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   Kerstspecial 2015 
 

  
Voorwoord Kees Schilder, voorzitter bestuur 

Het jaar 2015 is voorbij gevlogen. Een jaar met nieuwe hoogtepunten voor het koor, mooie 
optredens en een concertreis. Vanaf het begin van het nieuwe koorjaar in september zijn we 
gaan inzetten op nog beter leren zingen. Er zijn muziekboeken aangeschaft en Juliette geeft 

meer dan vroeger zangtechniek aan de koorzangers. Maar als we als koor nog beter willen 
worden dan is daarvoor wel de inzet nodig van iedereen. Als iedereen zoveel mogelijk naar de 

repetities en optredens komt dan worden de uitvoeringen haast vanzelf beter. En als de 
optredens en het zingen beter worden dan wordt het nog weer leuker om te zingen en wil je 
graag bij de repetities en optredens zijn. Daar zit een zichzelf versterkend effect in. Er staan 

voor en rond Kerstmis weer diverse optredens gepland, dus doe je best, zet je in en wees 
zoveel mogelijk erbij. Goed zingen leer je door het zoveel mogelijk te doen. Pak die kans! We 

hopen dat de ouders dat ook inzien en hun kinderen in dezen stimuleren. Niets is immers 
mooier dan als koor een prachtige muzikale prestatie neer te zetten, waar het publiek van 
geniet en mooie herinneringen aan over houdt. We gaan het met Kerstmis weer doen, op 12 

december in de Grote Kerk in Edam, op 20 december in de kerk in Broek en Waterland,  in de 
Vincentiuskerk tijdens de eerste Nachtmis en op kerstochtend in het Waterland Ziekenhuis. U 

bent van harte welkom. De Zangertjes van Volendam wensen iedereen een Zalige Kerst! 
 
 

Kerstmis 24 december 2015 Vincentiuskerk  
Ook dit jaar kijken we weer uit naar de prachtige missen op kerstavond in de Vincentiuskerk. 
Om 17.00 uur zullen de Benjamins en Aspiranten van zich laten horen in de prachtig versierde 

kerk onder leiding van Marian Runderkamp. Dominique van Rossum begeleidt op de vleugel. 
Vervolgens zal om 19.25 uur het voorprogramma starten van het grote koor voordat de mis 

om 20.00 uur begint. Dit jaar wordt de geluidsversterking volledig verzorgd door het koor zelf. 
Er is dit jaar geen strijkkwartet maar de verwachting is dat het koor onder leiding van Juliette 

Besijn een prachtig concert zal geven. De begeleiding is in handen van Kees Schilder. U bent 
allen van harte welkom. 
 

 

 

 

 Grote Kerk Edam 

Afgelopen zaterdag was het eerste 
decemberoptreden in Edam tijdens de 

ideële kerstmarkt. 
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Een terugblik op 2015 
Wat waren er veel optredens dit jaar naast de 

kerkmissen. Zo kwam het koor mooi tot zijn 
recht tijdens de pieperrace op 12 april waarbij 

we al varend vanaf de markerboot de mensen 
op de dijk toezongen. Nog een hele uitdaging 
voor onze geluidsman. Op 30 mei stonden we 

in de Nicolaaskerk te Edam tijdens 
korenfestival. We zongen daar als één van de 

27 koren waar we een groot applaus in 
ontvangst namen. En op 7 juni zongen we in 
Laren tijdens het korenfestival. Er was ook 

een workshop door Daniël Rouwkema maar dit 
ging niet helemaal volgens planning. Gelukkig 

kwam Daniël Rouwkema nog een keer naar 
het koorhuis om de workshop “De geheimen 
van de Engelse koorklank” te vervolgen. Met 

Volendammerdag zongen we vanaf de 
Statenjacht Utrecht.  

