
VERSLAG BUSTRIP NAAR OUDENBOSCH en DRIMMELEN     

Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St.Caecilia” Nieuwstadt 

Zondag 05 juli 2015 

Na een week puffen met tropische warmten van ruim 30° verzamelde het Koor 

zich op deze zondagmorgen met normale temperatuur van ca. 21° voor het 

Gemeenschapshuis. 

We zouden vandaag een bustrip maken naar: 

I. Oudenbosch met de bekende basiliek. 

II. Drimmelen met lunch en boottocht door Nat.Park “de Biesbosch”. 

Tegen 8.00 stond een mooie ruime dubbeldeks bus gereed van de fa.Schlangen 

uit Kerkrade met Chauffeur Lambert Meurs. 

Onze eigen organisator Meriam zorgde via een deelnemerslijst dat er geen 

verstekelingen aan boord konden komen. 

Zelf reed ze met haar man en passagier sopraan Marij per auto naar onze 

bestemming. 

Met 74 personen vertrokken we om 08.15 vanaf ons verenigingslokaal via 

de A2 richting Oudenbosch. 

Onze chauffeur wenste ons een plezierige dag toe. Helaas voor onze 

voorzitter Jacques begon de geluidsinstallatie rare pieptonen en andere 

ons niet bekende geluiden te maken. Zijn welkomstwoord werd dus uitgesteld! 

De heenreis liep voorspoedig met nu en dan een kakofonie van geluiden. 

Daverende en schaterende lachexplosies volgden zich regelmatig op. 

Tenor Jan en bas Frans waren regelmatig te horen. Alt Marij strooide weer 

met humoristische opmerkingen etc.  

Guido trok zich terug op de niet bezette 2 achterbanken in rustpositie.  

Jacques en Ine confereerden samen over het wel en wee van ons koor. 

Bas Harrie en alt Annie zaten samen knus met elkaar in gesprek. 

Sopraan Wies vroeg of er nog een single heer in de buurt zat en vleide zich 

vervolgens neer naast tenor Wim. 

Alles met al een zeer gezellige bustrip. 

Jacques kon bij aankomst te Oudenbosch (ca.10.00 uur.) alsnog zijn   

welkomstwoord in de bus via de herstelde installatie kwijt. 

De ontvangst in de basiliek “H.H.Agatha en Barbara” was zeer gastvrij. 

Van 10.00-10.30 werden we in “De Pilaar” met koffie/thee ontvangen. 

Tevens werd ruim gebruik gemaakt van de toiletten.,., 

Hierna werd het koor met aanhang de basiliek binnengeleid. 

Ondanks diverse afwezige leden (vakantie/ziekte), trad het koor op met 

16 sopranen, 12 alten, 8 tenoren en 8 bassen. 

Bij het inzingen was het even schrikken. Het geluid resoneerde erg. 

Maar onze Ine loste dit snel weer op; wel was het belangrijk goed op de 

dirigente te letten!! Om 11.00 uur begon de Eucharistieviering met 

samenzang uit het lokale groene boekje.”U,Heer, zij lof gebracht” 

De H.Mis werd gecelebreerd door pastoor Michael Prasing afkomstig uit Venlo 

met onze Pastoor/deken Geert Lauvenberg. 

Als ordinarium werd de “Festmesse van Nussbaumer” gezongen. De 

tussengezangen waren “Das Morgenrot”(B33) en “Alleluia ,zingt voor de Heer” 

(B 106). Indrukwekkend was na de preek ook het gezamenlijk gezongen 

“Credo”! Als “Offertorium” werd “Wees gegroet,Maria” (A6)gezongen en na de 

concecratie het “Pater Noster” (B4). Tijdens de Communie uitdeling werden 

“Ubi Caritas et Amor”(B101) en “A Throneroom for Your Glory” (B7) gezongen. 

Als slotlied werd gezamenlijk uit het groene boekje “Zingt voor de Heer van 

liefde en trouw” gezongen. 



