
 

    Maandag, 25 november 2013 
 

 

  De komende maand staan er heel veel optredens gepland waarvoor nog hard moet worden 
gestudeerd om de nieuwe liederen er allemaal in te krijgen. Om deze reden zijn er voor 
iedereen vanaf woensdag 27 november extra koorrepetities om 18.30 uur, dus ook voor de 

mannen! Juliette wil zich op deze woensdagen richten op het kerstrepertoire, vierstemmig 
waarvoor het echt belangrijk is dat iedereen komt. Daarnaast is het ook van belang dat 

iedereen op de vrijdagrepetitie blijft komen, want naast de kerstmuziek zingen we op 8 
december in Heiloo en zingen we ook nog een mis op 14 december. Bij verhindering van een 

repetitie graag afmelden bij Juliette. Naast deze verplichte repetitie-avonden op woensdag en 
vrijdag is de jeugd uiteraard ook welkom op de dinsdag- en donderdagrepetitie om 18.30 uur. 

 

De Benjamins en Aspiranten zullen dit jaar voor het eerst een 

mis op 24 december opluisteren, de kindermis in de 
Vincentiuskerk die om 17.00 uur begint. De generale repetitie 

is op 11 december. Op woensdag 18 december zingen de 
kinderen om 14.30 uur in de Meermin te Edam.  
Er zal dus nog hard moeten worden gewerkt om al die mooie 

muziekstukken in te studeren. De kinderen hebben de 
liedteksten mee naar huis om te oefenen. Vanaf woensdag 27 

november zullen de repetities een half uur langer zijn, dus 
van 14.00 tot 15.30 uur. Het is heel belangrijk dat de 
kinderen die aan het optreden mee doen er echt elke 

woensdag zijn want over vier weken is het al kerst.  

Het Dirigeerstokje 
Dit keer de beurt aan Willemijn Veerman, 
repetitor en sopraan, die ook nog in het 

feestcomité zit.  
De vraag die Alex Bond stelde:  

Word jij onze nieuwe dirigent als Juliette 

met pensioen gaat? Wanneer ik net zo 

muzikaal ben als Juliette, wil ik daar 
misschien wel voor solliciteren, maar ik 
verwacht dat dat in een volgend leven gaat 

plaatsvinden. Op het koor sinds: in 1997 zat 
ik eerst bij de Benjamins. Toen Simone naar 

het “grote” koor ging durfde ik niet meer. In 
2003 (10 jaar oud) ben ik weer komen 

zingen als sopraan. 

Kan je iets over jezelf vertellen? Ik heb twee oudere zussen, Jannetje is net getrouwd en 

Aline woont in Leeuwarden. Ik woon nog bij mijn ouders samen met mijn broer Dick (19), ik 
ben al drie jaar samen met Martin. Ik studeer aan de Ipabo en zit nu in mijn derde jaar en 
hoop in juli 2015 te zijn afgestudeerd. Momenteel loop ik stage in Amsterdam-Noord in groep 

1-2 en in het weekend werk ik bij Foto de Boer en bij Choc. Muziek: Ik vind de meeste 
muziek die we met het koor zingen leuk. Het kerstrepertoire is altijd leuk met vrolijke liedjes 

maar ik kan ook blij worden van een mis die goed gezongen wordt of een liedje als Rythm of 
Life en in tegenstelling tot sommige anderen vind ik Veni Sancte Spiritus van Lauridsen erg 
mooi. Thuis luister ik niet veel naar muziek, meestal alleen naar de radio. 

Het stokje geef ik graag door aan Michael Koning die vanaf zijn geboortedag bij het koor zit. 
Een lastige vraag voor jou Michael, hoe komt het nou dat er zo weinig jongetjes bij het koor 

zitten? En wat kunnen we daar aan doen? 

         

 

Willemijn Veerman en Simone Brinkkemper koorreis 2001 
2001 

 



 

 

 

… en hij komt ook bij ons langs 
Ons kwam ter ore dat de Sint met zijn Pieten dit jaar ook langs het koorhuis zullen komen. 
We verwachten de Sint op maandag 2 december. Iedereen is van harte welkom. De 

vrijwilligers, alle koorleden, klein en groot, eventueel met ouders, broers en zusjes. Wel 
willen wij vragen of de grote en eventueel meekomende broers en zusjes die geen koorlid 

zijn achteraan plaats willen nemen. De eerste rijen reserveren we voor de Benjamins, 
Aspiranten en Koorleden. De deuren van het koorhuis zullen om 18.00 uur open gaan. Rond 

19.00 uur hopen we dat de Sint met zijn Pieten bij ons aan komen kloppen, dus zorg dat u op 
tijd bent. We zullen voor koffie, limonade en lekkers zorgen en vragen u uw beste humeur 
mee te nemen zodat we er een heerlijk avondje van kunnen maken met uiteraard veel zang 

en muziek. Dus weest allen welkom op maandag 2 december!  

Agenda voor de komende weken 

- dinsdag, woensdag (extra), donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur  
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie van 14.00 tot 15.30 uur 
- maandag 2 december Sint en zijn pieten rond 19.00 uur in het koorhuis 

- zondag 8 december Heiloo 14.00 uur 
- zaterdag 14 december 13.30-14.30 uur kerstprogramma Grote Kerk Edam 

- zaterdag 14 december mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur 
- woensdag 18 december Benjamins en Aspiranten in de Meermin 14.30 uur 
- dinsdag 24 december Benjamins en Aspiranten Kerstmis in de Vincentius 17.00 uur 

- dinsdag 24 december Kerstmis in de Vincentius 19.30 uur 
- woensdag 25 december Kerstmis in het Waterland Ziekenhuis 10.30 uur 

 
 

 

Zie ginds komt de stoomboot 
uit Spanje weer aan. 

 

Hoor ik daar geen paardenvoetjes, 
trippel trappel, trippel trap. 

Hoor de wind waait door de bomen. 

 

 

Ons hartje klopt zo blij wat brengt hij u, 

wat brengt hij mij. Wat brengt hij u en mij. 
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