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Afgelopen maandag bracht Sinterklaas met een aantal van zijn pieten een bezoek aan 

het koorhuis. De verschillende groepen van het koor hebben voor hen opgetreden. 
De Benjamins en Aspiranten zongen een pietenversie op het liedje Zoef, en het 

Engelstalige lied Share the good gifts. De Sint was onder de indruk. Ook de grotere 
kinderen zongen op deze gezellige avond. Zij zongen de Sinterklaasblues, The lion 

sleeps tonight en het refrein van Mama. Sinterklaas benoemde het drukke jaar dat de 
Zangertjes achter de rug hebben, en was blij dat we met zovelen bij elkaar waren 
gekomen. Hij liet voor ons prachtige cadeaus achter. Dank u wel Sint en comité.  

Ons mooie koorhuis is vorig weekend nog een 

stukje mooier geworden. Door ledverlichting 
van PROMTEG, het bedrijf van o.a. Greqor 

Koning, kunnen we het koorhuis nu in alle 
kleuren verlichten. Marcello en Bruin zijn de 
hele zondag bezig geweest om alle lampjes 

langs het plafond op te hangen. Afgelopen 
maandag zagen we het koorhuis in 

Sinterklaaskleur rood, met kerstmis in het 
rood/groen, en met het EK in oranje. 

Agenda Benjamins en Aspiranten 

Woensdag om 13.45 uur repetitie         
Woensdag 19 december optreden in de PX; om 13.30 uur in het koorhuis aanwezig 

Zondag 23 december: populair kerstconcert in de Vincentiuskerk (tijd volgt)   
Zaterdag 5 januari nieuwjaarsconcert voor familie vanaf 15.30 uur in het koorhuis 

 

 

Agenda grote koor 

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur.             
Zaterdag 15 december zingen we in de Vincentiuskerk om 19.00 uur.           

Woensdag 19 december orkestrepetitie om 19.30 uur   
Vrijdag 21 december repetitie voor het hele koor in de Vincentiuskerk om 19.30 uur. 

Zaterdag 22 december zingen we in het Glazen Huis in Edam van 19.30 tot 20.00 uur.  
Maandag 24 december Nachtmis in de Vincentiuskerk, 19.00 uur aanwezig    

Dinsdag zingen we in het Waterlandziekenhuis vanaf 10.00 uur. Vertrek 9.00 uur. 
Zaterdag 29 december laatste mis in het Kruispunt om 18.00 uur     
Maandag 31 december oudejaarsviering in de Vincentiuskerk om 18.00 uur      

Zaterdag 5 januari driekoningenviering in de Vincentiuskerk om 19.00 uur   
Zondagmiddag 6 januari (Driekoningen): kerstbrunch.     

 

Danique speelt voor dirigent, ze 

geeft harder en zachter aan. 

Zaterdag heeft een ploeg creatievelingen 

gewerkt aan het versieren van het koorhuis. 
We hebben weer een prachtige kerstgrot, 3 

kerstbomen en een versierd plafond. Het is 

de moeite waard om even te komen kijken! 



Beste kinderen van het grote koor en medewerkers, 

Na het grote succes van vorig jaar houden we dit jaar weer een kerstbrunch. 

Deze vindt plaats op zondag 6 januari, wanneer de drie koningen het kindje 
Jezus bereiken.   

Jullie zijn welkom vanaf 12 uur. Houden jullie er rekening mee dat we veel te 
eten hebben, en dat je dus met een lege maag komt? 

Graag willen we weten hoeveel mensen er komen. Gaarne dit briefje voor 20 
december in te leveren in het koorhuis in de BSW emmer, of per mail naar 

willemijnveerman@hotmail.com. 

Groetjes, 

BSW feestcomité  

 

 

Ik …………………………………………………. kom op zondag 6 januari met ….. personen. 
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