De Pastoor dankte het koor voor hun prachtige opluistering van de H.Mis. 

Als Limburger kon hij het niet laten ons kort in onze eigen taal toe te 

spreken. Wij waren een “speciaal” koor; het groeide nog steeds!.,., 

Als toegift werd “Praise the Lord” gezongen met aansluitend een daverend 

applaus van de vele aanwezigen in deze viering. 

Na afloop werd het koor in drieën gedeeld en kreeg iedere groep een 

rondleiding in de basiliek. Het werd een zeer leerzame en interessante 

rondgang met zeer deskundige gidsen. 

De Koepelkerk werd v.a. 1865 gebouwd naar een ontwerp van architect 

P.Cuypers. Het gebouw is 16 x kleiner dan “grote broer” St.Pieter in Rome. 

De voorgevel werd een replica van de Sint-Jan van Lateranen. 

We namen hartelijk afscheid van onze gastheren. 

Voor het 2e gedeelte van deze dagtocht vertrokken we tegen 13.15 richting 

Drimmelen. De bus reed binnendoor via bochtige wegen Noordoostwaarts. 

Om ca. 13.50 arriveerden we aan het Café-Restaurant “’t Voske” te 

Drimmelen. (Bekend door zijn “liniecrossers” tijdens de 2e W.O.) 

In de laatste bocht moest onze chauffeur uiterst voorzichtig langs een te 

kort op de kruising geparkeerde Franse personenwagen laveren. Het lukte 

wonderwel!!  

In het etablissement werden we getrakteerd op een eenvoudige maar aangename 

en gezellige lunch. Een in de buurt wonende en aanwezige Nieuwstadtse werd 

opgenomen in het gezelschap. Er werd heel wat gekeuveld tijdens en na deze 

maaltijd. Buiten stak een stevige stormwind op gepaard met een behoorlijke 

golfslag op de langs stromende rivier “de Amer”. 

Iets over 15.00 uur meerde ons “partyschip” van rederij “Zilvermeeuw 6” af. 

Met wapperende haren en stevig lopend tegen de stormwind liepen we via de 

uitgelegde loopplank het schip op. Gelukkig bleef het wel droog, met af 

en toe wat zon.! Het schip had 3 dekken, met als bovenste het panoramadek. 

De onderste en middendekken waren overdekt en voorzien van bars etc. 

Ca. 15.20 vertrok de boot via de “Amer” en brede “Spijkerboor” het 

natuurpark in. 

Het overgrote deel van ons gezelschap hield zich op het onderste dek. 

De drank en spijs smaakten heerlijk.,.,. 

De “Biesbosch” is een wetland van 10.000 ha. groot. We voeren via het 

“Steurgat” de “Ruigt” (boswachterswoning) binnen. Het vaarwater werd nu 

behoorlijk smal met prachtige vergezichten en dicht begroeide oevers.  

Er werd veel gefilmd en gefotografeerd, vooral op het panoramadek. 

We kwamen langs de uitgebreide spaarbekkens “De Gijster” en “Gat van 130”. 

Bij sommige waterbochten moest de kapitein uiterst voorzichtig 

manoeuvreren. 

Via “Gat van de Noorderklip” en het eiland “Rietplaat” voeren we door 

“het Gat van 130” weer de “Amer” in. 

Om 17.15 meerde onze schuit weer af op de aanlegsteiger van vertrekpunt  

’t Voske”. 

Onze bus met chauffeur Lambert stond reeds gereed voor vertrek. Nadat 

iedereen weer aanwezig was in de bus gaf Jacques het vertreksein. 

De terugreis begon om 17.35 met aanmerkelijk minder geluid als de heenreis! 

De indrukken van Oudenbosch en Drimmelen waren blijkbaar toch te 

vermoeiend!!! 

Via diverse autowegen en soms met regen onderweg kwam het gezelschap moe 

maar voldaan aan in Nieuwstadt Gemeenschapshuis.(17.35) 

 

Opgemaakt juli 2015 door Th.Busch 


