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Ledenverlies. 

Het jaar 2019 werd afgesloten met nog eens een 

verlies van twee leden: Riek de Jezus-van der 
Weijden en Ciska van Lieshout-van der Weijden, 

twee zussen van elkaar. Het betekende dat weer 

bezien moest worden in hoeverre aanpassingen 
nodig zijn om met het huidige ledenbestand de 

activiteiten te kunnen ontplooien die in 2020 

gepland zijn. De ledenwerving heeft in 2019 amper 
tot resultaat geleid maar het bestuur blijft naar 

wegen zoeken zodat het ledenbestand weer wat 

aangevuld kan worden.   

Op 1 Januari 2020 werden we nu opgeschrikt door 

‘n overlijdensbericht van Harrie Cools, echtgenoot 
van ons gewaardeerd lid Maria Cools.   

Op 17 januari 2020 overleed op 93- jarige leeftijd 

ons rustend lid, Riki van Bavel-van Krey en op  22 
januari 2020 Mieke Voeten-Verschuuren  op 81- 

jarige leeftijd Zij was al 18 jaar lid van Resurrexit. 
Voor Riki en Mieke heeft Resurrexit de uitvaart 

opgeluisterd in de Petrus Donderskerk in Tilburg. 

Zowel de laatste wens van de fam. Voeten-

Verschuuren als van de familie van Bavel-van Kreij 

heeft Resurrexit gerespecteerd door hun de keuze 

te laten van de te zingen mis en liederen.  
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VAN DE REDACTIE. 

U kunt uw ideeën, uw foto’s en andere 
wetenswaardigheden, opsturen naar het 
email-adres: info@resuirrexit.nl  
 
Dit is de 7e editie. De volgende editie zal   
verschijnen na de zomervakantie 2020. 
Kopij aanleveren in word of pdf-formaat 
(.doc of .pdf), afbeeldingen en foto’s in .jpg 
of .pdf; aanleveren vóór 1-7-2020.  
Uw bijdrage is erg welkom. 
 
Redactie: Hans van Gils en Jan de Groot. 
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Ledenwerving, meer dan noodzaak. 
 

De zieken onder ons…  

 

De ouderdom komt met gebreken, is het spreekwoord en verschillende  leden van Resurrexit kunnen dat 

zeker beamen. Het is haast niet voor te stellen dat een vereniging in zo’n korte tijd zo’n grote tegenslagen 

krijgt te verwerken.  

 

Nog meer triest nieuws van eigen bodem wordt Resurrexit deelachtig door de ziekte van Hans van Gils, 

waardoor wij het vele werk dat hij voor ons verricht voorlopig niet meer kan doen. Een zeldzame spier-

ziekte werd hem noodlottig waardoor aanvankelijk zijn linker ooglid steeds naar beneden viel, maar na 

verloop van tijd ook zijn rechter ooglid. Medicatie bleek noodzakelijk maar deze had ernstige bijwerkingen, 

waardoor hij tussen de medicatie in slechts een uurtje op kon zijn en erger nog deze bracht nog andere 

nare kwalen met zich mee. Hij heeft voor de redactie in 2019 nog juist editie 6 kunnen voltooien, al had hij 

Jan de Groot bij voorbaat al laten weten dat het lange tijd in beslag zou nemen. 

Niet alleen de bijwerkingen van de medicatie werden hem noodlottig, nog meer leed viel hem ten deel 

toen hij na een nationale darmtest ook de uitslag kreeg die negatief bleek te zijn waardoor hij onder 

behandeling van de specialisten gesteld werd die een operatie noodzakelijk achten. De situatie na de 

operatie werd zo precair dat hij lange tijd in het ziekenhuis zal moeten verblijven. En de situatie 

verslechtert lichamelijk als geestelijk na acht weken ziekenhuis nog zienderogen.  

 

Wij hopen allen het allerbeste voor hem en wensen zijn echtgenote en Lucie, gewaardeerd lid van 

Resurrexit, veel sterkte toe. Namens de redactie wens ik en mijn echtgenote ook Lucie veel wijsheid toe. 

