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Maandag, 22 juni 2015 
 

 

  In het  nieuwe koorjaar worden enkele veranderingen geïntroduceerd. De Benjamins 
stromen na de Kerst niet meer automatisch door naar de Aspiranten. Sommige kinderen 

kunnen namelijk nog niet lezen of zijn nog te jong voor de volgende stap binnen het koor. 
Ook de Aspiranten stromen niet gelijk door naar het grote koor "De Zangertjes van 

Volendam". Ten aanzien van elk kind zal worden gekeken of het naast de woensdagmiddag 
ook naar een repetitie op dinsdag- of donderdagavond om 18.30 uur kan gaan. Zo kan elk 
kind het repertoire goed onder de knie krijgen als het er klaar voor is. De laatste stap is dat 

een kind naast de dinsdag-/ donderdagavond ook op vrijdag kan komen. Alleen op de 
vrijdagrepetitie wordt vierstemmig gezongen door de bassen, tenoren, alten en sopranen. 

Het koor bestaat op dit moment uit ongeveer 65 personen. Wanneer het aspirant koorlid op 
vrijdag lekker mee kan doen kan hij/zij ook mee met de optredens. Op deze wijze zal de 
overgang minder groot zijn maar het plezier in muziek niet minder. 

 
 

Woensdag 10 juni werd het koorjaar 

afgesloten voor de Benjamins en 
Aspiranten. Het leek wel een partijtje. 

Meester Frank, juf Dominique en juf 
Barbara zongen het lied “Ik hou van 
Holland” met een andere tekst. Er was 

patat met een snack, limonade en een 
ijsje toe en er werden volop spelletjes 

gespeeld. De middag vloog om. 
De Benjamins en Aspiranten starten met 
de repetitie weer op woensdag 19 

augustus. Fijne vakantie! 
 

 

 
 

 

Aanstaande zondag 28 juni is het Volendammerdag en ook dit jaar zullen De Zangertjes acte 
de présence geven. Het is het laatste optreden van dit koorjaar. Het koor zingt vanaf 12.00 
uur op de ponton voor Café de Dijk. Het optreden zal ongeveer 25 minuten duren.  

Hopelijk treffen we mooi weer zodat er veel belangstelling is en we zelf ook kunnen genieten 

van de activiteiten op deze unieke dag.  

Na dit optreden is het ook voor het grote koor vakantie. Alle repetities starten weer vanaf 

dinsdag 18 augustus.  

 

Tekst 
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Vrijdag 19 juni kwam Daniel Rouwkema naar het koorhuis voor het vervolg van de workshop 
“De geheimen van de Engelse koorklank”. In Laren zou hij deze workshop geven aan het 

koor maar hij was te laat waarna hij beloofde om naar Volendam te komen. Om 18.30 uur 
begon hij met de kinderen en om 19.00 uur schoven de mannen aan. Er werd onder meer 

gewerkt aan het lied “Look at the World”. Iedereen deed enthousiast mee en er hing een 
prettige sfeer. Na afloop nam Daniel de mannen nog even apart. Het is zeer enerverend om 
weer even op een andere wijze met de muziekstukken bezig te zijn. Het is zeker voor 

herhaling vatbaar. Ook Daniel wil graag nog eens terug komen omdat hij het erg leuk vond 
om met een dergelijk samengesteld koor te zingen. Er zijn maar weinig van dit soort koren 

en dat moet je koesteren. Na afloop was er voor alle koorleden nog even een gezellig 
samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.  

 

 

 

Agenda voor de komende weken 

- Dinsdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur 
- Zaterdag 27 juni, mis Mariakerk om 19.00 uur 
- Zondag 28 juni, Volendammerdag 

- Eerste repetitie na de zomervakantie dinsdag 18 augustus 18.30 uur en voor de Benjamins  
   en Aspiranten woensdag 19 augustus 14.00 uur.  

 

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 

Om alvast in je agenda te noteren: 

De laatste jaren gaan we op 
concertreis in de meivakantie van de 
basisschool. Volgend jaar staat de 

reis gepland van woensdag 4 mei tot 
en met zondag 8 mei 2016. In deze 

week valt ook de donderdag van 

Hemelvaart. 

Dinsdag 16 juni 2015 is Kees Bornewasser op 

bijna 90-jarige leeftijd overleden. De jongste 
koorleden zullen hem alleen als componist 

van Missa laudate pueri (Bornewassermis) 
kennen. Maar in het verleden heeft hij samen 
met meester Beumer veel voor het koor 

betekend. Zo begeleidde hij het koor op het 
orgel bij optredens. In 2008 nam hij afscheid 

van het koor en is toen als erelid benoemd. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe.  

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

