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  Afgelopen zondag, op Volendammerdag, was het laatste optreden voor dit koorjaar. Deze 
week is er alleen nog een repetitie op vrijdag 4 juli en dan is het tijd voor vakantie. Lekker 
allemaal nieuwe energie opdoen en genieten van het even niet hebben van verplichtingen. In 

de week van 18 augustus 2014 starten de scholen en zullen ook de repetities weer beginnen. 
Wij verwelkomen iedereen dan graag terug in het koorhuis.  

Voor het koorjaar 2014/2015 wil het bestuur kijken of er meer populaire optredens kunnen 
worden gehouden. Ook staat de popavond voor 4 oktober op het programma met een nieuwe 

insteek. Kortom iedereen een hele fijne vakantie gewenst en rust goed uit want het komend 
koorjaar wordt druk met nieuwe muziek en veel gezelligheid.            

 

In de week van 16 tot 20 juni is de donateursactie gelopen. 
Hierbij krijgen alle koorleden een wijk toebedeeld waarbij ze 
langs de deuren gaan en vragen of de mensen mee willen doen. 

Om de Zangertjes van Volendam een heel jaar te steunen wordt 
gevraagd om een vrijwillige bijdrage. De opbrengst van de actie 

gebruikt het koor voor onder meer het aanschaffen van nieuwe 
muziek, het onderhoud van het koorhuis en het maken van de 

prachtige Volendammer pakken. 
Ook dit jaar bleek weer dat de inwoners van Volendam het koor 
een warm hart toedragen en hiervoor willen wij graag iedereen 

bedanken. Ook bedanken we koorleden, ouders en vrijwilligers 
die de moeite hebben genomen om langs de deuren te gaan.  

 
 

De Nivo bestaat 75 jaar. Ter gelegenheid 
van dit jubileum was er een receptie in de 

Jozef op 21 juni van 13.30 tot 17.00 uur. De 
Zangertjes van Volendam wilden op eigen 

wijze de Nivo feliciteren met dit jubileum. Als 
verrassing kwam het koor via de achterzijde 
binnen en nam rond 15.00 uur plaats op het 

podium achter het gordijn. Nico Brinkkemper 
sprak namens het koor de redactie kort toe 

waarna het gordijn open ging. Het koor zong 
Shout it Out en de The Rythm of Life. De 
genodigden waren blij verrast met de 

aanwezigheid van de koorleden en het 
optreden.      

 Tijdens het koorfeest werden alle repetitoren namens het bestuur en iedereen bedankt voor 
hun geweldige inzet het afgelopen jaar. Willemijn en Stephan verzorgen het hele jaar door de 
repetitie op dinsdagavond. En Barbara en Marian geven elke woensdagmiddag zangles aan de 

Benjamins en Aspiranten en worden hierbij begeleid door Frank. Op donderdag en vrijdag 
geeft Juliette de repetities. Als dirigente van het grote koor is zij ook verantwoordelijk voor de 

muziekkeuze met optredens en dat alles goed klinkt. De balans tussen de vierstemmige zang 
moet uiteraard super zijn. Een koor van 75 leden in alle leeftijden is een hele organisatie en 

vraagt veel inzet en energie, ook buiten de repetities en optredens om. Hier staat men vast 
niet altijd bij stil. Dus nogmaals Juliette maar ook de andere repetitoren heel hartelijk dank 
voor jullie inzet het afgelopen koorjaar. We zijn erg blij met jullie !         

 

 

mailto:info@zangertjesvanvolendam.nl
http://www.zangertjesvanvolendam.nl/


 
 

 
 

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 NL03ABNA0588614548 

 

 

 

  

Aan het einde van het koorjaar wordt er altijd weer een thema feest georganiseerd voor alle 

koorleden en de vrijwilligers. Het is een bedankje voor de inzet van het afgelopen jaar. Zang 
is namelijk ook een topsport waarbij er veel inzet en discipline wordt gevraagd van de 

koorleden. Maar het koor kan het koor niet zijn zonder alle vrijwilligers. Graag bedanken we 
de repetitoren, muzikale begeleiding, oud papier ophalers, de personen die het koorhuis 
onderhouden en schoonmaken, de naaisters voor het op maat maken van de Volendammer 

pakken, het bestuur, de redactie koorbrief, de chauffeurs en iedereen die we bij deze zijn 
vergeten te benoemen. Heel hartelijk dank en we hopen dat we volgend koorjaar weer een 

beroep op iedereen mogen doen. 

De organisatie van het koorfeest is in handen van het BSW team; Barbara, Simone en 

Willemijn. Dit jaar was het thema WK en dat resulteerde tot heel veel Oranje. Het koorhuis 
was prachtig in stijl versierd maar ook alle aanwezigen hadden alles uit de kast gehaald om er 

wederom een zeer succesvol feest van te maken.            

