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Nieuws Juli / Augustus 2012 
 

Als u dit stukje leest zijn we al begonnen aan de zomervakantie. 

Nog even een terugblik op de afgelopen twee maanden. 

Zondag 20 mei zijn we in het kader van ons jubileumjaar een dagje uit 

geweest en zijn we op uitnodiging van pastoor Bonte in 

de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk in 

Handel gaan zingen.  Dit is een mooie intieme 

bedevaartkerk waar op zondag nog steeds vier missen 

gevierd worden!! Wij hebben de laatste mis van half 

twaalf opgeluisterd en vooraf hebben we op verzoek van 

de pastoor een paar Marialiedjes gezongen. Achter de 

kerk ligt een processiepark waar twee routes zijn uitgestippeld. De ene 

route voert ons langs de 15 geheimen van de rozenkrans in de kapelletjes 

aan de rand van het park en op de andere route 

kunnen we de prachtige beeldengroepen 

van de 14 kruiswegstaties bewonderen. 

Een aantal leden heeft hier een wandeling 

gemaakt of zij hebben hier gewoon even 

gezeten om te genieten van de rust. In het 

bedevaartsseizoen wordt dit park dikwijls door 

pelgrims gebruikt om er een bidtocht te organiseren. Nadat we hier in dit 

park een broodje hebben gegeten zijn we naar het Boerenbondmuseum in 

Gemert gegaan. Een echte “aanrader” om een middagje door te brengen. In 

dit museum zijn we terug gegaan in de tijd en hebben ervaren hoe het leven 

er aan toe ging in een Peeldorp anno 1900. In 2012 is dit museum verkozen 

tot één van de leukste 

uitjes van Brabant! Wij 

hebben het hier ook heel 

erg naar ons zin gehad 

en… we hadden ook heel 

mooi weer!! Veel zon en 

een enkel piepklein buitje… 
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Als afsluiting van deze gezellige dag hebben we ons in restaurant Kota 

Radja in Gemert laten verwennen en hebben we ons tegoed gedaan aan een 

buffet met overheerlijke gerechten. Zo rond acht uur zijn we voldaan weer 

huiswaards gekeerd en kijken we al weer uit naar het volgende 

jubileumreisje!! 

 

                   
 

Zondag 10 juni heeft DCBO ter gelegenheid van het 40 jarig huwelijk van 

Jan en Riek Marijnissen, tijdens de viering de liedjes gezongen die zij 

graag wilden horen. Jan en Riek hebben dit zeer 

gewaardeerd en zij gaan ons op de laatste 

repetitieavond voor de zomervakantie verrassen met 

iets lekkers bij de koffie. Op deze avond repeteren we 

maar een half uurtje en de rest van de avond brengen 

we gezellig met elkaar door in de serre met thee, koffie en lekkers plus een 

hapje en een drankje (uit de ‘fooienpot’). 

 

                   
 

Ja, en dan is nu de zomervakantie aangebroken waarvan we allemaal gaan 

genieten. Voor sommige leden duurt deze periode iets te lang want zij 

missen hun gezellig avondje zingen maar voor een aantal andere leden zijn 

het een paar welkome weken om weer nieuwe energie op te doen want na 

de vakantie gaan we hard studeren aan nieuwe liedjes en pikken we ook 

weer wat liedjes op uit het bestaande repertoire. Kortom; het worden weer 

gevarieerde repetities in het nieuwe seizoen. Dus dames, lijkt het u iets om 

met ons mee te komen zingen, aarzel niet en kom vanaf donderdag 16 

augustus ’s avonds van kwart voor acht tot kwart voor tien gezellig mee 

repeteren in de Kruisvindingkerk. 
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DCBO wenst u allemaal een hele fijne vakantie. 
 

Klein intermezzo 

Wie de toekomst als tegenwind ervaart, loopt in de verkeerde richting. 

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris  

 


