
 

Dinsdag, 22 april 2014 
 

 

  
Zaterdag 26 april is het zover: we gaan op koorreis naar Zeeland. De bus vertrekt om 9.00 

uur maar zorg dat je uiterlijk om 8.30 uur aanwezig bent, uiteraard in oranje kleding, want 
we vieren Koningsdag. Wat je zeker niet moet vergeten? Slaapzak, hoeslaken en kussensloop. 
Je complete volendammerpak met nette zwarte schoenen en sokken, in een aparte tas. 

Zwemkleding en handdoek, je kleding en CD voor de bonte avond. 
De accommodatie zit vlak bij het strand dus met mooi weer hopen we veel buiten te kunnen 

zijn. Laagjes kleding is daarom het meest praktische. Op het programma staan onder meer: 
op de fiets naar Neeltje Jans, zandkastelen bouwen, vliegeren, sport en spelactiviteiten en 
zeehonden spotten. Op zondag 27 april zingen we in de kerk in Kwadendamme. Daarna volgt 

in Goes nog een optreden op de Oranjemarkt. Op woensdag 30 april wordt er weer ingepakt 
en zijn we rond 17.00 uur weer terug in Volendam. Mocht je nog niet hebben betaald dan 

graag per omgaand maar doch uiterlijk voor vertrek. 
 

Ook dit jaar zal het koor aanwezig zijn bij de indrukwekkende 
Dodenherdenking voor de oorlogsslachtoffers, op 4 mei in de 

Mariakerk. De herdenking begint om 18.15 uur. Burgemeester 
Van Beek zal een toespraak houden. Naast de gezangen van De 

Zangertjes van Volendam zullen kinderen van de Jozefschool 
gedichten voorlezen. Rond 18.45 uur zal de stoet met voorop de 
tamboers van het Fanfarekorps Wilhelmina van de Mariakerk 

naar het monument voor de gesneuvelden op het Pellersplein 

lopen, voor de kranslegging en 2 minuten stilte.  

Na Pasen mogen de Aspiranten die in groep 4 
zitten van de basisschool ook 's avonds naar de 
repetitie komen om alvast te oefenen samen 

met het grote koor. Deze kinderen worden op de 
zaterdagavond voor Pinksteren geïnstalleerd en 

daarna horen zij officieel bij het grote koor. 
Tot die tijd repeteren ze gewoon op de 

woensdagmiddag en mogen ze alvast extra 
repeteren op de dinsdag-, donderdag- of 
vrijdagavond. De repetitie begint om 18.30 uur.  

Edwin Bond regelt de koorbusservice en heeft 
een nieuw nummer. Noteert u het even?  

06-18501455. 

 
Het Dirigeerstokje 

Rob Pool gaf het stokje door aan Dylan van Westen met de vraag: Hoe vond jij de 
koorreizen? Ik verheug me altijd op de koorreizen, ongeacht waar we naar toe gaan. Tot nu 
toe vond ik de reis naar Heeg met het zeilen wel het leukste denk ik. Hoe lang zit je al bij het 

koor? Het begon met de reis naar Rome met het millennium. Ik was toen 6 jaar oud en ben 
volgens mij begonnen bij de Aspiranten. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik volg de studie 

actuariële wetenschappen aan de universiteit die me tot nu toe goed af gaat. Om wat bij te 
verdienen bezorg ik de ochtendkranten en werk ik als afwasser en bediende in Le Pompadour. 
In mijn vrije tijd doe ik alles wat met muziek te maken heeft, van concerten tot zelf 

instrumenten bespelen. En natuurlijk zijn koken en bakken ook op mijn pad gekomen. 
Aan wie geef je het stokje door? Aan Barbara Koning. Wat is jouw drijfveer voor het lesgeven 

op het koor?  
 

Prestentatie koorreis 

René van Westen, Paul Bond en Dylan van Westen 



 

 

 

Eindelijk, zondag 13 april. Een grote bus stond klaar om de Benjamins en Aspiranten naar 

park Blanckendaell te brengen. Goed gemutst begonnen ze meteen te zingen, de tulpenvelden 
langs de weg waren hiervoor goede inspiratie. Alle kinderen werden in groepjes ingedeeld 
voor de speurtocht en dat valt niet mee als je nog niet kan lezen. Maar we hebben een hoop 

bijzondere dieren gezien, van drie soorten lama’s, tot een woestijngier en koikarpers. En alle 
ringstaartmaki’s zaten lekker met armen en benen wijd in het zonnetje, heel grappig. Ook alle 

andere soorten aapjes stalen de show waaronder die van ons zelf. Want toen ze eenmaal de 
speeltuin hadden gevonden gingen ze los. Ook het eten was super geregeld, lekker patat met 
iets erbij en onbeperkt limonade. Tot slot een ritje in de trein door het hele park en een ijsje 

toe. Dank aan de organisatie voor de superdag en aan de ouders voor het vertrouwen. 
En natuurlijk dank aan alle Benjamins en Aspiranten die er met zijn allen voor gezorgd hebben 

dat het een topdag werd. Wat zal het volgend jaar worden?  

 

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

- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 
- zaterdag 26 april tot en met woensdag 30 april koorreis Burgh Haamstede (Zeeland)  

- zondag 4 mei Dodenherdenking in de Mariakerk 18.00 uur 
- afsluitingsfeest koorjaar 21 juni, het thema en de dresscode is WK 

Op Koningsdag zaterdag 26 april wordt geen oud papier opgehaald. 

 

 

 

fotobescrijving 
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Donderdag 17 april zagen we jong Volendams Talent in 
DWDD. Een mooie reclame voor het koor met o.a. Joey en 
Paul van Dandelion, Kyra Tol en Frank, en Martine Bond. 

In het koorhuis werd de uitzending gezamenlijk bekeken. 
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