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Cêachte oud.ers,

Intusrien zjjn de

repetitles

Yoor nlj wa6

onnxogelllk-

alwat net het koor te nakon
lrecft overgenonen door een leerkracht van de Sint Setrusschoo]., afkomstig van Nieuwedar,r, meester Vlak.
Eij is ze1f lld va.n ket kerkkoar van de parochie aloaar
€n lid van de harrno.nie. In de ].oop der Jaren heeft fuj. ook
piano ge6tudeeÍd.

het

e.n

bi

gêbrek aan

tijd -

net het
koqr door te gaan, 'n .Iongenskoor vra.:gt per week zo 'n
d€rtig uur en ik wist niet neer t va;ar Lk die vandaa4 meeEt
he1en. Ik hoo!, d.at 'iteesté--Vfak efíí za,l ÉIl*en en het l{OOt
on

hoget pei]- te brengen.
Su ie er aanstaande dinsdag in dc sah.hol een geze].].ig€
aygrld, be6taande uít een spanlrlende filJ en daarna een
op een

kierlavond, t€ze avo[d begint o!1 zoven uur ]rêcles.
Ik hoop , dat iedcr zargcrtje dc tijd vindt otn deze av4nd
nee tc maken. ( dít attcs in de plaats voor 6 april),

U, ouders, hee]. vee:.
ned.ewerklng.

laak

dau.k

uw

hulp, steun,

medele1/en en

aan de jongens voor hu.n prachtige r"/erk

en voo.r iedere komst.
r0eester V]"ak

voor

fli hoo?, dat U

zal helpcn

I'Íet vriendclijkc groet,

op eenzelfde na.nier

()n begclcidcn.

l.leumcr.

t

0nder de balkenzolderuàn Spàander
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à]le kánler

LoÍel dc ÍiÍodigi[eer

lrinD.D

her i.Dqensiroor.

,i J.rigensst.d blii1' imrrcr g€ii.I.t.
lni.t alle.r in volord:im. al$uar .nh€lê nrssci cr

oen \o l'
'uiê
Í.l.rdaD
È.nl men l,.r lroor'
ijet Sr. Joz€lbej:ar.l€nhuis uil Hoorr !.roekl oiii
r uilroeriig: dc Í:aiholiekc Eond tàn \1'orins!r
.t"
. !
.
I d sterda rtáarbii Z.KH: Prids B.rnna.li cri
P,ins Cl.us aarxezig Tiini d. Nctlêr1atrds. sP,r.rr,c!c[ hebben orn-r utlloeriDÍ] 1'an d. lrrr!).rr
. er;oJhl ir de x(ufari€i rlallen h uirècLt, €n \tat
dc k.mi: L.lfcti sLari Alierslooi .tl HlogkarsD'l
rp rlel !rocfarrÍ'4.
1ï. liopen. d.1 311cs n3àr Í'crs cn n.t r€.1 s!.'as

'1,
oPE[|l{G
ST. PETRUSSCHOO!
Vltjdác j.L tas het voor hêt otrdeNijs i! Volen'
itad eèn belàncrijke dag Toèn weld n.i. door
bÍtgeneeter J.I{ Kot de of$ciële openiDg verdcht vaJl de nieuwê St- Petrusschoót aán de Schok-

Het was voor onze gemeente eea meevzller, dat
ileze schoor zo snel en semakk€liik vèrwezenlijkt
*ou worde.. De Fa rfavêh maakte 4l: zes van
dêze scholen in serie, welk€ in verschiUende plêarsen in N€de.land gebouwd werden. Onze gdeente kon hiervaD h€e pfoÍiteren. Tjjdcns de bouvt
hêbb€n we hêi met eisen ogên kmnen zien hoe CeEakkelijk de school in elksu werd Êez€t, Toeo dè
voeiing eentual gered das, werdeD er lrant en
k1Áre speten op Cemontee.d, waaEa en!êle
rrachtwagds det kant ên klare zij-páhelen kw!.
m6 adrijden- Mèt enkele schroever lverden dezê
aèn de spaten besbigd, en op het sfwerken na wrs
hèt ulbr-modemê schoolgebolw klar,
De voorz, van het È.K. Schoolbesluur. Dokte. J:
Tuyp ddkte in zijn openingsrede de InspecteF v.h
Ondérwijs voor zijD medewerking. De heêr Auyp
blacbt het voo lefielijkê s/è!k in hdioneling van
.4rcirit@tenburêau Fledderus uit Enkhtizên, c,r

ultvoerder Hoogenboom,
Oo& de kmstenad Jep Mjl uit Bergen. diê de
kubslzimiee plasiiek bij de scnoor schtep. De hêer
Wibo de Brock maakte àiervoor het kerMischc
gedeelte èn de bee! Eoebe het soeedwerk.

