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Buurtbühne Tilburg Oud Noord met nieuwjaarsconcert 2019, 
Gemengd Koor Resurrexit i.s.m. Koninklijke Harmonie Orpheus in wijkcentrum de Baselaer.

Nieuws van het eigen front

Het Nieuwjaarsconcert op 13 januari 2019 
met de Koninklijke Harmonie Orpheus is 
succesvol verlopen. Het heeft even aan 
een zijde draadje gehangen of Resurrexit 
als organiserende vereniging wel aan dit 
Nieuwjaarsconcert kon deelnemen 
omdat het jaar 2018 afgesloten werd met 
‘n verlies van vijf leden door ziekte, overlij-
den en de gebreken, die een gezegende 
ouderdom mee brengen.
Evenals vorig jaar mocht Resurrexit het 
spits afbijten en bracht een programma 
op de bühne dat klassiek getint was met 
eveneens een solo van onze dirigent Wil 
van Leijsen uit de opera Traviata (aria van 
Germont) ; het koor zong enkele liederen 
van W.A. Mozart, waaronder: ‘Abendruhe’ 
en ‘Stay with me’ , een prachtige composi-
tie van Mozart (KV 222), later een hit van 
Vicky Brown. Het programma bevatte ook 
wat bekende volkszang van eigen bodem 
en wel van Toon Hermans: ‘Carolien’ en 
‘Notte belle Margarinetta’.

2019



Nieuws van het eigen front

7-9-2019: samenwerking/fusie in de vocale sector 
Op zaterdag 7-9-2019 organiseert het F.T.Z. een thema- 
ochtend of -middag, waarin onder deskundige leiding 
verenigingen kunnen deelnemen die daarin interesse 
hebben.

22-9-2019: H. Mis / Woord- en communiedienst. 
Op 22 september zijn we uitgenodigd om de H. Mis of 
communie-viering op te luisteren in de Petrus Donders-kerk 
aan de Enschotsestraat in Tilburg. Twee maal per jaar luiste-
ren we hier de H. Mis op.

24 -10-2019: herdenkingsdienst Zonnehof. 
In de zorgcentra is er altijd veel aandacht geschonken aan 
de viering van de Christelijke feestdagen en aan de herden-
kingsdiensten, waar dan ook de eigen, overleden bewoners 
herdacht worden. Op 24 oktober 2019 zijn we opnieuw te 
gast bij de herdenkingsdienst in Zonnehof. De diensten in 
de zorgcentra zijn uitsluitend bedoeld voor de bewoners 
zelf en diens familie en kennissen en de verzorgers. De 
herdenkingsdiensten in de kerken blijken steeds meer kerk-
bezoekers te trekken, omdat de mensen steeds meer gaan 
beseffen dat de vrijheid die wij bezitten een steeds groot 
goed blijkt te zijn. Het is een goed moment om ook in eigen 
kring de overledenen te gedenken.

8-11-2019: F.T.Z. 55+ KORENDAG 
Op vrijdag 8 november organiseert de FTZ opnieuw de 55+ 
koren-dag. In 2017 en 2018 is de F.T.Z. al uitgeweken naar de 
ontmoetings-ruimte ‘t Plein’, Tongerloplein, Udenhout, dit 
jaar in oktober vanwege het feit dat de lokatie in oktober 
niet beschikbaar is.

16-11-2019:  Themadag FTZ 
Aan deze themadag kunnen ook alle koren deelnemen. 
Hierin wordt door de F.T.Z. een thema behandeld, dat 
inspeelt op de huidige problematiek in de vocale sector. 
Ook kunnen koren met elkaar in contact komen en verbin-
dingen leggen.

Kerstconcerten en kerstvieringen. 
Op 8-12-2019 om 14.00 u vindt de Buurtbühne plaats van 
Resurrexit i.s.m. Les Amis voor een kerstconcert in MFA de 
Symfonie aan de Eilenbergstraat 250, Tilburg. 
Op 19-12-2019 vindt de kerstviering plaats in Zonnehof 
Op 24-12-2019 vindt de kerstviering plaats in Het Laar.

