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Op 7 juni aanstaande zal tijdens de mis op zaterdag van Pinksteren weer een aantal nieuwe 

koorleden worden geïnstalleerd bij het grote koor. Het zijn voornamelijk Aspiranten die een 
nieuwe uitdaging krijgen. Het zal in het begin wel even wennen zijn, ze zijn dan weer de 

kleinsten en wellicht zijn de liederen nog niet bekend maar dat geeft niks. Zodra ze hun plaats 
hebben ingenomen zullen de andere koorleden ze helpen. Het advies is om te proberen twee 
maal in de week naar de repetitie te gaan maar in ieder geval op vrijdagavond want dan is 

het koor volledig en ervaren ze het meerstemmig zingen optimaal. Mocht je een keer 
verhinderd zijn dan graag afmelden bij de betreffende repetitor. Dat is op dinsdag Willemijn 

Veerman, en op donderdag en vrijdag Juliette Besijn.  
Er komt dan dus ook weer plek bij de Benjamins en Aspiranten. Ben je tussen de 4 en 8 jaar 
en vind je zingen in een koor ook leuk? Kom dan gezellig een keer op woensdagmiddag 

kijken. De repetitie start om 14.00 uur. 
 

De zomer staat voor de deur. Maar om straks in de kerstperiode 
met mooie nieuwe liederen te komen start het koor alvast met 

de repetitie van het kerstrepertoire. Het eerste nieuwe lied, The 
little drummer boy gearrangeerd door John McCarthy, ligt reeds 

klaar. Binnenkort zal naast de kerkmap en de populaire map ook 
de kerstmap (met rode stip) weer in de kast staan. Omdat de 
kast wat te klein wordt voor de hoeveelheid mappen zal er ook 

een losse bak onder komen te staan. Er wordt van alle 

koorleden verwacht dat zij netjes met de mappen omgaan.  

Het Dirigeerstokje 
Dylan van Westen gaf het stokje door aan 
Barbara Koning met de vraag: Wat is jouw 

drijfveer voor het lesgeven op het koor? Op 
mijn 16e nam ik het even over van meester 

Beumer die ziek was, hij geloofde dat ik dat 
kon. Maar echt een drijfveer? Ik houd van 

kinderen, heb jaren in de kinderopvang 
gewerkt, ik vind het leuk om ze liedjes te leren 
en ze mee te geven dat zingen leuk is en dat je 

er vrolijk van wordt! Op het koor sinds? 
November 1989, en zelf gezongen tot Jan Smit 

doorbrak. Leukste vond ik dat Jan Mama ging 

zingen in Breda en ik ook met m’n balletgroep 

de eerste dag heb opgetreden. Hoe is het BSW team ontstaan? Bij het eerste afsluitfeest 6 

jaar geleden heb ik Willemijn en Nelleke geholpen met een sportief programma waar iedereen 
aan meedeed. Toen ontstond BNW, daarna BNMW, daarna BMSW, en BSW en dat zal nog wel 
blijven, we zijn een superteam. We komen meerdere keren per jaar bij elkaar, en dan hebben 

we de grootste lol. Dan verzinnen we van alles met z’n drieën, maar zonder de hulp die we 
van buitenaf krijgen kunnen we niet. Allen dank! Wat wil je nog met het koor doen? Ik vind 

hoe het nu loopt helemaal top! Concert, klein optreden, concertreis, popavond! Toen het koor 
50 jaar bestond was er een soundmixshow en heb ik weer live gezongen, deden we de 
Mama’s and Papa’s, ik kreeg er helemaal weer zin in! En daarna kwamen de Dolly Dots en 

ABBA. Wie weet wat de volgende popavond gaat brengen?! Laten we verder gaan met zingen, 

concertreizen, mooie optredens en dat iedereen daar van genieten!  

fotobesch
rijving 

fotobe
schrijvi
ng 



 

 

 

Op zondag 18 mei zongen de Benjamins en Aspiranten om 14.30 uur in de H.H. 

Nicolaas/Antoniuskerk aan het Noordeinde in Monnickendam. De kinderen waren uitgenodigd 
om tijdens het concert van het St Caecilia koor in de meimaand/Mariamaand een aantal 

Marialiederen ten gehore te brengen zoals: Wij groeten u, o Koningin, Wees gegroet o sterre, 
Mariaklokje, Ave Maria en Te Lourdes op de bergen. Daarnaast zongen ze nog het liedje 
Share the good gifts. In Volendam deden een aantal Aspiranten de 1e communie, en 

meerdere kinderen waren om die reden niet aanwezig op deze dag. Het koor werd daarom 
versterkt door een aantal leden van het grote koor. Lisa, Willemijn, Cherena en Ghislaine: 

bedankt voor jullie medewerking bij het optreden. Tijdens het optreden, dat onder leiding 
stond van juf Barbara met begeleiding van Frank Keijzer, stonden de kinderen, gekleed in het 
koorshirt, mooi stil. De zang was zuiver en de solo's klonken prachtig. Iedereen bedankt voor 

het mooie optreden op deze zonnige zondag en felicitaties voor de Aspiranten die de 1e 
communie hebben gedaan. 

Agenda voor de komende weken 

- dinsdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur  
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 

- woensdag 28 mei Hemelvaart; mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur  
- zaterdag 7 juni Pinksteren; mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur 
- afsluiting koorjaar 21 juni, het thema en de dresscode is WK 

- zondag 29 juni Volendammerdag; mis in de Mariakerk om 11.00 uur.  
  daarna op diverse locaties op de dijk.     

 

Oud papier ophalen zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis  
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