
Historie 

In het jaar 1970 waren er in het noorden van onze stad twee parochiekoren. Het 

parochiekoor Groeseind en het parochiekoor Hoefstraat. 

Begin 1970 werd de kerk van het Groeseind gesloten en zijn de koren samen verder 

gegaan als het kerkkoor in de Hoefstraat. De oprichting van het nieuwe gemengde 

koor verliep soepel. 

De nieuwe naam Resurrexit werd door de leden met een namenwedstrijd gekozen. 

2 April 1972 was de officiele oprichtingsdatum. De Koninklijke erkenning werd op 8 

Oktober 1973 een feit. 

Er zijn inmiddels vele lustra gevierd. 

 

Resurrexit 1992 
 
In 2002 werd de parochiekerk Hoefstraat gesloten. Tot dan toe verzorgde het koor 
twee maal in de maand de hoogmis. Het koor heeft 35 jaar onder leiding gestaan 
van Cor Joore, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de muzikale opleiding 
en begeleiding. Het koor is hem veel dank verschuldigd. 

Door het wegvallen van inkomsten in 2002 heeft de voorzitter Harrie Tausch het 
initiatief genomen en naar nieuwe wegen gezocht om het voortbestaan van het koor 
te waarborgen. Een nostalgisch repertoire werd toegevoegd en ingestudeerd. Een 
meer noodzakelijke zakelijke manier om de inkomsten te vergaren. Sindsdien 
verzorgen wij diverse latijnse missen in meerdere parochies in Tilburg en daarnaast 
de inmiddels bekende nostalgische middagen en avonden in de regio. 



 

Presentatieconcert (S.T.A.K.) in 2008 in de Concertzaal te Tilburg met Arie 

Koorengevel als dirigent. 

Van Juni 2007 tot November 2010 heeft dirigent Arie Koorengevel een nieuwe impuls 

aan het koor gegeven door uitbreiding van het repertoire. Hij had al bij voorbaat 

aangegeven dat zijn aanstelling tijdelijk zou zijn. Hij boekte al een groot succes met 

Resurrexit bij het presentatieconcert in 2008 in de Concertzaal te Tilburg. Vanaf 2007 

tot 2010 was Resurrexit ook iedere maand te gast in de Emmausparochie in de 

Reeshof waar Harm Schilder de Eucharistievieringen leidde, waardoor het religieuze 

programma noodzakelijkerwijs meer aandacht kreeg. Hiermee kwam het repeteren 

van de profane liederen in gedrang en dat strookte niet altijd met de opvattingen van 

Arie Koorengevel. 



Per 1 November 2010 nam Maria 
Zijlmans de dirigeerstok van Arie 
Koorengevel over en gaf op haar 
professionele wijze een nieuwe 
invulling aan de uitbreiding van het 
repertoire van Resurrexit. Het moet 
gezegd worden dat zij een goede 
muzikale scholing heeft gehad, 
verscheidene koren onder haar hoede 
heeft en een prachtige sopraanstem in 
huis heeft, waar wij als ouderen 
gewoon jaloers op waren. Liederen van 
Toon Hermans, gearrangeerd door Jan 
van Baest, kregen door haar weer een 
nieuw leven. We hebben onder haar 
leiding ontegenzeglijk progressie 
gemaakt. Het programma op het 
Caeciliafeest in 2011 werd door de 
eigen leden opgefleurd met activiteiten 
die het feest tot een ongekend succes 
maakten.  

 

Ook waren in 2011 reeds de voorbereidingen gestart voor het 40-jarig jubileum, dat 

in 2012 zijn beslag zou krijgen. De jubileumreis in 2012 was ook een avontuurlijk 

reisje dat bij iedereen goed in de smaak gevallen is. Ondanks het wisselvallig weer 

met regen en droge perioden, heeft iedereen kunnen genieten van een fantastische 

tocht door de drie provincies. En welke provincies we met de bus doorkruist hebben, 

de uiteindelijke bestemming was: de Loosdrechtse plassen. 