Ook Toos Brocken die in het Laar 

verblijft, zal waarschijnlijk niet 

terugkeren in de gelederen van 

Resurrexit.  Net na de verhuizing 

naar het Laar en het kort daarna 

overlijden van haar man, heeft haar 

indertijd zo aangegrepen, dat een 

langdurig rouwproces haar 

verhinderde haar activiteiten te 

hervatten.  Zij is daarna langdurig 

ziek geweest en meer dan een jaar 

geen repetitie van Resurrexit meer 

bijgewoond. En de laatste berichten 

die Resurrexit van haar heeft 

vernomen, zijn niet rooskleurig.  

Wij wensen ook haar van deze plaats 

beterschap toe. 

 

 

Toch heeft dit artikel in de wijkkrant ons mogelijk weer een nieuw lid opgeleverd. Hopelijk komen er nog 

meer kandidaten onze vereniging versterken. 

 
Wijkkrant Tilburg Oud Noord, februari/maart 2020 

Nieuws van het eigen front. 



 Pagina  3 

   

  

Het was het proberen waard! 

Het vergt natuurlijk wel wat werk, niet alleen het ver-

zorgen van de publiciteit voor wijkkrant, Stadsnieuws 

en Tilburgse Koerier, maar ook het vervaardigen van 

flyers en posters en de verspreiding  er van.               

We hadden daarvoor echte meezingers geselecteerd. 

Ondanks de publiciteit viel de opkomst ons erg tegen. 

Maar niet geschoten is altijd mis! 

 

Van de aanwezigen  die we gesproken hebben wilden de meesten zich niet meer binden aan een  

vereniging, derhalve geen wekelijkse repetities en er bleek weinig interesse voor religieuze 

muziek. Ook verspreiding van 1000 brandbrieven hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. 

Deze ledenwerving-actie heeft geen nieuwe leden opgeleverd. Voor het bestuur ligt nu de vraag 

wat moet anders om meer leden te werven. Het bestuur weet wat de leden willen en niet willen.  

 

Moeten we repetitietijden gaan verzetten en het risico nemen dat 

vele ouderen afhaken die ‘s avonds niet meer de straat op gaan? 

Moeten we religieuze muziek blijven zingen, nu de vraag naar 

koorzang in kerken duidelijk afneemt vanwege noodzakelijke 

bezuinigingen? Een aantal leden willen het niet missen. En ook 

niet te vergeten, het is een welkome aanvulling op de inkomsten 

van de vereniging. Het bestuur zal zich over dat dilemma moeten 

buigen.  

De herdenkingsdienst in Zonnehof op 31-10-2019 en de kerst-   

viering op 19-12-2019 is goed bezocht door ca. 80-100 bewoners. 

Het vertrouwen in Resurrexit is nog niet geheel geschaad, immers 

Carien Ansems-Schalks heeft namens woonzorgcentrum Zonnehof 

al toegezegd dat zij in 2020 op ons rekenen met de paasviering, 

herdenkingsdienst en de kerstviering,  

 

 

 

  

~ Tot nu toe ~ 
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Impressie FTZ 55+ korendag 

 

 

Voor het eerst waren er weer wat 

nieuwe koren te bewonderen, 

zoals het Pluskoor de Kempen, de 

Liederenkring en Surinaamskoor 

Pramisi.  

 

Bij de FTZ 55+ koren-dag werd pas 

echt duidelijk en zichtbaar hoe af-

geslankt onze groep nu was. 

Merendeel van de koren hebben 

een tekort aan aanwas. Ondanks 

de twee nieuwe nummers, mogen 

wij onze prestatie ‘goed’ noemen, 

al was Resurrexit wel de mindere 

van voorgaand theaterkoor,   

Muzemento, dat met een dertig 

tal leden een groot deel van het 

podum bedekte. 
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ACTIVITEITEN/ AGENDA 2020 

2019 2020 

Datum Aanvang Omschrijving 

23-02-2020 11.00 u Carnavalsviering in Petrus Donderskerk,  Enschotse- 

straat,  Tilburg 

17-03-2020 14.30 u Nostalgisch concert in de Eikelaar, Slimstraat 40,  

Udenhout 

09-04-2020 10.15u Paasviering woonzorgcentrum Zonnehof 

12-05-2020 14.45u Woonzorgcentrum De Clossenborch, Papenstraat 78,  

Hilvarenbeek 

September 11.00u Lit. viering in Petrus Donderskerk,  Enschotsestraat,   

Tilburg 

29-10-2020 10.15u Herdenkingsdienst woonzorgcentrum Zonnehof 

17-12-2020 10.15u Kerstviering woonzorgcentrum Zonnehof 

   

April 2021 planning Bijzonder passie-concert (mmv diapresentatie) 

 

A.L.V. 2020. 

