes met 

Carnaval goed buiten te zetten en kwam het geregeld voor dat ik heel laat in de nacht en niet 

al te nuchter, thuis kwam. Na de jaren zeventig werd het rap minder met dat gekke gedoe. 

Mijn werk en studie (een jaar zelfs in Lampegat) waren nauwelijks verenigbaar met deze 

uitspattingen en in Berkel-Enschot leek het  alsof begin jaren tachtig het Carnaval nog 

uitgevonden moest worden (wij kenden hier in dat forensendorpje heg noch steg). Jan 

Berkepeis woonde nota bene in dezelfde Guido Gezellelaan maar we kenden elkaar toen niet 

echt. Met onze kinderen gingen we wel naar Limburg voor een optocht (Kerkrade), ook 

Tilburg deden we wel eens aan en natuurlijk in ons dorp, maar daar bleef het wel zo’n beetje 

bij. Ja, na mijn scheiding ben ik in 1999 nog Carnaval gaan vieren in Dongen met vrienden van 

mijn toenmalige vriendin, maar de herrie, de zatte mensen in de kroeg, het feit dat ik zelf rust 

zocht in die week (vanwege mijn werk op school) en nog grieperig werd heeft de deur bijna 

helemaal dichtgedaan wat betreft het Carnaval vieren buitenshuis. Onder leiding van Henk 

van Doorn heeft het koor twee keer de kruikenmis gezongen ( in 2002 in de Heikese kerk en 

in 2003 in de St.Jozef kerk op de Heuvel waar, vooraf aan de viering, Gerard Baldwin met zijn 

stoel van 2 m hoogte van de practicabel achterover viel en afgevoerd moest worden naar het 

ziekenhuis. Dat was hard schrikken maar gelukkig kwam het, met wat fysiotherapie, 

uiteindelijk weer na 3 maanden goed met Gerard. Tegenwoordig volgen we via LOVO 

(Oisterwijkse TV-station), Tilburg TV of Omroep Brabant  wat verrichtingen van Carnaval en 

nemen er een neutje bij.  Alaaf aan allen die vóór de vastentijd toch nog even de bloemetjes 

willen buiten zetten. Geniet ervan want het leven duurt maar even! Als kind zijnde zongen 

we regelmatig in het Limburgse “ Über hunderd Jahr ist alles wek” en als ik Piet Spape hoor 

vertellen in het artikel dat hij als enige uit de raad van elf uit 1964 over is, heb ik het niet zo 

bij het verkeerde eind. 

C.E. Ik vind het altijd een sport om te ontdekken welke plaats schuil gaat achter de naam: 

1. Stopnaoldenrijk =     11. Peeënrijk = 

2. Wringersgat =      12. Knollenrijk = 

3. D’n Haozepot =     13. Zeuvebultelaand = 

4. Bliekenstad =      14. Döllekesgat = 

5. Pierewaaiersrijk =     15. Kruikenstad = 

6. Zwammegat =      16. Schoenlaapersland = 

7. Oeteldonk =      17. Kaaiengat = 

8. Puitenol =      18. Uje = 

9. Roeptoetgat =      19. Moerbieënlaand = 

10. Maoneblusserslaand  =    20. Knollenvretersgat = 
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Als u ze alle 20 weet, mag u de oplossing sturen naar info@mannenkoor-la-renaissance.nl 

voor een eervolle vermelding in de weerklank van april. Wel inzenden voor half maart 2023! 

Verjaardagen in maart en april 

Jan Kennis 6 maart 

Guus van Dijk 6 maart 

Ad van Beurden 6 maart 

Jan van de Put 11 maart 

Frans van de Reijt 5 april 

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, nog vele gezonde en gelukkige jaren! 

Jaarplanning (onder voorbehoud) 

Ma 20 maart. Repetitie van 20.00 tot 21.00 uur. Van 21.15 tot 22.30 uur Algemene Ledenvergadering 

Zo. 14 mei Opluisteren van de dienst in Den Bosch om 10 uur (mogelijk 13 uur). Nadien aan de koffie 

met een Bossche Bol ?  

Ma 10 juli Afsluiting seizoen voor donateurs, begunstigers e.a. in De Boemel aan de burg. Brokxlaan. 

We starten om 19.30 uur, liefst buiten als het weer dit toelaat. 

(Zo. 16 juli gaat een groep van 43 personen naar een concert van André Rieu in Maastricht.) 

Zo. 1 oktober, feestdag voor leden en partners van ons mannenkoor. Ook donateurs dienen deze dag 

in de gaten te houden (en liefst reserveren voor ons koor). Nadere info volgt! 