2012 is in alle opzichten 'n bewogen jaar voor Resurrexit geworden, eveneens voor 

het bestuur dat zich moest buigen over een erg groot probleem binnen de gelederen 

van Resurrexit. Het zittende bestuur heeft na lang wikken en wegen besloten 

afscheid te nemen van dirigente Maria Zijlmans, hetgeen begin juni 2012 zijn beslag 

heeft gehad. Voor de leden kwam dit besluit als een slag bij heldere hemel. Dirigente 

Maria Zijlmans vindt het nog altijd jammer dat zij Resurrexit niet langer heeft kunnen 

leiden. 

Tot overmaat van ramp overleed onverwachts op 16 juni 2012 Jan van Baest in de 

leeftijd van 80 jaar. Hij heeft zich met hart en ziel voor de vereniging ingezet en zich 

verdienstelijk gemaakt als tweede dirigent, als solist, voorzitter van de 

muziekcommissie en beheerder van de lotto, maar vooral een geweldige steun voor 

de baspartij. Op 21 juni 2012 hebben wij in het crematorium aan de Karel Boddeweg 

te Tilburg afscheid van hem genomen met liederen die hij zo graag op het 

programma zag: 'Crimond' , 'Abba Vader' en 'Nearer My God to thee'. Het verzoek 

van de familie om 'Stay with me' en 'Blijf bij mij' te zingen, hebben wij graag 

ingewilligd. 37 jaar was hij bij ons en evenals zijn echtgenote Joke Remeijsen, 

hadden wij hem graag langer bij ons gehad. Ter afsluiting van het jubileumjaar werd 



door Resurrexit op 18 november 2012 een jubileumconcert gegeven in het Factorium 

te Tilburg, waaraan ook 'The Harmony Singers' hun medewerking hebben verleend. 

Het jubileumconcert werd voorafgegaan door een diapresentatie over de historie van 

Gemengd Koor Resurrexit. 

 

 

De jubilarissen Gerard Stalpers en 
Riki van Bavel die beiden 40 jaar bij 
de vereniging waren, werden 
nogmaals in de bloemetjes gezet en 
ook dirigent Cor Joore die 
Resurrexit ca. vierendertig jaar 
onder zijn hoede heeft gehad en 
een afvaardiging van de R.E.B.O. 
(Regionale Bond van 
Ouderenkoren), die de jubilarissen 
de oorkonde en het speldje 
opspelden, werden vereerd met een 
fles wijn, voorzien van een speciaal 
etiket t.g.v. het veertig jaar bestaan 
van de vereniging. 

Cor Joore kreeg bovendien een fotoboek overhandigd als blijvende herinnering aan 

het Gemengd Koor Resurrexit. Ook werd de F.T.Z. bedankt voor hun bijdrage. Het 

was een geweldig feest met een dankbare herinnering aan de in grote getale 

opgekomen bezoekers, oud-leden en bekenden. Namens Resurrexit willen wij 

iedereen bedanken voor hun deelname en alle felicitaties die wij mochten ontvangen. 

Sinds 8 Januari 2013 is de leiding in 
handen van onze nieuwe muzikaal leider 
Wil van Leijsen. Iedereen heeft hem 
tijdens het jubileumconcert ontmoet als 
de dirigent van 'The Harmony Singers'. 
Een paar leden van Resurrrexit zingen 
reeds bij het dameskoor in de parochie 
'De Vlaspit', dat ook zijn leiding staat. 
De eerste uitvoering met Gemengd Koor 
Resurrexit vond plaats op zondag 3 
februari in de Heuvelse Kerk (zie 
homepage). Enkele bezoekers van de 
Eucharistieviering waren zo ontroerd 
van de prachtige zang dat zij een traan 
wegpinkten en 'n kerkganger zei nog:' 
dit is geen mis, maar een concert!' Zo 
zie je dat ook religieuze muziek mensen 
kan boeien. 

 

 

De vergrijzing slaat ook bij Resurrexit toe en wij roepen iedere zanger op om zich 

aan te sluiten als lid van onze vereniging, immers zingen is een goede bezigheid, 

gezond voor lijf en leden en doorbreekt soms de eenzaamheid. 



Op 5 maart 2013 hebben wij nog een gewaardeerd lid verloren in de persoon van 

Koos Voeten. Met het zingen van de Deutsche Messe en enkele prachtige liederen 

hebben de leden van Resurrexit in de kerk van 'De Vlaspit' op 11 maart afscheid van 

Koos genomen. Resurrexit bedankt Wil van Leijsen voor zijn aandeel in een prachtige 

solo tijdens het slotlied 'Nearer my God to thee'. Koos was al ruim tien jaar bij onze 

vereniging en ook nog als lid muzikaal verbonden met de Kruikenzangers en als 

geluidstechnicus bij Die Walddrum Musikanten. 

