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  Met de Kerst hebben de Aspiranten gezongen in de PX en in de Meermin maar ze 
hebben ook opgetreden tijdens het Populair Kerstconcert met het liedje 'De kleine 

trommelaar' van Jan Smit voor 800 mensen. Het klonk prachtig en het was een feest 
om naar deze kinderen te kijken met hun mooi uitgedoste kerstkleding aan. 

Het koor werd begeleid door onze eigen Tygo Veerman op de trommel samen met 
Frank Keijzer op de piano. Tygo had er flink voor geoefend en hij trommelde het 

liedje  super goed als een groot artiest. 
 

 
Vanaf januari zijn de oudste Benjamins doorgestroomd 
naar de Aspiranten. De Aspiranten zijn 6½ tot en met 8 

jaar oud, zij krijgen les in: het zingen in een koor, 2 
stemmig zingen, solo zang, canon, noten lezen, leren 
zingen vanaf muziekblad en het gebruiken van 

muziekinstrumenten. Het repertoire bestaat uit allerlei 
liedjes in het Nederlands maar ook in het Engels, Duits 

en andere talen. 
Binnenkort gaan de Aspiranten weer oefenen voor een 
optreden in Monnickendam. Deze groep betaalt € 24,- 

contributie per jaar en krijgt automatisch 
bericht wanneer dit moet worden betaald. 

 

Op dit moment heet juf Barbara elke 
woensdagmiddag 13 (Benjamins) 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar 

welkom. Ze zal het leuk en gezellig 
vinden als er weer wat nieuwe kindjes bij 

komen omdat we zaterdag 8 juni mogen 
optreden in Monnickendam tijdens 

korendag evenals vorig jaar. Dus neem 
je vriendjes gezellig mee en kom 
woensdagmiddag van 14.00- 15.00 uur 

met ons zingen. 
 

 

 

Op woensdag 16 en 23 januari hebben 3 groepen kleuters van de Zuidwester een 
zangworkshop gekregen in het koorhuis. De groepen 1 en 2 kregen zangles van juf 

Barbara en juf Marian. Tijdens de les leerden de kinderen een paar ademhalings- en 
opwarmoefeningen. Aandachtig luisterden de kinderen naar de klanken van de piano, 

waarop een liedje werd gespeeld, de kleuters moesten dan het liedje raden, om 
het vervolgens mee te zingen. 
Later zongen ze de liedjes Doos waarop je een deksel doet (Sound of music), een 

liedje over skiën en Toemba met allerlei bewegingen. Aan het einde kregen ze een 
glaasje ranja met een snoepje en een folder waar alle informatie staat over het zingen 

bij het koor. Op deze manier hopen we nieuwe Benjamins te verwelkomen. Kinderen 
van 4 tot en met 6½ jaar behoren tot de Benjamins en deze groep betaalt eenmalig 
€17,50. 

 

 

Populair kerstconcert 

Aspiranten  



 

 

  

Paradiso en Nemo 
Zaterdag 12 januari zijn we ‘s morgens met een bomvolle bus vertrokken naar DE 

poptempel van Nederland, Paradiso, om op te treden tijdens de korendagen. De sfeer 
was goed, de zaal vol en het optreden ging fantastisch. Na het optreden zijn we met de 

bus naar NEMO gebracht waar we een hele leuke middag hebben gehad. Er was erg 
veel te doen voor jong en oud. Proefjes doen in een laboratorium, proefjes met zeep, 
water, elektra enz. Leuk en ook leerzaam. Om 5 uur waren we weer terug in 

Volendam en konden we terugzien op een hele leuke dag. 
 

 

Agenda voor de komende week 
- dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur 

- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 
- zaterdag 16 februari zingen we de mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur  

- zaterdag 2 maart popavond met als thema “musical” in ons koorhuis 
- zondag 10 maart jaarlijks uitje van de Benjamins en Aspiranten  
 

Zakken rondbrengen en oud papier ophalen op zaterdag om 8.45 uur.   

 

 

Foto Paradiso en Nemo                      

 



 

Beste ouders van aspiranten en benjamins; 
Willen jullie even nagaan of het juiste emailadres bij 

ons bekend is? 
Nadere info volgt, maar het jaarlijks uitje voor de 

Aspiranten en Benjamins zal plaatsvinden op 10 maart 
2013. Zet het alvast in uw agenda. Het zal in ieder 

geval wederom een zeer gezellige dag worden. 

Voorlopige agenda Zangertjes van Volendam – 2013  (grote koor) 

2 februari   Mis (Maria Lichtmis) 

16 februari   Mis (Vasten) 
2 maart  Popavond 

16 maart  Mis (Sint Jozef/Stille Omgang /Vasten) 
24 maart   Palmpasen 
30 maart   Paaswake 

31 maart   Paasmis en concert Waterlandziekenhuis 
20 april  Mis 

29 april  Koorreis? 
8 mei   Mis Hemelvaart 
18  mei   Mis Pinksteren 

1 juni   Mis (Sacramentsdag) 
8 juni   Korendag Monnickendam 

15 juni  Spaander - optie 
23 juni   Mis (Volendammer dag) 
29 juni   Afsluiting Koorjaar 

28 september  Mis (Vincentius) 
5 oktober  Mis (Mariamaand) (herfstvakantie 19 tot en met 27 oktober) 

6 oktober  Concert met Zang Edam - optie 
13 oktober  Concert  

23 november  Mis (Christus Koning) 
8 december   Heiloo concert 
14 december Mis (Advent) 

24 december Kerstnachtmis 
25 december  Kerstmis en concert Waterland Ziekenhuis 

31 december  Oudjaarviering 
 

 

 


