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  Er is al vaker bericht over de koorbusservice voor de basisschoolleerlingen. Het is natuurlijk 
fantastisch dat een aantal ouders dit geheel vrijwillig wil doen. Maar het zijn er slechts 

enkelen, het is dus begrijpelijk dat zij niet altijd kunnen.  
We zijn dan ook dringend op zoek naar ouders die op donderdag om 18.00 uur kinderen naar 

de repetities willen brengen en om 19.30 uur weer ophalen uit het koorhuis. Kan halen niet en 
brengen wel of andersom of schikt de dag niet, laat het weten, dan maken we een nieuwe 
pool! Als we deze extra service, die ook nog eens de veiligheid van de kinderen garandeert, 

willen voortzetten dan hopen we binnenkort een paar nieuwe chauffeurs te verwelkomen.  
Als . En het zijn ook al vele jaren dezelfdeverder moet er een dringende oproep in de koorbrief komen voor 

ouders die op de donderdag willen rijden.  

Het verhaal is dat het busje in principe de kinderen ophaalt en thuis brengt als extra service (uit het verleden 

ontstaan zodat de kinderen ook echt kwamen, als je niet kan moet je bellen waardoor ze dus als ze niet echt 

zin hebben wel komen). Voor de ouders een stuk gemak.  

Helaas blijkt dat er weinig ouders zich geroepen voelen om zich op te geven. Edwin is op zoek naar mensen 

die dit willen doen het mag ook alleen het halen zijn of alleen het terugbrengen.  

halen rond 18.00 terugbrengen rond 19.30. 

is bedoeld voor basisschool leerlingen. 

Het idee is om vooral de ouders van de kinderen die regelmatig gebruik maken van het busje hiervoor te 

strikken. Er kan ook een pool worden gemaakt om de week of iets dergelijks als er maar mensen zich 

aanmelden. 

  

wellicht nog woorden erin als veiligheid ... kan jij een mooie stukje schrijven ?? als je nog meer info nodig 

hebt dan hoor ik het graag  

  

Teks busje   

 

De afgelopen twee weken zijn er al zo’n 425 kaarten verkocht 
voor het voorjaarsconcert van De Zangertjes van Volendam in 

de PX. Tijdens dit concert op 16 maart 2014 zult u verrast 
worden door de diversiteit van het koor, er staat u een geweldig 

programma te wachten. Ook de allerkleinste Benjamins in de 
leeftijd van 4 tot 6 jaar en de Aspiranten van 6 tot 8 jaar zullen 
een bijdrage leveren. Niet voor niks wordt dit de kweekvijver 

van het koor genoemd.  

Heeft u nog geen entreekaart? Wees er snel bij, deze zijn nog 

beperkt verkrijgbaar bij de PX of te bestellen via 
info@zangertjesvanvolendam.nl.  

 

     Het dirigeerstokje                              
Jack Schilder kreeg van Jaap Smit de 
vraag of hij ook groene vingers heeft? Wat 

een vraag; ik heb echt nog nooit gehoord 
van een mens met groene vingers. 

Alhoewel, de trol in de film 'A troll in 
Central Park' wel. Maar ik dus niet en die 

van mijn vader zien er ook alledaags uit. 
Hoe lang zit je bij het koor? Het zal ergens 
midden jaren '90 geweest zijn, 'Banger 

Hart' van Rob de Nijs rolde nèt de eerste 
plaats van de Top 40 binnen. Op hetzelfde 

moment rolde ik op 5 jarige leeftijd in het 
koor, waarschijnlijk al spelend op straat 
 

gerekruteerd door meester Beumer. En ik ben blijven plakken. Wat doe je in het dagelijks 

leven en wat denk je dat je over 5 jaar doet? Ik ben al een beetje te lang student. Dat krijg je 
als je wiskunde kiest vanwege het toekomstige salaris en niet omdat je het leuk vindt. Verder 
mag ik uiteraard graag de basgitaar spelen en muziek luisteren. Overigens hoop ik in de 

toekomst een baan te vinden, het liefst gecombineerd met een band (of bands, nog beter). 
Werken geeft gerust voldoening, maar ik ben meer van 'werken om te leven' in plaats van 

'leven om te werken'. Wanneer speelt Hircus Circus weer eens? We zijn gevraagd om te 
spelen bij 'Samenloop voor Hoop' in juni. En er staat iets te gebeuren in april maar daar mag 
ik nog niets over zeggen. We pakken gewoon aan wat er aan komt waaien. Het volgende 

stokje is voor Rob Pool, de “takenverdeelkoning”en “papierophaalbekijker”. Rob, wat is nou 
jouw favoriete anekdote over het koor in vroeger jaren? 

 

2003 volendammersdag 
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Zoals men vaak hoort is de kracht van het koor dat het voelt als familie, een warme deken 
waaronder iedereen welkom is. Dit stukje saamhorigheid willen we graag behouden. Elk jaar 

gaan we op koorreis en hebben gezellige activiteiten buiten het zingen om. In het koorhuis 
zijn er faciliteiten als een ping pong tafel, air hockey, biljart, spelcomputer en leesspelletjes 

zodat er genoeg vermaak is om gezellig samen dingen te doen. 
Er zijn ook regels, we gaan fatsoenlijk met elkaar om, gedragen ons en luisteren naar de 
leiding (ook in het koorbusje). We houden het koorhuis netjes en opgeruimd. Geen 

bijzondere regels, niet anders als thuis, maar het is wel prettig als iedereen zich hier aan 
houdt. Alleen zo blijft het voor iedereen leuk om te komen zingen en dat is natuurlijk wat we 

met zijn allen het allerliefste doen. 
 
Vaak wordt het vergeten maar het koor draaiende houden is alleen mogelijk met de inzet van 

onze vele vrijwilligers. De krantenophalers, de schoonmaakploeg, het bestuur, de repetitoren 
en organisten, de chauffeurs, de administratie, de inkoop en huishoudelijke dienst, de 

naaisters voor de mooie kostuums, het onderhoudsteam voor het pand, het BSW team, en 
alle anderen die we vergeten zijn te benoemen. Heel hartelijk dank voor alle inzet. 

Alleen met zijn allen is het mogelijk om het koor, het koor te laten zijn.  

Agenda voor de komende weken 

 
- dinsdag, woensdag (extra), donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur  

- woensdagmiddag 26 feb Benjamins en Aspiranten GEEN repetitie i.v.m. vakantie 
   maar woensdag 5 en 12 maart van 14.00 tot 15.30 uur (half uur langer) 
- zondag 2 maart extra koorrepetitie van 10.30 tot 13.00 uur in het koorhuis  

- zondag 9 maart generale repetitie in de PX, verdere informatie volgt 
- zondag 16 maart concert van De Zangertjes van Volendam in de PX om 15.00 uur 

- zondag 13 april koor uitje van de Benjamins en Aspiranten 
 
Oud papier ophalen zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis  

 

Het koorhuis zit weer netjes in de verf Iedereen draagt zijn steentje bij 
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