Op 24-03-2020 zal de 

A.LV. gehouden worden, 

waarin de  resterende 

plannen voor 2020 -2021 

ontvouwd zullen worden.  

De ledenwerving zal 

zeker aan de orde komen.  
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                                                                          Het Jaar 2012. 

Het belooft een druk jaar te worden, waarin de 

festiviteiten van het veertig jaar bestaan 

uitgebreid in woord en beeld gebracht zullen 

worden. Natuurlijk kunnen wij u niet alle foto’s 

laten zien, want de veertigjarige historie is door 

Jan de Groot uitgebreid beschreven en het 

boekwerk zal bij de viering van het jubileum 

overhandigd worden aan de voorzitter. Ook zal 

er een presentatie getoond worden tijdens het 

jubileumconcert van de historie, verzameld en 

bijeengebracht via fotomateriaal, archief- en 

verhalen binnen  het koor en gedigitaliseerd 

door Jan de Groot en geprint m.m.v. Hans van 

Gils.  

Op 8-1-2012 bij het concert in woonzorg-

centrum ‘De Kievitshorst’ zullen foto’s gemaakt 

worden van het koor, bestuur en van de leden 

die veertig jaar lid zijn van de vereniging, onder 

wie Riki van Bavel en Gerard Stalpers. 

Waarschijnlijk zullen we niet alle foto’s  in deze 

editie kunnen vermelden. 

 
Nostalgische concerten 2012 
 

08-01-2012 14.30-16.30 u Zorgcentrum "Kievitshorst" Beneluxlaan 101 Tilburg  

14-03-2012 14.30-16.30 u Zorgcentrum "den Herdgang" Berlagehof 60 Tilburg 

04-04-2012 14.30-16.30 u Zorgcentrum "Padua" Paus Adriaanstraat 60 Tilburg 

05-06-2012 14.00-16.00 u Zorgcentrum "De Eikelaar" Slimstraat 40 Udenhout 

11-09-2012 14.30-16.30 u Zorgcentrum "De Vloet" Vloeiweg 85 Oisterwijk 

22-11-2012 14.30-16.30 u Zorgcentrum "De Heikant" Schubertstraat,  Tilburg 

Kerk gastoptredens 2012 

 

22-01-2012 10.00 uur H. Mis Mariakerk de Schans 122 Tilburg 

08-07-2012 10.30 uur H. Mis Het Heike Stadhuisstraat 6 Tilburg 

12-08-2012 10.30 uur H. Mis Het Heike Stadhuisstraat 6 Tilburg 

14-10-2012 10.30 uur H. Mis Het Heike Stadhuisstraat 6 Tilburg 

09-12-2012 10.30 uur H. Mis Het Heike Stadhuisstraat 6 Tilburg  

*Foto’s, genomen tijdens concert in woonzorgcentrum Kievitshorst 2012 

 

 

 

  

 

Activiteiten 2020 
Historie Resurrexit 2012 



 Pagina  7 

 

                                                    

                                                                       Kievitshorst 2012. 

 

 

 

 

  

 
Cia deBacker-van Venrooij en Maria 

Zijlmans 

 
Resurrexit o.l.v. Maria Zijlmans 

 

 

  

Historie Resurrexit 2012 

In dit jubileumjaar had het 

bestuur Hedwig Langeveld 

uitgenodigd om wat foto’s 

te schieten en in het bij-

zonder om een groepsfoto 

te maken van het voltallige 

koor o.l.v. Maria Zijlmans 

die sinds oktober 2010 

dirigent is van Resurrexit. 

Cia de Backer die sinds 

2006 het koor begeleid op 

piano en orgel, heeft haar 

aanbevolen.  