Petrus Donderskerk, Tilburg

Zorgcentrum Zonnehof



Nieuws van het eigen front

 

                                 ZING MEE MET  
           SENIORENKOOR RESURREXIT 
  DINSDAGMIDDAG 17 SEPTEMBER 
                        AANVANG 14.00u-15.00u 

 

NOSTALGIE VAN EIGEN BODEM, VOLKSZANG  
EN KLASSIEKE LIEDEREN  

 
  

 EEN  GRATIS CONSUMPTIE BIJ ACTIEVE DEELNAME. 

MIJN BRABANT                                         
(Brabants Bos en heidevelden) 
WEET JE NOG WEL DIE AVOND…. 
EDELWEISS 
OP DE PURPEREN HEI 
DROOMLAND 
DAS KLINGET SO HERRLICH 
HET KLEINE CAFÉ AAN DE HAVEN 

SLAVENKOOR 
DE HERDER 

O CAROLIEN 

NOTTE BELLE MARGARINETTA 

IK HEB EEN DROOM 
DAAR BIJ DE WATERKANT 

IK DROOM VAN BRABANT                 
(Wit gepleisterd huisje…..) 

 



Nieuws van het eigen front

Gemengd Koor Resurrexit zoekt 
enthousiaste zangers en zangeressen!

Dit is een BRANDBRIEF van Gemengd Koor Resurrexit.
Seniorenkoor Resurrexit is ontstaan in 1972 na sluiting van de kerk in parochie 
Groeseind, waarb� noodgedwongen een samenvoeging van het kerkkoor Groe-
seind en het kerkkoor Hoefstraat plaatsvond. Z� hee� in al die jaren een goede 
reputatie opgebouwd. Z� is nog alt�d actief op verschillende fronten en verzorgt 
jaarl�ks nog enkele liturgische vieringen voor parochies in �lburg Noord en �lburg 
Oud Noord.
Z� is ook een bekende in de verzorgingscentra met nostalgische concerten en 
verder publieke optredens in de w�kcentra en op de podia in �lburg. Resurrexit 
houdt repetitie in de Baselaer op dinsdag van 13.45u-16.00u.

Is R�u��it h� volgende koor dat haar  deuren mo� sluiten?
Door de geringe aanwas z�n w� op zoek naar nieuwe leden, die ons koor willen 
versterken. Iedereen is welkom en lee��d speelt geen rol, want Resurrexit hee� als 
l�fspreuk: “iedere lee��d hee� z�n charme”. 
Dus meld u aan b� onze voorzitter Jan Kapitein tel. 013 4550529 of via secretaris 
Jan de Groot tel. 06 83699026. Kom vr�bl�vend eens luisteren op de dinsdagmid-
dag (behoudens de schoolvakanties).

W� zien uw reactie met vertrouwen tegemoet!

o.l.v. Wil van Le�sen
begeleid door Ellen Walschots

Meer informatie op onze website: www.resurrexit.nl en via de mail: info@resurrexit.nl



ACTIVITEITEN 2019

Buurtbühne -Nieuwjaarsconcert Gemengd Koor 
Resurrexit i.s.m, Koninklijke Harmonie Orpheus.

Foto Buurtbühne Les Amis-Resurrexit op 18-11-2018 in wijkcentrum ‘De Baselaer’.

Datum  Aanvang  Activiteit / evenement  Aanwezig

13-01-2019 14.00u Buurtbühne Resurrexit i.s.m. K.H. Orpheus 13.30u

29-01-2019 14.45 u Klassiek/Nost. Concert,Antoniushof, Waalwijk 13.30u

16-04-2019 14.30u Nostalgisch concert Den Herdgang 14.00u

18-04-2019 10.15u Witte Donderdagviering in Zonnehof 10.00u

20-04-2019 15.00u Paasviering in Het Laar 14.30u

02-06-2019 10.30u Zondagsmis Mariakerk 10.30u

22-09-2019 11.00u Woord- en communiedienst Petrus Dondersketk, Tilburg 10.30u

24-10-2019 10.15u Herdenkingsdienst Zonnehof 10.00u

08-11-2019 NNB FTZ 55+ Korendag

08-12-2019 14.00u Kerstconcert Resurrexit i.s.m. Les Amis, MFA de Symfonie 14.00u

19-12-2019 10.15u Kerstviering in woonzorgcentrum Zonnehof 10.00u

24-12-2019 15.45u Kerstviering in dienstencentrum Het Laar 15.30u



2018 - tot nu toe

Foto-impressie van het Nieuwjaarconcert 2019 Resurrexit - K.H. Orpheus.

