
 
 

 
 

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 

 

 

  Maandag, 26 januari 2015 
 

 

  De Zangertjes van Volendam kunnen over de afgelopen jaren terugkijken op geweldige 
dingen die ze hebben gedaan. Maar het is nog veel leuker om naar de toekomst te kijken. 
Wat kan het koor de komende jaren op muzikaal gebied verder ondernemen? Wat vinden de 

koorleden zelf? Er gaan al geluiden rond over een musical, een cd/dvd opnemen, zingen met 
een Big Band. Wat zal aanslaan bij het publiek? Zijn er suggesties voor nieuwe liederen?  

Uiteindelijk moet het koor gezamenlijk achter een nieuw project staan. Om deze reden willen 
we graag muzikale ideeën horen. Je kunt je inbreng e-mailen aan sonja.kempe@tele2.nl. 
We zijn zeer benieuwd naar de reacties.  

 
 

Kleine kinderen worden groot. En dat betekent dat na de 
kerstvakantie weer een aantal Benjamins zijn overgegaan naar 

de Aspiranten. We wensen de nieuwe Aspiranten veel succes.  
 
De Benjamins zijn nu wel met een aantal toppers minder en dus 

is er weer plaats voor nieuwe aanwas. Ben je 4 of 5 jaar en lijkt 
het je leuk om mee te zingen? Misschien zing je thuis ook wel 

vaak en ken je sommige liedjes, maar je leert een heleboel 
nieuwe. Gezellig samen zingen op woensdagmiddag, wie wil dat 
nou niet? Kom eens een keertje kijken tussen 14.00 – 15.00 

uur in het koorhuis bij juf Barbara. Tot gauw! 

“Met spullen van een ander ga je zorgvuldig 

om!” Een stelling waar velen het mee eens 
zullen zijn. Maar waarom gaat dit niet op voor 

het koorhuis en voor de koorbussen? We werken 
er met zijn allen hard voor en het kost allemaal 

genoeg. Dan is het toch een kleine moeite om er 
net even wat netter en alerter op te zijn? Als je 
iets gebruikt, ruim het op, ook als je in de bus 

hebt gereden, dat is wel zo prettig voor de 
volgende gebruiker. Wijs elkaar op deze 

huisregel. Zelf wil je toch ook dat iemand netjes 
is op jouw spullen als je ze uitleent.  

 

Het Dirigeerstokje 

Het is alweer een tijdje geleden dat deze rubriek erin stond. Er was simpelweg even geen 
plek. De laatste keer was het stokje in handen van Carine Zwarthoed die aan Pascal 
Tielemans had gevraagd: Kunnen we nog een vervolgoptreden verwachten van de Oldtimers 

of komt er een nieuwe verrassing? Ja natuurlijk komt er een vervolg maar of iedereen de 
hartaanval aan het einde van de sketch heeft overleefd blijft de vraag. Hoe lang zit je al op 

het koor? Ik zit zeven jaar op het koor. Wat is je leukste herinnering aan het koor tot nu toe? 
Dat was de koorreis naar Sauerland in het kasteel. Wat doe je door de week en wat zijn je 
hobby’s? Ik zit op het Don Bosco in de tweede en mijn hobby is schaatsten. Favoriete muziek? 

Vooral populaire en sommige Nederlandstalige liedjes. Aan wie geef jij het stokje door en met 
welke vraag? Ik geef het dirigeerstokje over aan Shenna Veerman met de vraag: Hoe is het 

om met je tweelingzus op het koor te zitten?  

 

Pascal Tielemans in actie in de grote kerk in Edam 
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Het koor hanteert een kruisjessysteem voor de schoolgaande jeugd. Dit houdt in dat als je je 
inzet voor het koor je hiervoor kruisjes krijgt. Deze kruisjes kun je vervolgens inwisselen bij 

een reis. Hoe meer kruisjes je hebt verdiend, des te minder je hoeft bij te betalen. Voor de 
komende concertreis naar Praag geldt dat je 250 kruisjes moet hebben.  

Wanneer krijg je nu kruisjes ? 

 Je krijgt 10 kruisjes wanneer je komt zingen in de kerk of tijdens een ander optreden. 
Jouw naam wordt dan genoteerd.  

 Je krijgt 10 kruisjes als je helpt met oud papier ophalen. Je moet er dan zelf voor 
zorgen dat de chauffeur van die dag jouw naam op schrijft. Het opschrijfblok ligt in de 
la van het bureau bij de keuken. 

 Je krijgt 10 kruisjes als je komt helpen met de koormappen.   
 Je kunt om kruisjes vragen als je andere klusjes verricht zoals het schoonmaken van 

het busje of het helpen in het koorhuis. Vraag dan zelf of je naam wordt opgeschreven. 
 Je krijgt kruisjes voor het lopen van de donateursactie. 
 Met de wekelijkse repetities verdien je geen kruisjes. We houden wel bij welke kinderen 

vaak naar de repetities komen. 
 

De verdiende kruisjes worden bijgehouden op een lijst door Jannetje Vermorken-Veerman. Zij 
is op dit moment druk bezig de lijst bij te werken zodat we die binnenkort in het koorhuis 
kunnen ophangen. Mochten er nog vragen zijn dan kan je deze stellen aan Sonja Kempe. 

 

Agenda voor de komende weken 
- donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur; dinsdag om 18.45 uur 
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 

- zaterdag 31 januari mis Mariakerk 19.00 uur 
- woensdag 11 februari Benjamins en Aspiranten, optreden voor De Zonnebloem, verzamelen 

   in het koorhuis om 13.45 uur. 
- zaterdag 14 februari mis Vincentiuskerk 19.00 uur 
 

Oud papier ophalen op zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis 
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Fotobeschijving 
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