De bu4êmeaster onthÍlde hef monumeDt cn de
lnsp. vm h€t Láser Onderuijs, dê hed J. Nordc
opende de school, waan6 de heer Beumcr al!

hooÍd der school de sleutêI overhandigd kEeg
Burgêheesler Kok b.ácht ziju fèlicitaoi* over cd
wilde ook zïn itank uitspleken as de Gcmecatelijke ald. ondeMijs, eD het lrde de heer schee$,
die veel we.k hed gehád aan het voorbeleiden.tc
Pastoor Ëoogenost spÉk ove! de naàm Si. PetrGschool. Dê rt. Pettus is dê hoeksted en hei
lundament @arop hct gelool gebouwd is, in dêze
schml wordt h€t lundament gelegd, voo! het
leven vd de jêued die e! nu les k!ïCit.
Insbêct€u! Norde @ende hei doorzettingsvermosen van het VoleniLmse schoolbestuur.
Nê de toesp.aken was er ee! rondgang door de
schoot. die ze! modêm is. eD wdrin veic nicuwighedeD

zijn verwê.kt. Álle aanwezigs waren

he! dover eens, dat de schoolkindereD nu eën onde!&omeD hebben. wáarin het aahgeDaam is om de

vorming voo! hun v€rdele leven te ondcrgaan.
Na en gezeilig zitje het hartige hêpjes en teesr
kregen alie Cehodieden nos eeÍ pakje ge

'irok, paling adgeboden.
roolnte
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DE PAPIE&ÁKTIE!

vdendeÈ,ên kèmissqn Mt lJ€
rles voor de vele bl.'emen e^
gen bit i doeve verjies vo o
Echligerote
Vissersbaàt 48,

d t:

De áargekondigdè papieEktiê start zaledaF
scpiembFr,
U 7u I nel naruurti k sel beerij!, o, oat rF, u
or q ;s om aUê | rizF. ie .oorz
van pr-asn. zákrpn êr o.zp dá 3 of 4 wekên re
Dit zoudên e. dan 9800 ziin.
oh dêzê reder rrago ue oeg"npn, oie .n zKDlsen! aah deze áktie geb@r vnl@ seved.
ralp. *ó hopd. dal d-/c ákle, d,p k" :1 h,
K,€rn gáa! opzetten. m€t succes zal vertoDen
{.r wold vepocht on
"Xe krárrd "n I rdíhin.
tê doF4 ên
@EN karlon

NED nR lAi, D Sï
Surlnaoestreat 28
i4i

jne
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VEREIi I GIr- Gvoorde V 0 trK
DEr\ HAAG,

7

SZ

A

augustui:

