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   Kerstspecial 2016 
 

  
Voorwoord Juliette Besijn, dirigent   

 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf zitten we volop in de voorbereidingen voor onze 
kerstoptredens. De programma’s moeten niet alleen worden ingestudeerd maar ook op papier 

komen te staan. Ook is er overleg nodig met de mensen waar we optreden wat we meebrengen 
aan apparatuur, instrumenten, waar we ons omkleden en inzingen. En met hoeveel zangers en 

begeleiders we komen. Per bus, auto, fiets of lopend. Best veel dus. 
Wat hebben we een goed jaar achter de rug met een prachtig concert in april, dat is vastgelegd 
op dvd/cd. En vol vertrouwen gaan we 2017 tegemoet waarin we weer tijd zullen hebben om 

nog beter van blad te leren zingen en  nieuwe muziek in te studeren. Wat is het toch mooi dat 
we naast zo’n groot en goed koor, ook zoveel begeleiders, vrijwilligers, bestuursleden en comités 

hebben. En dat dat alles ervoor zorgt dat veel kinderen voor de rest van hun leven een goede 
muzikale basis meekrijgen.   
Maar we gaan eerst onze kerstliederen laten horen in Edam, Wormer, Purmerend en ons 

vertrouwde Volendam. We ontmoeten jullie daar graag! 
 

 

 

 

Optredens Benjamins en Aspiranten  
Ook de kleinsten mogen de komende tijd hun 

mooie kerstrepertoire laten horen. Op 
woensdag 14 december om 13.45 uur is er 

een optreden in de Jozef voor de Katholieke 
Ouderen Bond en aansluitend om 14.30 uur 
traditiegetrouw in de Meermin. Het is een 

mooie aanloop naar het grote kerstoptreden 
in de Vincentiuskerk op 24 december.  

 

Kerstmis 
Het kerstgevoel overvalt je en geeft je even een ultiem geluksmoment. Het is een stukje 

ontsnappen aan de werkelijkheid, verdwalen in een sprookje en teruggaan naar de warme 
herinneringen uit je jeugd. Natuurlijk draait het kerstfeest om het vieren van de geboorte van 

Christus. Het koor viert de kerst graag uitbundig samen met u op 24 december in de 
Vincentiuskerk. De kindermis zal worden opgeluisterd door de Benjamins en Aspiranten en start 

om 17.00 uur. Dominique van Rossum zal hen begeleiden op de vleugel. Om 19.30 uur zal het 
stokje worden doorgegeven aan “De Zangertjes van Volendam”, zij zullen starten met een 
prachtig kerstconcertje om alvast goed in de sfeer te komen. De avondmis begint om 20.00 uur. 

Het koor wordt dit jaar op de vleugel begeleid door Jorrit van den Ham.    
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De komende december optredens  
Er is dit jaar hard gewerkt om weer een heel mooi kerst 
programma samen te stellen. Naast de kerstmis kunt u het 

kerstrepertoire ook komen beluisteren;  
- Zaterdag 17 december tijdens de ideële kerstmarkt in de  

  grote kerk in Edam om 12.00 uur.  
- Zondag 18 december in de Maria Magdalena kerk in  

  Wormer in een prachtig kerstconcert, aanvang 14.30 uur. 
- Donderdag 22 december Ziekenhuis Purmerend in de  
  grote hal om 18.45 uur.  

 
  

   

Papier ophalen De Zangertjes van Volendam zorgt voor een gezonde basis 

Als tijdens de aanstaande Kerstviering in de Vincentiuskerk De Zangertjes van Volendam 
weer hun jaarlijkse kerstoptreden verzorgen, kunnen de veertig papiervrijwilligers nog meer 

genieten dan de overige kerkgangers. Zij zijn het immers die door hun werkzaamheden  
ervoor zorgen dat het koor zo kan bloeien, dat de financiën op orde zijn en dat bestuur en 
koorleiding alle aandacht kan richten op het verbeteren van de kwaliteit van het koor. De 

inzet van de papiervrijwilligers is essentieel voor het koor en zij kunnen tevreden zijn. 
Het ophalen van papier en karton levert ook een positieve bijdrage aan het milieu; gebruikt 

papier wordt gerecycled voor een nieuwe ronde. En voor de vrijwilligers is het ophalen een 

goede zaak, het is gezellig en lichamelijk actief.    
 
Een zalig Kerstfeest toegewenst door papiercoördinator Jaap Dibbes, mede namens het 

bestuur van De Zangertjes van Volendam. 

  
 
 

Kerst repetitie weekend Apeldoorn 
Een goede voorbereiding is het halve werk. Dus om actief 
met het nieuwe kerstrepertoire aan de slag te gaan reisde 

het koor het weekend van 4 t/m 6 november af naar 
Apeldoorn. 

