
 

Maandag, 15 september 2014 
 

 

  Op 7 september 2014 is de Deen jeugdsponsoractie weer van start gegaan. Zes weken lang 

kunnen klanten hun munten sparen voor hun favoriete vereniging of stichting. Bij bepaalde 
artikelen in de supermarkt krijgt u een sponsormunt aangeboden. Deze munten kunnen in 

een koker worden gegooid en hoe meer munten, hoe meer geld wordt uitgekeerd door Deen. 
De Zangertjes van Volendam zijn ingeloot in de Deen supermarkt in het Havenhof. Langs 
deze weg willen we u vragen om uw munten in onze koker te stoppen. In het koorhuis hangt 

ook een koker, hier kunnen koorleden de munten in stoppen. Hartelijk dank voor uw steun! 
De Benjamins en Aspiranten van De Zangertjes van Volendam zullen op 24 september om 

14.30 uur voor u optreden bij Deen in het Havenhof. 
 

De vakantie en kermis zijn nog maar net achter de rug maar in 
het koorhuis klinkt het kerstrepertoire al. Er zijn weer een 

aantal nieuwe liederen toegevoegd dus hierop moet hard 
worden gestudeerd. Nog drie maanden en dan is het alweer 

kerst. 

Wat we komende periode gaan doen kunt u terugvinden op 

onze internetsite: www.zangertjesvanvolendam.nl. Ook alle 
informatie over het koor is op deze site terug te vinden. Het is 
zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen.  

In het kader van het 75-jarig bestaan van 

de Nivo heeft de krant een donatie gedaan 
aan tien goede doelen. Ook De Zangertjes 

van Volendam behoorden tot de gelukkigen 
en mochten een bedrag van  
€ 500,- ontvangen. 

Het koor dankt de Nivo hartelijk hiervoor en 
we hopen dat we ook komend koorjaar 

weer iets moois kunnen neerzetten.    
   
 

Op 4 oktober 2014 wordt er weer een Popavond gehouden in het koorhuis. De organisatie ligt 
nu in handen van Frank Keijzer en Joey Karregat  
Op deze avond wordt een podium geboden aan alle muzikale talenten binnen De Zangertjes. 

Het is dus geen bonte avond of feestavond maar een avond waarop men zichzelf op muzikaal 
gebied aan iedereen kan presenteren.  

Dit natuurlijk allemaal met een lekker hapje en drankje en in een gezellige sfeer.  
 

Je kunt je nog opgeven, bespeel je een instrument of zing je graag? Laat het dan zo snel 
mogelijk aan Frank of Joey weten zodat ze er een mooi programma van kunnen maken.  
 

Omdat binnen het koor veel mensen een instrument bespelen is het idee om hiermee de zang 
live te begeleiden, zoals in een echte band. Zo kan je elkaar muzikaal versterken en inspireren. 

De aanmeldingen voor de Popavond zijn weer wat laat op gang gekomen maar zoals altijd komt 
het uiteindelijk natuurlijk goed. We gaan het zien op zaterdag 4 oktober. Verdere informatie 
over deze avond zal nog volgen.  

ABBA, Popavond 2013 

http://www.zangertjesvanvolendam.nl/


 

 

 

Zoals je wellicht al hebt vernomen heeft de koorbusservice een belangrijke wijziging 
ondergaan, namelijk dat de kinderen op de donderdag en vrijdag niet langer meer thuis 

worden opgehaald. Ze worden wel netjes thuisgebracht. 
 

Voor de dinsdag blijft Fred Zwarthoed de volledige koorbusservice doen. Dit houdt dus in dat 
je op dinsdag zowel heen als terug gebruik kunt maken van de koorbus. Mocht je niet 
meerijden, laat het dan wel even tijdig weten aan Fred, 06-21856836 (sms heeft de voorkeur).   

 
Behalve het feit dat het niet is gelukt om chauffeurs te vinden die tijd en zin hebben om op 

vaste tijden de kinderen te rijden, hebben we ook gemerkt dat het voor veel mensen etenstijd 
is als de koorbus voorrijdt. Deze ouders brengen dan vaak hun kind zelf naar de repetitie, 
waarna ze met de koorbus worden teruggebracht. Wij denken dat ouders graag bereid zijn om 

hun kind of een groepje kinderen naar de repetities te brengen. Na de repetitie worden de 
kinderen netjes teruggebracht zoals jullie gewend zijn. 

 
Mochten er nog vragen zijn over de koorbusservice of wilt u zich aanmelden als chauffeur dan 
kunt u zich richten tot Edwin Bond 06-18501455. 
 
 

 

Agenda voor de komende weken 
- dinsdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur  
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 

- woensdag 24 september Benjamins en Aspiranten bij Deen Havenhof 14.30 uur 
- zaterdag 27 september mis Vincentiuskerk 19.00 uur 

- zaterdag 4 oktober Popavond koorhuis, informatie volgt 
- zaterdag 11 oktober mis Mariakerk 19.00 uur. 

 

Oud papier ophalen op zaterdag om 9.15 uur in het koorhuis 

Koorfoto 1965 

Herkent u iemand?  

De namen zijn terug te 

vinden op onze internetsite 
www.zangertjesvanvolendam.nl 

onder het kopje 

koorhistorie/foto’s. 

http://www.zangertjesvanvolendam.nl/