Een omvallend hekwerk werd Lieni Kolen bij een wandeling in Tilburg noodlottig en 

Resurrexit verloor daardoor onverwachts opnieuw een gewaardeerd lid; het koor 

heeft op 8 juni 2013 afscheid van haar genomen met een emotionele, maar alleszins 

prachtige uitvaartdienst in de Petrus Donderskerk. Op 7 juli 2013 hebben wij haar 

gememoreerd in een nostalgisch concert in woonzorgcentrum 'de Bijsterstede' waar 

zij als vrijwilligster werkzaam was. Haar echtgenoot woonde het concert bij en heeft 

zich toen spontaan aangemeld als nieuwe vrijwilliger van 'De Bijsterstede'. 

 

Vermeldenswaard is ook de vrijwilligersavond die wij op 14 juni 2013 mochten 

verzorgen voor ContourdeTwern en het concert in 'De Poorten' op 19-9-2013. Op 15-

10-2013 mochten wij de Eucharistieviering verzorgen in de Mariakerk aan de Schans 

in Tilburg t.g.v. het 50-jarig huwelijk van Antoon IJpelaar en Klara IJpelaar. Ook de 

solistische bijdrage van Wil van Leijsen aan deze Eucharistieviering werd zeer 

gewaardeerd. Het was een geweldige en ontroerende happening geworden, waarbij 

ook het muzikale talent van kinderen en kleinkinderen uitblonk. Bij de receptie werd 

een aubade uitgebracht door Resurrexit en ook het Mariakoor was vertegenwoordigd 

bij deze feestelijkheden. 

Op 11 oktober mochten wij ons meten met de andere seniorenkoren, aangesloten bij 
de F.T.Z. Het concert werd voor het laatst in deze vorm gehouden en werd ook al 
niet meer gejureerd. De organisatie is nu in handen gelegd van Art-fact. 

Het subsidiebeleid van de gemeente Tilburg wordt bovendien op een andere leest 
geschoeid. Echter het gehanteerde puntenstelsel blijkt erg nadelig uit te vallen voor 
de koren die nog actief zijn in kerken en die uitvoeringen verzorgen in de zorgcentra. 

 

En door de verminderde subsidie, het dalend kerkbezoek en de bezuinigingen in de 
zorg wordt het voor deze koren steeds moeilijker om te overleven. 

 

 



 

Op 19-11-2013 en wel voor het eerst op 
een dinsdagmiddag organiseerden wij 
een najaarsconcert in wijkcentrum 'De 
Baselaer'. We hadden niet zo'n grote 
toeloop aan toeschouwers verwacht. 
Ook de voorzitter van de R.E.B.O. de 
heer Willems en mevrouw van Schijndel 
namens het secretariaat waren 
aanwezig. Zowel het publiek als wij zelf 
waren tevreden over de georganiseerde 
middag, mede ook dankzij de publiciteit 
die aan het concert is 
geschonken.Sinterklaas was nauwelijks 
ingehaald of de tuincentra waren reeds 
volledig in de kerstsfeer gehuld. Ook 
aan de kerstversiering in de zorgcentra 
is ook in 2013 weer veel aandacht 
geschonken. Met de traditionele 
Eucharistieviering in servicecenter 'Het 
Laar' heeft Resurrexit het muzikaal jaar 
2013 afgesloten.  

 

Ook in 2014 konden we weer rekenen op een aantal missen in parochie “De Goede 

Herder” (Heike) en een tweetal vieringen in parochie “De Vlaspit”. Bovendien hadden 

we in de tweede helft van het jaar een heel druk programma voor de boeg met 

nostalgische concerten in ‘De Herdgang’ en in ‘De Reyshoeve’ in Tilburg, een 

kerstconcert in ‘De Poorten’ en twee kerstconcerten in verpleegtehuizen in Waalwijk. 



