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Maandag, 10 november 2014 
 

 

  

Dringend verzoek van de Penningsmeester !! 
Een paar weken geleden zijn de nota’s 

verzonden voor de jaarlijkse contributie ten 
behoeve van de jeugdleden van het “grote” 

koor. Helaas is gebleken dat nog steeds niet 
iedereen heeft betaald.  
Voor degene die dit aangaat bij deze het 

verzoek het bedrag van € 24,00 over te 
maken op IBAN NL03ABNA0588614548 

onder vermelding van voor- en achternaam 
van het kind. Het bedrag dient uiterlijk aan 
het eind van deze maand te zijn 

bijgeschreven. 

Het Dirigeerstokje 
Inge Smit heeft het stokje gekregen van Roos: Hoe is het om een brugmug te zijn op het Don 

Bosco College? Leuk. In de eerste weken was het wel een beetje zwaar, maar dat went snel. 
Heb je nog wel tijd voor andere dingen dan school? Ja hoor, het ligt eraan hoeveel huiswerk ik 
heb. En of ik nog wat anders te doen heb. Weet je al wat je wil worden later? Nee, maar ik 

heb nog tijd genoeg om erover na te denken.  
Hoe lang zit je al op het koor en wat is het leukste dat je tot nu toe hebt meegemaakt? Ik zit 

al vanaf mijn 5e op het koor, 7 jaar dus. Het concert van Jan Smit was een leuke ervaring, 
maar de vorige koorreis was ook erg leuk. Aan wie geef jij het stokje door en met welke 
vraag? Aan Carine Zwarthoed met de vraag: Welke koorreis vond je het leukst en waarom? 

 

 

 

Op 16 november 2014 verwachten we dat Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten in de haven van  
Volendam aankomt. In een email, ja de Sint gaat ook met zijn tijd mee, heeft de beste Sint 
laten weten dat hij het vorig jaar enorm naar zijn zin heeft gehad in het koorhuis. Graag komt 

hij dan ook dit jaar weer langs en hoopt daar alle koorleden, benjamins, aspiranten en 
vrijwilligers de hand te kunnen schudden. Hij verheugt zich al zeer op de mooie gezangen en 

hoopt dat ondanks dat het koor al een aantal weken met kerstmuziek bezig is er nog een 
speciaal lied voor hem kan worden ingestudeerd. 

Binnen de drukke agenda van de Sint was het nog even heen en weer schuiven maar 
uiteindelijk hebben we van Hoofd Piet de bevestiging gekregen. Sinterklaas met zijn Zwarte 
Pieten zullen op dinsdag 2 december 2014 rond 18.30 uur naar het koorhuis komen. Graag 

verwelkomt het Sinterklaascomité daar iedereen om 17.45 uur voor een gezellige Sintviering. 
 

De Benjamins en Aspiranten zijn goed bezig met het kerst 
repertoire, afgewisseld met wat Sint Maarten- en 

Sinterklaasliedjes. Om de kerstliederen straks geheel uit hun 
hoofd te kunnen zingen hebben ze een zangmap gekregen 

waarmee ze thuis kunnen oefenen. De kerstoptredens zijn op 17 
en 24 december. Binnenkort krijgen de kinderen een briefje mee 
waarop kan worden aangegeven of ze eventueel één van deze 

datums verhinderd zijn. Het is erg belangrijk dat de kinderen 
zoveel mogelijk bij de repetities aanwezig zijn.  

Afgelopen woensdag zijn trainingspakken verloot onder de 
Benjamins en Aspiranten. Deze pakken zijn gesponsord door 
Deen supermarkt vanuit de Jeugdsponsor actie.  
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Agenda voor de komende periode 

- donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur en dinsdag om 18.45 uur 
- dinsdag 11 november en vrijdag 5 december vervalt de repetitie. 

- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 
- donderdag 13 november LOVE aKERSTiek Grote Kerk Edam aanvang concert 19.00 uur 

- zaterdag 22 november mis Vincentiuskerk 19.00 uur 
- dinsdag 2 december Sinterklaas in het koorhuis, deur open 17.45 uur. 
 

De volledige agenda is terug te vinden op de site www.zangertjesvanvolendam.nl 
 

Oud papier ophalen op zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis 

f
o

t
o
b

e
s

c
h
r

i
j

v
i
n

g 

 

 Dinsdagavond 5 november jl. waren 
Bets en Jacques uitgenodigd bij Deen 

Havenhof, in verband met de Jeugd 
Sponsoractie. Samen met andere 
vrijwilligers werden ze hartelijk 

ontvangen in de kantine met koffie 
en koek. Daarna nam bedrijfsleider 

Dave het woord en reikte aan 
iedereen een mooie cheque uit. 
Op de cheque van De Zangertjes van 

Volendam stond een geweldig mooi 
bedrag van  

€ 1551,91. Hiervoor danken we alle 
mensen die de muntjes in onze koker 

hebben gedaan en uiteraard Deen 
voor deze super actie. 

Let op! De dagen en tijden zoals eerder vermeld 

aangaande de Nieuwjaarsbrunch zijn gewijzigd. 
Het wordt nu als volgt:  

Zondagochtend 4 januari 2015: van 9.00 tot 11.30 uur: 
ontbijt met een driekoningenverhaal voor de 

benjamins, aspiranten en koorleden tot en met groep 7. 
Zondagmiddag 4 januari 2015: van 14.00 tot 17.00 
uur: koud en warm buffet voor de koorleden vanaf 

groep 7 en alle medewerkers met partners. 

Je ontvangt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging. 

    
            

Met alle optredens in vooruitzicht wordt druk geoefend met een nieuw repertoire. Een van de 

nieuwe nummers is Tomorrow shall be my dancing day, een echt traditioneel Engels kerstlied, 
over het leven van Jezus dat wordt beschreven als een dans. De woorden van het lied zijn al 
eeuwen oud. Meerdere componisten hebben de tekst op muziek gezet en de bekendste is 

John Gardner die in de jaren ‘70 zijn uitvoering componeerde. Het koor zingt het lied in een 
arrangement van John Rutter op de oorspronkelijke melodie. 

Een ander kerstnummer is El noi de la mare wat “Het kind van de moeder” betekent. Het is 
een traditioneel Catalaans kerstlied dat door veel musici is gezongen en gespeeld. Op Youtube 

zijn er veel uitvoeringen van te vinden. John Rutter heeft ook dit lied gearrangeerd. 
Diezelfde John heeft dit ook gedaan met Nativity Carol, een prachtig kerstlied dat dit jaar 

eveneens in het repertoire van De Zangertjes is opgenomen.  
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