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Terugblik op het Zangjaar 
2019 

 

Korte terugblik 2018 
We beginnen met een belangrijk gegeven en 
wel het volgende; 
In de Nieuwsbrief 2018 is vergeten te 
vermelden dat het bestuur Jan Velseboer 
heeft voorgedragen bij de gemeente Alkmaar 
om geridderd te worden. Jan was 60 jaar 
koorlid waarvan 43 jaar bij The SSS. Zijn 
jarenlange inspanning oud papier in te 
zamelen en zo onze financiën te laten groeien 
is van groot belang geweest. 26 april 2018 is 
het zover en is Jan onze geridderde kanjer !! 

 

Algemene Ledenvergadering 
Op 17 februari vindt weer de jaarlijkse 
ledenvergadering plaats. Na ruim 11 jaar in 
het bestuur te hebben gezeten, waarvan 10 
jaar als penningmeester, nemen we afscheid 
van Ruud. We zijn hem zeer dankbaar en 
geven daar blijk van. Anka en Herman komen 
het bestuur versterken waarmee er weer een 
bestuur staat van 5 leden. 
 

 

 

Zorgcentrum Agnes 

Egmond aan Zee 
Op zaterdagmiddag 30 maart zingen we in 
Zorgcentrum Agnes Egmond aan Zee een 
mooi programma. De bewoners en het 
personeel genieten ervan en wij ook. Het is 
een zonnige voorjaarsdag en in de pauze 
genieten we buiten van de zon met uitzicht op 
de duinen (zie foto)  
 

Optreden Cultuurtuin Schagen 
Op zondag 2 juni staat een optreden gepland 
in de Cultuurtuin Schagen. We gaan daar 
zingen onder een witte koepeltent maar als de 
temperatuur-voorspelling voor die zondag tot 
boven de 30gr. oploopt, wordt het hele 
gebeuren afgelast, wat jammer maar 
begrijpelijk is.   
 

Afsluiting koorseizoen 
De afsluiting van het koorseizoen vindt plaats 
op 2 juli 2019 met een optreden in 
Verzorgingshuis De Rekere. Herman heeft dit 
optreden voor ons kunnen realiseren. Wij 
worden hartelijk ontvangen en voor een volle 
zaal aangekondigd door Anneke Groen, zij is 
de gastvrouw van deze avond. Wij zingen met 
veel plezier ons programma. Het nummer                                                                              
“Ja zuster, nee zuster” valt goed in de smaak 
en bij “Under my umbrella” wordt enthousiast 
meegeklapt. Na afloop zitten we gezellig na. 
Aan een lange tafel met een drankje en 
knabbeltje nemen we, na een gezellige 
babbel, voorlopig afscheid van elkaar. We 
kijken terug op een goed zangseizoen met 
eind augustus een spannende start want…in 
oktober gaat het gebeuren, we ontvangen het 
Duitse koor Monday Monday voor een mooi 
zangweekend in ons Bergen als onderdeel 
van de jaarlijkse Kunst10-daagse. 

Afscheid 
Het is altijd lastig afscheid te nemen van 
leden maar dat gebeurt nu eenmaal. In 2019 
zijn dat bas Gab, alten Virginie en Ineke en 
sopraan Marga, best een “aderlating” voor 
ons koor. Virginie blijft voorlopig aan als  
penningmeester tot er opvolging is, heel 
sympathiek. 
Bij de alten hebben wij Ellen verwelkomd. 
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Ontmoetingsconcert Za.26/10       

Monday Monday / SSS 
Het is vrijdag 25 oktober en elk moment kan 
de Duitse bus met Monday Monday Bergen 
aan Zee binnen rijden. Voor Hotel Victoria 
wachten wij ze op en terwijl de koorleden 
uitstappen zingen wij ze een  hartelijk welkom 
toe. Zaterdagmiddag is het dan echt “de ont- 
moeting” tijdens een feestelijk lunchbuffet in 
T&O waarvoor alle koorleden zich ingezet 
hebben ! Het is een fijne manier om nader 
kennis te maken met de Duitse koorleden, 
heel geslaagd.  
 
 

 
 
Daarna enkele uurtjes ontspanning waarna 
we vanaf 18.00u. in de zaal van de  Berger 
Scholengemeenschap ons gaan voorbereiden 
op het gezamenlijk concert. Er zijn nog 
lekkere belegde broodjes vooraf, daarna 
inzingen en dan is het wachten op het publiek. 
Het is erg fijn te zien dat de zaal zo goed als 
volloopt, blijft altijd  spannend. 
Het concert staat als een huis, publiek is 
enthousiast, zeker ons Jong Talent draagt 
hier een flink steentje aan bij! 
 

 
 

  
 
Na afloop overhandigt “der Johannes”, 
dirigent Monday Monday, ons een origineel 
cadeau in de vorm van een flinke surprise, 
uitbeeldend een reuze sleutelhanger annex 
flessenopener/munthouder. Alle koorleden 
kregen het mini- exemplaar met inscriptie als 
aandenken aan ons Ontmoetingsconcert. Ook 
een kist vol heerlijk Duits bier kwam onze kant 
op, wat een feest. Natuurlijk bleef The SSS 
niet achter en had voor elk koorlid een 
Kunst10-daagsetas met bloembollen, 
Hollandser kan het niet !  Het werd een 
gezellige “borrel na” met mooie reacties uit 
het publiek, enthousiaste gastzangers die vol 
lof waren over de ontvangst en de verdere 
organisatie. Wij kijken er voldaan en trots op 
terug. 
 

 
 

Samenzang “Gib mir deine Angst” 
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Kerstoptreden di. 17 dec. T&O 
Familie en vrienden zijn welkom als het koor 
haar “ kerstconcert aan huis” zingt, wat dus 
repetitielocatie T&O betekent. Het is een 
mooie avond, druk bezocht, er werden nog 
extra stoelen bijgezet. Na afloop, als de 
kerstsfeer al goed is gezet, proosten we 
allemaal op mooie dagen met elkaar. Het is 
een heel gezellig samenzijn en mooie 
afsluiting voor 2 weken rust. 
 

 
 
een toost uitbrengen met de Duitse biertjes… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Verhoeven 
Elly de Witte 
Commissie PR 
 
 

 
 

Ingrid 70 jaar 
 …en dan verrast Ingrid ons nog. Ze viert haar 
70ste geboortedag op 31 december  en organi- 
seert een zangparty. Ze nodigt ons uit om te 
zingen en vieren. Ondanks Oudjaarsdag komt 
er toch een flink aantal leden om dit met Ingrid 
te vieren. Het is een verrassend, origineel en 
druk bezocht feest in de prachtige locatie van 
de Ter Coulsterkerk Heiloo. We zingen haar 
van harte toe en Ingrid geniet al zingend met 
ons. Terwijl het koor My Umbrella zingt gaan 
bij enkele gasten de voetjes van de vloer.. 
Ingrid kan terugkijken op een bijzonder mooi 
verjaarsfeest.  
 

 
 

 

Arie…Koos 
Ten slotte wensen wij onze lieve bassen Arie 
en Koos heel veel beterschap toe en hopen 
hen weer snel in ons midden te hebben. 


