2017.
Het nieuwjaar werd ’s avonds om 19.00u ingeluid bij woon-zorgcentrum Eikendonk te Waalwijk met een concert
dat een mix was van liederen die betrekking hebben op het Nieuwe jaar en na een korte pauze volgde enkele
nostalgische liederen. Op 2 februari waren we te gast bij woon-zorgcentrum de Reyshoeve, waar we hartelijk
werden ontvangen en een goed gevulde recreatieruimte genoot van de Nederlandse volksmuziek.
De samenwerking met het Heyhoefkoor in het kader van de buurtbühne werd
in 2017 voortgezet met een Buurtbühne-concert, dat gehouden werd op 13
maart in wijkcentrum de Heyhoef, waar eveneens meer dan 150 bezoekers
op af gekomen waren. Ook de grote zaal van de Heyhoef kan gemakkelijk 150
bezoekers herbergen. Het was een prettige samenwerking die nu ten einde
was gekomen. Een nieuwe uitdaging wachtte ons, immers de Koninklijke
Harmonie Orpheus had na de vakantie contact gezocht met Resurrexit om een
gezamenlijk concert te houden in de Baselaer omdat beide koren daar thuis
zijn. Het concert zou eveneens plaats vinden in het kader van de Buurtbühne
en zou op 14 januari 2018 worden uitgevoerd. Voor ons was het zaak om met
de voorbereidingen zo spoedig mogelijk te beginnen.
Enkele leden van Resurrexit hebben ook aan de Koningsdag actief
meegewerkt en hebben de activiteit als zeer amusant ervaren; het was voor
hen een geweldige gebeurtenis, die zij niet hadden willen missen.

Het Lenteconcert in het kader van de
Muziekmarathon kreeg een heel ander
karakter dan het gewone concert. Het
concert dat door Resurrexit werd
uitgevoerd, werd afgewisseld door een
entertainer, wiens hart geheel bij de
muziek ligt en al amateur solistisch heel
goed uit de verf komt. En de muziek die
werd gebracht uit de 50er en 60er jaren
gaf een feestelijke sfeer aan het
evenement en gaf tevens aan de
bezoekers de gelegenheid om de
dansvloer op te gaan. Het aanwezige
publiek was zeer enthousiast. Het
concert werd gedirigeerd door Arie
Koorengevel, omdat Wil van Leijsen
herstellende was van een enkelbreuk.
Ook een paar H. Missen in de Mariakerk vielen deze voormalige dirigent van Resurrexit ten deel. Het jaar 2017
kende voor Resurrexit veel tegenvallers, met name door de vele zieken waarmee we dit jaar te kampen hadden en
een uitvaart van Nies van Berkel en Piet Brocken. Van de laatste hebben we de uitvaart verzorgd in de kerk van
het Heike.
De repetities tot de vakantie werden bij afwezigheid van Wil van Leijsen door Cia de
Backer geleid. Na de vakantie namen we deel aan de ‘Open dag van de Baselaer’,
waar we meer dan 45 jaar ‘thuis’ zijn, een dag met veel vermaak en activiteiten die
door de eigen verenigingen van de Baselaer werden uitgevoerd. Het laatste concert
in 2017 stond in het teken van de FTZ 55+ seniorendag, dat in het ontmoetingscentrum van het Plein in Udenhout plaats vond. In Zonnehof verzorgden we de
kerstviering en traditioneel werd het jaar afgesloten mrt de kerstviering in Het Laar.