Er werd als groep veel gerepeteerd maar ook was er 
aandacht per zangstem. Zo hadden de mannen een mooi 

gospelnummer samen met Frank ingestudeerd “When was 
Jesus born”. De oudere jeugd, sopranen en alten hebben 
samen met Dominique tweede stemmen bedacht bij een 

solostuk van Carine “Holy Night”. Ook was er dit weekend 
ruimte voor een leuke workshop van Hester Hentzepeter.   

Als ontspanning werd er elke dag even in het bos gewandeld 
en konden er zelfs herten en wilde zwijnen worden gespot. 
In de avond was er tijd voor gezelschapsspellen en een 

reflectortocht, welke Willemijn nog lang zal heugen.  
Zondagochtend was de slotrepetitie en werden alle 

geoefende liederen achter elkaar doorgezongen en konden 
de individuele groepen laten horen wat zij hadden 
geoefend. 
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Zangertjes van Volendam in 2016 

 
Het was een bijzonder jaar, met veel gevarieerde optredens 
en activiteiten.  

Zo heeft het koor meegedaan aan het klederdrachtfestival in 
Enkhuizen op 29 mei. Op 3 locaties in het Zuiderzeemuseum 

werd onder grote belangstelling een klein concert gegeven.  
 
En wat te denken van “een dijk van een tafel” op 5 juni. In 

het kader van de 100 jaar herdenking van de 
watersnoodramp 1916. De hele Conijnstraat was afgezet en 

er was een podium gebouwd waar ’s morgens de Benjamins 
en Aspiranten optraden en in de middag het grote koor. 

 
Op 26 juni was het Volendammerdag, waar door het koor 
eens in de drie jaar de Hoogmis wordt gezongen. De dag werd 

daarnaast opgeluisterd door een optreden buiten bij de PX 
waar ook het lied “Het water stroomt” werd gezongen, samen 

met Maria Keizer. En in dezelfde week, op 30 juni, stond een 
optreden in de Posthoornkerk in Amsterdam op het 
programma, waar voor een groep Zuid Amerikanen werd 

opgetreden.  
 

Het koorjaar werd afgesloten op 8 en 9 juli. Op 8 juli voor 
de Benjamins, Aspiranten en koorleden tot en met groep 7 
die in pyjama mochten komen en met heel veel bleven slapen 

in het koorhuis. Nou ja... slapen?? Voor alle andere koorleden 
en vrijwilligers was er op zaterdag de afsluiting met het 

thema Circus. Een gezellige boel met als kers op de taart een 
optreden van een bijzondere goochelaar, die niet snel wordt 
vergeten.  

 
Een heel belangrijk moment was 21 september toen de 

vleugel arriveerde in het koorhuis. Een prachtige aanwinst die 
met behulp van de opbrengst van de donateursactie kon 
worden aangeschaft.  

 
Wat ook niet elk jaar gebeurt is dat de Zangertjes het koor 

vormen voor een bruiloft. Simone Brinkkemper en Marco 
Kwakman traden op 29 oktober in het huwelijk. Zij waren 
zelf in het Volendams en het koor op het altaar uiteraard ook.  

 
Op 11 november is een grote groep naar de PX getogen om 

de cd release van Dandelion mee te maken. Hiermee werd 
symbolisch het startschot gegeven van de Talentenacademie 
die in 2017 zeker van zich zal laten horen.  
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Voorjaarsconcert 
 

Over bijzondere optredens gesproken: Het 
was uniek op zondag 3 april in de PX, welke 

werd opgedragen aan Evert Beumer.  
Vanaf ’s morgens vroeg waren er vele 
vrijwilligers in de weer om het podium, licht, 

geluid en de aankleding op orde te krijgen. De 
Benjamins en Aspiranten mochten het spits 

afbijten, wat spannend voor ze en wat hebben 
ze het fantastisch gedaan.  
Het grote koor zong het eerste deel in 

Volendammer kostuum en na de pauze in 
feestelijke kleding met als hoogtepunt de 

Abba medley samen met het fanfare corps. 
Geweldig! En alles is vastgelegd, er komt een 

mooie dvd als aandenken.  

Concertreis Arcen  

 
Dit jaar ging de reis met een groot gezelschap naar 
Arcen in Limburg, van 4 tot en met 8 mei. Het was 

één van de warmste weken dit jaar dus iedereen 
was blij met de buitenactiviteiten: spellen, 

barbecue, kampvuur, pretpark en fietstocht.  
Op de heenweg was er al een belangrijke stop in 
Tilburg voor een workshop op de Hogeschool.  

Het optreden en het bezoek aan het kasteel en de 
tuinen van Arcen waren een echt hoogtepunt op de 

tweede dag. Het was wel wat TE warm in het 
Volendammer kostuum maar het maakte het 
optreden bijzonder. In de tuinen was veel te zien en 

de spontane flashmob van “The lion sleeps tonight” 
trok veel bekijks. 

