maandag, 2 oktober 2017

De zomervakantie en de kermis liggen weer achter ons en sinds enkele weken is het koor
actief gestart met repeteren. Dat is ook wel nodig want over 10 weken staat het eerste
kerstoptreden alweer op de agenda. En daarnaast luisteren de Zangertjes nog enkele
kerkmissen op. Voor alle duidelijkheid: de repetitie voor de alten en sopranen is op dinsdag
en donderdag van 18.30-19.30 uur. Op vrijdag komen daar de bassen en tenoren bij, waarbij
alten en sopranen om 18.30 aanwezig zijn en de mannen om 19.00 uur. Dit is dus de enige
avond dat het voltallige koor repeteert. Zeker voor een optreden is het van belang aanwezig
te zijn. Bij verhindering voor de repetities graag afmelden bij de repetitor.
Tot slot is er op woensdagavond van 19.00-20.00 uur voor de koorleden die naast het
koorrepertoire het ook leuk vinden om wat anders te zingen nog een extra repetitie.
In het bestuur wordt ook niet stil gezeten. Zo is net
voor de vakantie nieuw bestuurslid Tomas Tol
toegetreden. Een goede reden om hem hier voor te
stellen.
“Hallo allemaal,
Mijn naam is Tomas Tol, momenteel nog
onderwijzer aan de St. Nicolaasschool, maar
binnenkort met pensioen, waardoor er wat tijd
beschikbaar komt om iets in het bestuurlijke te
betekenen voor de Zangertjes. Tot voor kort was
ik cultuur coördinator voor de basisscholen in
Volendam en als zodanig bezig met de
bevordering van de kunstzin bij onze jeugd.
Daarbij behoorde ook het realiseren van
vakleerkrachten muziek op de scholen, waarin de
Stichting Katholiek Onderwijs Volendam is
meegegaan, een heel goede zaak. Dit biedt ook de
mogelijkheid om kinderen, die hierdoor beseffen
zangtalent te hebben, een vervolg te bieden.
Deelnemen aan het zingen in een koor zoals de
Zangertjes bijvoorbeeld, een instituut dat al bijna
60 jaar bestaat. Bij het ontstaan daarvan was ik
nagenoeg betrokken, daar meester Beumer mijn
leerkracht was in de tweede klas (groep 4) en
toen begon met het selecteren van gouden kelen
voor een koortje in oprichting. Ik kwam niet door
de selectie, wat niet heeft weggenomen dat ik
altijd veel van zingen heb gehouden, en vooral
geniet van het bezoeken van theater en
concerten. Daar mogen ze mij ’s nachts voor
wakker maken.”
Van 3 t/m 5 november wordt er, na het succes van vorig jaar, een repetitieweekend gehouden
voor het voltallige grote koor. Ook nu gaan we ons richten op “nieuw” kerstrepertoire om zo
de weekend repetities in de drukste tijd van het jaar te voorkomen. Muzikaliteit en
saamhorigheid
staan
hierbij
voorop.
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Er zijn vele vrijwilligers actief om te zorgen dat ons koorhuis netjes en schoon blijft. Dat
betekent natuurlijk wel dat als je iets hebt gebruikt, je dit ook opruimt. Voor zover bekend is
deze service geen onderdeel van het koor.
Dus langs deze weg het simpele verzoek: RUIM JE EIGEN TROEP OP! Heb je thee gedronken
zet de bekers niet in de gootsteen maar was het even af en gooi het afval in de prullenbakken.
Kleine moeite … groot plezier!

Onlangs kregen twee van onze oudpapier ophalers een
bekeuring van € 160,- onder hun ruitenwisser geschoven!!
Dat is niet mis voor het vergrijp; geen richting aangeven. Op
hoge poten reden deze twee gelijk naar het politiebureau
want dit was toch geen stijl. Vrijwillig wordt er 6 dagen in de
week oud papier opgehaald voor het goede doel en zo’n
bekeuring dat is een behoorlijk bedrag ten opzichte van de
opbrengsten. Aan de balie stond een politie agent die gewoon
weg niet wist wat hij aan moest met deze twee mannen, die
geheel los gingen op het feit dat ze een dergelijke bekeuring
hadden gekregen.
De dienstdoende agent begon te lachen waardoor het tweetal
nog bozer werd. Tot de agent zei “Heren, u bent de boete
niet verschuldigd, het lijkt op een grap. Deze bekeuring is
afkomstig van een kinderspel”. Verontwaardigd verlieten de
twee weer het bureau. Ik denk dat de agenten er nog lang
om hebben moeten lachen. Wat een goede grap is dit !!!
Aangezien de heren zo sportief zijn hebben ze hun verhaal
gelijk in het koorhuis verteld. En denk je daar trap ik nooit
in?? Nou echt wel!! Als je druk bezig bent en ineens zo’n geel
briefje ziet zitten met het bedrag van € 160,- dan lees je
gewoon weg niet verder.

Agenda voor de komende weken
- dinsdag-, donderdag- en vrijdagrepetitie om 18.30 uur
- woensdagavond repetitie om 20.00 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
- woensdag 11 oktober optreden Benjamins en Aspiranten Nicolaashof 14.00 uur
- zaterdag 14 oktober mis Vincentiuskerk 19.00 uur
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