
 

maandag, 27  januari 2014 
 

 

  
Zondag 16 maart 2014 om 15.00 uur zal het volledige koor van de Zangertjes van Volendam 

een concert geven in de PX te Volendam. Een grote diversiteit van het repertoire, klassiek en 
populair, zal ten gehore worden gebracht onder leiding van Juliette Besijn. Ook de Benjamins 
en Aspiranten zullen een steentje bijdragen aan dit spektakel. Schrijf de datum alvast in uw 

agenda want het belooft weer een heel speciaal optreden te worden.  
Binnenkort zullen wij u nader informeren wanneer de kaartverkoop start. Om de prijs hoeft u 

het niet te laten, de kaarten kosten € 5,- per persoon waardoor iedereen in de gelegenheid 
wordt gesteld om de veelzijdigheid van het voltallige koor in eigen persoon te komen 
beluisteren. Houdt u de media dus goed in de gaten want vol=vol.        

 

Het Dirigeerstokje: 
Inge Bond kreeg het stokje door van haar zusje Lisa Bond met de 
vraag: Welk lied zou je kiezen als je mocht voorzingen? Daar heb ik 

over nagedacht, “The Lion sleeps Tonight”.  
Vertel eens iets over jezelf: Ik zing als sopraan en ben 11 jaar en zit in 

groep 7 van de Petrusschool. Mijn hobby’s zijn zingen, dansen, pianoles 
en kids fit. Wat vind je zo leuk aan het koor? Ik vind zingen super leuk, 

vooral in de kerk. Daarnaast vind ik het heel gezellig om op 
zaterdagochtend samen met Roos oud papier op te halen. Ook verheug 
ik me al weer op de komende koorreis. Wist je dat ik pas 6 maanden 

was toen ik voor het eerst mee ging op koorreis naar Nijverdal? Muziek: 
Thuis luister ik graag naar Martina Stoessel die Violetta speelt in de 

serie. Aan wie geef je het stokje door? Aan Jaap Smit (de kip) met de 
vraag: Wat is het geheim van jouw dikke koek? Hij is altijd zo lekker !!  
 

Elke repetitieavond zijn er chauffeurs die 

met de koorbus de kinderen ophalen en 
thuisbrengen? Wil je gebruik maken van 
de service neem dan even contact op met 

de betreffende chauffeur. En laat het 
altijd even weten via sms of whatsapp als 

je niet kunt zodat de chauffeur niet voor 
niets rijdt.  
Dinsdag:  Fred Zwarthoed 06-21856836  

Donderdag : EdwinBond 06-46357028  
Vrijdag: Rohald Kluft 06-39708471  

Wij gaan ervan uit dat jullie het samen 
wel leuk, gezellig en schoon houden in het 
koorbusje. 

 

 

 

Wist je dat ……………….. 
Elke twee weken komt er een koorbrief uit. Deze wordt samengesteld door Sonja Kempe en 

Marije Huigsloot en is bedoeld voor de koorleden, personen die op enigerlei wijze aan het koor 
verbonden zijn en verder voor iedereen die het koor een warm hart toedraagt. Momenteel 

hebben we een oplage van 180 stuks. De koorbrieven worden door koorleden in Edam en 
Volendam rondgebracht. Verder staat de koorbrief tweewekelijks in de Nivo. Mocht men hem 
dan nog gemist hebben?. Dan is hij altijd terug te vinden op onze website. 

www.zangertjesvanvolendam.nl.  
Door de regelmaat van de koorbrief blijft iedereen goed op de hoogte.  

Mocht men zelf een suggestie hebben voor publicatie dan kunt u zich wenden tot één van de 
eerder genoemde personen. Mooie verhalen, foto’s en anekdotes zijn altijd welkom.  
 

 

2de rechts Inge Bond 

http://www.zangertjesvanvolendam.nl/


 

 

 

Ook de Benjamins en Aspiranten zijn druk aan het repeteren voor 16 maart 2014. De 

allerkleinsten zijn 4 jaar en die doen natuurlijk ook mee met het concert, superleuk en  
spannend natuurlijk.  

De Benjamins zingen nu tijdelijk boven omdat deze groep nu wat kleiner is dan de 
Aspiranten. Nieuwe leerlingen vanaf 4 jaar zijn dan ook van harte welkom. Vind je het leuk 
om te zingen en wil je een keer meezingen, kom dan op woensdagmiddag om 14.00 uur naar 

het koorhuis. 

Agenda voor de komende weken 

 
- dinsdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur  

- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 
- zaterdag 1 februari mis in de Mariakerk om 19.00 uur  
- zaterdag 15 februari mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur 

- zondag 16 maart concert van de Zangertjes van Volendam in de PX om 15.00 uur 
 

Oud papier ophalen zaterdag om 9.15 uur in het koorhuis  
 
 

 

Aspiranten 

 

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

Op 1 februari a.s. vindt om 19.00 uur de 

eerste mis van het grote koor in de Maria 
kerk plaats.  

Het koor zal tijdens de mis naast het altaar 
staan. Om even te wennen aan zo’n nieuwe 

plek wordt ieder verzocht  uiterlijk 18.45 uur 
aanwezig te zijn.  

Benjamins  

Zeg jongens; het is super leuk op het koor, kom je ook ?? 

mailto:info@zangertjesvanvolendam.nl
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