En dan het fantastische optreden tijdens SAIL 
in het Scheepvaartmuseum, direct na de 
zomervakantie. Dit optreden was alleen voor 

genodigden van het Captains dinner, een eer 
om hier te mogen staan. Samen met Sjors 

van der Panne, bekend van de Voice werd 
“Bridge over troubled water” gezongen. En er 
stond nog een opdracht voor het koor, zingen 

voor een groep Franse zakenmensen in de 
Dominicuskerk in Amsterdam. De wandeltocht 

over de wallen met het koor was al een 
avontuur op zich en het optreden ging 
fantastisch.  

Ook was er het optreden in de Rijp ter ere van 
de 80e verjaardag van Joop Beumer, er was 

zelfs familie uit Australië, die erg onder de 
indruk waren en allemaal op de foto wilden.  

En wie had vorig jaar gedacht dat er opnames 
voor de kerst- cd van Jan Smit zouden komen 
en er een gouden plaat in het koorhuis zou 

hangen. Wat een prachtige bekroning van dit 
muzikale jaar,  

dat belooft wat voor 2016. 
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Afscheid 
Ook was er veel verdriet in 2015. We 
moesten plots afscheid nemen van een 

koorlid, Jan Plat. Jan was, met een korte 
onderbreking, sinds 1970 lid van De 

Zangertjes van Volendam, eerst als alt en 
daarna als tenor. De uitvaart van Jan werd 

opgeluisterd door de Zangertjes die dit 
allen als laatste eer voor Jan deden. De 
erehaag aan het einde van de mis maakte 

veel indruk. Jan, we missen je nog altijd. 
Ook Isa en Bibi hadden een groot verlies te 

verwerken, zij moesten veel te vroeg 
afscheid nemen van hun vader, Jan Bond. 
En op een respectabele leeftijd van bijna 

90 jaar overleed dit jaar ook Kees 
Bornewasser, hij begeleidde het koor op 

orgel tot 2008.   

 

 

Concertreis Praag       
Voor velen het hoogtepunt van 2015, wat was het een 

fantastische reis van 1 t/m 8 mei. Als je met 75 zangers 
en vrijwilligers naar de hoofdstad van Tsjechië vertrekt 

vraagt dat heel wat voorbereiding, flexibiliteit en het 
houden van rekening met elkaar. Het was een groot feest 
van de eerste tot en met de laatste dag.  

Het was een vol programma waarin zowel de cultuur in 
Praag werd opgesnoven met een stadswandeling als de 

bezoeken buiten Praag aan de skelettenkerk en de 
grotten. En ook het zwembad en de spelletjes erbij 
maakten dat jong en oud(er) zich heeft vermaakt.  

De muziek vormde uiteraard het hoogtepunt; de mis in de 
kerk op zondag, de workshop en het optreden in de 

concerthal op woensdag. Iedereen genoot.  
En dan het gemak waarmee er voor zoveel mensen een 
picknick werd geregeld en de gezelligheid ’s avonds in het 

hotel zorgde ervoor dat we allemaal onderdeel waren van 
één grote koorfamilie.  

Lees de special nog maar eens terug om de herinneringen 
op te halen. 
 

 
 

 
   
 

 

 

 Jan Plat voor altijd in onze herinnering 
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 Benjamins en Aspiranten 2015 

En dan onze kleine zangtalentjes. Wat hebben zij ook 
mooie en bijzondere optredens gedaan. In februari werd 
opgetreden in hotel Spaander voor de Zonnebloem waar 

ook opnames werden gemaakt voor “Herrie in het hotel”.  
Het jaarlijkse uitje was in maart naar Kidz City in Utrecht 

waar de hele dag werd gespeeld. Het werd een 
superbelevenis.  
Op 3 juni stond een optreden gepland voor een groep 

senioren in de haven op de boot Moby King. Het publiek 
zong spontaan mee. Al een paar dagen later, op 6 juni, 

was het korendag in de Nicolaaskerk in Monnickendam. De 
kerk zat bomvol en de kinderen hebben prachtig gezongen. 
Tot slot de feestelijke afsluiting op woensdag 10 juni 

waarna het zomervakantie was.  
Na de vakantie begonnen de repetities voor de kerst 

alweer met als voorproefje op de kerstmis een optreden op 
16 december in De Meermin. Wat zullen de mensen daar 

weer genieten van ons jongste talent.    

