
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maandag 17 december 2012 
 
2012, een fantastisch jaar voor het koor 
We naderen de laatste dagen van het jaar. De straten, winkels en huizen zijn weer schitterend 
versierd. Voor iedereen wordt het druk maar dat hoort er in december gewoon bij. Een fijne 
tijd van Kerstmis tot en met Nieuwjaar. De Kerstnachtviering wordt heel speciaal. Net als 
vorig jaar komen weer enkele musici ons koor begeleiden. De Zangertjes van Volendam 
kunnen terugzien op een heel mooi jaar. We hebben veel opgetreden en zijn op koorreis naar 
Winterberg geweest. De grote groep jonge benjamins en aspiranten leren goed zingen en 
treden ook al op. Hoogtepunt van het jaar waren de jubileumconcerten in Ahoy met Jan Smit 
en zijn muzikale vrienden. Het koorhuis staat er heel goed bij en elke dag draait het oudpapier 
op volle toeren. We danken alle zangers, medewerkers, ouders en bedrijven die dagelijks 
actief zijn voor ons koor en wensen iedereen een voorspoedig 2013.  
 
Repetities deze week 
Woensdag en donderdag is Juliette in het koorhuis om met zo veel mogelijk koorleden het 
kerstrepertoire nogmaals door te nemen. Deze repetities zijn bedoeld voor zowel kinderen als 
mannen. Wanneer je niet kunt komen op een repetitie of optreden meld je je altijd af, er 
wordt altijd op je gerekend, dus is het belangrijk om even een mailtje of smsje te sturen naar 
de des betreffende personen (chauffeur, repetitor, dirigente). Vooral de aanstaande repetities 
voor kerstmis komt het erop aan. De kerk zit 
volgende week helemaal vol, de mensen 
komen van heinde en ver. We moeten dan 
goed voor de dag komen. Als je nog vragen 
en/of opmerkingen hebt, mail dan a.u.b. 
naar Juliette. 
 

. 
 

 
 
 
 

Vele cameraploegen kwamen langs in Ahoy. 

Belangrijke generale repetitie op vrijdag 21 december 
 
Aanstaande vrijdagavond is de generale repetitie voor de nachtmis in de Vincentiuskerk van 
19.15 uur tot 21.30 uur met orkest en geluidstechniek. 
 
Wij vragen a.u.b. aan de ouders om op deze repetitiedag de kinderen zelf om 19.15 naar de kerk 
te brengen. De kinderen worden met het busje in groepen weer naar huis gebracht; de jongste 
kinderen het eerst. 
 
 
 

15 Jaar Jan Smit 
woensdag 19 december 

om 21.35 op Tros TV. 



Kerstnachtmis 24 december 
De Zangertjes worden begeleid door een heus strijkkwintet samen met een fluitiste. Uiteraard 
doen het orgel, de vleugel en synthesizer ook mee. De instrumentalisten zijn Henk Pijls op 
viool, Gerda Pijls op cello, Hermien Rondeel op altviool, Dominique van Rossum op synthesizer 
en percussie, Charlotte Rutgers op viool, Kees Schilder op 
orgel, vleugel en synthesizer, Wendy Taanman op fluit, 
Martin Tol op contrabas en Martin Tol op trompet. De 
geluidstechniek wordt verzorgd door Henk Mühren.  
We zullen op kerstavond op het altaar staan in onze eigen 
kerstkleding, in zwart, rood, goud of zilver (glitters). Zorg 
dat je er netjes en verzorgd uitziet.  
Het voorprogramma begint om ongeveer 19.25 uur, dus 
graag om 19.00 uur aanwezig zijn.  
Tussen 18.00 – 19.00 uur zal de techniekploeg de opstelling 
voorbereiden. Nico zal een groep niet-koorzangers hiervoor 
benaderen.  
 
Waterlandziekenhuis 
De volgende morgen zingen we op Eerste kerstdag zoals 
altijd in het Waterlandziekenhuis. Dit keer begint de mis om 
10.00 uur en we geven een concertje in de grote hal bij de 
vleugel. Voor de patiënten, verpleging en bezoekers zorgt 
het voor mooie ambiance. Overigens is iedereen daar wel-
kom. We verzamelen ons in het koorhuis in het volendams 
om 9.00 uur en rijden dan met eigen vervoer naar Purme-
rend. 
 
Laatste mis in het Kruispunt 
Samen met het koor Forever Young zingen we zaterdag 29 
december de laatste mis in het Kruispunt. Dat zal een bij-
zondere viering worden. Ruim 40 jaar geleden is het Kruis-
punt gebouwd. Vaak heeft ons koor er gezongen. Ook ontmoeten we vaak veel kennissen van 
het koor bij de vieringen. We zingen dan ook graag mee. 

De klok van het Kruispunt zal voor 
de laatste keer luiden. In 1971 is 
de kerk ingewijd door pastoor J. 
Hoogervorst, kapelaan Willem van 
der Veer en kapelaan Jan 
Divendal. Als je goed naar boven 
kijkt zie je hun voornamen 
gegoten in de klok. Het is 
natuurlijk heel jammer dat het 
Kruispunt sluit maar met de 
verkoop van de kerk wordt de 
gehele verbouwing van de pastorie 
naast de Vincentiuskerk betaald. 