Hier ontmoetten wij de 

heer Janssen, een oud- 

secretaris van Resurrexit, 

die al geruime tijd in 

Kievitshorst verblijft, waar 

hij zijn laatste levensjaren 

doorbrengt.  

Ook mevr. Bax, erelid van 

de vereniging, verblijft al 

geruime tijd in woonzorg-

centrum  Padua en heeft al 

een gezegende leeftijd 

bereikt.  

Recent hebben we nog af-

scheid moeten nemen van 

Theo Perry, die op zijn 90e 

naar woonzorgcentrum de 

Reyshoeve is verhuisd en 

Jan van Bijnen die op 92-

jarige leeftijd om gezond-

heidsreden de vereniging 

moest verlaten en daar-

mee werd ook het lidmaat-

schap van Ria van Bijnen 

die de zorg van haar vader 

ter harte genomen heeft, 

vroegtijdig beëindigd.  
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                     Nieuws uit verenigingskringen en parochie Z. Petrus Donders.                                                  

                                  

 

 

 

 
 

Historie Resurrexit 2012 

 

Het is mooi geweest! 

Door pastoor Harry Stultiens. 

 

«Aan bijna acht jaar als pastoor 

en voorganger van deze mooie 

gemeenschap, de Vlas-pit, komt 

nu per 1 maart definitief een 

einde.  

En ik zal er niet veel naast zitten als 

ik denk dat zowel mijn hart als wel 

het uwe nu een beetje sneller klopt. 

Is het vol verwachting? Of is het 

met een beetje angst voor wat er 

allemaal staat te gebeuren? Ik hoop 

en bid dat we allemaal wat positief 

en openhartig mogen zijn.  

Elke verandering. elke reorganisatie  

vanwege het dalende kerkbezoek 

gaat steeds gepaard met onzeker-

heid over de toekomst en men 

vergeet dan soms dat ook de  

(kerk)koren daar deel van uitmaken 

Helaas heeft Harrie Stultiens  

wegens gezondheidsredenen de 

laatste missen in februari 2012 

niet meer kunnen voorgaan.  

Ook de overlijdensmis op 

zaterdagmiddag 18-2 van wijlen 

Tiny van Lent – van der Loop 

(familie van Jan van Baest), die 

door Resurrexit is opgeluisterd 

op verzoek van de familie, kon 

eveneens niet door Harrie 

Stultiens worden  voorgegaan.  

De woord- en communiedienst 

werd wegens vakantie van 

Maria Zijlmans geleid door ons 

eigen lid en dirigent Jan van 

Baest en begeleid door Cia de 

Backer.  
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Historie Resurrexit 2012 

 

Groepsfoto van Gemengd Koor Resurrexit in 2012 na het concert in huize Kievitshorst. 
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                                                                                               Even terug in de tijd. 

Resurrexit  is in de gelukkige omstandigheid dat zij in haar 40-

jarige loopbaan steeds over goede pianisten en/of organisten 

mocht beschikken. Zij had in haar vroegere verleden ook enkele 

goede solisten binnen haar gelederen onder wie o.a. José 

Santegoets en Jan van Baest, Jeanne Klarenbeek en ook Lisette 

Joore droeg in dit amateurgezelschap haar professioneel steentje 

bij. Het was de slagroom op de taart zoals dat wel genoemd 

wordt.  

Gerard Verhoeven heeft ca. 25 jaar het 

gemengd koor op uitstekende wijze 

begeleid; vervolgens was het de kundige 

‘Meeske’ die nog enkele jaren de toetsen bij 

Resurrexit heeft beroerd, waarna Ellen 

Walschots vanaf ca. 2003 tot 2006 haar 

diensten als pianiste aan Resurrexit heeft 

verleend.  

Het brengt daarom steeds weer een grote teleurstelling teweeg 

als er iemand vertrekt die zijn vak verstaat, goed kan zingen, of 
goed piano kan spelen. Het is dan zo jammer dat je door één  

onachtzaamheid of foute beslissing, goede stemmen of zelfs 
solisten kunt verliezen. Nog altijd wordt gesproken over de 
bezieling van Cor Joore waarmee hij het koor naar grote hoogte 

stuwde. Hij heeft Resurrexit met veel élan gebracht, daar waar 
het nu staat.  In 2006,  toen hij 75 jaar geworden was, heeft hij 

afscheid  genomen van het koor.  
 