Het bestuur had besloten om voor de eerste keer (17-5-2014) mee te doen aan de 

“Week van de Amateurkunst” (WAK), een muzikaal evenement waarvoor 26 

deelnemende koren uit Tilburg e.o. door de F.T.Z. waren uitgenodigd. Het was een 

sfeervolle en muzikale entourage in de Tilburgse schouwburg en concertzaal met de 

daaraan grenzende tuinen. Het is een pluim waard voor de organisatie om deze 26 

koren allemaal een podium van 2x 20 minuten te geven en dan te bedenken dat 

dirigenten en begeleiding soms meerdere deelnemende koren onder hun hoede 

hadden. We hebben d.m.v. affiches nog getracht om hier de ledenwerving gestalte 

te geven. Door het bestuur is voor 2015 groen licht gegeven om opnieuw aan dit 

evenement deel te nemen. 

In 2014 mochten we vijf nieuwe leden verwelkomen. De inzet van enkele actieve 

leden hebben tot dit resultaat geleid; enkele leden zijn afkomstig uit het Mariakoor, 

dat door de parochie HQ is wegbezuinigd. 

Op 12 oktober 2014 wachtte het najaarsconcert, dat door Resurrexit werd 

georganiseerd in samenwerking met Tilburgse zangvereniging Cantabile. Het concert 

werd gehouden bij rest. Boerke Mutsaers aan de Vijverlaan in Tilburg en werd een 

groot succes met 178 bezoekers. Het programma met als thema: “De eenzaamheid 

te Baas”, was omlijst met gedicht, thema-referenties en aansprekende liederen. Ter 

afsluiting van het concert werd “Tilburg 75 jaar bevrijdt” herdacht met een 

gezamenlijk optreden van Resurrexit en Cantabile met twee liederen van Vera Lynn: 

‘We’ll meet again’ en ‘From the time you say goodbye’. 

 

 

Op 15 oktober vond het seniorenpresentatie-concert plaats in “De Schalm” te Berkel-

Enschot, een jaarlijks terugkerend evenement van de F.T.Z., gesubsidieerd door Art-

fact. Dit jaar was de organisatie in handen van Cantabile, dat ook het 



voorjaarsconcert op 15 maart 2015 in SFA ‘De Symfonie’  zal organiseren, waaraan 

Resurrexit haar samenwerking heeft toegezegd en waaraan een feestelijk tintje 

gegeven zal worden n.a.v. hun 20 jarig bestaan. 

Het bestuur heeft aan deze 
korenmiddag van de R.E.B.O. 
(Regionale Bond van Ouderenkoren) 
gevolg gegeven, enerzijds omdat de 
locatie in Tilburg was, anderzijds om 
zich te meten met andere koren uit 
Noord-Brabant.  Het was een 
afwisselende middag met drie koren uit 
Tilburg, die een afwisselend repertoire 
ten gehore brachten. 
 
De Tilburgse koren kwamen 
verdienstelijk uit de bus en konden zich 
goed meten met de overige koren.  Alle 
koren waren met een goed gemoed 
naar wijkcentrum Heyhoef in Tilburg 
gekomen en een vrolijke uitstraling van 
de koorleden kenmerkte dit Brabants 
‘onderonsje’. 
 
 

 

En ook hier moesten de Tilburgse koren ervaren dat er vanuit de overkoepelende 

organisaties in Tilburg steeds minder belangstelling getoond wordt voor de 

seniorenkoren die hun stad vertegenwoordigen bij deze korenmiddag. 

 

In verband met sluiting van kerken en zorgcentra zullen we rekening moeten houden 

met minder inkomsten. In het bestuur is besloten dat de missen en concerten nog 



voor dezelfde prijs aan de parochies aangeboden zullen worden om er zeker van te 

zijn dat we in 2015 geen opdrachten mis lopen. 

Bovendien zullen we meer concerten moeten organiseren die een groter rendement 

opleveren voor het koor. 

Een belang probleem dat vóór de A.L.V. in 2015 opgelost zal moeten worden is de 

vacature van bestuursleden, waarin tot op heden door het   bestuur voldoende 

aandacht is geschonken, maar vanuit de leden nog niet voldoende respons is 

gekomen. 

De drie kerstconcerten (achtereenvolgens 17-18-20 december) waren dan een 

welkome aanvulling op de inkomsten van 2014, het bleek voor vele ouderen onder 

ons een te grote belasting. 

