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Terugblik op het Jubileumjaar 2018 

 
 

 

Start 2018: Optreden in 

Poptempel Paradiso A’dam  
 
We beginnen het jaar 2018 met een optreden 
tijdens het Korenfestival in Paradiso A’dam. 
We kijken er elk jaar weer naar uit; worden we 
ingeloot?? Dat was niet het geval 
maar….omdat een ander koor annuleerde 
werden wij benaderd en ”vielen we alsnog in 
de prijzen”. Op zaterdag 13 januari was het 
zover, in de namiddag was het moment daar. 
We waren met een kleiner koor, 11 leden 
waren verhinderd evenals Wijnanda. Gelukkig 
vonden we Dini vd Akker bereid haar te 
vervangen, het werd een geslaagd optreden 
en een mooi begin van het koorjaar 2018. 
 

Optreden MC Alkmaar 
Op donderdag 1 februari treden we op in het 
Medisch Centrum Alkmaar. Herman maakt er 
een korte geluidsopname van die hij op onze 
website plaatst.  
Na dit optreden laat tenor Jan de Lange 
weten het koor te gaan verlaten, erg jammer 
maar we respecteren zijn besluit. 
 
Zondag 18 februari is er een studiedag, dit ter 
voorbereiding van het 45-jarig jubileumconcert 
op 21 april in de Ruïnekerk Bergen. We 
repeteren met het combo wat erg prettig en 
ondersteunend is en mooi klinkt, we worden 
er steeds enthousiaster door!   

 
 
 
 

 
Optreden Breidablick 
 
Op vrijdag 2 maart hebben we een try-out 
optreden bij instelling Breidablick in 
Middenbeemster met combo. We weten nu 
waar we nog aan moeten werken. Het combo 
bestaat, net als 5 jaar eerder, uit Nils van Dijk 
op drums en Thomas Wilbrink op bas.  
 
 

Jubileumconcert  za. 21 april 
 
Voor een uitverkochte Ruïnekerk zingen wij 
ons 45-jarig jubileumconcert met veel 
enthousiasme. Het wordt een fantastisch 
mooie avond, een echt feest. Vanuit het 
publiek komen hartverwarmende reacties, 
men heeft er echt van genoten. Na afloop 
wordt er een toast uitgebracht op het koor, de 
lekkere hapjes gaan rond en het feest is 
compleet. We kijken er met erg veel 
voldoening op terug. Natuurlijk hebben we er 
allemaal hard voor gewerkt maar…. de 
meeste credits zijn toch echt voor onze 
dirigent Paul, hij heeft ervoor gezorgd dat 
deze avond er stond !!....BRAVO en dank 
hiervoor Paul !! 
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Nog even inzingen vooraf….. 
 

 
Poseren op terrein Ruïnekerk 

 
Op 24 april vindt de (verlate) Algemene 
Ledenvergadering plaats. We starten met de 
evaluatie van het jubileumconcert en dat is fijn 
om te doen. Uitsluitend enthousiaste reacties 
op enkele kleine “smetjes” na. 
Hierna wordt de agenda en ingekomen 
stukken verder behandeld. Na afloop een 
glaasje met elkaar, daarna sluiten we voldaan 
af. 
 
Na de zomerstop pakken we onze muzikale 
draad weer op. Helaas gaat het gezamenlijke 
concert, eind september gepland in de 
Ruïnekerk, met het koor Pro Musica uit 
Bussum niet door. Dit ivm bestuurlijke 
troubles binnen hun koor, ze houden het 
graag  tegoed, is hun reactie ! 
 
Vóór de zomerstop laat onze alt Julia IJdema 
weten dat ze afscheid neemt van ons. Julia 
kiest voor haar andere koor met klassiek 

repertoire. We gaan haar missen, Julia was 
jarenlang trouw lid van The SSS.  
 
In oktober laat ook onze sopraan Kitty Karsten 
weten dat ze kiest voor het koor in haar 
woonplaats Warmenhuizen, jammer maar we 
begrijpen haar besluit en wensen Kitty veel 
zangplezier daar !  
 
Oktober dus…wordt het weer tijd voor het 
kerstrepertoire, er staan 2 concerten gepland 
voor 12 en 22 december maar….. 
dan, totaal onverwachts, komt het verzoek te 
zingen tijdens de uitvaart van voormalig 
koorlid Yolanda Rosweide, wat ’n  verdrietig 
bericht. We worden gebeld door haar vriendin, 
eveneens voormalig koorlid Nicolette 
Schimmel. Ze geeft aan dat dit een wens was 
van Yolanda. Zij was een van onze 
allertrouwste fans, bij alle concerten was 
Yolanda van de partij ! Alle koorleden stonden 
dan ook direct klaar aan haar wens te 
voldoen. We zongen in een tent voor de kerk 
waar de mensen het condoleanceregister 
tekenden. Omdat Wijnanda verhinderd was 
vonden we Dini vd Akker wederom bereid ons 
te begeleiden, fantastisch fijn ! Als koor 
voelde het goed dit voor de familie te mogen 
doen !  

 
12 december: Kerstoptreden  
  Schagen 
We gaan een kerstoptreden verzorgen voor 
het Alzheimer Café dat gevestigd is in 
Zorgcentrum De Bron Schagen. De mensen 
zongen de bekende nummers mee en Paul 
kon zich voor het eerst uitleven op zijn 
saxofoon bij het nummer Lil’Darlin. Na afloop 
was er een gezellige nazit met een glaasje, 
we kijken terug op een mooie avond. 
 

22 december: Kerstoptreden    
             Centrum Bergen 
We staan nu echt in het centrum, in 
tegenstelling tot vorig jaar, nu tegenover 
supermarkt DEEN. Toch was het tijdstip, 
tussen 15.00u en 17.00u, aan de late kant, de 
meeste mensen zijn dan vertrokken. Degenen 
die bleven luisteren klapten lekker mee, heel 
fijn want zonder begeleiding buiten zingen is 
best een huzarenstukje, we deden het toch 
maar !! Na afloop werd door verschillende 
koorleden van een opwarmertje genoten in 
een Bergens café. 



N I E U W S B R I E F  

DECEMBER 2018 
 

 
En zo sluiten we het zangjaar 2018 af. Een 
mooi jubileumjaar waar we trots op 
terugkijken.  
 
Het jaar 2019 staat hoofdzakelijk in het teken 
van ons gezamenlijk concert met het Duitse 
koor “Monday,Monday uit Kierspe eind 
oktober. Het wordt een intensief zangproject 
maar….kijken ernaar uit !!  