Om 09.00 uur was het eerst tijd voor alle koorleden t/m groep 7. Voor hen had het BSW team 

een WK voetbal competitie georganiseerd in de Seinpaal. Elk team/land had een coach die net 
zo fanatiek was als hun eigen team. De drie scheidsrechters Edwin, Greqor en Marco hadden 
hun handen vol om de wedstrijden in goede banen te leiden. Hierbij moest regelmatig een 

gele kaart worden getrokken en Frank Keijzer,  coach van Engeland presteerde het zelfs om 
rood te ontvangen. Ook bleek de EHBO post hoog nodig. Met de wonderspons werd menig 

blessure verholpen en werden een paar traantjes weggewerkt met een dikke knuffel en een 
glaasje water. Voor René van Westen, coach van Japan was dit helaas niet voldoende. Hij 
verdraaide zijn knie en moest naar het ziekenhuis. Gelukkig was hij er ‘s avonds weer bij 

maar hij zal nog even rust moeten houden. René, beterschap. Na de groepswedstrijden was 
de finale Portugal (coach Frank Boom) tegen Frankrijk (coach Ger Tuijp). Ook hier was de 

spanning om te snijden maar uiteindelijk won Portugal met 2-1. De derde prijs ging naar 
Kameroen (coach Johan Vracht). Alle heerlijke prijzen zijn beschikbaar gesteld door Choco 
van Yoni Runderkamp. En na afloop van deze sportieve gezellige ochtend werd nog een 

patatje gegeten met dank aan de patatbakkers van de Seinpaal. Ook werden de tactieken en 
wedstrijden nog een keer geanalyseerd en uitvoerig besproken. Wat een inzet van iedereen, 

top! 
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Een Van Persie  
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Om 17.00 uur ’s middags werd het startschot gegeven voor de feestavond voor koorleden 
vanaf groep 8 en de vrijwilligers. Na een voorwoord namens het bestuur was het tijd voor het 

buffet dat buiten georganiseerd was door Runderkamp. Lekker vlees, broodjes en salades 
bezorgden iedereen een goedgevulde maag, super lekker allemaal. Daarna kon de 
gezelligheid van start met een drankje en muziek. In het prachtig versierde koorhuis had 

iedereen zich goed aan het thema gehouden, het oranje deed bijna zeer aan je ogen maar er 
liepen ook een paar “verdwaalde” Brazilianen en Duitsers tussendoor. Na een uurtje was het 

tijd voor een heuse voetbalquiz onder leiding van Willemijn. Vier teams namen het tegen 
elkaar op maar de vragen waren pittig. Met een eindspurt van team 3 eindigden zij op een 
gelijke derde plaats met team 4. Team 1 en 2 kwamen ook gelijk en moesten een laatste 

vraag beantwoorden. Maikel Bond mocht als teamcaptain van team 2 de hoofdprijs in 
ontvangst nemen. Daarna werden we verrast met een gastoptreden van Janina, zelf in eigen 

voetbaltenue. Gezellige meezingers en een medley van Bonnie St.Claire met een weergaloze 
Ger Tuijp als Dr. Bernard maakten het feest compleet. De dj’s hadden hiermee een goed 

opwarmer en er werd flink gelachen, gezongen en gedanst. Het is weer gelukt om een 
prachtige afsluiter te maken dit koorjaar.  

  

Het Dirigeerstokje 
Barbara Koning gaf het stokje door aan Bibi Bond met de vraag: Hoe is het nou om de 

dochter van dirigente Juliette te zijn, hoe gaat dat in huis? Omdat ik pas op het koor zit sinds 
mijn moeder de dirigente is geworden, vanaf januari 2008, weet ik niet hoe het is als mijn 

moeder niet de dirigente zou zijn. Thuis heb ik weinig last van mijn moeder wat het koor 
betreft. Wel wil mijn moeder natuurlijk dat wij zoveel mogelijk naar de optredens komen, ze 
weet namelijk wanneer we echt niet kunnen en wanneer we gewoon geen zin zouden hebben. 

Wat doe je in het dagelijks leven? Ik volg de opleiding HBO-verpleegkunde. In het weekend 
werk ik in de thuiszorg. En natuurlijk ga ik op vrijdag naar het koor. Hobby’s? Ik hou van 

hardlopen, skeeleren en dansen/zumba. Aan wie geef je het stokje na de vakantie door? Aan 
Marina Bond. Hoe vind je het dat je hele gezin in een koor zingt?  
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Volendammerdag startte dit jaar met de mis in de Mariakerk om 11.00 uur die het koor 

opluisterde met een paar mooie liederen. Het is echt de moeite waard om dit eens mee te 
maken. Na de mis liep het koor richting de dijk en trok al veel bekijks met de Volendammer 

kostuums. In Lotje was voor iedereen iets te drinken en iets lekkers maar er moest 
natuurlijk nog wel gezongen worden. 
Op de trappen van de visafslag komt het koor altijd goed tot zijn recht. Er was veel publiek 

en de weergoden waren ons goedgezind. Na een drietal liedjes liep het koor door naar de 
Botter voor de Vrijheid. Er was een goede sfeer met veel mooie optredens ook van buiten 

Volendam. Volendammerdag wordt echt een begrip het lijkt alsof het ieder jaar veel drukker 
wordt, dat is voor het koor ook een goede publiciteit.   
Het koor begon met One Voice en bouwde het toen op met Shout it out en met de 

klassieker Volendam jij bent de parel. Met de topper Rythm of Life werd een mooie dag voor 
het koor afgesloten.    

   

Agenda voor de komende weken 

- vrijdag 5 juli laatste repetitie om 18.30 uur 
- vanaf week 34, dinsdag 19 augustus starten de repetities weer.  
- maandag 18 augustus grote schoonmaak koorhuis 13.15 uur 

- zaterdag 27 september mis Vincentiuskerk 19.00 uur 
- zaterdag 4 oktober Popavond koorhuis, informatie volgt 

 
   
 

 

Bets wil graag op maandag 18 augustus starten met 
de grote schoonmaak van het koorhuis. ‘s Middags 

van 13.15 tot ca. 16.00 uur en in de avond van 
18.00 tot 20.00 uur. Alle hulp is welkom. Mocht 

blijken dat er niet voldoende tijd is dan wordt het op 
dinsdagmiddag tussen 13.15 en 16.00 uur 
afgemaakt. Heb je tijd en wil je helpen? Geef het 

dan even door aan Bets. Alvast dank.   
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