Het verlies van zeven leden in een jaar was een fikse dreun en het bestuur werd met de neus op de 
feiten gedrukt, nu bleek dat de balans tussen de partijen ernstig verstoord raakte. Twee leden die 
nog niet zo lang lid waren, vonden dat we teveel repetitie aan liturgie besteden en haakten af. 
Dankzij de komst van twee nieuwe leden was er toch nog hoop en konden we onze verplichtingen 
van 2019 met wat kleine aanpassingen binnen het repertoire nakomen.



2018 - tot nu toe

Foto-impressie van het Nieuwjaarconcert 2019 Resurrexit - K.H. Orpheus.



Historie Resurrexit

De lopende verplichtingen in 2011 bestonden grotendeels uit H. Missen 
en concerten in de zorgcentra. Ook stond er Resurrexit een SAK-concert 
te wachten. Maria Zijlmans, dirigente vanaf het moment dat Arie Koor-
engevel de dirigeerstok had overgedragen (2010) had grote plannen 
met Resurrexit. Als eindverantwoordelijke binnen de muziekcommissie 
had zij een zestal partituren besteld, waaronder “Somewhere” en 
“Tonight” uit de Westside-story. 
Sinds haar komst had Resurrexit drie nieuwe leden erbij gekregen, een 
welkome aanwinst voor de vereniging. Haar relatie had zich bij de 
bassen gevoegd en ook Gerard Mulders (bas) met zijn echtgenote 
Tonny Mulders (sopraan).

Het Jaar 2011

De leden van de muziek-
commissie (MC), bestaande 
uit: Jan van Baest 
(voorzitter), Nettie van der 
Stappen, Louise Pigmans, 
Annie van Nunen, Mieke 
Voeten en namens bestuur 
John Oude Wansink, zijn de 
mening toegedaan dat er 
op een SAK-concert kwali-
tatief betere muziek gepre-
senteerd moet worden. 

Ten behoeve van de zorg-
centra zullen er twee num-
mers van Toon Hermans 
worden toege-voegd: 
Carolien en Notte belle 
Margarinetta. Als slotlied 
werd ‘Houdoe’ zowat stan-
daard.

De MC had het best druk 
met de programmering 
van alle concerten. Er ston-
den dit jaar drie kerstcon-
certen op de agenda.

Op de volgende pagina 
vindt u het programma dat 
dit jaar in de zorgcentra 
werd gepresenteerd.

Datum Evenement / Liturgische dienst Aanvang

06-01-2011 Driekoningen: Wagnerplein, Westermarkt, 
 Willem II state. Duur per bezoek max. 1 u 14.00u

30-01-2011 Parochie Heikant/Quirijnstok 10.30 u

13-02-2011 Parochie H. Dionysius / Het Heike 10.30 u

27-02-2011 Parochie Petrus Donders 10.00 u

13-03-2011 Parochie H. Dionysius / Het Heike 10.30 u

10-04-2011 Parochie H. Dionysius / Het Heike 10.30 u

08-05-2011 Parochie H. Dionysius / Het Heike 10.30 u

13-02-2011 Parochie H. Dionysius / Het Heike 10.30 u

19-06-2011 Nostalgisch concert in zorgcentrum de
 ‘Bijsterstede’, Herbothstraat 2, Tilburg 14.00 u

10-07-2011 Parochie H. Dionysius / Het Heike 10.30 u

Zie Foto’s Fietstocht Oisterwijk tijdens de vakantie

14-08-2011 Parochie H. Dionysius / Het Heike 10.30 u

25-09-2011 Parochie Petrus Donders 10.00 u

09-10-2011 Parochie H. Dionysius / Het Heike 10.30 u

27-11-2011 Parochie Petrus Donders 10.00 u

11-12-2011 Parochie H. Dionysius / Het Heike 10.30 u

16-12-2011 Optreden in zorgcentrum Burchtweide, 
 Oisterwijk, Kerstconcert 19.30 u