Zo. 26 november: concert met het dameskoor The Longstreet Singers uit Waalwijk ’s middags in 

Waspik in Den Bolder. 

11 december: Kerstconcert in het Jan van Besouwhuis in Goirle m.m.v. Anna Karnovska.                       

Aanvang 19.30 uur 

18 december: Kerstconcert(en)  in Het Laar m.m.v. sopraan Anna Karnovska  (onder voorbehoud). 

De ziekenboeg 

Jac Donders, Peter v.d. Borg, Peter Walschots, Jac de Cock 

Jac ligt in het Tweesteden ziekenhuis kamer 411. Hij ligt aan het infuus en krijgt 

antibiotica tegen een hardnekkige ontsteking. Zijn oogoperatie (gepland op 3 

maart) wordt nu natuurlijk uitgesteld. Beterschap Jac en hopelijk ben je over 

een aantal dagen toch weer in je vertrouwde omgeving thuis! Peter van de 

Borg is thuis maar moet het rustig aan doen. Hij weet te vertellen dat hij qua 

conditie genoeg ingeleverd heeft door die vervelende operatie. Peter 

Walschots zit ook al een tijdje in de lappenmand en Jac de Cock nu ook weer! 

Wij wensen jullie heel veel beterschap en een voorspoedig herstel!  5 
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Frank Cruijssen 80 jaar 

Frank vierde 22 februari zijn 80ste verjaardag. Jan Kennis en ik gingen hem 23 

februari verrassen met een flesje jonge graanjenever. Het werd een gezellige 

1,5 uurtje met voldoende gesprekstof over Carnaval, over de bedoelingen van 

een projectontwikkelaar op de plek waar ooit het “Wit Paardje” stond (Harrie 

en Ria Cruijssen, die daar ooit een café 

uitbaten en waar het mannenkoor jaren 

op de maandag- avond repeteerde). De 

buurt is faliekant tegen een 20m hoog 

gebouw in een monumentaal beschermd 

deel van de Heikant waar 55 

appartementen zouden moeten komen 

met een ruimte voor 80 parkeerplaatsen? 

Dat kan daar helemaal niet! Jan gaat 

namens 100 bezwaarmakers maandag de 

bezwaren van de buurt aan B&W 

toelichten en wensen hem daarin veel 

succes! 

Ook de vader van Frank, Frans was jaren 

voorzitter van LR en kwam natuurlijk voor 

het voetlicht. De goede man mocht 96 

worden, rookte als een schoorsteen en 

had de gewoonte koude koffie opnieuw 

warm te maken. Ik kan me herinneren dat 

ik dat in mijn studententijd ook wel eens 

deed uit “zunnigheid”. 

19 september is het stel 25 jaar 

getrouwd, wordt Marian 75 en vieren zij 

dat op 1 oktober in het zaaltje van De 

Driehoek, waar wij ook gerepeteerd 

hebben. Laat LR net op die dag haar St.Caeciliafeest aan het plannen is. Zuur?  

Wij wensen Frank en Marian nog vele gezonde en gelukkige jaren samen! 

Redactie, leden en bestuur TMK La Renaissance. 
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 Wist u dat: 

Henri Remmers al in januari (11e)  30 jaar verbonden is als lid aan de vereniging, 

dat geldt ook voor Wil Vrins  (15  febr.) en net als Henri nu rustend 

lid.  

Harrie Meeuwesen en Peter van Dijk waren op 17 februari 20 jaar 

lid en Leon Brands had dat ook kunnen halen (1 maart) zij het dat 

hij besloot op 1 januari donateur te worden. Ik kan me herinneren 

dat in 2003 Henk van Doorn in de maanden januari en februari, 

op verzoek van het bestuur, een basiscursus “muzieknoten leren” aanbood, 

waar ik zelf toen aan deelgenomen heb. Best interessant en het leverde een 

aantal nieuwe leden op (dacht 5). 

Onze Guus van Dijk is op 1 maart 10 jaar verbonden aan ons koor. 

Onze beschermheer Jan Melis is 28 maart 35 jaar 

beschermheer van ons mannenkoor. Natuurlijk staan we 

daar tijdens de ALV op 20 maart bij stil. 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Ook feliciteren we De Leyezangers met hun 20 jarig bestaan in maart. Proficiat 

Jan en leden!  

