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De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer voorbij. Maar dat betekent niet dat er niets 
gebeurt, achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een mooie kooragenda voor 2017 

waarin optredens en bijzondere gelegenheden door de Zangertjes kunnen worden 
opgeluisterd.  

En iedereen is weer bijgekomen en geniet nog wat na van de mooie kerstoptredens die 
inmiddels weer ver achter ons lijken; op 22 december in het Waterlandziekenhuis, op 24 
december de kerstmissen in de Vincentiuskerk en traditiegetrouw op 31 december de 

avondmis.  
Foto’s zijn terug te vinden op facebook en de website www.zangertjesvanvolendam.nl.  

 

Vanaf begin december is er door dirigente 
Juliette Besijn een bijzondere methode  

geïntroduceerd; Lax Vox. 
Door op een speciaal plastic slangetje in een 

flesje met een laagje water te blazen maak je je 
stem los. Een heel goede oefening bij het 
inzingen, het werkt goed en is nog leuk ook.  

Iedereen in het grote koor heeft een slangetje 
gekregen en er werd al flink mee geoefend voor 

de optredens in december. Ook nu wordt door 
de koorleden elke week het flesje en slangetje 
meegenomen naar de repetitie.  

Nog meer er over te weten komen? Op you tube 

zijn filmpjes te vinden over lax vox.  

Er is weer doorstroming in het koor, van de 

Aspiranten naar het grote koor en van nieuwe leden 
die afgelopen jaar bij het koor zijn gekomen.  

Zo moge Noa Zwarthoed, Jasper de Groot, Santi 
Bosma, Luke Winters, Coen Bosma, Collin Koning, 
Donna Steur en Ruud Buijs zich nu trots grote 

koorleden noemen.  
Bij de Benjamins en Aspiranten is daarom volop 

plek. Ben je tussen de 4 en 8 jaar oud? Kom eens 
langs op woensdagmiddag om op gezellige wijze 
kennis te maken met de mogelijkheden van een 

zangstem. De repetitie is van 14.00 tot 15.00 uur 
in het koorhuis in de Meerstraat.    

 

Nog een traditie die al jaren zorgt voor een gezellig begin van het nieuwe jaar: het buffet en 

de brunch. Op zaterdag 7 januari werden alle koorleden van de lagere school verwelkomd aan 
het eind van de middag met soep en broodjes en een lekker toetje. Dit jaar liepen de kinderen 
van het grote koor na afloop onder begeleiding naar de Vincentiuskerk voor de eerst mis van 

2017. 

Op zondagochtend 8 januari volgde de nieuwjaarsbrunch voor alle grote koorleden en de 
vrijwilligers. Er was weer flink gezwoegd in de keuken voor de lekkerste dingen en met nog  
een traditie: de ijstaart van broeder De Wijs. Ook werd het koorhuis na afloop met veel hulp 

snel opgeruimd. Allemaal heel erg bedankt. 

 

Stukje krantenophalers??  
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Tijdens de nieuwjaar brunch was er speciale aandacht voor een paar bijzonderheden; na veel 
hard werk is er een prachtige cd en dvd verschenen van het voorjaarsconcert van 3 april 2016. 
Iedereen kreeg deze uitgereikt en de krachten achter dit grote project werden in het zonnetje 

gezet met een speciaal applaus voor Jack Huigsloot die de muzikale productie voor zijn 
rekening had genomen.  

En ook werd de concertreis van 2017 aangekondigd. Dit jaar staat deze gepland van 24 tot en 
met 28 mei (het lange weekend van Hemelvaart) naar het Brabantse plaatsje Diessen. Er 

wordt vertrokken op woensdagmiddag de 24e na schooltijd.  

We hebben een mooie accommodatie genaamd “het dorpsplein” op Landhoeve de Nieuwe Erf 

in Diessen. In het programma is voldoende ruimte voor inspanning en ontspanning, er wordt 
gekeken naar leuke workshops en optredens.  

Je kunt je opgeven bij één van de leden van het resicomité (Edwin Bond, Barbara Koning, 
Cees Kwakman, Willemijn Veerman) of via willemijnveerman@hotmail.com. Wanneer je je 

opgeeft dien je tevens een aanbetaling van €30,- te doen. In een envelop aan he reis comité 
of naar bankrekeningnummer NL03ABNA0588614548 ovv naam + aanbetaling Diessen.  

De kosten en kruisjes voor de concertreis met de bus en volpension naar Diessen zijn:  

Zangertjes (schoolgaande):   € 60,- + 150 kruisjes                                                   
Volgende zangertje uit een gezin:  € 50,- + 150 kruisjes                                        

Oudere zangers en medewerkers:  € 90,-                                                           
Overigen:      € 175,- 

 

 

Agenda voor de komende weken 
- dinsdag-, donderdag- en vrijdagrepetitie om 18.30 uur  
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 

- zaterdag 11 maart Mis Mariakerk 19.00 uur 
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Bij De Nieuwe Erf kun je logeren 
rond een gezellig Dorpsplein. Een 
straatje met achter de geveltjes 

ruime slaapkamers en natuurlijk 
een echte dorpskroeg, met een 

zonnig terras. 

Het Dorpsplein is te gebruiken voor 

allerlei activiteiten, al of niet met 
podium. En wat ook erg geschikt is, 

het is er altijd goed weer want het 
Dorpsplein is geheel overdekt in 
één van de grote schuren van 

Landhoeve de Nieuwe Erf. Maak uw 
eigen zomer op het Brabantse 

platteland. 
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