ren,

0p donderdag 22 augustus as. zal door het Nederlands Volkskundig
Gênootschap dc nj.€uÍ,rc Volcndans. UofksfiedburrCcl, s.l.ncngeÊte]d. d.oor
B.Veurman, aarr dc 3urgeDeÉ:stEr' vir,tolcndrm uord.-.n ir ar.€ieboal c.n .
Dit i"s voor de ëenenising voor .ie Volkszang ontcidi.gg er een groot
\E Lsk-Li edfec-Bi, van !\: ..kenDergelijlíe voll(sfi{]dfeceten heeft de Vereniging reeds cp vele
plaatsen in Nederland georganiseerd, a11en mci groot Gucces.
Daar de VereaigÍng zich t(]n doel stelt het bevorderen en verbriteren
van d- volkdzang zijn Hij (r vc] uitêeg!êo dtt 91n h(! sg.uerzingei:
een grote culturele en opvoedkundige liaarale moet vord€u gehecht.
De Vereniging tracht vooral de jeugd hierbij zoveel nogelijk te
be-trekken, De Rljkslnspectie van het Lc Ber Ond!r!rijs en "iddelbef.r
ondervijs staat hiergeheel achter. De Heer Charles DelnLoz, r:ijksinspecteur IÁger onderuijs zogt,'r d.() Ncderl.)nCse jeugC zingt niet Decr
zij brengt slechtB geluiden voort. hct rollislicd aoet d(] jongeren
tot bezj-eling brerigen, clat kan, Jllei iev(nalc nuziekrr.
Deze zi.\, die duidelijl< het stre?cn .,.ên de ileer Dclr'ccz beliijst, dc
Ned.erlandse jeugd uocr te lafen zingon hÉibft dc Vereniging zich ter
harte genonen, liij neman aon,i 1t ook U gr.ig in zijn lijn Ííili
handelcn en nodigen U derhal,re uit Cc kindcreli ..'an U!í schuol aan te
sporen dit fucstelijk volksliedconc.rl bij 1e r'or,-3 op ounderdog
22 augustus om 19.f0 in A lí V 0.
De entree is glatis, ale agnrrezigen zuflen tekstboeirjcs worden uit
gereikt en ondêr leiding van de jonge enthcusiaste 4irigent
Pl-ons Jongerius zr1 1,n naar htrl ',.rst kunn, r. z ir',g.n ir ecn !rolijíe
en onvergetelijke sfeer.
De leiding van de av.nd is in handcn ven de dircct€ur van ale
VereniSing r'4evtourt i4arie-Cécilc 14o'?rdiJk, di€ ook solistlsch zal
optreden. D€ begeleiding ÍXÍ 1s in handen van Ccrlos Moerdijk.
De avond zal muzikasl l.tordên g.ropeird dt''r' ':en L.,rnoniegezelschap en
aan het geheel vordt luÍster bijgezet 4oor t'Dc Vofeitdams€ Zangertjes"
o. 1.1., de Hecr Beuner.
De Ilederfalrdse Vereniging voor aie Vo Ll(szang, het i!,.der1aïidse Volkskundig g€nootschap én he. V,V.V.Votendan hct€n U hartelijk welkon
en rfengen u veel zàng.genocgen.

H.rie-Céci1e l{ocrdijk

}1ed.. Ver. v. d. . VolKszant

Dr.T j.'I.R. dc Aasn lied. Volksk.GenootscL:p

J.iIariog

V. V. V. Vo fendam

PAROCHIEKERK v. D. H. ANNA
(DE POOL)
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DE PAPIERAITTIE!

De áàbeekondisde pàlieraktie

Dit zoudetr er de 2800 ziin.
dêze .cdên vracs hc oeg-, ên. dê r
k.rrgên, áán deze áktie sehoor vitlen seven.
{rem gáá_D opzêrten, mel succes zal lerlopen.

oÁ

re doên en GEEN kárton
,,Dè Zosertjes,,,

zaÀ

IIoNGSNSKOOR.

- 1l septenbei

zingen we on half 5 een
H.Mls voor af bij gelogenheid van ecn veertlg jalig
huwe]'iiksfee8t. ( ín de Nieuwe Kerk). Veest op tijd I
tÍa de ll.llis prijsuitreiking , te veirer vijf prijz€n voor di.e
jonêens d.ie de laatsto vekelr hct neeËt€ Iieren uijn geweest
tevens wordt dan de eêrste jongcn trenoomd of beiicrd geriiaakt rllbe(uit- verdie:nste ) wo"*l . leze Jongen komt dan
in het ]t oger Hul"s. g{ ontvandt hiorbli een bepaald eretekeÉ , dat h{ bij a1le uitvoeriÍrgon nag dra€en ,
EêB boparlde onderscheldi.ng du3.
Degenen die ín dít Hoger Hl:is weten te kornên , kÍi]gon
beI)aaldè voorrechtsn da functies.
I{ee$gq,.t l'6 sePt3ncbet - zin€en ws on k}rart voot
Morgen- zardag

acht 'o $orgens in ds Oude &erk een En€ElonElE Íoor
hÊt bÍoortJo van Bruin en Eeea !Íooyon ,
Ik Uoet dat Êotrunlgê jongens niet aaÍ$rczig kurur€n zlln,
qrdat te nàá! schbol r0oeterx in Amsterdsn, Ídaar d€geren
iltre we1 kunnen kgr0etr , zijn van zelfsprekeld naànílgg-

Ao€gn aanvezigl
& repgti-tlss verl4)D€ÍI uítstckend . Morcentael lopon êÍ
oyê! de veertig wecr op bet koor. Sovendien ls êr êell
Ibui tcn€cwoo]'l trouvrc oplromst ,

aL

!e !g!&gE!Àg atart zaterdas zl *ffdia omdat we 1aÍl€ :rle t
ÀlIe huizen k*ar roo"ri.r" ^f 'r'Êai'I ( dat zoudcn et 25ón
zlin en zovcel aaiiken ziln er nlcr cn d.1t l,s ook niet op
tê halen ) . HÍerover verschijni; eerst rlog een berlchtjc in
de NIYo.
tqt sLot hoop !k , dat iedereen u ovcel nogelijk norgen er1
ov€tmorCcn 3antoz18 1s.
ïr ?á'ríàr

tl//4:?1/r!