 

Kerstbrunch 
Op zondag 6 januari houden we de Kerstbrunch. Vanaf 12 uur zijn alle zangers van het grote 
koor en alle medewerkers + partners welkom. Lever het inschrijfformulier van de vorige 
koorbrief in bij het koorhuis, of mail naar willemijnveerman@hotmail.com. We hopen dat 

iedereen komt dan kunnen we gezellig bijpraten over het 
afgelopen jaar en hebben we misschien 
nieuwe ideeën voor 2013. 
 

Pascal en Willemiijn testen bij een 
optreden in Laren een nieuwe 
elektrische stadsauto. Niet zo makkelijk 
met je volendammer pak maar wel cool! 

mailto:willemijnveerman@hotmail.com


Oudpapier goed gedraaid dit jaar 
We kunnen over 2012 met zijn allen zeer tevreden zijn over 
het oudpapier ophalen. Dagelijks zijn de groepen actief om het 
papier en karton op te halen en te lossen bij Kras Recycling. 

En zaterdag helpen de zangertjes ook mee. Ook 
onderling wordt er af en toe gewisseld als er 
iemand verhinderd is zodat het ophalen altijd 
plaatsvindt en het koorhuis-straatje netjes blijft. 
Complimenten voor de grote inzet! De bussen 
zijn weer gekeurd en klaar voor de winter. 
 
Bij KIVO Plastic Verpakkingen mogen we elke week zakken ophalen voor het oudpapier. 
 

Op elke repetitie-avond worden de kinderen met de bus gehaald en teruggebracht met het 
busje. Elke dag rijdt er een andere ouder van een zangertje op de bus. Het zou makkelijk zijn 
als er 4 ouders bijkomen voor de koorbusservice, dan kan er af en toe gewisseld worden. 
Neem hiervoor contact op met Frank Keijzer.  
 
Optreden Benjamins en Aspiranten in PX 
Op woensdag 19 december treden de 
benjamins & aspiranten op in de PX. Om 14.15 
worden wij daar verwacht. Ouders mogen 
achter in de zaal meeluisteren en kijken. 
Graag willen wij dat de kinderen die dag om 
13.30 in het koorhuis zijn, om nog even te 
repeteren.  
 

Lekkage 
opgelost 
Na vele maanden 
zoeken is eindelijk 
het grote lekkage-
probleem opgelost. 
Door het wegnemen van dakaftimmering is de oorzaak opgespoord 
en nu vakkundig aangepast. Hartelijk dank aan de mannen voor 
het geduld en de oplossing. 

Zingen is het mooiste wat er is! 
 
 

Geslaagde koorreis in Winterberg 
Met een dubbeldekkerbus trokken we in de meivakantie 
naar de Sauerlandse heuvels. In de kerk van Wormbach en 
op het marktplein van Schmallenberg hebben we gezongen. 
Met schitterend weer genoten we van een leuke sportdag op 
koninginnedag. Het verblijf en de popavond waren top. 
 

Wie gooit de waterballon door het gat? 
 
 



 
 

Bij elk Jan Smit jubileumconcert lachen geblazen met zanger Yes-R. 
 
Agenda Benjamins en Aspiranten 
Woensdag 19 december optreden in de PX; om 13.30 uur in het koorhuis aanwezig  
 

Zaterdag 5 januari nieuwjaarsconcert voor familie vanaf 15.30 uur in het koorhuis 
 
Agenda Grote Koor 
Dinsdag, woensdag, en donderdag repetitie om 18.30 uur.              
 

Woensdag 19 december orkestrepetitie om 20.30 uur. 
 

Vrijdag 21 december generale repetitie voor het hele koor in de Vincentiuskerk om 19.30. 
 

Zaterdag 22 december in het volendams in het Glazen Huis in Edam van 19.30 tot 20.00 uur. 
 

Maandag 24 december zingen we de Nachtmis in de Vincentiuskerk, 19.00 uur aanwezig. 
 

Dinsdag Eerste kerstdag zingen we in het Waterlandziekenhuis vanaf 10.00 uur. 
    Vertrek 9.00 uur in het volendams vanaf het koorhuis. 
 

Zaterdag 29 december zingen we bij de laatste viering in het Kruispunt om 18.00 uur. 
 

Maandag 31 december oudejaarsviering in de Vincentiuskerk om 18.00 uur. 
 

Zaterdag 5 januari Driekoningenviering in de Vincentiuskerk om 19.00 uur.  
 

Zondagmiddag 6 januari (Driekoningen): Kerstbrunch om 12.00 uur. 
 

Zaterdag 12 januari optreden in Paradiso – Amsterdam. 
 

 
 

Stichting Zangertjes van Volendam, Tjalk 44, 1132 GX 0299-367772, e-mail: info@zangertjesvanvolendam.nl 
internet: www.zangertjesvanvolendam.nl, KvK Hoorn 41235006, ABN-AMRO Bank 58.86.14.548 

Na de repetities is er tijd voor ontspanning: tafeltennis, air-hockey, poolbiljart, 
tv-games, piano spelen en het mooist verstoppertje in het koorhuis. 
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