Verder strijden veel bewoners in 

de Heikant (Tilburg-Noord) om te 

beletten dat op de plek waar 

vroeger zalencentrum ” ’t Wit 

paardje”  was, een 

projectontwikkelaar een 

woontoren van 19 m hoog laat 

verrijzen met 55 appartementen 

en met een enorme verkeersdruk 

ten gevolge wat betreft 

parkeeraangelegenheden. Ontoelaatbaar in dit stads-beschermd gebied. Jan en 

Mieke gaan maandagavond 27 februari tekst en uitleg geven namens 107 

bewoners aan B&W en de projectontwikkelaar dat dit geen goed plan is. Succes 

allen en we zullen duimen dat er een betere oplossing gevonden wordt want er 

is woningnood !                        7 



Van de stamtafel, februari 2023. 

#  de 2 weken zangrust vanwege de carnavalsvakantie lijken wel een maand geduurd te hebben, het      

was dan ook weer even wennen aan de inspanningen van de repetitie.. 

#  Leuk dat Arnold Dinslage weer meezong en dat de ziekenboeg weer langzaam leegstroomt. Iedere 

stem telt immers!! Natuurlijk beterschap voor onze zieken waaronder onze hoffotograaf Jac die mijn 

mailbox regelmatig opblaast met een grote hoeveelheid  mailtjes… 

#  Het inzingen aan het begin van de repetitie werkt goed voor de stemvorming en ademsteun, en 

aan meerderen is dan ook te zien dat zij er zichtbaar vitaler van worden. Leuk om te constateren!! 

#  Wij durven te stellen dat La Renaissance niet heeft  ingeboet aan kwaliteit dankzij een groot aantal 

sterkmakers zoals b.v. bleek op de begrafenis van de zus van Peter de Bruijn! Ik denk mede door de 

muzikale en bezielende stimulering van Carl en Ben, complimenten!!  Dit blijkt o.m. uit het feit dat 

wij tegenwoordig ook piano kunnen zingen en de uitgangen bewust dus niet meer zo hard zijn!! Fijn 

is ook dat de tenoren veel complimenten krijgen voor het muzikaler en beheerster zingen (na 

eerdere kritiek!)… 

#  De grote operawerken zijn met een ouder wordend en krimpend koor niet meer haalbaar volgens 

de programmacommissie, maar wel  is er nog ruimte voor een wat bescheidener formaat koorwerk, 

zeker in samenwerking met andere muziekgezelschappen… Sowieso  (en dat is wijd en zijd bekend) 

blijven wij het mannenkoor met de mooiste zangers!! 

#  Positieve reacties gehoord op de ``nieuwe`` muzieknummers uit de verschillende Europese landen, 

leuk zingen, en tekenend voor de concerten in 2023 en 2024. Samen met onze Duitse vrienden?! 

#  De laatste weken (de  recentste was weer ouderwets) viel het op dat de stamtafel leger werd. Wij 

zeggen u: laat je niet kisten door Rutte, onze leeftijd of vermeende spaarzin, maar blijf nog gezellig 

even hangen met je vrienden en mis de laatste nieuwtjes dus niet! Van harte aanbevolen… 

#  En dan het wonder van carnaval vieren:  de morning after ontwaken als diepe bas en later op de 

dag oprijzen als een (schorre) hoge  tenor!! 

#  Tot slot: heel grote dank aan allen die zich steeds inzetten voor de vereniging, de bestuursleden en 

ieder die actief meewerkt voor het welzijn van de vereniging, zelfs vanuit het ziekenhuis… 

Uw reporter G.R. 

De deadline voor inlevering van copy is 31 maart zodat het volgende nummer 

begin april uit kan komen. Sturen naar info@mannenkoor-la-renaissance.nl 

s.v.p. waarvoor dank! 

Suggesties voor koorleden voor het inleveren van copy: 

Begin een rubriek “wist u dat” 

of deel uw ervaringen van een mooie voorstelling met ons 

of geef adviezen over een te bezoeken voorstelling omdat die meer dan de 

moeite waard is  
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of vertel iets over een beroemde componist omdat er over hem/haar iets te 

“vieren” is  

of vertel iets over de geschiedenis van de stad zoals Piet Spape over het 

Openbaar Carnaval in de stad of van muziek waarvan 90%  van ons niets weet 

of vertel een mooie anekdote over wat je zelf meegemaakt hebt en wel wilt 

delen met andere koorleden 

of …….. 

De redactie zit te wachten op jullie en kan en wil niet alles zelf vorm geven! 

 

Voor alle bankzaken met het mannenkoor la Renaissance, dat geldt ook voor 

onze donateurs: NL 74 RABO 0121 6813 43  Veel dank!!! 

Ook de mensen die meegaan naar André Rieu (16 juli) kunnen hun bijdrage      

(€ 149,- p.p.) op dit rekeningnr. overmaken. De helft is nu binnen. 
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