21-12-2011 Kerstconcert in zorgc. Antoniushof, Waalwijk 14.30u

24-12-2011 Kerstviering H. Mis in het Laar 17.30 u



Historie Resurrexit

Het Jaar 2011

programma zorgcentra vóór de Pauze programma zorgcentra na de Pauze

Brabander ben ik H. van Eynthoven;
 arr. F. Soulier
Stay with me Music: W.A. Mozart; 
 arr. Ruud Bos
Daar waar de molens staan
Op de purperen hei Arr:Jacques Noyons
De Waldhoorn Fr. Silcher
Daar bij de waterkant Music by Tell Taylor
We’ll meet again
The English country garden Nn/ Maria
Grootvaders klok
The Rose Arr. Arie Koorengevel
Droomland Arr. A. Koorengevel
Intermezzo door Jan van Baest

Blue skies Irving Berlin
Rode rozen (rozen op trouwdag) Jantje Koopmans
Das klinget so herrlich W.A. Mozart
Kleine café aan de haven P. Kartner
Daar bij die molen J. van Laar
Het Brabantse land
Schön ist die jugend
Vier en twintig rozen Toon Hermans
Brabants volkslied Willem van Mook;
(waar de luchten wijder..) arr.: J. Klarenbeek
Sierra Madre del sur W. Roloff /
 bew. A. Koorengevel
Ik droom van Brabant (wit gepleisterd huisje)
slotlied: Houdoe

Fietstocht tijdens de vakantie



Historie Resurrexit

Het Jaar 2011

Speciaal voor de 25e editie van het seniorenfestival dat gehouden werd in hotel-restaurant 
‘De Druiventros’ te Berkel-Enschot werd het lied ‘Song of Peace’ ingestudeerd. Het was een 
lange zit. Het vredeslied ‘Song of Peace’ werd nog gezamenlijk gerepeteerd. Het ‘lang zal hij 
leven’ werd bovendien aangeheven voor de heer Frans Bartels die deze dag jarig was. Wat 
hij voor de amateuristische kunstbeoefening in Tilburg en met name voor de koren heeft 
gedaan, is met geen pen te beschrijven.

SENIOREN PRESENTATIE 2011



Historie Resurrexit

Het Jaar 2011
Art-Fact 2-10-2011

1  O Caroline  Tekst en muziek: Toon Hermans; 
 arrangement J. van Baest 
2  Notte Belle Margarinetta  Tekst en muziek: Toon Hermans; 
 arrangement J. van Baest 
3  Tonight uit ‘Westside Story  Muziek: L. Bernstein; 
 tekst: S. Sondheim / arr. William Stickle
4  Das klinget so herrlich  W.A. Mozart
5a  Eens zal de betuwe in bloei weer staan  Dolf Brouwers; 
 bewerking Jan van Baest 
5b  Wenen  Annie de Reuver; 
 bewerking Jan van Baest 
5c  Een dansliedje deint  Jacques van Tol; 
 muziek: Joop de Leur; bew. Jan van Baest
6  Ik droom van Brabant  Tekst: Karel van der Velden; 
 muziek Coen van Orsouw

Het juryrapport.
De aanwezige jury vond de 
gekozen stukken met de teksten 
van Toon Hermans en de arran-
gementen van Jan van Baest: ‘O 
Caroline’ en ‘Notte Belle Margari-
netta’ heel verfrissend klinken 
en men kon van de gezichten 
a�ezen dat de leden deze liede-
ren met plezier zingen.
Het ‘Tonight’ uit de Westside-
story vond de jury te hoog 
gegrepen voor het koor. Aan de 
dynamiek en de zuiverheid van 
dit nummer zou nog gewerkt 
moeten worden. Dit stuk zal 
zeker nog de aandacht krijgen 
dat het verdient, als het aan 
Maria Zijlmans ligt.

