
Woensdag, 21 november 2012 

 
 

Met alle koorleden en begeleiding zijn we volop bezig met de repetities voor kerst. De 
benjamins en aspiranten zingen op 19 december in PX en het grote koor zingt 

traditioneel de nachtmis op 24 december in de Vincentiuskerk. Ook zullen er nog 
repetities met de muzikanten volgen. Op zondag 23 december werken ook een aantal 

oud-koorleden en zangertjes van nu mee aan het populair kerstconcert; het ‘affiche’ 
ziet er fantastisch uit! Beleef het mee: in een mooi versierde kerk een sfeervolle avond 
met vele verrassingen. De kerstbrunch hebben we dit jaar verplaatst naar een wat 

minder drukke tijd. Op zondagmiddag 6 januari verwachten wij jullie in het koorhuis. 

 

Zaterdag 24 november vieren onze vaste 

koormedewerkers Henk en Gré Brons hun 40-jarig 
huwelijk. Graag zingt het koor in de Vincentiuskerk op 

deze bijzondere dag. Gré zorgt samen met een grote 
groep schoonmaaksters dat het koorhuis er elke week 
weer schoon en fris uitziet en Henk is al jarenlang 

oudpapiervrijwilliger. Vroeger hebben hun twee zoons 
op het koor gezeten en nu zit een kleindochter bij de 

benjamins. Wij feliciteren Henk en Gré van harte en 
wensen hen en hun familie een fijne dag toe.  

 

Vorige week hebben we een brief van 

Sinterklaas gekregen. Deze hangt in het 
koorhuis. In de brief stond; Lieve 

kinderen van De Zangertjes van 
Volendam. Maandag 3 december kom ik 
met mijn zwarte pieten langs in het 

koorhuis. Het afgelopen jaar hebben jullie 
veel opgetreden, en daar wil ik veel van 

horen. Ook zou ik graag wat nieuwe 
liedjes horen, zodat mijn pieten ook weer 
eens wat nieuws leren. Veel succes met 

oefenen en tot 3 december. Een muzikale 
groet, Sint Nicolaas. 

Agenda 

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur. 

Zaterdag 24 november zingen we in de Vincentiuskerk om 19.00 uur.            

Maandag 3 december: Sinterklaas in het koorhuis. 

BSW nieuws: zet in je agenda!              

Zondagmiddag 6 januari (Driekoningen): kerstbrunch.             
Zaterdagavond 2 maart: popavond.                    

Zaterdag 29 juni: afsluiting van het koorjaar. 

 

Jacco rust even bij het papier en 

karton lossen.  

 