Wel heeft iedereen aan de afsluitende kerstviering in ‘Het Laar” op 24-12-2014, voor 

het eerst o.l.v. Wil van Leijsen, een goed kerstgevoel over gehouden. Door de 

dienstdoende geestelijke werd met name Wil van Leijsen en ook Resurrexit bedankt 

voor hun voortreffelijke bijdrage aan deze kerstviering. Door het personeel werden 

we achteraf getrakteerd op koffie met worstenbrood. Voorzitter Jan Kapitein 

onderstreepte met een ‘Resurrexit-ballpoint’, de dankbaarheid jegens het bestuur 

voor al de activiteiten die met de medewerking van de leden in 2014 tot stand zijn 

gekomen. 

 

2015. 

2015 is voor Gemengd Koor Resurrrexit een jaar geworden van sterke bezuinigingen. 

De sluiting van de kerken en de sterke bezuinigingen in de zorgcentra noopten ons 

andere wegen te zoeken om het schip in de vaart te houden. De ledenwerving had in 

2014 succes met vijf leden. Al vroeg in het jaar hebben wij met een mooie uitvaart in 

de parochie Petrus Donders afscheid genomen van de 95-jarige Nellie de Beer, erelid 

van de vereniging en weduwe van Martinus Johannes Bax. Vroeg in het jaar hebben 

wij ook de uitvaartdienst verzorgd van Wm van der Stappen. In december moesten 

we afscheid nemen van het plotselinge overlijden van Thea van Oosterhout, 

aspirant-lid van Resurrexit. 

Op 15-3-2015 is de samenwerking met Cantabile gecontinueerd met een 

voorjaarsconcert, georganiseerd door deze Tilburgse zangvereniging met Resurrexit 

als gastkoor.  Het was een vruchtbare samenwerking  waar 153 bezoekers  in MFA 

‘De Symfonie’ getuigen van waren en  muzikaal genoten hebben. Jammer dat de 

locatie niet erg warm was voor de bezoekers. 



 

Voorjaarsconcert op 15-3-2015 van Cantabile i.s.m. Resurrexit in SFA ‘De Symfonie’ 

aan de Eilenbergstraat in Tilburg. 

Ook waren wij van de partij bij het jaarlijks terugkerend  ‘Tilburg in Koor’, dat als 

afsluiting van de W.A.K.-week door de F.T.Z. georganiseerd werd met financiële 

ondersteuning van Art-fact; ook  lieten wij ons weer horen  bij het F.T.Z. 

seniorenconcert op 16-10-2015. 

Dit jaar hebben wij drie concerten voor de bewoners in de woonzorgcentra ten 

georganiseerd. In Koningsvoorde waren wij in Januari te gast, in juli bezochten wij 

‘De Eikelaar’ in Udenhout.  Op 11 december hebben wij in ‘De Bijsterstede’  met een 

kerstconcert de kerstsfeer  in huis gebracht. 

Voor het eerst in 43 jaar hebben we wegens bezuinigingen het feest ter ere van de 

beschermheilige St. Caecilia niet gevierd. 

 

Daarentegen hadden wij het 
geluk dat ons door de stichting 
Museumplusbus op 22-10-2015 
een busrit naar het 
gemeentemuseum in Den Haag 
werd aangeboden, waar wij 
dankbaar gebruik van gemaakt 
hebben. Dank aan dit bijzondere 
initiatief van de Bankgiro-loterij. 
Deze dag hebben we afgesloten 
in ‘ons’ wijkcentrum ‘ De 
Baselaer’, waar de tafels gedekt 
klaar stonden voort een kop 
soep en een consumptie na. 

Afsluiting museumbusreis in wijkcentrum 

 ‘De Baselaer, Tilburg(detail koor 22-10-2015) 



De komende repetities waren geheel gewijd aan het kerstprogramma. Bij 

woonzorgcentrum ‘De Bijsterstede’ waren wij op 11 december te gast. Het goed 

bezochte kerstconcert in de Bijsterstede is bij de bewoners erg goed ontvangen. 

