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  Muziek(onderwijs) is heel belangrijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Want van muziek 
word je blij en muziek verbindt. Muziek is goed voor de cognitieve ontwikkeling en voor de 

sociaal-emotionele vaardigheden.  
Momenteel heeft het concertgebouw een campagne “Tijd voor Muziek”. Hierin onderstrepen 

professionals uit de wereld van muziek, onderwijs en wetenschap in persoonlijke 
boodschappen waarom goed en toegankelijk muziekonderwijs zo belangrijk is. 
Bekijk de video’s op de site www.tijdvoormuziek.nu met professor Erik Scherder, Jaap van 

Zweden, DJ Hardwell en Gers Pardoel. Wekelijks wordt er een nieuwe video gepubliceerd met 
Janine Jansen, Paul de Leeuw, Chantal Janzen, Tim Knol, Pearl Joan, juf Merle Koelink en Stef 

Broks. Jaap van Zweden: “Muziek is voedsel voor de ziel, de geest en voor je hele wezen. 
Muziek zal gewoon een ingrediënt moeten zijn voor jonge mensen”.  

Laat je verder inspireren, Tijd voor Muziek!.     

Met het concert van 3 april voor de deur krijgen Bets en haar team het heel druk om alle 

volendammer pakken op orde te krijgen. Kijk daarom tijdig je pak na of het nog goed zit. Is 
het te klein of te kort laat het dan zo spoedig mogelijk aan Bets weten. Ook is het handig om 

na te gaan of je schoenen nog passen. Tip: in de wintermaanden is het eenvoudiger om 

zwarte schoenen te kopen dan in de zomermaanden.  

Dinsdag 9 februari was Juliette Besijn jarig, een leuk moment om een klein stukje te schrijven 
over de dirigente van het “grote” koor. Juliette komt oorspronkelijk uit Rotterdam, echter de 

liefde bracht haar naar Volendam. Voordat zij als zangdocente en koordirigente aan de slag 
ging werkte zij als directiesecretaresse voor het concert- en congresgebouw De Doelen. Ze 

woont samen met haar vriend Adri en haar 2 dochters, Bibi en Isa die beiden als alt zingen 
in het koor.  
Juliette staat alweer sinds 1 januari 2008 als dirigente voor het koor van de Zangertjes van 

Volendam. Daarnaast geeft ze inmiddels al 25 jaar met heel veel plezier individueel zangles 
aan koor- en bandzangers en ook aan beginnende pianisten. Juliette is opgeleid tot docente 

klassieke solo zang en heeft daarna nog cursussen EVTS en CVT (zangtechnieken) gevolgd. 
Naast de Zangertjes van Volendam dirigeert ze ook een popkoor en een bedrijfskoor. Allemaal 
verschillende werkzaamheden maar met veel raakvlakken. 

“Het is mooi om te zien hoe mensen kunnen groeien en hoe hun houding en uitstraling 

verbetert”, aldus Juliette Besijn. 

Inzingen voor het concert Jan Smit in Ahoy (2012) Juliette Besijn 
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Op zaterdag 6 februari werd de allereerste carnavalsavond in het koorhuis gevierd, speciaal 

voor alle jongeren van 4 tot en met 18 jaar. Vanaf 18.30 uur kwam iedereen verkleed binnen, 
van zak patat, dracula, hippie, Mario’s en Luigi, pinguins, zebra’s tot mooie prinsessen. Het 

was leuk om te zien dat ook de toeschouwende ouders, waaronder een ridder met zijn 
jonkvrouw, hun best hadden gedaan. En Bets had een glansrol als zichzelf in pyjama. Het feest 
kon beginnen want iedereen was binnen. DJ Jacco was goed voorbereid met alle 

carnavalsmuziek en discolampen. De aftrap werd gegeven met een polonaise en daarna gingen 
de geplande optredens van start. Er waren dansjes, playbacknummers maar er werd ook echt 

gezongen, allemaal in carnavalsstijl. En ook prins carnaval kwam nog even langs met zijn 
prinses.  

Het was een prachtige avond, die zeker volgend jaar kan worden herhaald. Er was voor alles 
gezorgd, lekkere hapjes en volop limonade. Iedereen hartelijk dank voor de gezelligheid en 

ook aan degenen die hebben geholpen het koorhuis tot feesttent om te toveren en weer terug.  

Agenda voor de komende weken 

- dinsdag-, donderdag- en vrijdagrepetitie om 18.30 uur  
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 
- zaterdag 20 februari mis Vincentiuskerk 19.00 uur 
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