2 t

.) /

e'/t*V t1 tP

bqldëmd s'erd als lttoid ,van de
nieuwe lagere school aan de Schoklaídshaat, heeft hij zijn belangeloze werk vóor
het jongenskoor enige tijd moeten latêa
rrstetr. Nu de dlukke bezighedeq vooraÍgegaande aai dê ópening van de schbol
aan 't tDjnderen zijD, vindt de heer Beumer wêer tijd voor de jongeís; die hem
herhaeldeliik vragen waar hulr vakarÍrereis blijft, waarÍvoor zê zóveêl kianten en
zakJes hebben bezorgd. Dit gaal nu blnnenhorL weer gebeureb. Ook is dêzer dagen
weer bgonnen met een dodateurswérfahie. Wê bopen dat de heer Bedme! ook
_ilr de toekomst steeds tijd zal kumen vind€ui'.yoor zij4 prachtige en belàngelozq
\Í€rh dat oDs aller sympathie s/egdra4gt.
ge1€dên

MEDEDELINOENj

ifiift*f##;ï-ffiïïï:ffi#

op 5arnp. Mis€chiea komt l|jj obs :en
zoDoag 4elpen. als e! eêên àssistendê

vordoende js, Beiden goed

wë! o vel

2i Het ioceDskoor vàn M€esrer Beunê!
rs we€r teruggekeeld. voortaan zingl het
llerom de werr'en dáseh. wrj zijD ê!

7c

I

Àí

Eoorn 15 Srpteobor 1968.

Gaacb.ta Eaar BauEar,

sohrljven dd 12 Soptoabcr ontvlng lk jn da8k:Ik hob dÀarult kulr]lin coDclud.rendat U i! priacipc baraid iÊ mgt het
Uw

trllapeakoor r',De ZangcrtJes car] Voferldall rtI]aer l{oorÈ

ta kor|r:
Dst hat oltrodcn pas ln Norlt boa zaf rlaata hebbl:l is voor
ons gae! bezwaar)Íaar nu

rnlefe

gegovens.

bcgitr$n onhalt achtfle duur ae1 hoogstcns
2 uur zijn lret ínbeg"ip van octl pauze vaneen half uur: Het
col]csrt worilt gcgeven ia de rocraatiozaal vall de St, Josaphflqlgolegt4 qqn èL\{cste.t4EJ k ?O ie Hoorr.:If zou gaarne vaa
u verneloen of er vooraen ])iano uo€t rorden gczorgd] ook zou
j.k gxaag wll1.l1 Fetctr. rsat dc koetcn zljn:' D. g.!3idtleldc l.eftljd ván d.e bejearden is rufur 7, jear.
Vcsdaro gegovers wÍL lk ga:a rne varstrskke[:
Iva zouden kunne!

Mat da lrqcste boogacb.t j-n€
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,onqenskoor a.s. zo ndag in
Mlsíltrending voor de KRO

ÀaGlahide zondas 2irsouari zingen de zdgef'
riaq mel rn d€ misuirzênÍiitrB vónr dc KRO vu 1ír

f:

t1.\ïï"',."."

- seh*r in rret Horrands- vind!
in ÀhslerdM
ldamen mer hct koor r.D deTe kcrl< veEofc'D z l
alle meersl.|M.gr eezaaBPn U kunt d' zdgerlc"
oct Jo"aerl:t tr.i.", ddat.2ij tn dcze his d'
Draats vaóuit d€ Annakerk

Credo zulleh voórzingen.

e,io. .;a"or,*.. aig' op'n /.ildas
,<RO

rr

her prcCramrna \1n

de

war ooo_ dê

Zinaendc

Áerk

op

dinsdsga\ono werd uitaezonden têm
"r!eloóÊn
mên
tó" tr.r srrntaa" geapplaudisPrd en sprak
w@rod r;n lo( ovtr dê soede klark 'n he( coe'l'
a" volêndanmer Zrnsertjcr
.,"*"n."r..i".t'".
ti; is dc vijtde kcer. dat hêt jonsenskoor voor d€

,0.t i, Euch€rirdeei.Ílng. RKK.
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