Programma SAK Concert 11-10-2011 in ‘De Druiventros’ 
aan de Bosscheweg; inzingen van 9.30u – 10.00u



Historie Resurrexit

Het Jaar 2011
Caeciliafeest 2011

Er waren dit jaar erg veel aanmeldingen voor opleuking van het Caeciliafeest, wat het jaarlijks gebeuren 
(voor zover de �nanciën het toelaten) door de eigen inbreng des te aantrekkelijker en leuker maakt.



Historie Resurrexit

Het Jaar 2011
Caeciliafeest 2011



Historie Resurrexit

Het Jaar 2011
Caeciliafeest 2011



Historie Resurrexit

Het Jaar 2011

Zorgcentrum Burghtweide.

KERSTPROGRAMMA d.d. 16-12-2011,
aanvang 20.00 uur in Burchtweide, Oisterwijk

o.l.v. dirigente M. Zijlmans met aan de piano Cia de Backer

Nu zijt wellekome (samenzang)  Arr. Jan Vermulst
O Heiland reiss die Himmel auf  Heinrich Fidelis Müller
Lied der Hirten  Heinrich Fidelis Müller
Leise rieselt der schnee  Eduard Ebel; arr.: Hermann Erdlen
Engelenzang  G.A. Schulz
O du Fröhliche  Arr. Jo Ivens
Gegrüsset seist du Maria  Heinrich Fidelis Müller
Veni Jesu (Italiaanse tekst)  M. Cherubini
Cantique de Noël (Minuit Chrétien)  Adolphe-Charles Adam
Let it snow  Charles Wood
Weihnachtsjubel  Heinrich Fidelis Müller

Pauze

Uff’m Berge da geht der Wind  Cia de Backer en Winny van der Loo
Away in a manger  Cia de Backer en Winny van der Loo
Hark! The herald angels sing Cia de Backer en Winny van der Loo
Song of Peace  Finlandia
De herdertjes lagen bij nachte  Bundel pag. 340
Transeamus  Hubert Cuypers
Golden Slembers  Arr.: Th. Timy
Stille Nacht / Die Geburt (Duits)  Heinrich Fidelis Müller
Joy to the world  Arr. Händel; Isaac Watts
Jingle Bells
afsluiting
We wish you a merry Christmas  Music: Chad Criswel

Kerstconcert Burchtweide.

Het kerstconcert stond o.l.v. 
Maria Zijlmans en werd bege-
leid door Cia de Backer van 
Venrooij. We brachten ca. 20 
kerstliederen ten gehore.

Na de pauze soleerde Winnie 
van der Loo, onder begelei-
ding van Cia, met drie kerst-
liederen:

1. Auf dem Berge da geht der 
Wind;

2. Away in a Manger;

3. Hark! The herald angels 
sing. 
Het concert was mede tot 
stand gekomen door Cia de 
Backer-van Venrooij.



IN MEMORIAM

 Opnieuw wordt Gemengd Koor Resurrexit opgeschrikt door het droevige bericht dat Riekie Wijdemans, 
weduwe van Piet Wijdemans, plotseling op donderdag 4 oktober 2018 is overleden; Riekie heeft een 
leeftijd van 86 jaar bereikt.

Zij was lid van twee koren. Zij heeft de repetitie op dinsdagmiddag 2-10-2018 van Resurrexit nog 
mogen meemaken en zij was die middag in eern vrolijke stemming. Toen Riekie de volgende dag echter 
niet op de repetitie van de Tilburgse zangvereniging Cantabile verscheen, is de familie gealarmeerd. 
Blijkbaar is zij vermoeid geweest en is in een stoel gaan zitten en gewoon ingeslapen zonder dat zij 
afscheid heeft kunnen nemen van haar dierbaren. Cantabile heeft op verzoek van de familie de crema-
tie opgeluisterd op haar repetitie-middag op woensdag 10 oktober tezamen met een groot aantal 
leden van Resurrexit. Beide koren hebben gezamenlijk een aantal prachtige liederen tijdens de crema-
tie ten gehore gebracht..

