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En dan is het alweer 2018. Een nieuw jaar waarin we als koor hopelijk weer heel veel mooie 

optredens mogen gaan verzorgen. De concertreis naar het Moezelgebied (Duitsland) van  27 
april t/m  2 mei staat geboekt. We hopen dat we het komende jaar ook weer nieuwe kinderen 

bij de Aspiranten en Benjamins mogen verwelkomen, want zingen is heel leuk maar zingen 
bij de “Zangertjes van Volendam” is nog veel leuker. Maar als koor kunnen we niets zonder 

onze vrijwilligers. De mannen van de oud papier groep maar ook de schoonmaaksters, 
kledingmaaksters en alle andere mensen achter het koor. We hopen het komend jaar ook 
weer op u te mogen rekenen.      

 

December 2017 was voor het koor weer een 
enorme drukke maand. We zijn op 7 

december gestart met onze kerstoptredens 
in het verzorgingstehuis in De Rijp. De 

bewoners genoten zichtbaar van de warme 
kerstliederen. Op 10 december moest het 
koor de sneeuw trotseren want er stond een 

optreden gepland in Monnickendam. Het 
koor verleende zijn medewerking aan het 

kerstconcert van het fanfarecorps 
Wilhemina. Het was een prachtig concert 
met een mooie balans tussen het koor en de 

fanfare. Dit optreden had echt meer publiek 
verdiend. Het wordt al bijna een traditie dat 

het koor zingt tijdens de Ideële kerstmarkt 
in Edam. Op 16 december klonk het koor als 
engeltjes in een kerk waar de akoestiek niet 

altijd even goed is. Met dank aan onze eigen 
mensen van het geluid.    

21 December zong het koor in de hal van 
het Waterlandziekenhuis en waren we ook 
live te horen op radio Waterland. Dit 

optreden is altijd  een beetje speciaal in de 
zin van de  kerstgedachte. 24 December 

werd voorafgaand aan de Kerstavondmis 
een klein concert gegeven. De kerk zat 
bomvol en de mensen bleven ook met volle 

aandacht luisteren naar de mooie 
kerstliederen. 31 December wordt ook altijd 

de oudjaarsmis door het koor opgeluisterd. 
Ondanks het slechte weer hadden toch veel 
mensen de weg naar de kerk gevonden. Met 

de Driekoningen mis op 6 januari sloten we 

de kerstperiode af.   

Deze kerstperiode was voor het koor extra speciaal omdat dit het eerste jaar was, waarin 

het eigen jonge talent achter de piano kroop om het koor te begeleiden. Het begeleiden van 
een koor is echt niet gemakkelijk maar Eric Zwarthoed, Dylan van Westen, Dominique van 

Rossum en Stephan Runderkamp zijn met vlag en wimpel geslaagd. Deze toppers zal men 
het komende jaar zeker nog vaker tegenkomen in de hoedanigheid van pianist/organist. 
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Ook de Aspiranten en Benjamins hebben de afgelopen periode niet stil gezeten. Op 13 

december toverden deze kleine weldoeners met hun prachtige kerstliederen een grote 
glimlach op de gezichten van de bewoners van de Meermin. Op 24 december verzorgden zij 

de muzikale begeleiding van de kinderviering in de Vincentiuskerk. Ook tijdens deze viering 
zat de kerk vol.  

Voor 6 aspiranten was dit dan de laatste kerstviering met Juf Marian en Juf Barbara. Het 
“grote” koor verwelkomt in 2018 graag Sander Bond, Jesse en Thymo Vlok, Feline Roest, 

Mandy Brons en Sienna Keizer.    

 

Agenda voor de komende weken 
- dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond repetitie om 18.30 uur  
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 

- woensdagavond populaire muziek – als extra repetitie 19.00 uur.  
- zaterdag 10 februari mis Mariakerk 19.00 uur 

- zaterdag 24 maart Palmpasen Vincentiuskerk 19.00 uur 
- zaterdag 31 maart Paaswake Vincentiuskerk 19.30 uur. 
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6 januari was er een broodtafel in het koorhuis met alle koorleden t/m groep 8 van de 
basisschool. Een goed en gezellig begin van het nieuwe jaar. Op zondag 7 januari was er voor 

de andere koorleden en alle vrijwilligers de Nieuwjaarsbrunch. Het is belangrijk om een mooi 
koorjaar af te sluiten maar een goed begin is het halve werk.      

Iedereen een mooi muzikaal 2018 gewenst.  
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