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 Vrijdag, 22 april 2016 
 

 

De Zangertjes van Volendam gaan elk jaar op concertreis, maar de Benjamins en Aspiranten 
horen nog niet bij het grote koor en daarom is er voor deze kinderen elk jaar een kooruitje.  

Woensdag 13 april zijn deze kinderen naar de film geweest; Kung Fu Panda 3 in 3D bij de 
Vue cinema in Purmerend, hiervoor JT. We verzamelden om 13.00 uur in het koorhuis en 

van daaruit zijn we met eigen auto's vertrokken naar de bioscoop. De kinderen kregen een 
flinke bak met popcorn, een lolly, een spek en een Caprisun om op te eten tijdens de film. In 
de pauze kregen ze nog een lekker ijsje met spikkels of nootjes. De kinderen en de 

begeleiders hebben genoten van de film die ging over de panda Po die kung fu moest leren 
in een geheim pandadorp om zo de vijand Kai te verslaan met zijn zelf getrainde leger. 

Gelukkig liep het goed af voor Po, zijn familie en het pandadorp. 
Om 16.00 uur gingen we weer terug, waarbij het onderweg noodweer was met hagel, 
donder en bliksem. Je kon geen hand voor ogen meer zien, en dat terwijl het in Volendam 

nog droog was. Een geluk voor de ouders, want die stonden buiten op hun kinderen te 
wachten bij het koorhuis. 

Wij willen graag Mariska Brons en Rens Kras bedanken voor de hulp bij het vervoer en Bets 
als begeleider. Bedankt voor de mooie middag namens Frank, Barbara en Marian. 

 
 

Lijkt het je ook leuk om “echt” te leren zingen?  
Er is weer plek bij de Benjamins en Aspiranten. Dus ben je tussen de 4 en 8 jaar kom dan 
gezellig een keer op woensdagmiddag tijdens de repetitie kijken van 14.00 tot 15.00 uur. Het 

is heel gezellig en spelenderwijs leer je je stem gebruiken en een beetje noten lezen. Vanaf 
4 jaar mag je bij de Benjamins en vanaf 6 jaar bij de Aspiranten. Dan ga je ook leren  

meerstemmig te zingen en ga je verder met noten lezen. Het is leerzaam en ook nog eens 
super leuk om samen te zingen. Het is nergens zo gezellig als in het koorhuis, dus kom gerust 

een keer kijken en luisteren of leren zingen misschien ook iets voor jou is.  
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Woensdag 4 mei is het zover, dan vertrekt een groep van 70 koorleden en vrijwilligers naar 

het Limburgse Arcen voor de concertreis. Op 13 april werd de presentatie gehouden in het 
koorhuis over wat er in de 5 dagen kan worden verwacht, waaronder een optreden in de 

prachtige kasteeltuinen van Arcen. Verder zijn er veel leuke activiteiten voor jong én oud, 
iedereen komt aan bod. En vergeet ook de Bonte Avond niet! Opgeven hiervoor kan bij 
Barbara.  

Voor iedereen die meegaat zijn er een aantal belangrijke zaken: op 4 mei om 8.15 uur 

aanwezig zijn bij de Opperdam met een reistas. Kinderen tot en met groep 8 nemen geen 
telefoon mee en als zakgeld max. € 20,- euro. Verder vooral denken aan slippers en een 
extra paar schoenen, een goede zaklantaarn (voor een spel) en een ID kaart/paspoort en 

zorgverzekeringspas. En vergeet uiteraard je Volendammer pak en schoenen niet. Als je 
allergieën hebt of medicijnen gebruikt, geef het even door van tevoren. Voor andere vragen 

is er het reiscomité; Edwin Bond, Cees Ballap, Barbara Koning en Willemijn Veerman.  

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

  
- zaterdag 23 april, mis Mariakerk 19.00 uur 

- woensdag 4 mei, vertrek concertreis Arcen 
- zaterdag 14 mei, Pinkstermis Vincentiuskerk 19.00 uur 
- zondag 29 mei, Zuiderzeemuseum Enkhuizen 12.00-17.00 uur 
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En ook de oud-papierploeg heeft plek. Voor alle 

dagdelen, maar vooral voor de dinsdagochtend en 
dinsdagmiddag, zoeken we invallers voor als 
iemand van de ploeg verhinderd is. Een rijbewijs is 

wel handig maar is niet noodzakelijk. Ook dames 
mogen zich aanmelden! 

Als je meedraait als vrijwilliger in een papierploeg, 
werk je aan 4 positieve doelen tegelijk; 

1. Je bent lekker actief bezig waardoor je energie 
beschikbaar blijft voor gebruik 

2. Het is een heel gezellige bezigheid en je werkt aan 
je sociale contacten 

3. Je levert een positieve bijdrage aan het milieu 
door papier te recyclen 

4. Met de opbrengst van het papier houd je de 
Zangertjes van Volendam in stand 
 

Kom in actie en meld je aan als papiervrijwilliger!  
En je pakt  meteen nog een paar andere positieve 
elementen mee. Bel 0651879201 of mail naar 

jaapdibbes@quicknet.nl. Sms of app mag ook.  
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