
 
       NIEUWSBRIEF 

 
Sfeervolle jubileummis en gezellig kooruitstapje  
Ons jubileumjaar hebben we op zondag 5 juni 
gevierd met een sfeervolle eucharistieviering in 
de Petrus Donderskerk in Tilburg. O.l.v. 
Gabrielka Clout en begeleid door Arjan van 
Baest op orgel en Denus van Gorp op klarinet, 
voerden we de mooie muziek uit van Henk de 
Croon met zijn speciaal voor Cantiqua 
gecomponeerde missa brevis in F. Op deze 
manier was Henk, die in 2020 aan het begin van 
de coronaperiode overleed, er toch bij 
aanwezig. Overige gezangen werden begeleid door Maurick Reuser, de vaste begeleider van 
Cantiqua Klassiek. De belangstelling tijdens de viering was behoorlijk groot. Na afloop was er 
koffie en koek om na te praten. 

Op zaterdag 11 juni was er ons gezellige 
kooruitstapje. Met bijna alle leden en aanhang 
genoten we onder een stralende zon van een 
boottocht vanaf Heusden langs onder meer 
Woudrichem en kasteel Loevestein. Aan boord was er 
een goed verzorgde lunch en voor de dorstigen een 
drankje. Aan het eind van de tocht kon men anderhalf 
uur doorbrengen in Heusden en werd iedereen 
verwacht bij de Pannenkoekenbakker aldaar voor een 
driegangenmenu.  

 
Reünie/receptie op zondag 3 juli 
En dan is er volgende week alweer onze reünie /receptie voor iedereen die zich verwant 
voelt en voelde met onze vereniging. Op 3 juli a.s. tussen 13.00u en 17.00u in de MFA de 
Symfonie, Eilenbergstraat 250 te Tilburg, hopen we veel leden, oud-leden, relaties en 
parochianen te mogen verwelkomen. Inmiddels hebben zich ruim 160 personen aangemeld. 
Beide geledingen van Cantiqua, Klassiek en Concert, zullen korte optredens verzorgen. We 
eindigen de middag met het spetterende Hallelujakoor van Händel. Wie wil mag dat 
meezingen. Verder zijn er een foto-expositie en een tweetal filmvoorstellingen over Cantiqua 
te zien. En natuurlijk volop gelegenheid om oude bekenden weer te ontmoeten en bij te 
kletsen met elkaar.  
Mocht u alsnog geïnteresseerd zijn, dan verzoeken wij u om u aan te melden via: 
secretariaatcantiqua@gmail.com 
 
 

Jubileumconcert op zaterdag 5 november 
Met als titel ‘Ode aan Cecilia’ geeft Gemengd Koor Cantiqua op 
zaterdag 5 november om 20.30 uur in de Tilburgse concertzaal haar 
jubileumconcert als afsluiter van het jubileumjaar 2022. Op het 
programma staat muziek van Vivaldi en Händel. Kaarten zijn te 
bestellen via de website van Schouwburg Concertzaal Tilburg. Of 
klik hier voor meer informatie en bestellen van kaartjes. 
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