De bonte avond was een spektakel met diverse 

optredens en verkleedpartijen.  
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Afscheid Kees Schilder 
 

Met stille trom heeft Kees Schilder medio dit jaar de voorzittershamer neergelegd. Dit is 
tekenend voor Kees. Hij opereert liever achter dan vóór de schermen. Na het overlijden van 

meester Beumer in oktober 2007 nam hij als secretaris zitting in het bestuur om naderhand 
het voorzitterschap van Peter Schokker over te nemen. Met zijn muzikale kwaliteiten en 
achtergrond is hij van grote waarde geweest bij de verdere ontwikkeling van ons koor. 

Daarnaast heeft het koor volop kunnen profiteren van zijn bestuurlijke kennis en ervaring. 
Na bijna negen jaar heeft Kees aangegeven dat het tijd wordt voor nieuw bloed in het bestuur 

omdat, volgens Kees, “je nooit te lang op het pluche moet blijven zitten”. Gelukkig mogen 
wij, indien nodig, een beroep op zijn muzikale expertise blijven doen. Namens het hele koor 
willen wij Kees hartelijk bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid. Het bestuur is bezig om 

de voorzittersvacature binnen het bestuur op te vullen en heeft daartoe een profielschets 
gemaakt. Een lijstje met kandidaten is opgesteld en hier is het bestuur volop mee bezig. 

Zodra er “witte rook” is, zal het bestuur hiervan melding maken.  
 

Benjamins en Aspiranten  
 

Wat hebben de kleinsten een druk jaar achter de rug. 
Ze hebben meerdere optredens mogen doen en 

hebben ook leuke uitjes gehad.  
Op 27 januari hadden de Benjamins en Aspiranten 
een workshop Belleplates. Op speelse wijze leerden ze 

de noten en ook een echt liedje.   
Vlak erna op 6 februari was het tijd voor Carnaval, 

niet alleen voor de kleinsten maar voor de jeugd tot 
en met 18 jaar. Allemaal verkleed en met vele 
optredens was dit voor herhaling vatbaar. 

En op 24 februari waren er in het koorhuis tv 
opnames voor het programma “Heel Holland zorgt” 

een item over de zorg. Jan Smit kwam ook langs voor 
de opnames maar ook om even mee te zingen met het 
koor. Het was leuk om terug te zien op tv.  

En uiteraard het uitje op 13 april. Dit jaar ging een 
grote groep naar de bioscoop in Purmerend voor een 

super gezellige middag.  
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Onze vrijwilligers  
 

Soms gaan er wel eens geluiden dat ze bij de Zangertjes veel 
feestjes hebben. In feite is het zo dat het koor draait op een 

heel legioen aan vrijwilligers. Zo wordt er 6 dagen in de week 
oud papier opgehaald, wordt wekelijks het koorhuis 

schoongemaakt, Volendammer kleding pasklaar gemaakt, 
repetities gegeven en zijn er voor allerlei hand- en 
spandiensten mensen die zich belangeloos inzetten met als 

doel dat het koor kan voortbestaan. Een koor als “de 
Zangertjes van Volendam” is gezien de samenstelling en 

vierstemmigheid wereldwijd uniek te noemen en dat mogen 
we best een beetje koesteren.    
Om al deze mensen te bedanken wordt er inderdaad aan het 

eind van het koorjaar een eindfeest georganiseerd en 
nodigen wij deze mensen graag uit voor de Nieuwjaars 

brunch. Gewoon omdat het zonder al deze mensen niet 
mogelijk is om een koor in deze tijd draaiend te houden. Al 
deze mensen verdienen een dikke pluim en een grote 

buiging. Ze worden zeer gewaardeerd. Het koor hoopt dat we 
ook in 2017 op al deze vrijwilligers mogen rekenen.    

 

De redactie van de koorbrief wenst iedereen een prachtig 2017, waarin men alle 
reden heeft om harder te stralen dan lichtjes in de kerstboom.  

 

 

 

Wat brengt 2017? 
 

Het jaar gaat goed van start op 
7 januari met de 3 koningen 
mis. Dit is aansluitend op het 

nieuwjaarsdiner.  
 

En ook deelname op de 
korendag in Alkmaar staat al 
op het programma. 

 
Verder staan er 12 kerkmissen 

gepland.  
 

Agenda voor de komende weken 
- zaterdag 17 december Ideële kerstmarkt Edam 12.00 uur 
- zondag 18 december Maria Magdalena kerk in Wormer 14.30 uur 

- donderdag 22 december Waterlandziekenhuis Purmerend in de grote hal 18.45 uur  
- zaterdag 24 december Aspiranten en Benjamins, Kerst kindermis, Vincentiuskerk 17.00 uur  

- zaterdag 24 december Kerst avondmis Vincentiuskerk, voorprogramma start om 19.30 uur 
- zaterdag 31 december Oudjaarsviering Vincentiuskerk, 18.00 uur 

- zaterdag 7 januari nieuwjaarsdiner koorleden tot en met groep 8, 17.00 uur 
- zaterdag 7 januari mis Vincentiuskerk, 19.00 uur 
- zondag 8 januari nieuwjaarsbrunch voor alle andere genodigden, 11.00 uur 
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