Evenzo was het publiek erg 
enthousiast over het kerstconcert 
in ‘De Baselaer’, dat als thema 
droeg: “De warmte van je eigen 
hart, opent dat van anderen”. 
Bijna 100 bezoekers zongen 
actief de bekende kerstliederen 
mee en hebben naar verluid 
genoten van dit kerstconcert. 
Alom waardering ook van de 
medewerkers van 
ContourdeTwern, immers de 
zalen in de Baselaer waren weer 
in prachtige kerstsfeer gehuld. 

 
Kerstconcert Resurrexit in wijkcentrum ‘de Baselaer’, 15-
12-2015 

 

De traditionele afsluiting van het jaar met de kerstviering in ‘Het Laar’ begon een half 

uur eerder als gewoonlijk, dit vanwege de reorganisatie van de parochies en de 

beschikbaarheid van de dirigent die aansluitend nog een mis moest dirigeren.  

Ondanks de bezuinigingen mogen we zeggen dat het bestuur tevreden is over het 

behaalde resultaat en met een goed gevoel 2016 tegemoet gaan,  al weten we dat 

we nog niet de loftrompet kunnen blazen. 

 

2016. 

Dat 2016 een jaar zou worden, waarin de duimschroeven nog wat aangedraaid 

moesten worden, stond voor het bestuur al vast. Het gemis aan inkomsten van 

liturgische vieringen konden we al duidelijk merken en daar bovenop kwamen de 

bezuinigingen in de zorgsector, waardoor wij genoodzaakt werden onze tarieven voor 

een optreden enigszins te verlagen. 

In 2015 hebben we voor de eerste maal het Caeciliafeest niet gevierd en in 2016 

hebben we de kosten van het Caeciliafeest flink weten te reduceren, te meer omdat 

wij in 2017 ook nog wat  geld moeten reserveren voor het 9e lustrum. We hebben 

nog een paar Eucharistievieringen in parochie de Goede Herder en enkele liturgische 

vieringen in de parochie Heikant-Quirijnstok en Petrus Donders mogen opluisteren. 

Omdat Tilburgs Seniorenkoor De Koraal gestopt is, kreeg Resurrexit de eer om de 

Witte Donderdag-viering in woonzorgcentrum Zonnehof te verzorgen, waarin we 

versterking kregen van slechts twee leden van de Koraal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De FTZ-50+ senioren-dag op 14 oktober 

2016 is op een andere leest geschoeid 

met deelname van twee smart-

lappenkoren en een koor uit België. Alle 

koren werden beoordeeld door twee 

juryleden, de een hield de discipline en 

presentatie in het oog, de ander 

beoordeelde de koren afzonderlijk op 

vocaal gebied en harmonie van de 

stemmen. Misschien is dit het laatste 

optreden van de senioren-dag in ‘De 

Schalm’ geweest, omdat er 

grootschalige plannen klaar liggen voor 

de renovatie van het trappistinnen-

klooster met integratie van ‘De Schalm’. 

 

Bij de buurtbühne op 13 november 

daarentegen heeft Resurrexit de 

organisatie op zich genomen en de 

medewerking gevraagd van het 

Heyhoefkoor, die op 12 maart in 2017 

de buurtbühne op hun beurt houden in 

wijkcentrum “De Heyhoef”.  Namens 

Resurrexit danken wij de organisatie 

van ContourdeTwern die ons  veel werk 

en kosten bespaard heeft met het 

kopiëren van flyers en posters en het 

verzenden van de persberichten naar de 

regionale bladen en wijkkrant toe. 

Resurrexit heeft de kosten voor het 

maken van de programma’s  voor haar 

rekening genomen. Met de nabewerking 

van het nieuwe ontwerp van de 

‘BuurtBühne’ kwam onze ontwerper tot 

deze poster. Dertig van deze posters 

zijn door de leden van Resurrexit  en 

het Heyhoefkoor door Tilburg verspreid. 

Beide koren hebben hun uiterste best 

gedaan om er iets leuks van te maken 

en naar de mening van de bezoekers is 

deze middag erg geslaagd te noemen. 

 
 



 
Buurtbühne  Gemengd Koor Resurrexit i.s.m. Heyhoefkoor d.d. 13-11-2016.  

 

Al direct na de Buurtbühne was Resurrexit al weer bezig met de publicaties en 

voorbereidingen voor het kerstconcert dat mede door het  

succes van 2015 opnieuw gehouden werd in de vernieuwde Baselaer. De organisatie 

van dergelijke concerten kost enorm veel energie, omdat je als bestuur veel werk op 

je nek haalt, maar geeft weer ontzettend veel voldoening als de bezoekers hebben 

genoten van het concert en men weer op een volgende uitnodiging in willen gaan. 

