NIEUWSBRIEF
Cantiqua on tour
In de maand maart gaat Cantiqua op tournee langs een aantal verzorgingshuizen in Tilburg e.o.
Dit is dan de eerste officiële activiteit die wordt gedaan in het kader van het eeuwfeest, omdat
de geplande reünie/receptie van 23 januari wegens de corona-beperkingen noodgedwongen
werd uitgesteld en verplaatst naar zondag 3 juli. Onder de titel ‘Cantiqua on tour’ wordt een
aantal kleine concerten gegeven. Met een gevarieerd programma van bekende klassieke
koorwerken, aangevuld met enkele gezellige liedjes van Harrie Bannink, wil Cantiqua zich
presenteren als een maatschappelijk betrokken vereniging. Wij zien het als ons jubileumcadeau aan Tilburg. Cantiqua zal de volgende locaties aandoen:
Villa Maria aan de Ringbaan West op woensdagmiddag 9 maart 2022.
Woonzorgcentrum Heikant op donderdagmiddag 10 maart 2022.
Woonzorgcentrum Padua op dinsdagmiddag 15 maart 2022.
Woonlandschap Leyhoeve op maandagmiddag 21 maart 2022.
Woonzorgcentrum De Eikelaar t-Heem op vrijdagmiddag 25 maart 2022.

12e jaargang

De concerten zijn in principe alleen toegankelijk voor de eigen bewoners. Maar mocht iemand
belangstelling hebben om erbij te zijn, neem dan vooraf even contact op met de betreffende
locatie om te vragen of er plaats is.
Klik voor het volledige jubileumprogramma van Cantiqua op https://www.cantiqua.nl/100jarig-jubileum/
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Jaarvergadering
Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering op vrijdag 28 januari, werden enkele leden in
het zonnetje gezet vanwege verschillende gelegenheden. Lia de Kok kreeg een bloemetje en
een cadeaubon wegens haar 50-jarig lidmaatschap van het koor. Hetzelfde viel ten deel aan
Wilma van den Boom die 25 jaar bij het koor is. Ton van den Boom ontving de bloemen en
cadeaubon vanwege een 40-jarig lidmaatschap. Joost Bogaers kreeg een bloemetje omdat hij
vorig jaar afscheid nam als bestuurslid en Jos Langenhoff omdat ze al 25 jaar de
muziekbibliotheek van Cantiqua beheert.
Tijdens de jaarvergadering vond ook de officiële opening
van het jubileumjaar plaats door Frans de Kok, voorzitter
van de eeuwfeestcommissie. Het eerste exemplaar van de
jubileumuitgave van verenigingsblad ‘Dubbelfforte’ werd
uitgereikt aan voorzitter Nicole Mols. Vervolgens werd een
toast uitgebracht op komend jaar. Het jubileumboekje is
een fraai bewaarexemplaar geworden. Alle leden van
Cantiqua ontvangen een exemplaar. Wilt u er ook een in
bezit krijgen? Dat kan. Word dan vriend voor min. 25
euro/jr. Elk kwartaal ontvangt u dan de reguliere
Dubbelfforte. U steunt er het koor mee. Een eenmalige
donatie om de jubileumkas te spekken mag uiteraard ook.
Of nog beter, word lid van onze mooie vereniging. Met een
mailtje naar secretariaatcantiqua@gmail.com kan alles
geregeld worden.
Kijk hier eventueel voor meer info: https://www.cantiqua.nl/vriend-van-cantiqua/
Het programma van Cantiqua Klassiek voor de komende weken vindt u hier….
Afmelden

