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  Het koor kan terugkijken op een decembermaand met zeer goede en mooie optredens. Het 

was enorm druk en het vroeg veel van iedereen, maar toch is alles weer gelukt. We willen 
langs deze weg iedereen nogmaals bedanken voor alle inzet.  
En nu is het 2016 en tot de zomervakantie staat er weer het één en ander op de agenda. De 

concertreis naar Arcen is gepland van woensdag 4 mei tot en met zondag 8 mei. Inschrijven 
voor de reis kan vanaf heden. Ook komt er een popavond aan en is het afsluitkoorfeest op 9 

juli. Nog niet alles is definitief, maar er zijn opties voor een optreden in Rotterdam en de 
Zaanse Schans en er zijn ideeën voor een concert. We houden je op de hoogte. Omdat 
uiteraard de muziek centraal staat wordt er gekeken of het repertoire kan worden uitgebreid 

met mooie liederen. Kortom: het belooft weer een leuk actief koorjaar te worden, waarin we 
iedereen heel veel muzikaal plezier toewensen. 

  
 

Ook zin gekregen om te gaan zingen?  
Er is plek bij de Benjamins en Aspiranten. Dus mocht 

je geïnteresseerd zijn, kom dan gerust een keer 
kijken en luisteren of leren zingen ook iets voor jou 

is. De Benjamins zijn 4 tot 6 jaar oud en leren 
spelenderwijs hun stem te gebruiken. De Aspiranten 
zijn 6 tot 9 jaar oud. Naast leuke liedjes leren zij ook 

muzieknoten lezen en zullen de eerste stappen tot 
meerstemmig zingen worden gezet. De Benjamins 

en Aspiranten repeteren op woensdagmiddag tussen 
14.00 en 15.00 uur.  
Vanaf 9 jaar ben je welkom op het grote koor. Om 

goed te wennen kan je eerst komen repeteren op 
dinsdag- en/of donderdagavond van 18.30 tot 19.30 

uur. Als dit goed gaat, dan mag je ook op de 
vrijdagavond aanschuiven van 18.30 tot 20.00 uur. 
Op deze avond repeteren we met het hele koor; 

alten, sopranen, tenoren en bassen. Na een tijdje 
mag je mee naar optredens en krijg je een mooi 

volendammer pak te leen. Naast het repeteren en 
zingen ondernemen we ook gezamenlijk veel leuke 
dingen. Leuke uitstapjes, gezelligheden in het 

koorhuis en jaarlijks de concertreis. Juist deze 
extra’s brengen de koorleden dichter bij elkaar 

waardoor het zingen nog leuker wordt. Kortom: ben 
je een jongen of meisje tussen de 4 en 18 jaar, hou 
je van muziek en wil je graag iets leren, kom dan 

zeker een keer langs.      
 

Per januari 2016 hebben de oudste Aspiranten echt definitief afscheid van de 

woensdagmiddag genomen en daarmee van Barbara Koning, Frank Keijzer en Marian 
Runderkamp, allen op de foto. Deze Aspiranten stromen door naar het grote koor en zullen 
vanaf heden de repetities bijwonen op de dinsdag- en/of donderdagavond.  

Zo’n gedenkwaardig moment leggen we altijd even vast.  
Van links naar rechts stellen wij voor. Voorste Rij; Lieve Veerman, India Jonk, Lucy Jonk, 

Norah Veerman.  Erachter : Daan Kras, Elise Machielsen, Ryan Tuyp, Sarah Voortman, Jenny 
Buijs en Esmée Rosielle. Helaas niet aanwezig bij het maken van de foto; Ilse Smit, India 
Veerman en Lianne Rijkenberg.  
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Het nieuwe jaar zijn we goed begonnen met op zaterdag 2 januari het Nieuwjaarsbuffet voor 
alle koorleden van de lagere school. Al het eten was gesponsord en iedereen heeft tussen 

15.30 en 17.00 uur de buiken rond gegeten. Het was meteen een gezellig begin na de drukke 
maand waarin er weinig tijd was om met elkaar te kletsen. En ook was er een quiz waarbij de 
kinderen weer even in actie moesten komen.  

Op zondag 3 januari was het vervolg met de Nieuwjaarsbrunch voor alle grote koorleden en 

vrijwilligers. Het was weer spectaculair met veel zelfgemaakte gerechten; van gevulde eitjes 
tot tiramisu en bowl, van soep tot balletjes gehakt en ragout. En traditiegetrouw de ijstaart 
van broeder De Wijs. Het nieuwe A-team (voormalig feest comité) had overal aan gedacht en 

kondigde meteen de concertreis naar Arcen aan. 

Na het heerlijke eten werd gezamenlijk het hele koorhuis opgeruimd, ook de kerstversiering 
en de grot. Bedankt allemaal, want met zoveel hulp was dit klusje snel geklaard. Iedereen is 
klaar voor het nieuwe jaar.  

 

Agenda voor de komende weken 
- dinsdag-, donderdag- en vrijdagrepetitie om 18.30 uur  
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 

- zaterdag 30 januari mis Mariakerk 19.00 uur 
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