1996
11 februari – zingen van het Wilhelmus in de Roemer bij een biljartwedstrijd.
Februari – twee bestuursleden, mevr. S. Manshanden en dhr. J. Wagenaar, treden na 11 jaar
om statutaire reden af.

28 april – Jaarconcert in St. Martinuskerk → Requiem van G. Fauré
Half mei – plantenactie, perkplantjes i.p.v. geraniums→ enthousiasme en opbrengst goed.

5 oktober – Rommelmarkt met een goede opbrengst.
19 december – Kerstzang in Lindendael

22 december – Volkskerstzang in St.
Martinuskerk
De raambiljetten waren heel anders en in het
oog springend.
Deze waren verzorgd via ons koorlid Dicky
Gons.

1997
27 Januari – Deelname aan de avondwake van ons overleden koorlid Mevr. D. Bakker.

20 april – Jaarconcert met werken van Brahms, Schubert en Schumann

24 april – feestavond met Casino Sans Soucis

30 juni afscheid van Rob Ariëns

2 november – Allerzielen, uitvoering van het Requiem in Bonifaciuskerk
21 december – volkskerstzang in St. Martinuskerk met medewerking van blazersensemble
van Harmonie Crescendo en de sopraan Afra Koomen.
Uit het verenigingsblad “Do – Re – Mi” van juni.
KUNST
De grootste menselijke kunst in deze gehaaste tijd is de kunst van:
“HET NIETS DOEN”
De kunst van het niets doen heb ik weer even fijn ervaren.
Vrijdagmiddag 30 mei, prachtig weer en de zon scheen hoog aan de hemel.
Wat moet ik allemaal nog doen?
Stofzuigen, ramen lappen enz. Weet je wat ik doe? Ik ga mooi een tijdje buiten zitten.
Toen las ik in een klein boekje dus de kunst van het niets doen.
Nou dat heb ik dus ervaren.
De merel zong het hoogste lied in de grote treurwilgboom.
De jonge musjes piepten blij. De zwaluwen vlogen in de lucht om miggies te vangen, er
waren er genoeg. Fijn voor hen, alhoewel wij het wel eens vervelend vinden, maar de vogels
vinden het heerlijk. Het koolmeesje spartelde lekker in het vogelbakje met vers water.
Ik gooide een kruintje brood neer en zo nu en dan kwam er een musje even tafelen, want daar
is geen vaste tijd voor. Niets voor niets “zo vrij zijn als een vogel”.
En dan, wat een rust, heerlijk, ik voelde me rijk.
Ik ben blij dat ik dat even kan, zomaar even niksen
Die middag (of uurtje) vergeet ik niet gauw.
Dit waren zomaar wat gedachten.
Gré Brandsen

23 december – Lindendael.