Na een korte kennismaking met Phil Dolmans, 

die toch maar heel kort de tijd heeft gekregen 

om Resurrexit een nieuwe koers te laten 

varen, is Arie Koorengevel vanaf 2007 nog  

drie jaar dirigent geweest van Resurrexit. Hij 

had dan ook gezegd dat zijn directie tijdelijk 

zou zijn. Op piano en orgel worden wij vanaf 

die tijd uitstekend begeleid door Cia de 

Backer. Zij is één van ons geworden.  

 

 

Na het baanbrekend werk van Arie Koorengevel, hebben wij sedert oktober 2010 ook weer ‘n bekwame 

dirigente in de persoon van Maria Zijlmans, die met haar conservatoriumopleiding zowel op ‘t religieuze 

vlak als in de profane muziek en in musical het ouderenkoor naar bereikbare hoogten kan stuwen. Al 

deze dirigenten en begeleiders op orgel en piano zijn voor de leden van Resurrexit zo belangrijk geweest 

dat er nog dagelijks over de tijd van toen gerept wordt. En soms willen leden niet begrijpen dat je stem 

ook ouder wordt, dat je niet meer dezelfde hoogte kunt bereiken dan eertijds. Vele onder hen en ook 

oud-leden zijn op de uitnodiging voor het 40-jarig jubileumconcert ingegaan. En Arie Koorengevel vond 

het een hele eer om het koor te dirigeren bij het jubileumconcert, waarvan bericht in de volgende editie. 

 
Aan de piano: Gerard Verhoeven; op 
de achtergrond dirigent Cor Joore. 

 
Paniste Meeske  
 (van Halteren?),  

 
Ellen Walschots,  

pianiste / organiste  

 
Cor Joore  
(dir.1972-2006) 

 

Phil Dolmans (dir. 2006 
-2007) met naast hem 
Jan-Marie Wouters 

 
 Arie 

Kooren-

gevel 

 

Dirigent Maria Zijlmans  

 

 

Historie Resurrexit 2012 
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                                            Fragment uit de ledenvergadering van 2012 

 

 

 

 

 
Pianiste Cia de Backer-van Venrooij 

 
Het bestuur vlnr: Nel de Swart, Harrie 
Tausch, Toos Brocken, Antoon Ijpelaar, 
Willie Kapitein. 

 

 

Uit de ledenvergadering 

die in februari 2012 werd 

gehouden, kwam het 
teleurstellende bericht dat 

Cia de Backer Resurrexit op 
korte termijn (1-7-2012) 

zou verlaten. Voor menig 

lid kwam dit bericht zo 
onverwacht dat het amper 

te bevatten was, zeker nu 

zij in de afgelopen zes jaar 
een goede vriendschappe-

lijke band met het koor 
had opgebouwd. Zij was 

één van ons allen. Ook op 

het sociale vlak was zij zeer 
betrokken bij  de vereni-

ging.  

Vanzelfsprekend deed het 
bestuur er alles aan om 

haar voor het koor te 
behouden. Cia gaf ons te 

kennen om persoonlijke 

redenen te willen stoppen. 
Het sloeg in als een bom, 

maar we moeten haar 

beslissing respecteren. 
Omdat de leden het niet 

konden begrijpen en naar 

de oorzaak bleven vragen, 
heeft zij haar beslissing aan 

de leden toegelicht, waar-
na de repetitie om emotio-

nele redenen werd ge-

stopt. De koffie smaakte 
bitter. Het betekende dat 

het bestuur opnieuw op 

zoek moest gaan naar een 

pianiste/organiste.  

Historie Resurrexit 2012 
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            De jubilarissen, extra belicht in 2012. 
 

Piet Stalpers  runde in Tilburg een bakkerszaak, gevestigd  aan de Molenstraat 

120. Zijn zoon Gerard Stalpers is in de voetsporen van zijn vader getreden en 

heeft het bakkersbedrijf voortgezet. In bakkerstermen vertelt Gerard dan, dat 

het hard werken was, vroeg opstaan voor het bakken van het brood en niet te 

vergeten het lekkerste worstenbrood uit de Stalpers Bakkerij. Hierna moest hij 

dan weer op tijd aan de toer beginnen. Hij vertelde ons dat hij ze vroeger echt 

‘bruin gebakken’ heeft. Gerard heeft noodgedwongen de zaak voortijdig 

moeten sluiten.  

