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  De Sinterklaas is weer in het land. Het was jammer dat het vuurwerk tijdens de intocht niet 
door kon gaan maar dat mag de pret niet drukken. Natuurlijk heeft de goedheiligman ook een 

plekje in zijn agenda voor het koorhuis gereserveerd. Op dinsdag 1 december zullen we hem 
en zijn pieten opwachten. Iedereen is welkom; alle kleine en grote koorleden maar ook de 

vrijwilligers, ouders, broers en zussen. De eerste rijen worden vrij gehouden voor de Benjamins 
en Aspiranten met daarachter de koorleden. Het wordt weer een mooie avond met muziek, 
zang en veel lekkers. Let op: de deuren van het koorhuis gaan echt pas om 17.45 uur open. 

 

Er staan weer heel wat optredens op de 

agenda en in het volendammer kostuum 
willen we natuurlijk netjes voor de dag 

komen. Bets en de andere vrijwilligers 
hebben alweer hard gewerkt om de pakken 
op maat te krijgen. Een must met kinderen 

die als kool groeien. En er is nog meer hulp 
aanwezig want mocht je bontje er niet meer 

netjes uitzien of heb je problemen met het 
stijven ervan? Natasja (moeder van 
Ghislaine en Quinten) heeft al de nodige 

ervaring en doet het graag voor je. Voor 
€10 krijg je een prachtig gewassen, 

gesteven en gestreken bontje terug.  
 

De meeste koorzangers waren aanwezig op 

zaterdag 14 november tijdens de extra   
koorrepetitie welke in het teken stond van 
Kerst. De nieuwe repetitie-opstelling, waar 

iedereen even aan zal moeten wennen, geeft 
Juliette meer overzicht op alle zangers. Kees 

Schilder zal het koor tijdens de kerstperiode 
begeleiden op piano en was ook aanwezig. Er 
werd hard gewerkt en van al dat harde 

werken krijg je trek. In de pauze stond dan 
ook voor iedereen een heerlijke oliebol klaar.      

 

De gezellige warme december maand staat voor de deur. Juist in deze maand de aandacht op 

het feit dat we niet allemaal hetzelfde zijn, gelukkig maar want anders was het een saaie 
bedoening. Sta daar in deze dagen eens bij stil. Het is echt niet nodig om een persoon buiten 

te sluiten omdat hij anders is of iets beter/minder kan dan een ander. We hebben allemaal wat 
en we hebben allemaal onze eigen specialiteit. Als je interesse in een andere toont zal je zien 
dat je er veel voor terug krijgt. Meelopen omdat anderen dat ook allemaal doen levert nooit 

iets op. Bedenk eens hoe jij je zult voelen als jij degene bent die alleen de feestdagen moet 
doorbrengen! Iedereen heeft zijn eigen verhaal en verleden, neem een keer de tijd om naar 

een ander te luisteren in plaats van direct je conclusies te trekken. Een betere wereld begint 
altijd bij jezelf! Laat dit de insteek zijn voor een prachtige december maand.   
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Op 10 november kreeg Jan Smit, na afloop van het programma RTL Late Night, een gouden 
plaat uitgereikt voor zijn kerst-cd uit handen van Bryan Adams. Al tijdens het programma liet  

Jan weten dat de jeugd van de Zangertjes van Volendam een mooie bijdrage hadden geleverd. 
Er werd ook nog een groepsfoto van het koor in de opname studio op televisie getoond. Een 
mooie reclame voor het koor. 

Woensdag 11 november stond Jan Smit op de stoep bij het koorhuis om de gouden plaat aan 
het koor uit te reiken. Wat een bijzonder cadeau. Helaas waren er op dat moment weinig 

mensen aanwezig, maar gelukkig was Frank Keijzer er wel om de plaat in ontvangst te nemen. 
Hij heeft de kinderen gedirigeerd in deze bijdrage aan de kerst CD van Jan Smit. Iedereen is 
bijzonder vereerd dat Jan dit heeft gebracht, de plaat zal een heel mooi plekje krijgen in het 

koorhuis.   
 

 

 

Agenda voor de komende december maand  
Dinsdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur 

Woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 
  

- Dinsdag 1 december, Sinterklaas in het koorhuis 18.30 uur, deur open 17.45 uur  
- Zaterdag 12 december, ideële kerstmarkt Grote kerk Edam 13.30 uur 
- Zaterdag 12 december, mis Mariakerk 19.00 uur 
- Woensdag 16 december, Aspiranten en Benjamins, De Meermin Edam 14.30 uur 
- Zondag 20 december, Kerstconcert Broeker kerk Broek in Waterland 15.00 uur 
- Donderdag 24 december, Aspiranten en Benjamins, Kerst Kindermis, Vincentiuskerk 17.00 uur  
- Donderdag 24 december, Kerst avondmis Vincentiuskerk 19.30 uur 
- Vrijdag 25 december, Kerstmis en concert Waterlandziekenhuis 10.30 uur 
- Donderdag 31 december, Oudjaarsmis Vincentiuskerk 18.00 uur.   
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