
 

   Maandag, 9 december 2013 
 

 

  Afgelopen zaterdag heeft een aantal mensen zich weer ingezet om het koorhuis in echte 
kerstsfeer om te toveren. En we kunnen zeggen dat dit weer goed is gelukt. Prachtige bomen, 

mooi versiert, en uiteraard staat hij weer, de enorme kerststal (met dank aan het 
Lokkemientje voor het grotpapier). Aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt onze 

hartelijke dank. Op 4 en 5 januari organiseren we weer het Drie Koningen Maal. Om te weten 
hoeveel mensen er komen verzoeken we jullie het briefje (zat bij het Sint cadeau) tijdig in te 
leveren. Aangezien het koor en bijhorende vrijwilligers een hele grote groep is geworden, 

hebben ze deze keer besloten om de groep te verdelen. De kinderen t/m groep 7 hebben een 
uitnodiging voor 4 januari om 16.30 uur en de anderen voor 5 januari om 11.00 uur.  

n de  

Zondag 8 december reisde het koor, bijna voltallig, af naar 

Heiloo voor een concert in het bedevaartoord Onze Lieve Vrouw 
Ter Nood. In de bedevaartkapel werden drie kwartier lang 

prachtige gezangen door “De Zangertjes van Volendam” ten 
gehore gebracht. De kapel zat geheel vol met publiek en de 
mensen waren zeer geroerd door het optreden.  

Na een korte pauze ondersteunde het koor nog het Maria Lof. 
Het duurde voor een aantal jonge koorleden wel wat lang maar 

het is toch bijzonder dit een keer meegemaakt te hebben. 
Pastoor Beemster bedankte het koor voor hun komst en hoopt 
ze graag nog eens te mogen verwelkomen. Na afloop bezochten 

een aantal koorleden nog het Putje waarna we gezamenlijk met 
de bus terug reden naar Volendam  

Op zaterdag 14 december zingen we in de 

Grote Kerk in Edam tijdens de ideële 
kerstmarkt. Er zijn verschillende kramen 

van organisaties die zich inzetten voor het 
goede doel. Wij zullen de bezoekers en 
standhouders van deze kerstmarkt 

trakteren op onze prachtige kerstliederen. 
We zingen van 13.30 tot 14.30 uur in 

Volendammer pak. Iedereen is van harte 
welkom om ons optreden bij te wonen. 
‘s Avonds zingt het koor ook om 19.00 uur 

de mis in de Vincentiuskerk. Een drukke 
dag dus.  

 

Het Dirigeerstokje 
Michael Koning kreeg het stokje door van Willemijn Veerman met de vraag: hoe komt het 

nou dat er zo weinig jongetjes bij het koor zitten? Er zijn zo weinig jongetjes omdat het niet 
zo stoer over komt om te zingen bij een koor. Als de jongetjes wisten hoeveel leuke dingen 

wij deden dan kwamen er zeker meer. Vertel eens iets over jezelf: Ik ben 8 jaar en zit op de 
Petrusschool in groep 5. Ik zing alt en kom al sinds mijn geboorte in het koorhuis. Muziek: 
Alles vind ik leuk, o ja, het liedje Thunderstruck van AC/DC vind ik cool. En van het koor The 

lions sleep tonight en You are the new day. Het is wel moeilijk al die vreemde talen, daarom 
moet je goed oefenen. Wat wil je later worden: weet ik nog niet, misschien sporter want 

handbal is mijn hobby. Aan wie geef je het stokje door? Aan Lisa Bond met de vraag: 
Waarom ben je bij het koor zo verlegen en er buiten niet? 

 

Uitje 2012 met in het midden Michael Koning  



 

 

 

Het wachten werd weer beloond op maandag 2 december. Met maar liefst 15 pieten maakte 
sint zijn entree. Er werd veel gezongen, door de pieten maar ook door Sinterklaas zelf die het 

liedje “O pepernoot” omtoverde in “O, leverworst”. Carine Zwarthoed had een prachtig 
sololied over Zwarte Piet, de Benjamins en Aspiranten hadden een mooi pietenlied 

ingestudeerd en daarna liet het grote koor zijn meerstemmige kunsten horen. Ook de 
krantenophalers werden speciaal genoemd. Na een uur was het tijd voor de cadeaus. Aan 
iedereen was gedacht met voor de kleinsten een mooie tekendoos. De groten kregen een 

koeltasje, altijd handig voor de lunch of onderweg, met het koor bijvoorbeeld. De vrouwelijke 
vrijwilligers werden verrast met een kopjesset waarmee de stichting “Even iets anders dan 

een ander” wordt ondersteund en de mannelijke vrijwilligers kregen een kans op € 100.000 
euro met het december kraslot. Het was weer een supergezellige avond met een grote 
opkomst. Een speciale dank aan de organisatie en tot volgend jaar sint! 

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 
- 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 Vincentiuskerk 17.00 uur 

- dinsdag 24 december Kerstmis in de Vincentiuskerk 19.30 uur 
- woensdag 25 december Kerstmis in het Waterland Ziekenhuis 10.30 uur 
- dinsdag 31 december mis in de Vincentiuskerk om 18.00 uur 

- zaterdag 4 januari mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur 
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