Misverstand. 

Gerard was al in 1966 lid van het kerkkoor van de Hoefstraat, waarvan zijn vader in het verleden 

voorzitter was. Gerard Stalpers is in 2006 gehuldigd als lid van Resurrexit toen hij 40 jaar bij het 

kerkkoor van de Hoefstraat was (fusie Groeseind-Hoefstraat), maar in 1972 stond het koor 

officieel ingeschreven als “Resurrexit” en er zal dus een en ander rechtgezet moeten worden en 

dus heeft Gerard nog iets te vieren, echter zonder gebak uit eigen bakkerij.  

Hij voelt zich nu erg thuis bij de bassen, na lange tijd bij de tenoren de ‘hoogste noot’ te hebben 

gezongen. Na de repetitie heeft hij niet zelden het grootste woord. Hij is de grote animator 

geweest op de reisjes naar Limburg en heeft zich in dat opzicht zeker onderscheiden, maar, daar 

waar nodig, heeft hij ook steeds een helpende hand toegestoken. En zijn inbreng bij het laatste 

Ceciliafeest was weer als vanouds. 

 

Riki van Bavel 1 is een van de gewaardeerde leden, die de felicitaties uit handen 

van het bestuur in ontvangst mag nemen. Zij is in juni 2012 veertig jaar bij 

Resurrexit en dus ook een van het eerste uur. Riki en  nog ‘n paar dames uit ons 

koor zingen verder nog bij het dameskoor van ‘De Vlaspit’, waarvoor zij mede 

huwelijksmissen en uitvaarten zingen en maandelijks de Eucharistieviering of 

Communiedienst opluisteren met muziek.  

Op 12 augustus 2011 is haar echtgenoot, Wim van Bavel, timmerman van 

beroep en vakbondsman in hart en nieren, op 87 jarige leeftijd overleden. De 

begrafenis heeft op 17 augustus 2011 plaatsgevonden in de kerk van “De 

Vlaspit”, waar zij bij haar overlijden bijgezet wilde worden.   

Resurrexit heeft op verzoek van Riki samen met het dameskoor de dienst opgeluisterd. Speciale 

dank zijn wij verschuldigd aan de heer Trimbach die het koor heeft begeleid. Wij wensen Riki en 

haar gezin en nabestaanden veel sterkte toe om dit verlies te dragen.  

Het mag duidelijk zijn dat wij als vereniging slechts één doel voor ogen hebben, dat slechts kan 

worden verwezenlijkt als we er samen plezier aan beleven en er samen voor gaan.  

Muziek is voor mijn leven als een kers op de slagroomtaart, is een bekend gezegde en zingen 

blijft een goed medicijn!   

 
1 Riki is overleden op 17 januari 2020 (zie in memoriam op pag.20). De uitvaart is door Resurrexit i.s.m. het door haar 
opgerichte dameskoor, opgeluisterd. 

 
Gerard Stalpers 

 
Riki van Bavel  

Historie Resurrexit 2012 

 40 JAAR 
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                                                        Jubileumreis, 2 juni 2012. 

 

De Weistar, party en kaasboerderij, 

annex museum te Maarsbergen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Historie Resurrexit 2012 

 

Ondanks het wisselvallig weer heeft iedereen kunnen genieten van een fantastische tocht door de drie 

provincies. En welke provincies we met de bus doorkruist hebben, daar waren de meningen, met name die 

van Gerard Stalpers in de bus sterk over verdeeld;  de uiteindelijke bestemming moest een verrassing zijn 

en werd geheim gehouden. De eerste stop via de Betuweroute was bij ‘De Weistaar’ te Maarsbergen,, een 

kaas- en party-boerderij en annex museum, waar werd genoten van ‘n kopje koffie of thee met gebak. De 

jubilarissen Riki van Bavel en Gerard Stalpers werden gehuldigd en daarna door de leden gefeliciteerd. 
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        Jubileumreis, 2 juni 2012. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Historie Resurrexit 2012 

Ook konden we een bezoekje brengen aan het museum en er werd uitgebreid 

verhaald over de wetenswaardigheden van het boerenbedrijf en de kaas-

makerij. Men liet zich het gebak goed smaken en eigenlijk had men hier nog wel 

wat langer willen vertoeven.  Maar er lagen nog meer verrassingen te wachten. 

