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Maar waar de traditie van chocolade 

paaseitjes nou vandaan komt? Eén ding 
weten we wel:  

Vergeet hoestdrankjes en eet chocolade! 
Dat is de enige echte remedie tegen 
vervelende hoestbuien, volgens 

hoestexpert professor Alyn Morice van 
de universiteit van Hull. Door de 

structuur en droogheid van chocolade 
blijft het in de keel plakken. Hoe 
stroperiger, hoe beter. Daardoor worden 

zenuwuiteinden afgedekt met een laagje 
cacao en andere hoest-onderdrukkende 

bestanddelen. Dat betekent dat ze niet 
meer worden geprikkeld. Pilletjes waarin 
cacao is verwerkt werken dus ook goed 

tegen het hoesten. Bron: Nu.nl 
 

Een concert is leuk maar een (populair) 

optreden verzorgen natuurlijk ook. Schrijf alvast 
in de agenda:   
 

-Zondag 29 mei klederdrachtfestival in het   
 Zuiderzeemuseum Enkhuizen, 12-17 uur.  

-Donderdag 30 juni Posthoornkerk Amsterdam,    
 19.15 uur. 
Verder staan er nog wat opties genoteerd. Als 

daarover meer zekerheid is, wordt dit meteen 
bekend gemaakt.  

 

Dat de Zangertjes van Volendam onlosmakelijk verbonden zijn met “oud papier” weet 
iedereen. Maar dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Dagelijks zijn de vele vrijwilligers in de weer 

met de twee grote bussen die af en aan rijden naar Kras Recycling. De oud papier ploeg is op 
zoek naar 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 op vaste adressen. Vooral voor mannen die niet 
meer werken kan dit een prima tijdsbesteding zijn en je blijft er ook lekker fit bij.  
Ook jongens en meiden die op zaterdagochtend willen helpen zijn welkom. 

Naast de gezelligheid draag je een stukje bij aan de cultuur in Edam-Volendam en aan de 
muzikale ontwikkeling van de koorleden. Heb je interesse, bel Jaap Dibbes 06 51 87 92 01 of 

mail naar jaapdibbes@quicknet.nl. 
 
 

Het is alweer bijna Pasen en die valt dit jaar heel vroeg. De reden hiervoor is simpel; de eerste 
zondag na de eerste volle maan in de lente is het Pasen. Dit betekent dat het niet eerder dan 
22 maart en niet later dan 25 april kan vallen. En ook eieren verstoppen hoort bij Pasen, nog 

altijd leuk voor de kinderen. Maar wat dacht je van een geklutst gekookt ei of cake in de schil. 
Misschien komende week eens uitproberen? www.lekkerensimpel.com en www.zoetezinnen.nl 

Want hoewel er veel tijd en aandacht naar het concert gaat zijn er ook nog een paar vrije 
dagen. We wensen u dan ook Zalige Paasdagen! 
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Alle voorbereidingen voor het voorjaarsconcert zijn in volle gang. Het “grote koor” heeft tijdens 
de extra repetitie op zondag 13 maart ook veel vorderingen gemaakt. En ook de Benjamins 

en Aspiranten liggen goed op schema. Het is niet niks, want er zullen op 3 april zo’n 19 nieuwe 
koorleden voor het eerst meezingen. Een aantal van hen heeft voorheen bij de 
Benjamins/Aspiranten gezongen, maar er zijn ook kinderen die nog niet eerder het podium 

hebben betreden. Er wordt door iedereen flink geoefend, dus het komt helemaal goed.  

Donderdag 17 maart was de repetitie met de fanfare in het cultureel centrum, een bijzondere 
repetitie voor iedereen. Tijdens het concert zal het koor namelijk met de fanfare een speciale 
medley opvoeren die u zeker niet mag missen.   

Heeft u nog geen kaarten voor het Voorjaarsconcert op 3 april? Er zijn nog enkele kaarten 

beschikbaar à € 5,- in de voorverkoop van de PX, of anders kunt u ze bestellen via 
info@zangertjesvanvolendam.nl.  

Het belooft een onvergetelijke middag te worden. Het concert begint om 15.00 uur en om 
14.30 uur gaat de zaal open. 

  

 

Agenda voor de komende weken 
- dinsdag-, donderdag- en vrijdagrepetitie om 18.30 uur  

- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 
- zaterdag 26 maart Mis Paaswake Vincentiuskerk 19.30 uur 

- vrijdag 1 april, Generale repetitie koorhuis (voorlopige aanvangstijd 18.30 uur) 
- zondag 3 april, Voorjaarsconcert PX 15.00 uur (deur open 14.30 uur) 
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