Wie komt er in 2016 gezellig zingen? 
Onze Benjamins worden snel groot, wat betekent dat 

zij binnenkort naar de Aspiranten gaan. En dan komt 
er opnieuw ruimte. Dus ben je 4 jaar en wil je graag 

zingen, kom eens langs op woensdagmiddag om 
14.00 uur. Het is zo gezellig en je leert spelenderwijs 
echt zingen. 

 
Ook de Aspiranten hebben plek voor jongens en 

meisjes die een opstapje in de muziek willen hebben. 
De Aspiranten-groep is vanaf 6/7 jaar, zij leren al 
muzieknoten lezen en meerstemmig zingen. Ook zij 

repeteren op de woensdagmiddag. Je mag altijd twee 
keer komen proberen om te zien of je het echt leuk 

vindt. Dus komt allen gezellig op woensdagmiddag 
vanaf 6 januari 2016 langs en maak kennis met onze 
repetitoren; Marian Runderkamp, Frank Keijzer, 

Barbara Koning en Dominique van Rossum.   

 

  

Meester (dokter) Frank had met de 
carnavalsviering wel een heel bijzonder 

entree geregeld.  
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Jaap Schilder ‘Dibbes’ stelt zich voor; 
Sinds augustus 2015 heb ik de functie van Nico 

Brinkkemper in het bestuur van De Zangertjes 
overgenomen. Nico had de coördinatie van de 
papierploegen in zijn pakket en die taak wordt 

nu officieel door mij uitgevoerd, maar in de 
praktijk regelt Nico gelukkig nog veel praktische 

zaken. 
Mijn naam is Jaap Schilder, maar ik word door 
iedereen ‘Jaap Dibbes’ genoemd. Ik ben in 

februari 2015 met pensioen gegaan; ik heb de 
afgelopen ruim 34 jaar gewerkt bij de Stichting 

Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam 
waarvan ruim 28  jaar als directeur.  
Ik ben bekend met vrijwilligerswerk, want CBW 

draait hoofdzakelijk op vrijwilligers. ‘De 
Zangertjes van Volendam’  is een organisatie die 

volledig door vrijwilligers wordt gerund en ik zie 
dat het allemaal prima in elkaar steekt. Ik vind 
het dan ook een hele eer dat ik ben gevraagd 

voor het bestuur van ‘De Zangertjes’.  
Het is trouwens tamelijk bijzonder dat ik 

bestuurslid ben van een koor omdat ik – volgens 
mijn vrienden – iedereen van de wijs breng als 
ik meezing met een lied. Dat heb ik natuurlijk 

verteld, maar volgens de voorzitter is het geen 
probleem dat ik niet kan zingen, dus daar 

houden we het dan maar op.  
Jaap Dibbes 

 
 
 

 
 

 

Papieropbrengst vormt financiële basis van ‘De Zangertjes van Volendam’ 
Elke week  is een groep vrijwilligers bezig om papier op te halen bij woningen en bedrijven. 

De opbrengst daarvan vormt de financiële basis van ‘De Zangertjes van Volendam’. En het 
gaat goed! Het gaat goed met het papier-ophalen zelf en mede daardoor gaat het ook goed 

met het koor. Binnen het bestuur was Nico Brinkkemper van 2007 tot medio 2015 
verantwoordelijk voor de afdeling Papier-ophalen. In augustus 2015 heeft Jaap Schilder 
(Dibbes) zijn functie overgenomen als bestuurslid; gelukkig is Nico aangebleven als 

vrijwilliger en regelt hij nog steeds veel praktische zaken. Het zal nog wel even duren 
voordat Jaap Dibbes voldoende is ingewerkt om alle ins en outs te weten. 

Omdat de kleine papierbus letterlijk de geest heeft gegeven, is in oktober een tweede Ford 
Transit bus aangeschaft, even groot als Bus I. De ploegen die met deze Bus II werken, zijn 
nu veel sneller klaar met hun werk, en dat is een goede zaak. 

