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Nieuws oktober 2013 

Het jaarlijks koor uitje van DCBO. 
 

Op zondag 22 september zijn we als koor naar Rosmalen gegaan.  

Daar hebben we in de Laurentiuskerk gezongen. 

Nadat we een heerlijk kopje koffie hadden gekregen was het even inzingen 

en om 11.00 uur begon de eucharistieviering, voorgegaan door een priester 

en een diaken. En het ging fantastisch! De parochianen vonden het prachtig 

en wij vonden zelf ook dat het heel goed ging. Lex was trots op ons!    

Na afloop weer een 

lekker bakkie koffie 

met een lunchpakketje 

waar Riet voor 

gezorgd had. Heerlijk! 

Daarna gingen we op 

weg naar Woudrichem 

waar we met de pont 

naar Slot Loevestein 

voeren. Het was prachtig weer en een aantal mensen ging het kasteel in 

met zijn vele trapjes. De anderen bleven voor het kasteel waar ook 

voldoende te zien was en men op de terrasjes lekker in het zonnetje kon 

zitten om wat te drinken.  

Na twee uurtjes gingen we met de pont weer terug naar Woudrichem dat 

tegenwoordig bekend staat om de 

Dokter Tinus route. Kijkt u ook 

naar de gelijknamige tv 

uitzending op SBS 6? Die serie 

is dus opgenomen in 

Woudrichem. Het toerisme is daar 

flink toegenomen! 

Een grote groep is naar de 

dokterswoning gewandeld, de hele route lopen duurde te lang en we 

zouden gaan dineren in restaurant Bal-dadig. Een aanrader als je naar 

Woudrichem gaat! 
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Het restaurant is gespecialiseerd in 

gehaktballen. En ons diner bestond dan 

ook o.a. uit kleine verschillende 

gehaktballetjes. Heerlijk! 

 

Na bijna 2 ½ uur tafelen zijn we weer op 

weg naar huis gegaan waar we rond negen 

uur aankwamen. Het is een heerlijke dag 

geweest en iedereen had het naar zijn/haar 

zin. 

De activiteitencommissie werd met een applaus hartelijk bedankt! 
 

Zijn er dames die dit lezen enthousiast geworden om dit ook eens mee te 

maken? 

Kom gerust eens op de repetitieavond. Wij repeteren op donderdagavond 

van 19.45 uur tot 21.45 uur. Wilt u daarna lid worden, dan kunt u volgend 

jaar ook mee met zo’n gezellige dag! 

 

Om in uw agenda te zetten: in november zal het koor twee maal 

zingen.  

Op zondag 3 november (Allerzielen/Allerheiligenviering) én op zondag 

10 november. 

 

Francien Legerstee 

Secretaris DCBO. 

 

 


