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Nieuws Oktober 2009 

 
“Een dag met een gouden randje” 
(zie voor meer foto's onder "Foto's") 
  
Zo werd onder andere het “uitje naar Gemert” op zondag 6 september 
door een aantal koorleden genoemd en iedereen heeft deze dag als 
een heel gezellige, ontspannen, leuke, leerzame, kortom fijne dag 
ervaren. 
In het vorige artikeltje van dit parochieblad heb ik beloofd om over 
dit dagje uit te vertellen. 

 
Om 7.45 uur zijn we met de bus vanaf de Beukendaal vertrokken 
naar het Kasteel in Gemert. Daar werden we hartelijk ontvangen door 
pater Kees Bruin. In de kapel van het kasteel hebben wij tijdens de 
eucharistieviering, die werd voorgegaan door pater Kees Bruin, 
gezongen. Het was een bijzondere ervaring, heel intiem, om in een 
kleine kapel met een heel goede akoestiek te zingen.  
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De mensen in de 
kapel waren 
zichtbaar ontroerd 
door de Latijnse 
gezangen die we 
ten gehore 
brachten. Als 
openingslied 
hebben we “De 
dag gaat open” 
gezongen en 
“open” was niet 
alleen het thema van de dienst maar eigenlijk van de gehele dag.  

 
Na de mis werd er in 
de aula voor koffie en 
thee gezorgd. We 
hadden daar ook de 
gelegenheid om te 
lunchen. Hierna heeft 
Kees ons een kleine 
rondleiding gegeven 
door het kasteel. We 
zijn o.a. in de kelders 
en in een torentje, 
waar de maquette van 

het kasteel is, geweest. We waren ook onder de indruk van de manier 
waarop Kees in de ridderzaal over de historie van het kasteel 
vertelde. Heel interessant allemaal. Het is niet onwaarschijnlijk dat 
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wij het laatste koor zijn dat daar heeft gezongen want over een half 
jaartje zijn de huidige bewoners vertrokken en wordt het kasteel 
verkocht en krijgt het waarschijnlijk een andere functie. Na Kees 
bedankt te hebben voor zijn bijdrage aan het eerste hoogtepunt van 
deze dag hebben wij afscheid van hem genomen en zijn we naar het 
tweede hoogtepunt de kruidentuin VELT gewandeld. Daar werden 
we in een natuurtuin en sobere maar ontzettend gezellige 
workshopruimte ontvangen met koffie, thee en koek. We werden in 
twee groepen verdeeld. De ene helft ging onder deskundige 
begeleiding in de tuin kruiden knippen om daarna in de workshop je 
eigen samengestelde kruidenazijn te maken. De andere helft kreeg 
een rondleiding in de kruidentuin door een enthousiaste medewerker 
die heel veel interessants kon vertellen en ons allerlei kruiden liet 
ruiken en proeven. Bij de volgende ronde ging het uiteraard 
andersom zodat iedereen kon genieten van alles wat VELT te bieden 
heeft. En tussen haakjes, wij vinden het met z’n allen een aanrader 
om wanneer u in de buurt bent het zelf te gaan beleven. Aan het 
einde van deze middag, het zonnetje scheen nog steeds, zijn we naar 
het Oosters Specialiteiten Restaurant Kota Radja gewandeld. Dit was 
het laatste hoogtepunt van deze dag. Op aanraden van de 
activiteitencommissie, die daar een aantal weken eerder al van een 
voorproefje hebben genoten, is dit restaurant uitgekozen om de dag 
af te sluiten. Ik kan u verzekeren: het was helemaal TOP, heerlijke 
gerechten met ieder zijn eigen aparte smaak stonden opgesteld in de 
vorm van een buffet. Het oogde niet alleen geweldig, het smaakte 
ook allemaal voortreffelijk. En dan het toetjesbuffet… 
ongelofelijk…, 6 september was echt “Een dag met een gouden 
randje”. 
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En dan nu, op naar zondag 11 oktober want dan viert het 
vrouwenkoor DCBO haar 10 jarig jubileum in de Kruisvindingkerk 
met een feestelijke JUBILEUMMIS. Deze eucharistieviering wordt 
heel bijzonder want dan zingen we delen van missen van drie 
verschillende componisten, te weten; Don Lorenzo Perosi, Lex Grem 
en J.G. Rheinberger. Ook zingen we tijdens deze viering liederen en 
gezangen welke DCBO in de loop van deze 10 jaren graag heeft 
gezongen. We nodigen u daarom van harte uit om op zondag 11 
oktober om 10.30 deze jubileummis in de Kruisvindingkerk bij te 
wonen en na afloop een kopje koffie met ons te drinken.  
Klein intermezzo 
Geluk is onbetaalbaar, maar het kost niets om er van te genieten… 

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris  
 
 