 
Vrijwilligers gezocht  

De papierploegen zoeken nog enkele vrijwilligers die het leuk vinden om eenmaal per week 
met een team van 2 tot 3 man enkele uren papier en karton op te halen bij vaste adressen. 
Vooral voor mannen die niet meer werken kan dit een prima tijdbesteding zijn. Veel 

mannen lopen meermalen per week een bepaald traject om fit te blijven, maar in een 
papierploeg ben je ook lekker bezig met je lichaam (1). En het is gezellig (2). En je bent 

positief bezig met het milieu doorpapier te recyclen (3). En je zorgt er voor dat ‘De 
Zangertjes van Volendam’  hun o zo belangrijke bijdrage aan de cultuur in Edam-Volendam 
en aan de muzikale ontwikkeling van hun deelnemers  kunnen blijven leveren (4). Vier 

positieve doelen tegelijk behalen, waar vind je dat? Heb je interesse, bel Jaap Dibbes 06 51 
87 92 01 of mail naar jaapdibbes@quicknet.nl. 

 

 

In 2015 bedankten 
we Nico Brinkkemper 

voor zijn inzet als 
bestuurslid en 

verwelkomen we Jaap 
Dibbes binnen het 

bestuur. 
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En niet te vergeten….. 
In plaats van een feest als afsluiting van het koorjaar, was 
er dit jaar een barbecue in september. Het was een 

gezellige middag waarbij alles door het koor zelf was 
geregeld, ook het mooie weer.   

Jaap Schilder (dibbes) die werd verwelkomd in het bestuur 
kon zijn rol als bestuurslid meteen waarmaken tijdens het 

samenzijn van de vrijwilligers van het oud-papier. Zij 
werden getrakteerd op Volendam Experience, een 
bedankje voor al hun inzet.  

En dan de Deen Jeugdsponsoractie met een mooi 
eindbedrag waar het hele koor zich voor heeft ingezet.   

De decembermaand begon goed met het bezoek van 
Sinterklaas aan ons koorhuis, wat was het weer een feest. 
Sint was behoorlijk onder de indruk van de mooie zang. De 

Benjamins en Aspiranten lieten hun speciale Pietenlied 
horen en het grote koor kon meteen even oefenen voor 

Kerst. Iedereen was superblij met de mooie cadeaus.  

  

De redactie van de koorbrief wenst iedereen hele gezellige warme kerstdagen en 
een muzikaal en liefdevol 2016. 

 

 

 
Het is al bijna 2016   
Er zullen in het nieuwe jaar 
minder kerkmissen zijn. Houd de 

agenda dus goed in de gaten 
zodat iedereen aanwezig kan zijn 

op de wel geplande data.  
We danken verder een ieder voor 

hun inzet in 2015. Uiteraard de 
Zangertjes van groot tot klein 
maar ook zeker alle vrijwilligers 

die zich weer belangeloos hebben 
ingezet. Fantastisch, hopelijk 

mogen we weer op iedereen 

rekenen komend jaar.    

Agenda voor de komende weken 

- woensdag 16 december, Benjamins en Aspiranten in De Meermin te Edam 14.30 uur  
- zondag 20 december, samen met het Broeker koor in de kerk te Broek in Waterland 15.00 

uur 

- Donderdag 24 december, Aspiranten en Benjamins, Kerst kindermis, Vincentiuskerk 17.00 uur  
- Donderdag 24 december, Kerst avondmis Vincentiuskerk, voorprogramma start om  19.25 uur 
- vrijdag 25 december Kerstviering en concert in het Waterlandziekenhuis 10.30 uur 
- donderdag 31 december Oudjaarsviering Vincentiuskerk 18.00 uur 

- zaterdag 2 januari nieuwjaarsdiner koorleden tot en met groep 8, 15.30 uur 
- zondag 3 januari nieuwjaarsbrunch voor alle anderen genodigden, 11.00 uur 

- zaterdag 30 januari, mis Mariakerk 19.00 uur 
 
 

Wie herkent iemand of zichzelf op de kerstkaart van 
10 jaar geleden? 
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