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Na de zomervakantie zijn we van start gegaan met het instuderen van 

nieuwe liedjes en zo langzamerhand gaan we ook werken aan het 

kerstrepertoire. We gaan er weer een gezellig seizoen van maken. 

We vinden het fijn dat we weer een nieuw koorlid mochten verwelkomen, 

Ria van der Burg is na de zomervakantie de alten komen versterken. 

 

Afgelopen zaterdag 29 september hebben we het jubileumreisje gehad. Een 

fantastische dag en geweldig georganiseerd door onze 

activiteitencommissie. ’s Morgens vroeg zijn we vanaf de Beukendaal met 

de bus vertrokken naar Hoorn en van daaruit ging de rit met een 

museumstoomtram naar Medemblik. Tijdens deze 

tocht werden we getrakteerd op een kopje koffie met 

gebak. Het was een hele leuke rit en we gingen 

allemaal even “terug in de tijd”, een bijzondere 

ervaring om van A naar B te boemelen! In Medemblik 

hadden we een uurtje de tijd om door het stadje te 

wandelen en daarna gingen we naar de haven waar de 

boot al klaar lag om ons naar Enkhuizen te brengen. Tijdens deze bootreis 

hebben we genoten van een Westfriese broodmaaltijd. Gelukkig waren de 

weergoden met ons zodat we zowat de hele tocht buiten, en zelfs op het 

bovendek, in het zonnetje konden doorbrengen. 

Vanuit Enkhuizen zijn we met de bus naar 

Volendam gegaan waar we wat vrije tijd hadden om 

bv. over de dijk te wandelen of een terrasje te 

pakken. In de late namiddag zijn we richting 

Buitenkaag gegaan waar we dit super gezellige en afwisselende reisje 

hebben afgesloten met een diner in restaurant Kaagzicht. Het was een TOP 

dag!! 

 

Het is me het jubileumjaar wel zeg! Niet alleen het vrouwenkoor DCBO, 

maar ook Lex, onze dirigent, had een jubileum te vieren. Op 14 oktober is 

Lex tijdens de zondagviering door het kerkbestuur in het zonnetje gezet 
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omdat hij al vijftig  jaar organist is. Dhr. Claudius van ’t 

Westende Meeder heeft hem toegesproken en een 

presentje overhandigd. Na afloop van de viering was er 

achter in de kerk een receptie waar een ieder de 

gelegenheid had om Lex te feliciteren. Omdat DCBO op 

die zondag toch al moest zingen konden we deze 

verrassing, die men voor Lex in petto had, mooi geheim 

houden. Pater Charles ging voor en heeft de mis aangepast aan dit jubileum 

en hij heeft in zijn preek op een mooie en leuke manier gememoreerd aan 

de inzet van Lex gedurende die vijftig jaar als organist in de 

Kruisvindingkerk. Pater Charles richtte ook nog even het woord tot Loes 

en prees haar voor de steun die zij aan Lex geeft met het mooie 

spreekwoord: achter een groot mens staat een sterke vrouw. Ook de koren 

RTTL en DCBO hebben er samen aan meegewerkt om 

Lex te verrassen. Zo werd hij in de bloemetjes gezet 

en kreeg hij een fles bubbels met bijbehorende glazen 

en hebben een aantal leden van de koren teksten 

gemaakt voor een proloog en de voorbeden. De tekst 

van het slotlied en de begeleidings cd zijn door leden 

van RTTL gemaakt en het lied werd gezamenlijk door de koren gezongen. 

Volgens Lex klonk het fantastisch en dat vonden wij zelf ook.  

Na deze zondag hebben Lex en Loes ons op de repetitieavond getrakteerd 

op iets lekkers bij de koffie. DCBO heeft zich ook niet onbetuigd gelaten 

en op deze avond het zonnetje nog een keer voor hen laten schijnen en er 

een gezellige avond van gemaakt met een drankje, een knabbel en een 

babbel. En… als vrienden onder elkaar is er met de pet rond gegaan en 

hebben we Lex en Loes een cadeau gegeven waar ze samen van kunnen 

genieten. 

 

De eerstvolgende bijzondere repetitieavond is op 22 november, dan vieren 

we het St. Ceciliafeest. Daar maken we traditiegetrouw een gezellige 

avond van en op zaterdag 8 december gaan we met z’n allen naar de 
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“Carols aan de Maas” in de Laurenskerk. Het is de laatste keer dat we dit 

kerstspectakel mee kunnen maken en dit is tevens het laatste jubileumuitje 

van DCBO. 

 

U merkt wel dat het er bij DCBO gezellig aan toe gaat, maar dat niet 

alleen, we repeteren ook altijd met veel plezier en vinden het steeds weer 

een uitdaging om nieuwe liedjes en missen in te studeren. 

Dus dames, wilt u die uitdaging ook aan gaan, kom dan gerust eens op 

donderdag naar de repetitieavond van DCBO. U bent van harte welkom. 

 
 

Klein intermezzo 

Vrienden zijn mensen die vragen: hoe gaat het? en dan wachten op het 

antwoord…. 

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris  
 


