
2018. 

Nieuwjaarsconcert 2018. 

Het jaar 2018 werd ingeluid met een NIeuwjaarsconcert 
door de Koninklijke Harmonie Orpheus i.s.m. Gemengd 
Koor Resurrexit. In eerste instantie hadden we eind 2017 
ons jaarlijks kerstconcert in de Baselaer gepland, maar 
toen dit verzoek op onze weg kwam, hebben we binnen 
het bestuur daar direct positief op gereageerd.  Het 
succes was zo groot dat besloten werd om ook in 2019 de 
samenwerking met de Koninklijke Harmonie Orpheus aan 
te gaan. De Baselaer was haast niet groot genoeg om alle 
bezoekers te herbergen. 

Voor Resurrexit werd 2018 een jaar, waarin door ziekte 
en overlijden een aantal leden hun lidmaatschap nood-
gedwongen moesten beëindigen, onder wie ook ons 
oudste lid van 97 jaar. Twee leden die zich nog kort bij de 
vereniging hadden aangesloten, vonden jammer genoeg 
dat Resurrexit teveel repetitietijd besteedde aan het 
liturgische programma.       

Ledenwerving. 

Ondanks de artikelen voor ledenwerving via de wijk-
kranten en media en via bijlagen in het K.B.O. blad ‘ONS’, 
zal onze P.R en accountmanager H. Tausch trachten via 
persoonlijke benadering proberen nog leden te werven.  
Wellicht zullen we onze activiteiten moeten verminderen, 
maar zonder nieuwe aanwas zal het bestuur, zeker 
wanneer we geen kwaliteit meer kunnen bieden, de 
leden de trieste mededeling moeten overbrengen, dat 
Resurrexit noodgedwongen ophoudt te bestaan.  

Overige activiteiten. 

Desondanks wist Resurrexit in 2018 nog verscheidene 
activiteiten met succes te voltooien, waaronder de 
deelname aan de Tilburgse Muziekmarathon.  
Als tussendoortje waren we uitgenodigd om met de 
Museumplusbus naar het Cobramuseum in Amstelveen af 
te reizen, waarna we ’s avonds bij café-zaal Bierings de 
dag afsloten met een hapje en een drankje. Op deze 
avond hebben we ook jammer genoeg afscheid moeten 
nemen van onze begeleidster op piano en orgel, Cia de 
Backer-van Venrooij.  

Op de ‘Open dag’ in de Baselaer toonden we een  
Powerpoint-presentatie van 45 jaar Resurrexit.  
Ook waren we present bij de FTZ 55+ korendag  en wisten 
we samen met de jubilerende vereniging Les Amis de 
buurtbühne op te luisteren met een najaarsconcert op 
18-11-2018 in de Baselaer.  
Ca. negentig gasten hebben genoten van dit gezamenlijk 
optreden.  
 

Door het jaar heen hebben we nog een aantal liturgische diensten verzorgd voor de parochie Heikant/Quirijnstol en 
de Z. Petrus Donders-parochie. In de woon-zorgcentra Zonnehof en Het Laar hebben we de paasvieringen en 
kerstvieringen verzorgd. Voor de bewoners van Zonnehof mochten we tevens de herdenkingsdienst opluisteren. 

 
Nieuwjaarsconcert 2018 met Gemengd Koor Resurrexit 2018 

 
Nieuwjaarsconcert 2018; Koninklijke Harmonie Orpheus 
(detail)  

 
Muziekmarathon Resurrexit m.m.v. tonprater Maureen van 
Bavel.) in de Symfonie, Tilburg Noord 

 Buurtbühne Les Amis-Resurrexit, Baselaer 18-11-2018 


