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Maandag, 1 juni 2015 
 

 

  
De afsluiting van het koorjaar wordt dit jaar anders. Door de nare omstandigheden, het 

plotselinge overlijden van Jan Plat, en de vader van Isa en Bibi, heeft het bestuur en het BSW 

team dit jaar voor een aangepaste vorm gekozen. Voor het grote koor en de vrijwilligers 

staat nu zondag 13 september vanaf 12.00 uur gepland, meer informatie volgt.  

De Benjamins en Aspiranten zullen wel het koorjaar zoals gebruikelijk afsluiten en dat is 

gepland op woensdag 10 juni van 14.00 uur tot 15.30 uur. Die middag krijgen de kinderen 

lekkere patat, er worden spelletjes gespeeld en liedjes gezongen. Daarna is het voor de 

Benjamins en Aspiranten vakantie. Het nieuwe koorjaar begint voor hen weer op woensdag 

19 augustus. 
 

Deze week is de donateuractie, heel 

belangrijk voor het koor. We hopen dat 
iedereen dit inziet en ook echt zijn best 

doet om even een paar uurtjes vrij te 
maken. Met zijn allen zijn we een bijzonder 
koor en met zijn allen kunnen we deze 

actie tot een succes maken. 
 

De koorrepetities op dinsdag starten weer 
op de gebruikelijke tijd, om 18.30 uur.  

 

In het Witte Weekblad stond een oproep voor een 
zanger of zangeres die op woensdagmiddag 3 juni 

wil komen zingen. Het is voor een groep senioren uit 
Bodegraven die met de boot "De Moby King”een 
bezoek brengen aan Volendam. De Benjamins en 

Aspiranten hebben aangeboden om een concertje te 
geven op de boot. De senioren krijgen nu in plaats 

van één of twee zanger(s)/ zangeres(sen) een heel 
koor. De kinderen verzamelen om 13.50 uur in het 
koorhuis. 

Dit is dan gelijk een mooie generale repetitie voor 

Korendag in Monnickendam op zaterdag 6 juni.   

Tijdens het korenfestival in Laren krijgt het koor een workshop: De geheimen van de Engelse 
koorklank, door Daniël Rouwkema. Daniel Rouwkema (1974) werd op zijn 14e benoemd als 

organist in Smilde en was op zijn 18e al een veelgevraagd concertorganist. Bij het grotere 
publiek werd hij bekend door zijn samenwerking met Jan Vayne en Louis van Dijk. Al van 
jongs af componeerde en arrangeerde hij muziek, hetgeen een sterke impuls kreeg na zijn 

kennismaking met de Engelse koormuziek. In januari 2002 vertrok hij naar Engeland waar hij 
werd benoemd als zanger in het kathedrale koor van Chester Cathedral in Engeland. 

Vanaf 2003 bekleedde hij de prestigieuze post van Master of Music in St. George Belfast, 
waar hij als organist tevens verantwoordelijk was voor het jongens- en mannenkoor. In 2005 
keerde hij terug naar Nederland, waar hij het Martini Jongenskoor Groningen oprichtte. 

Naast dirigent en organist is Daniël Rouwkema ook componist. Geïnspireerd door grootheden 
als Herbert Howells (1892-1983) en John Rutter (1945) schrijft hij toegankelijke melodieën 

en zettingen, gebaseerd op liturgische teksten en geliefde hymnen uit de Anglicaanse traditie.  

Kortom, niet de minste om een workshop van te mogen ontvangen.  

 

Daniël Rouwkema 
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Zo tegen het eind van het koorjaar is het nog best druk voor De Zangertjes. Zoals vermeld is 
volgende week het korenfestival in Laren maar afgelopen zaterdag 30 mei was het 

korenfestival in Edam. Van 10 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds maakten 27 koren hun 
opwachting in de Nicolaaskerk aan de Voorhaven. Elk koor was ingedeeld in een blok. 
De Zangertjes zaten in het blok van half 4 en waren met ruim 40 personen vertegenwoordigd. 

De volgende nummers werden gezongen: One voice, Shout it out, Doo dub dah, The lion 
sleeps tonight, Africa en The rhythm of life. Er werd spatzuiver gezongen en prachtig 

vierstemmig. Na elk nummer klonk een daverend applaus. De hele dag was er een grote 
diversiteit aan koren, alleen al in het middagblok was er een vrouwenkoor, een musicalkoor 
en koren met populaire en klassieke muziek. Ook afslag Edam was vertegenwoordigd, het 

koor waar Frank Keijzer dirigent van is. Het is zeker voor herhaling vatbaar.  

Agenda voor de komende weken 
- Dinsdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur 

- Woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 
- Donateurweek van 1 juni tot vrijdag 5 juni (in deze week alleen op vrijdagavond repetitie) 

- Woensdagmiddag 3 juni, optreden Benjamins en Aspiranten  
- Zaterdag 6 juni Korendag M’dam Benjamins en Aspiranten 16.00 uur R.K. Nicolaaskerk 

- Zondag 7 juni korenfestival Laren, vertrek bus om 10.00 uur 
- Woensdagmiddag 10 juni afsluiting koorjaar Aspiranten en Benjamins 
- Zaterdag 27 juni, mis Mariakerk om 19.00 uur 

- Zondag 28 juni, Volendammerdag 
- 29 juni start de vakantie, eerste repetitie na de zomervakantie dinsdag 18 augustus. 

 

Oud papier ophalen op zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis 
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