Riekie had zich in 2018 nog verdienstelijk gemaakt voor Resurrexit met het maken van de rode sjaals en 
de rode stropdassen voor de heren. Zij had van jongs af aan een passie voor de mode en is begonnen 
als stopster in de textiel; in de textielfabriek ontmoette ze haar Piet met wie ze in 1956 trouwde. Ze 
kregen samen twee zonen: Jan en Eric. Toen Piet in 1999 overleed, brak er een moeilijke tijd aan voor 
Riekie. Toch heeft ze de draad weer op weten te pakken. Ze was ontzettend trots op haar drie kleinkin-
deren: Nathalie, Sander en Aaron. Uit de periode dat zij als vrijwilligster werkte voor het Tweestedenzie-
kenhuis heeft ze het koorlid Jan Geerts leren kennen en met hem heeft ze nog vele mooie jaren volop 
van het leven genoten. Daarna is ze lid geworden van Cantabile en sinds september 2014 was zij ook 
lid van Resurrexit. Moge zij rusten in vrede.



AANBEVELENSWAARD

Wordt woensdagavond jouw Orpheusavond?

Is jouw instrument te lang niet uit zijn koffer geweest?
En ben je op zoek naar een leuke muzikale uitdaging?
Of zoek je een goed harmonieorkest waar gezelligheid ook in 
het vaandel staat?  Dan bij je bij Orpheus aan het juiste adres.

Meet en Greet.
We nodigen je van harte uit om eens geheel vrijblijvend kennis te komen maken. Dat kan op onze Meet 
& Greet die op woensdag 4 september plaats vindt. We bieden je de gelegenheid mee te spelen en 
aansluitend aan de repetitie organiseren we een gezellige pubquiz!
Ook kunnen we je voorafgaand de bladmuziek mailen, zodat je je optimaal kunt voorbereiden. 
Tot binnenkort!

•  Meet & Greet met Orpheus
•  Woensdag 4 september 2019, aanvang 20:15;
•  Locatie: Wijkcentrum de Baselaer, Hoefstraat 175 t Tilburg;
•  Aanmelden via pr@khorpheus.nl of bel met onze secretaris Amber Riel via 06 28 23 99 21 .

Koor- en muziekgezelschappen.
Onder de muziek- en koorgezelschappen bevinden zich zeker koren die qua levensvatbaarheid 
het zeer moeilijk hebben, met name de kerkkoren en de koren die afhankelijk zijn van de inkom-
sten via de parochie-binding of inkomsten uit liturgische diensten. Sinds de reorganisatie van de 
kerken ten gevolge van het verminderde kerkbezoek en de veroudering van het pastoraat zijn er 
steeds minder kerkkoren nodig voor de liturgische diensten. Deze koren, waaronder ook de 
Gregoriaanse koren die zich ten doel gesteld hebben om het cultureel erfgoed in stand te houden, 
moeten noodgedwongen stoppen, fuseren of een andere richting kiezen. In de meeste gevallen 
betekent het stoppen, zeker voor de koren, waarvan de leden al een hoge leeftijd hebben bereikt. 
Dit geldt ook voor de seniorenkoren die geen of niet alleen liturgische muziek uitdragen. Ook is 
het aantal harmonieën en fanfares in Tilburg in aantal sterk afgenomen.

Wordt dinsdagmiddag jouw middagje koorrepetitie bij Resurrexit?

TILBURG

•  Kom gezellig luisteren. Onze repetitie  
 is vrijblijvend te bezoeken.

•  Zing mee met het Gemengd Koor   
 Resurrexit op de repetitiemiddag.

•  Een maand lang zonder enige contributieverplichting

•  Locatie: Wijkcentrum de Baselaer, Hoefstraat 175 te Tilburg;

•  Aanmelden via onze website of via email: info@resurrexit.nl
 Volg ons via onze website www.resurrexit.nl Bekijk onze nieuwsbrieven, onze mededelingen  
 en aankondigingen van concerten of bel ter kennismaking naar onze voorzitter Jan Kapitein,  
 tel. 013 4550529 of naar het secretariaat: Jan de Groot tel. 06 83699026 .

•  Meezing-middag op 17 september vanaf 14.00u - 14.30u.


