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Mooie en blijvende herinneringen. 
 
Was de vorige nieuwsbrief niet getiteld “Genietend onderweg? “  met betrekking tot 
ons 40 jarig jubileum,  laat me nu maar starten met “mooie en blijvende herinnerin-
gen “. Het was een feestelijk uiteenzetting van ons jubileum concert waarover  nog 
lang werd nagesproken. Maar dit was nog niet alles. Er moest nog een bezoek ge-
bracht worden aan zorgcentrum Heikant om daar een medeoprichter en erelid van 
Les Amis Harry Willemen te verrassen met een concert. Het was voor ons een uitda-
ging omdat wij hier in dit onderkomen nog nooit gezongen hadden. Om eerlijk te zijn  
was het een bewogen en een ontroerend weerzien, wat uitmondde in een onvergete-
lijk avondje. De verrassing dat Harry gehuldigd werd met een “Oscar” deed niet al-
leen hem, maar tevens zijn uitgenodigde familie, verwonderd staan. 
Wat we niet verwacht hadden was dat ook hier de zaal geheel gevuld was met enthou-
siaste bezoekers waaronder ook vele oudleden van Les Amis. Het koor genoot intens 
van deze mooie ambiance en kreeg lovende reacties vanuit de zaal. Toch iets om trots 
op te zijn. Deze avond was wel de afsluiting van ons 40 jarig bestaan met één uitzon-
dering van een weekje later, het herfstconcert met het gemengd koor Resurrexit. Bo-
ven verwachting kon men hier in de Baselaer ook spreken van een volle zaal en een 
voortreffelijk optreden. Wat lees ik in de december editie Wijkkrant Oud noord ? :” 
Najaarsconcert Les Amis en Resurrexit groot succes ! Het was een mooie happening 
op 18 nov.in wijkcentrum de Baselaer. Ondanks dat er die zondagmiddag veel activi-
teiten in de stad plaats vonden, hebben zo’n 95 mensen genoten van het gezamenlijk 
concert, georganiseerd door de jubilerende vereniging gemengd koor Les Amis.” 
Toch mooi meegenomen. Een verassend  moment was wel dat Mientje, ondanks alle 
pech van haar leven met een vreselijke breuk van haar been met vele complicaties, 
wat  ertoe leidde dat haar Gouden bruiloft moest worden uitgesteld,  toch nog kans 
had gezien dit concert gedeeltelijk bij te wonen. Mientje hiervoor onze hartelijke dank 
en een spoedig herstel. 
Voor de laatste keer wil ik onze sponsoren van harte bedanken voor hun meelevende 
financiële bijdrage aan onze amateuristische  kleinkunst. 
 Terecht kunnen we spreken van : ” Mooie herinneringen aan ons 40 jarig jubileum 
Les Amis”. 
Zoals gebruikelijk vierden wij ook dit jaar onze Sint Ceciliafeestavond. Het clubhuis 
was weer mooi versierd en onze diskjockey Carel zorgde ervoor dat de beentjes van 
de vloer gingen. Het buffet liet zich goed smaken  wat restte, dat er nog maar 8 ge-
haktballetjes over waren. Dat was alles! Goed je best gedaan! Monique had voor ons 
weer een leuke puzzel in elkaar gezet, wat menig koorlid tot hoofdbrekens bracht. 
Wat is het dan toch fijn als je een koor hebt dat “ de vrienden”betekent en ook als 
echte vrienden en prestatie gericht met elkaar omgaan. Wat ik wel kan vermelden is, 
dat wij de laatste maand 4 nieuwe leden in ons midden hebben opgenomen, te weten 
het echtpaar Frans en Mia en de dames Riet en Judi ! Wij wensen hen van harte wel-
kom en het leidt tot geen twijfels dat zij een goede keus hebben gemaakt. Beiden 
hebben ervaring met het zingen in een koor. Gelukkig hebben we nu wat versterking 
bij de sopranen gekregen. Inmiddels heeft Anneke Koolen onze club verlaten en kun-
nen wij haar bedanken niet alleen  voor het lenen van haar stem, maar ook voor haar 
aanwezigheid in de mooie tijd die we samen beleefd hebben. 
Zoals jullie wel weten, nodigen wij onze leden graag uit om op vrijwillige basis in de 
nieuwsbrief een uiteenzetting te willen doen over hun hobby’s, of een verhaal wat zij 
graag willen overbrengen. Deze keer gaat de aandacht uit naar onze alt Louise van 
den Heuvel. Haar passie is schilderen. ( zie bijlage ) 
Laatst hebben er nog verschillende leden een bezoek gebracht aan haar expositie in 
de oude steenfabriek te Gilze.  
Beste leden van Les Amis, er ligt weer een mooi jaar van veel repeteren, concerten, 
optredens en applaus achter ons. We hebben er van genoten met volle teugen. Dit 
jaar geen kerstconcert maar we zijn al uitgenodigd voor het komend jaar. 
Het bestuur wenst alle leden fijne en liefdevolle Kerstdagen en een gezond en voor-
spoedig 2019. 
 
Harry, uw voorzitter. 



Schilderen is mijn passie. 

Schilderijen Louise van den Heuvel  
 
Vanaf 1983 schilder ik en gedurende de jaren heen is daaruit een diversiteit van schilderijen ontstaan. 
 
Mede door een kunstopleiding en diverse kunst technieken probeer ik mezelf nog meer te ontwikkelen 
op het platte vlak. 
 
In 1997 was mijn eerste expositie en nadien volgenden meerdere exposities zowel in Tilburg als daarbui-
ten, terwijl mijn kunst ook aanwezig is in het buitenland.  
Op dit moment is er een expositie van 36 werken te bezichtingen en het revalidatiecentrum “het Ley-
park”, dagelijks van 10.00-17.00 uur. 
 
In 1999 ben ik verhuisd van het centrum van Tilburg naar de nieuwe wijk, de Reeshof en 
temidden van de natuur en rust ontstond er veel inspiratie en sloot me aan bij een kunstenaarsgroep AR-
T (voorheen OAR).  
Velen bezochten mijn atelier en vinden mijn werk heel kleurrijk en boeiend, en dat stimuleert mij nog 
meer om nog meer werken te maken. 
Om mijn grenzen te verleggen ben steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen, zoals boetseren en beeldhou-
wen en ook doe ik inspiratie op tijdens de vakanties in het buitenland. 
Ook nu heb ik de tijd gevonden om workshops te geven aan mensen die willen schilderen en zij ervaren 
dit als een grote ontspanning en zijn trots wat ze hebben gepresteerd. 
 
Het doel van mijn schilderen betekent voor me onthaasten, even jezelf zijn waarbij je probeert  een beel-
dend verhaal op het doek te zetten en de toeschouwer probeer mee te nemen in mijn beleving. 
 
Voor verdere informatie: Louise van den Heuvel – van Beers,  
        email: Louise.van.Beers@gmail.com of 013-5718245 
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