
 

 

 

 

 

 

Vrijdag 20 december 2013 

 

 

Het jaar is bijna ten einde en we hebben weer leuke dingen met elkaar beleefd om tevreden op 
terug te kijken. Het koor heeft vaak opgetreden en we maakten een mooie koorreis naar de 

Ardennen. De benjamins en aspiranten gaan goed vooruit en zijn gevraagd om de kinderviering 
op te luisteren op kerstnacht in de Vincentiuskerk. Er komen gelukkig elk maand nieuwe 

zangertjes bij; het koor telt nu 68 leden! De muzikale begeleiders stimuleren de koorleden met 
zang en noten lezen, de Volendammer pakken worden goed bijgehouden, het koorhuis wordt elke 
week goed onderhouden en schoongemaakt en natuurlijk wordt het oudpapier en karton elke dag 

door een grote groep zangertjes en vrijwilligers opgehaald. Wij danken iedereen voor de grote 
inzet in 2013 en gaan met veel enthousiasme en energie het nieuwe jaar tegemoet. 

 

Op 19 december kwam er van de KRO een cameraploeg langs in het koorhuis voor het tv-

programma ‘Het gevoel van Kerst’. Presentator Fons de Poel laat zien hoe Nederlanders de 
decemberdagen beleven. Hoe in talrijke dorpen en steden saamhorigheid wordt gezocht in 
nostalgische evenementen. Ze waren onder de indruk van de schitterende kerstzang. 

Het programma wordt op 23 en 24 december om 19.00 op Nederland 1 uitgezonden. 



  

Goede samenwerking Koor-Kras-Kivo: elke dag rijden we rond voor het ophalen van oudpapier 
en karton en lossen we het bij Kras-Recycling. KIVO bewaart voor ons de plastic zakken. 

 

Mooie uitvoeringen in december in de Grote Kerk van Edam en bij het 300-jarig jubileum van 
‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’ in Heiloo. Het publiek trakteerde ons op een ovationeel applaus. 

De jongeren 
van ons koor 
zongen, in 

een prachtige 
ambiance, a 
capella ‘Ding 

Dong Merrily 
on High’ bij 
het Populair 

Kerstconcert. 
 
Bibi, 

Willemijn, 
Kira, Kyra, 

Simone, 
Dominique,  
Isa, Stephan, 

Joey, Dylan, 
Joost en Leon 
gaan volgend 

jaar ‘on tour’? 

Ook op vakantie 

kan ik het karton 

niet loslaten! 

De oudpapierbus staat nooit stil. 

Garage Molenaar en Jonk & Sier 

geven goed onderhoud. 



 
 
 

In het voorjaar reisden we naar de Ardennen. We verbleven met het koor in een heus kasteel. 
Chateau de Blier. We bezochten Bastogne, waar in de tweede wereldoorlog zwaar gevochten is. 
Daan en Tygo laten zien waar de tank beschoten is. Ook gingen we naar de Grotten van Han en 

hebben gekanood op de Ourthe. In Beauraing zongen we op 1 mei tijdens de opening van het 
bedevaartseizoen. Na het optreden deelden de meisjes van het koor ‘Tulpen uit Amsterdam’ uit. 

 

In 2014 gaan we op koorreis naar Zeeland. Van zaterdag 26 tot woensdag 30 april verblijven we 
op een mooie locatie op loopafstand van de duinen en het strand. Ga je mee? Zet je naam op de 
lijst in het koorhuis. Natuurlijk treden we ook op met het koor en bezoeken de deltawerken.  



Het afgelopen jaar heeft ook het BSW feestcomité weer een aantal 

leuke activiteiten mogen organiseren.  We zijn het jaar begonnen 
met een zeer geslaagde kerstbrunch met wel 130 gasten. In maart 
een pop-avond waarbij we van al het talent dat we in huis hebben 

mochten genieten. Eind april zijn we naar de Ardennen getrokken 
om daar de kroning van onze nieuwe koning te kunnen vieren. In 

juni is het koorjaar hebben afgesloten rond het thema ‘Zee’. Een 
blauw koorhuis en zoveel enthousiaste koorleden en medewerkers, 
wat hebben we genoten. 

 
Voor 2014 hebben we 

natuurlijk ook een aantal ‘feestjes’ gepland staan, om weer 
te beginnen met de brunch. Omdat het afgelopen jaar zo 

druk was, hebben we dit jaar besloten om het in tweeën te 
splitsen. Op zaterdag 4 januari om 16:30 uur voor alle 
benjamins, aspiranten en koorleden tot en met groep 7 en 

op zondag 5 januari om 11.00 uur voor alle andere zangers 
en medewerkers. Een aantal ouders hebben al aangeboden 

iets te maken voor deze brunch, heb je zelf een leuk en 
lekker idee, laat het even weten. 
 

Zet de afsluiting van het koorjaar op zaterdag 21 juni in je agenda! 
 

Het koorhuis is in goede conditie. 
Wekelijks wordt het schoongemaakt 

door vrijwilligers. Als er iets stuk is 
wordt het gemaakt. Dit jaar is de 

verwarmingsketel vervangen. 
Gelukkig hebben we binnen ons koor 
een technische ploeg met vaardig-

heid in timmeren, elektra en lood-
gieterswerk. Elke storing is dan zo 

weer verholpen. Klasse! 

Agenda voor de komende weken 
 

- maandag 23 december repetitie om 18.30 uur voor het hele koor 

 
- dinsdag 24 december Benjamins en Aspiranten Kerstmis in de Vincentiuskerk 17.00 uur 

- dinsdag 24 december Grote koor Kerstmis in de Vincentiuskerk 19.30 uur 
 
- woensdag 25 december Kerstmis in het Waterland Ziekenhuis 10.30 uur. 

Vertrek vanaf 09.30 in het Volendams vanaf het koorhuis. 
 

- vrijdag 27 december repetitie om 18.30 uur voor het hele koor  
 
- dinsdag 31 december mis in de Vincentiuskerk om 18.00 uur 

 
- vrijdag 3 januari repetitie om 18.30 uur voor het hele koor  

 
- zaterdag 4 januari mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur 

 
- zaterdag 4 januari brunch om om 16:30 uur voor 
  alle benjamins, aspiranten en koorleden tot en met groep 7 

 
- zondag 5 januari brunch om 11.00 uur voor alle andere zangers en medewerkers 

 
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten in de kerstvakantie geen repetitie  
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