 

 

Kerstconcert van Resurrexit in ‘De Baselaer’ (foto 13-12-2016) 

 

 

Kerstconcert 2016. 

Het kerstconcert in de vernieuwde 

Baselaer is geslaagd mede dankzij het feit 

dat we er nog meer publiciteit 

aangegeven is middels posters, flyers en 

via de regionale bladen en wijkkranten. 



 
Huldiging Nel de Swart t.g.v. 25 jarig lidmaatschap 

 

 

 

 

Dirigent van Resurrexit, Wil van Leijsen 

 

Verenigingen hebben het erg moeilijk om hun hoofd boven water te houden, 

senioren-koren zien hun ledenbestand slinken, maar de aanwas stokt, waardoor het 

bestaansrecht van vele verenigingen in gevaar komt. Resurrexit heeft ook grote 

investeringen gedaan om wat leden aan te trekken.  

Opvallends is wel dat we dit jaar ondanks de 

grotere inspanningen minder gasten hebben 

ontvangen dan vorig jaar. We hebben gemerkt dat 

het kerstconcert vrij vroeg na het sinterklaasfeest 

werd gehouden, waardoor de posters bij sommige 

winkeliers pas na de sinterklaasverkopen zijn 

opgehangen.  

Namens de Federatie van Tilburgse 

Zangverenigingen was de heer   Heier aanwezig. 

Tijdens het kerstconcert werd Nel de Swart 

gehuldigd door de heer J. Heijmans, 

afgevaardigde van  REBO-Brabant, de regionale 

organisatie welke per 1-1-2017 opgenomen wordt 

in de Landelijke Organisatie Van Ouderen-Koren 

(LOVOK).     Zij kreeg de zilveren speld met 

oorkonde voor haar 25 jaar lidmaat-schap van 

Gemengd Koor Resurrexit. Al weer enkele jaren 

achtereen is zij een gewaardeerd bestuurslid en 

bibliothecaris. 

De organisaties  ‘de Ring’ en ‘Loven-Besterd’, zijn 

dankzij de steun van Verrijk Je Wijk door de 

voorzitter bedankt voor hun bijdrage die dit 

kerstconcert mogelijk gemaakt hebben.  

De mantelzorg binnen verenigingsverband. 

Het doet je zoveel deugd als je mensen achter je 

hebt staan die je bijstaan bij de organisatie van 

activiteiten. Je bent als bestuurslid blij als je 2016 

financieel weer kunt afsluiten met een positief 

resultaat. Je werkt met ouderen die amper nog in 

staat zijn om je mee te helpen en die steeds meer 

een beroep doen op hulp binnen 

verenigingsverband. De sociale taak om evenzo 

voor de hulpbehoevenden in de zorgcentra te 

concerteren, vinden de leden zelf uitermate 

belangrijk. We merken dat ook in de zorg op 

dergelijke activiteiten bezuinigd wordt.  

 



Op 20-12-2016 waren we te gast bij zorgcentrum Antoniushof met een mix van  

nostalgische muziek en kerstmuziek. De mensen hadden gevraagd om wat luchtige 

muziek, goed in het gehoor liggend en een half uurtje om de kerstsfeer in huis te 

brengen. Tot slot werd door de zorginstelling toch nog aan Wil van Leijsen verzocht 

om evenals vorig jaar het ‘Ave Maria’ te zingen, want de bewoners vinden dat zo 

prachtig,   

Op 24-12-2016 werd het jaar  traditioneel afgesloten met een kerstviering en H. Mis  

in dienstencentrum ‘Het Laar”, waar wij al weer voor het elfde jaar te gast zijn.   

Wij bedanken vanaf  deze plaats onze leden voor hun inzet in 2016, de 

subsidiegevers en bezoekers van onze concerten. We bedanken ook de redactieleden 

van de regiobladen en wijkbladen, die ons in het voetlicht van de bladen hebben 

gezet. Ondanks wat tegenvallers in het afgelopen jaar, zien we het jaar 2017 met 

vertrouwen tegemoet.  

 


