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Als koor krijgen we regelmatig verzoeken voor 
optredens. Zo kwam onlangs de vraag of “De 

Zangertjes van Volendam” mee konden doen op 
zondag 27 oktober 2019 aan de KWF korendag (in de 

studio's van Aalsmeer). Het is een uniek evenement 
voor een goed doel. Na een korte inventarisatie onder 
de koorleden hebben we dit optreden bevestigd. Mocht 

je denken dat is nog wel ver weg? Er staat ook al een 
optreden voor 27 september 2020 op de agenda in de 

Grote Kerk te Edam. 

 

Op 5 maart was het vette dinsdag en op 6 maart aswoensdag. Traditioneel het einde van de 
carnavalsperiode en het begin van de veertigdaagse vastentijd tot het paasfeest. Op deze 

dagen krijgen de koorleden iets lekkers aangeboden. Op dinsdagavond na de repetitie werd er 
heerlijk gesmikkeld van de door oma Bets zelf gemaakte “Volendammer bolle buisjes”, gelukkig 

had ze wel wat hulp want de bak was zo leeg. Het schijnt zo te zijn dat als de kinderen nog 
niet de Heilige communie gedaan hebben zij nog niet mee hoeven te doen aan het vasten. Dus 
op woensdagmiddag zijn de Aspiranten en Benjamins tijdens de repetitie ook getrakteerd op 

deze lekkere eigen gemaakte poffertjes met zelfs gekleurde poedersuiker.  
 

Inmiddels is het koor druk aan het repeteren voor de optredens rondom de Paas. Men kan naar 
De Zangertjes van Volendam komen luister in de Palmpasen Mis op zaterdag 13 april in de 
Vincentiuskerk te Volendam 19.00 uur, De Palmpasen Mis in de Grote kerk Edam op zondag 

14 april om 10.00 uur en op zaterdag 20 april tijdens de Paasmis In de Vincentiuskerk te 
Volendam om 19.30 uur.  
 

 

Concertreis Groesbeek 
In een razend tempo stond de intekenlijst vol. 60 plaatsen hadden we gereserveerd voor onze 

koorreis van eind april. Blij verrast waren we dat er zoveel jonge koorleden met ons mee 
wilden gaan op reis. Daarom hebben we een extra huis geboekt waar nog eens 18 personen 

kunnen slapen. Dit huis ligt tegenover ons ‘hoofdgebouw’, ideaal dus. We gaan nu met 70 
personen weg, maar hebben dus nog wat plaatsen. Wil je alsnog mee? Neem dan even contact 
op met één van de leden van het reiscomité.  

Maandag 15 april om 19.00 uur is de informatieavond voor iedereen die meegaat. Vooral 
de ouders waarvan het kind voor het eerst mee gaat, hopen we daar te zien. 

Bijna alle betalingen zijn binnen; nog niet betaald? Doe dat zo snel mogelijk. Het 
rekeningnummer staat onderaan deze brief, maar het mag ook in een envelop in het koorhuis 

gebracht worden. 
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 Afgelopen zondagavond, 7 april, mocht het koor 

in hun prachtige volendammerpakken optreden 
in hotel Spaander voor een groep Amerikaanse 
toeristen. Een stukje volendamse cultuur voor 

de toeristen en een mooie ervaring vooral voor 
de jeugdige koorleden. Er werd een afwisselend 

programma gebracht waarbij werd afgesloten 
met “Tulpen uit Amsterdam”.   
Het publiek was uitzinnig enthousiast, na afloop  

werd er aan een aantal koorleden zelfs op een 

handtekening gevraagd.  

Dinsdag-repetitie 
Sinds het nieuwe jaar hebben we op de dinsdagavond een grote ploeg zangertjes op de dinsdag 

repetitie. Er zijn wat nieuwe kinderen gekomen, er zijn kinderen doorgestroomd van de 
aspiranten, maar ook de wat oudere meiden en jongens blijven komen. Hier zijn wij heel blij 

mee, want zo kunnen de nieuwe zangertjes van de oudere kinderen leren. Chapeau voor deze 
tieners! Kan je dus een keertje niet komen op donderdag of vrijdag, je bent van harte welkom 

op dinsdagavond. 

Agenda voor de komende weken; 
- dinsdag-, donderdag- 18.30 uur en vrijdagrepetitie om 18.45 uur  

- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 
 

- zaterdag 13 april Palmpasen Mis Vincentiuskerk om 19.00 uur 
- zondag 14 april Palmpasen Mis Grote Kerk Edam om 10.00 uur  

- maandag 15 april, informatieavond koorreis 19.00 uur koorhuis 
- zaterdag 20 april Paas Mis Vincentiuskerk 19.30 uur. 
- zaterdag 27 t/m dinsdag 30 april koorreis “Groesbeek” 

- zaterdag 4 mei Dodenherdenking Mariakerk 17.45 uur 

- zaterdag 25 mei korendag Monnickendam 

  

Vanaf 30 maart woont ons Koorstel, Isa Bond en Dylan 
van Westen officieel samen in hun woning in Oosthuizen. 

Vrijdag 29 maart werden ze na de repetitie door Bets en 
Marian namens het hele koor even in het zonnetje gezet. 

We wensen ze heel veel geluk toe. 
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