
 

DOMINO CANTARE BIS ORARE 

 

- 1 - van 3 

Nieuws April / Mei 2012 
 

 

Misschien is het u al opgevallen dat we er weer een nieuw lid bij hebben. 

Marianne Schouten is de sopranen komen versterken. Haar entree is best 

wel bijzonder te noemen want op donderdag 16 februari dacht zij voor de 

eerste keer fijn mee te komen zingen maar dat feest ging niet door… want 

precies op die avond hielden we de algemene ledenvergadering en dan 

wordt de stem niet gebruikt om te zingen maar om te praten… Dat hebben 

we dus ook gedaan en Marianne heeft, nadat wij haar van harte hebben 

verwelkomd als lid van DCBO, gewoon gezellig met ons mee vergaderd. 

Op deze vergadering heeft Nada van der Aa, na een 

aantal jaren zeer sociaal en actief voorzitter te zijn 

geweest, de hamer overgedragen aan de nieuw 

gekozen voorzitter. Wij hebben Nada met een mooi 

boeket bloemen bedankt voor haar geweldige inzet.  

 

Nada….. nogmaals   BEDANKT !!!!  

 

 

 

Op deze ALV is Bert Kok door de leden unaniem gekozen als de nieuwe 

voorzitter van DCBO. Ja, u leest het goed, een man als voorzitter van een 

vrouwenkoor!! Maar voor ons is dit helemaal niet zo vreemd hoor want we 

hebben al twee mannen in het bestuur, namelijk de 

dirigent Lex en Anton als activiteitencommissaris. Bert 

past dus heel goed in ons bestuur en dat niet alleen; wij 

zijn ook heel blij dat hij de voorzittershamer heeft 

geaccepteerd!!     Bert….. WELKOM !!!! 
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Op woensdag 11 april hebben we afscheid genomen van Greetje Post. 

Tijdens de uitvaartdienst, waarin Marianne Schouten voorging, hebben een 

groot deel van de koren Semper Fidelis en DCBO gezongen. Greetje was 

meer dan 35 jaar een heel trouw lid van beide koren. Zingen was haar lust 

en leven. Wij zullen haar in herinnering houden als een lieve, altijd 

goedgehumeurde vrouw.  

 

 

       
 

 

Op 15 april bestond het vrouwenkoor 12½ jaar en op eerste paasdag heeft 

pastoor Bert van Tol daar een woordje over gezegd tijdens de paasviering. 

Ons erelid Clasien Broekhuizen was die dag ook in de Kruisvindingkerk. 

Zij had een mooie kaart voor ons gemaakt die zij zoals gewoonlijk 

helemaal vol had geschreven met lieve woorden, en als traktatie had zij 

ook nog een grote zak met paaseitjes meegebracht. Na de mis hebben we 

een paar groepsfoto’s gemaakt. Clasien en pastoor Bert van Tol wilden ook 

wel even poseren om te midden van ons gezellig op de kiek te gaan. 

Donderdagavond 12 april hebben wij, na een korte 

repetitie, een heel gezellig jubileumavondje gehad 

met hapjes en drankjes. Een paar leden van de 

activiteitencommissie hebben de overheerlijke hapjes 

gemaakt en weer andere bestuursleden zorgden 

ervoor dat iedereen de hele avond een drankje voor de neus had staan. 

De “Selvera’s”, oftewel het duo “niet mooi maar leuk” zongen een 

jubileumliedje, waarvan de tekst voor een groot deel was gemaakt door de 

broer van de ene helft van het duo. Zij werden door Anton, onze vaste 

accordeonist, begeleid. Natuurlijk hebben we ook met zijn allen leuke 

liedjes gezongen ondersteund door accordeonklanken die werden 

geproduceerd door Anton en bij sommige liedjes door Anton en Lex. 
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Zij speelden, heel bijzonder, samen op één 

accordeon!!! De een bewerkte het klavier en de 

ander bespeelde de basknoppen en zorgde voor de 

lucht in het instrument. Dat was lachen… We 

hebben veel plezier gemaakt, er was een fijne sfeer, 

kortom; het was een geslaagde avond. 

Alles, de hapjes en drankjes en ook de corsages die we met Pasen op de 

schouder gespeld hadden, werd uit de “fooienpot” betaald en daarom kreeg 

de vertaling van de letters DCBO voor deze ene keer de betekenis “De 

Centen Benne Op”……  

 

Klein intermezzo 

Loop met je gezicht in de zon, dan valt de schaduw achter je… 

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris  
 


