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Nieuws December 2009 

 
JUBILEUMCONCERT 

 
Vrijdagavond 6 november zullen we niet snel vergeten. Die avond 
heeft het jubileumconcert van het vrouwenkoor DCBO, in de met 
veel publiek gevulde Breepleinkerk, plaatsgevonden. Het is een groot 
succes geworden waar we allemaal met veel plezier en een goed 
gevoel aan terugdenken. Dit succes is te danken aan een aantal 
factoren. De sfeer was fantastisch; het was een genot om naar de 
solisten te luisteren die prachtige werken ten gehore brachten; het 
mannenkoor dat ons bij diverse liederen ondersteunde waardoor er 
een bijzonder mooie 
klank ontstond; wijzelf, 
het vrouwenkoor 
DCBO dus, heeft heel 
mooi en met veel 
enthousiasme 
gezongen. En dan 
natuurlijk Lex die ons 
naar dit niveau heeft 
getild en iedereen heeft 
aangemoedigd om dit 
concert tot een succes 
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te maken. En dat is nog niet alles want toen iemand uit het publiek 
vroeg om dat bijzondere nieuwe orgel te demonstreren heeft hij, 
geheel onvoorbereid, werkelijk alle registers opengetrokken en 
zichzelf overtroffen met een “overdonderende” eigen improvisatie 
van ‘altijd is kortjakje ziek’, waarvan sommige luisteraars graag nog 
wat langer hadden willen genieten.  

 
 

 
Enkele reacties uit het publiek waren:  ‘ik wist niet dat jullie koor dit 
in zich had!!’, (wisten wij zelf eigenlijk ook niet maar Lex 
waarschijnlijk wel); ‘wat een goed gevarieerd programma’; ‘wat een 
geweldige solisten’; ‘we hebben ons geen seconde verveeld’; ‘we 
komen vast weer naar een volgend concert van jullie luisteren’. 
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Niet alleen het publiek, waaronder ons erelid Clasien Broekhuizen, 
maar wij allemaal, hebben deze vrijdagavond genoten van dit 
jubileumconcert. We hebben er dan ook met zijn allen keihard voor 
gerepeteerd. 

Het moge duidelijk zijn dat, voor een ieder die niet naar dit concert is 
komen luisteren, dit een gemiste kans is, maar wie weet komt er 
volgend jaar een herkansing!! 

 

Wanneer u in december dit parochieblad ontvangt is de feestdag van 
De Heilige Cecilia alweer voorbij. We hebben tijdens de 
eucharistieviering op zondag 22 november een heel speciaal, en door 
Lex bewerkt, Cecilialied gezongen. St. Cecilia, dat weet u 
ongetwijfeld, is de patrones van de (koor)muziek en de muzikanten. 
Maar weet u dit ook…: dat Cecilia eigenlijk per ongeluk 
patroonheilige van de muziek is geworden. In de volgende 
parochiebladen zal ik daar iedere keer iets over schrijven maar als u 
uw nieuwsgierigheid niet kunt bedwingen kunt u ook alvast een 
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kijkje nemen op internet: www.dick.wursten.be/caecilia.htm, of 
www.christianmusicians.be/fr.php/artikels/musiciens/cecilia1  

Op dit moment zijn we hard aan het repeteren om er met kerstmis 
weer een mooie viering van te maken. Dus dames, als u met ons mee 
wilt komen zingen, kom gerust, u bent iedere donderdagavond van 
19.45u tot 21.45u van harte welkom op de repetities in de 
Kruisvindingkerk.  

Klein intermezzo 
Als je spijt hebt van gisteren en bang bent voor morgen, probeer 
dan vandaag gelukkig te zijn. 

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris 

  
 


