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De eerste koorbrief voor het nieuwe koorjaar 2016/2017. Doordat de nazomer nog zo heerlijk 
blijft aanhouden hadden we bijna niet door dat het alweer oktober is.  

Vanaf dit koorjaar zal de koorbrief in principe nog maar eens per maand uitkomen tenzij er 
voldoende nieuwe informatie is voor een extra editie. Mochten jullie items hebben dan kunnen 

jullie dit mailen aan sonja.kempe@tele2.nl.  
Voor de komende maanden staat er voor het koor al heel veel op het programma, zo zal op 
29 oktober ons “oud” koorlid Simone Brinkkemper trouwen met Marco Kwakman. Het koor zal 

de kerkelijke inzegening op bijzondere wijze met hun vrolijke klanken opluisteren.  
En daarna gaan we ons alweer opmaken voor de kerstperiode. Om hieraan een extra impuls 

te geven gaan we op werk (koor) weekend van 4 tot 6 november. In dit weekend willen we 
ons extra toeleggen op de muziek tijdens de kerstperiode. De volledige agenda tot het einde 
van het jaar staat verderop in deze koorbrief.       

 

Op 21 september werd er 

in het Koorhuis een 
prachtige vleugel bezorgt. 

Het oude orgel voldeed niet 
meer, waarna het bestuur 
samen met Frank en 

Juliette op zoek is gegaan 
naar een vervanging. Met 

deze nieuwe aanwinst kan 
het  koor tijdens de 
repetities nog beter 

begeleid worden.  

Ook de Benjamins en Aspiranten gaan binnenkort 

starten met het kerstprogramma. Bij deze jongste 
groepen is er echter nog ruimte voor nieuwe aanwas. 
Dus altijd al willen leren zingen? En ben je tussen de 

4 en 8 jaar oud?, dan kan je op woensdagmiddag 
langs komen en op gezellige wijze kennismaken met 

de mogelijkheden van een zangstem. De repetitie is 
van 14.00 tot 15.00 uur in het koorhuis in de 
Meerstraat. Je mag altijd twee keer even komen 

kijken en meezingen om te zien of je het leuk vindt. 
Kom snel een keer langs.      

 
Kruisjes verdienen: je steunt het koor en het levert je geld op 

Tot enkele jaren terug konden de koorleden bij Meester Beumer kruisjes verdienen door te 
assisteren bij het papierophalen in Volendam.  Als ze een bepaalde wijk hadden afgewerkt, 
kregen ze van de Meester 1 of meer kruisjes achter hun naam; die gaven korting op de kosten 

van de jaarlijkse koorreis naar een plaats buiten Volendam, vaak zelfs in het buitenland. Dat 
kruisjes verzamelen geldt nog steeds.   

 
Sinds kort zoekt de papierafdeling enkele jongeren die willen helpen. Het gaat om 1 of 2  
zaterdagochtenden per maand. Het mogen zowel jongens als meisjes zijn en het gaat om een 

dienst van 08:00 tot 11:00 uur. Je moet natuurlijk wel sterk genoeg zijn om een doos of zak 
met kranten te kunnen tillen en in de bus te plaatsen. Na afloop eten we lekker een patatje. 

Wil je dit wel eens proberen, laat het dan weten aan de leiding in het koorhuis. 
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Muziek is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind maar wat biedt het koor u nu? 

De leden van ‘De Zangertjes van Volendam’  krijgen een degelijke opleiding en training om 

goed te leren zingen. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen terecht bij de Benjamins. In deze groep 
wordt op spelende wijze geleerd om gezamenlijk een lied te zingen. Als de kinderen in groep 
3 zitten stromen zij na de kerstperiode door naar de Aspiranten, de kinderen leren hier 

meerstemmig zingen en noten lezen. Vanaf groep 5 mogen de kinderen op dinsdag en 
donderdag alvast komen proberen bij de avond repetities van het “grote koor”. Het noten 

lezen, meerstemmig zingen wordt voortgezet en er zal goed geoefend moeten worden om het 
repertoire onder de knie te krijgen. Gaat dit allemaal goed dan komt ook de vrijdag repetitie 
van het grote koor erbij. Op de vrijdag avond zingt het complete koor met de mannen 

vierstemmig.      

Maar er kan nog meer; Voor de koorleden is er een mogelijkheid om een piano in bruikleen te 
krijgen. In het algemeen kan worden gesteld dat de muzikale vermogens en talenten van de 
leden worden ontwikkeld en ze alle gelegenheid krijgen om tot bloei te komen. Sommige 

koorleden doen buiten het koor ook iets met hun verworven vaardigheden; ze worden lid van 
een band of gaan zingen: solo of in een groepje.  

Op dit moment wordt er een nieuwe mogelijkheid bekeken door een werkgroep van 
jeugdleden, begeleiding en het bestuur voor een Talenten Academie. Dit is gericht op 

koorleden die toe zijn aan nieuwe uitdagingen en hun creatieve vermogens zo breed mogelijk 
willen ontwikkelen en op andere wijze kennis willen maken met muziekbeoefening buiten het 

koor. Over de Talenten Academie binnenkort meer.     

 

 

 

Agenda voor de komende weken 

- dinsdag-, donderdag- en vrijdagrepetitie om 18.30 uur  
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 
- zaterdag 29 oktober trouw Mis Vincentiuskerk 11.00 uur 

- zaterdag 19 november Mis Mariakerk 19.00 uur 
- woensdag 14 december Kerstoptreden Aspiranten Benjamins, Meermin Edam 14.30 uur 

- zondag 18 december Kerstconcert Maria Magdelena kerk in de Wormer 14.30 uur 
- zaterdag 24 december Kindermis Aspiranten en Benjamins Vincentiuskerk 17.00 uur 
- zaterdag 24 december Avondmis Vincentiuskerk 19.30 uur 

- zondag 25 december Waterland ziekenhuis Purmerend 10.30 uur 
- zaterdag 31 december Oudjaarsmis Vincentiuskerk 18.00 uur   
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Donderdag 30 juni heeft het koor De 
Zangertjes van Volendam opgetreden in 

Amsterdam. De Posthoornkerk was 
omgetoverd in een sjieke entourage voor 

wel 150 Zuid-Amerikaanse gasten. 
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