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Voor de sponsoractie van Deen kwam de 
bedrijfsleider van vestiging Havenhof, Dave van 
Beek, op woensdag 23 september langs in het 

koorhuis. Hij woonde een repetitie bij van de 
Aspiranten en was erg enthousiast over wat de 

kinderen allemaal leren. Hij bracht heerlijke 
snoeptomaatjes mee en koeken waar lekker 

van werd gesmuld. Tot en met 17 oktober kunt 
u het koor steunen door de muntjes in de koker 
te doneren.  

Woensdag 7 oktober komen de Benjamins & 
Aspiranten in het Havenhof voor u zingen om 

14.30 uur en de jeugd van het grote koor komt 
op zaterdag 10 oktober, zie ook de agenda. 
U bent van harte uitgenodigd. 

 Maandagavond 28 september kwamen de 

ophalers van het oud papier, inmiddels 35 
vrijwilligers, op verzoek van Jaap Schilder 
(Dibbes), bij elkaar. Deze vrijwilligers 

halen 6 dagen in de week oud papier op. 
Met de opbrengsten hiervan kan het koor 

blijven bestaan. Het koor is deze mannen 
heel dankbaar voor hun vrijwillige inzet. 
Jaap heeft de coördinatie van het oud 

papier-ophalen op zich genomen en wilde 
eens met de mannen om de tafel. Het 

bleek een goed overleg waar de punten 
even goed zijn doorgenomen. De 
bijeenkomst bleek zo efficiënt dat er nu is 

afgesproken om eens in de maand op 
vrijdagmiddag 17.00 uur even bij elkaar 

te komen in het koorhuis.         

Zaterdagavond 3 oktober ging het koor met de bus naar de Dominicus kerk in de Spuistraat 
te Amsterdam. Het koor was gevraagd voor een optreden van 25 minuten voor een groep 

Fransen van een supermarktketen, die voor een weekend in Amsterdam waren. De akoestiek 
in de kerk was super waardoor de populaire liederen echt heel goed tot zijn recht kwamen. 

Het publiek luisterde aandachtig en genoot van het diverse repertoire. De organisator 
vertelde echt ontroerd te zijn door het optreden en was zeer verrast door de kwaliteit van de 
zang en het totaal plaatje dat werd neergezet. Na afloop van het concert kreeg het koor een 

staande ovatie. Voor de koorleden stond er koffie en sap klaar in de kerk. Vervolgens werd 
er weer omgekleed en ging de bus terug vanaf het Victoria Hotel naar Volendam.     

 

 

Wist u dat …….een 4 jarige al bij het koor kan komen meezingen en dat onze Benjamins heel 
veel leuke dingen doen? Elke woensdagmiddag om 14.00 uur is er repetitie en worden er 

liedjes ingestudeerd. Kom maar een keertje meedoen! Er wordt niet (alleen) voor de 
gezelligheid geoefend maar ook voor heuse optredens samen met de grotere Aspiranten. Ook 

als een kind al ouder dan 4 jaar is, is het super leuk om bij de Zangertjes te komen.  

Op woensdag 14 oktober is er weer een gezellige middag met veel verrassingen. Dit is 

inmiddels een traditie geworden een week voor de herfstvakantie. Spannend hoor!! 
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De alten en sopranen van 8 tot en met 15 jaar zijn gevraagd door Jan Smit om bij twee 

liedjes de refreinen te zingen voor zijn nieuwe Kerst-cd. Samen met de kinderen heeft Frank 
Keijzer de liedjes geoefend. Tijdens deze repetitie op donderdag 17 september kwam Jan zelf 
ook even kijken en luisteren in het koorhuis, of het goed klonk. Na één repetitie mochten de 

alten en sopranen samen met Frank Keijzer, Juliette Besijn en andere repetitoren een week 
later op 24 september naar de studio van Jan om het in te zingen. In de warme studio werd 

hard gewerkt vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur om de 2 refreinen zo mooi mogelijk te laten 
klinken. Aan het eind van de opnames konden de kinderen de liedjes beluisteren en het 
resultaat mocht er zijn. Het nieuwe Kerstalbum van Jan Smit komt uit op 6 november 2015 en 

daarop zijn deze 2 liedjes te horen. Jan heeft beloofd dat hij alle kinderen die hier aan hebben 
meegewerkt, gratis zijn nieuwe Kerst-cd zal schenken. 

 

Agenda voor de komende weken 

- Dinsdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur 
- Woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 

 
- Woensdag 7 oktober, Benjamins & Aspiranten bij Deen Havenhof 14.30 uur 
- Zaterdag 10 oktober, Jeugd van het grote koor bij Deen Havenhof 15.15 uur, vooraf aan dit   

   optreden een leuke workshop/repetitie om 13.30 uur in het koorhuis 
- Zaterdag 24 oktober, mis Vincentiuskerk om 19.00 uur 

- Vrijdag 6 november, bijeenkomst vrijwilligers oud-papier 17.00 uur in het koorhuis  
- Zaterdag 7 november, mis Mariakerk om 19.00 uur 
 

Oud papier ophalen op zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis 
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Meer foto’s van kunt u vinden op onze site; 
www.zangertjesvanvolendam.nl 
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