Vooralsnog moesten we na een kort  bezoek aan het museum weer op tijd de 

bus in om in Scherpenheuvel  de lunch te gebruiken.  
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        Jubileumreis, 2 juni 2012. 

  

 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

  

 

Historie Resurrexit 2012 

Op de voorgrond Jan van Baest, onze tweede 

dirigent, linksachter Corrie van der Putten en rechts 

Riet Stalpers bewonderen het sfeervolle museum. 
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Restaurant Boszicht in 

Scherpenzeel 

De Betuwe en de kersenroute. 

Het weer was nog steeds onbestendig, maar zolang we in de bus zaten, kon het ons weinig deren. We 

reden langs prachtige lanen met majestueuze lindenbomen, eikenbomen en wat al niet meer zij. Hoe 

dichter we bij paleis Soestdijk kwamen hoe weelderig alles eruit kwam te zien. Nog altijd was de 

eindbestemming geheim gehouden. Het paleis Soestdijk, dat eerder nog voor het publiek opengesteld, was 

inmiddels weer gesloten. En vervolgens kwamen we in het Gooi terecht.  

Historie Resurrexit 2012 
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Eindbestemming ‘De Loosdrechtse plassen’. 

Uiteindelijk reden we met de bus door Tienhoven en stopten we in Oud Loosdrecht om ons in te schepen 
bij rederij Wolfrat voor een boottocht over de Loosdrechtse  plassen, waar we konden genieten van het 

uitzicht over ‘n stukje Hollandse natuur. In de boot werd door Jan de Groot een album aangeboden van de 
40-jarige historie van Gemengd Koor Resurrexit aan de voorzitter Harrie Tausch, geïllustreerd met foto-

materiaal dat in de loop der jaren is verzameld en gedigitaliseerd. Ook Hans van Gils heeft aan deze uitgave 
een grote bijdrage geleverd. Het was een hele klus en hopelijk is het de moeite waard geweest. 

Historie Resurrexit 2012 
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Historie Resurrexit 2012 

Iedereen genoot van een heerlijk drankje van het uitzicht over de Tienhovense en Loosdrechtse plassen. 
En wie niet op het dek verbleef wegens de koude wind, zat druk te bladeren in de vers van de pers      
gekomen historie en haalden prettige herinneringen op aan de tijden van weleer. 
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De feestvarkens nogmaals in het zonnetje 

  

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

  

Historie Resurrexit 2012 
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Resurrexit heeft de laatste jaren 
veel leden verloren, merendeel door 
overlijden, soms na een langdurig 
ziekbed, soms ook na een wat 
korter ziekbed. Ook zijn er 
verscheidene leden onder ons die in 
de afgelopen jaren hun partner, 
echtgenoot of echtgenote verloren 
hebben. Wij wensen nabestaanden 
en direct betrokkenen veel sterkte 
toe met het verlies.  

Namens de redactie condoleer ik 
Lucie van Gils met het verlies van 
haar man die op 15-3-2020 na een 
langdurig verblijf in ‘t ETZ-2Steden-
ziekenhuis is overleden. Hans van 
Gils was de designer van Resurrexit 
en redactiemedewerker van dit 
bulletin en oud-collega van mij. 
Moge hij de rust vinden die hij de 
laatste tijd heeft moeten ontberen.      

We staan ook stil bij de zieken 
onder ons die opgenomen zijn in het 
ziekenhuis of inmiddels al weer 
thuis zijn en de leden van wie wij 
wegens langdurige ziekte of ouder-
dom in de loop der jaren afscheid 
hebben moeten nemen.  

Wij hopen toch dat Resurrexit kan 
blijven rekenen op hen die de 
vereniging een warm hart toedragen 
al beseffen wij zeer dat er afspraken 
kunnen zijn die het bezoek aan een 
repetitie in de weg kunnen staan. 

Jan de Groot. 

In memoriam 2019/2020 

 
 


