maandag, 25 juni 2018

Zaterdag 2 juni mocht het grote koor zich presenteren op Korendag Monnickendam. Doordat
het optreden om 13.30 uur gepland stond, waren helaas veel koorleden verhinderd. Het was
voor Juliette Besijn dus echt even spannend. Het optreden vond plaats in de Katholieke kerk
aan het Nooreinde. Het koor had met de Volendammer pakken al veel bekijks en er snelden
mensen naar de kerk toe die het optreden niet wilde missen. De kerk zat al redelijk vol bij
binnenkomst maar tijdens het optreden was de hele kerk gevuld. De 32 aanwezige koorleden
slaagden erin om met een kleine aanpassing in het repertoire een grote indruk achter te
laten bij het publiek. Een dikke pluim voor de aanwezige sopranen en wat klonk “De
doodgewoonste dingen” mooi. We hebben een mooi visitekaartje achtergelaten.

Van 9 t/m 13 juli is onze
jaarlijkse donateurweek. Zijn
er nog mensen buiten de
koorleden om die voor ons
een straat willen lopen in deze
week? U kunt zich aanmelden
bij sonja.kempe@tele2.nl

Veel koorleden hebben naast “het koor” nog vele andere bezigheden in de vorm van sport,
werk, feestjes, e.d.. Hierdoor is de bezetting van de vier stempartijen; sopranen, alten,
tenoren en bassen soms net op het randje. We hebben nu 62 actieve zangers voor het “grote
koor”. Daarnaast zijn er nog een paar nieuwe leden en een aantal doorgestroomde
aspiranten van vorig jaar die druk aan het oefenen zijn met het repertoire op dinsdag- en
donderdagavond, om het koor te komen versterken.
Zingen in een koor is een teamsport. Als men met een optreden het laat afweten dan zullen
je medezangers het over moeten nemen. Bij teveel afmeldingen kan het zijn dat de
zangpartij onderbezet is met alle gevolgen van dien. Onder sommige afspraken komen we
niet uit maar houd, mede namens je collega koorleden, rekening met de reeds geplande
optredens.
Deze
kun
je
voor
heel
2018
terugvinden
op
de
website
www.zangertjesvanvolendam.nl.

De financiële ondersteuning van het koor komt o.a. door het ophalen van oud papier.
Hiervoor zijn 6 dagen per week vele vrijwilligers in de weer en wordt er jaarlijks een hele
grote berg papier opgehaald. Op 3 juni werd er een welverdiend uitje voor de papierophalers
met hun partner georganiseerd. Eerst was er koffie met taart in Café de Dijk. Daarna met
een gids (Jan of Jaap) in twee ploegen door Volendam waarin de grootste verhalen werden
verteld enStichting
natuurlijk
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Nieuwe papier vrijwilligers zijn van harte welkom. Je kan je hiervoor aanmelden bij Jaap
Schilder Dibbes.

Zondag 17 juni werd voor de eerste maal de pareltjes wandeltocht gehouden in de
gemeente Edam-Volendam. Bij de PX was de hele dag een muzikaal programma alwaar De
Zangertjes van Volendam ook hun medewerking aan verleenden. Om 11.45 uur was het de
beurt aan de Aspiranten en Benjamins. Aan publiek geen gebrek. Ze zongen echt prachtig
en bij het laatste lied “Tulpen uit Amsterdam” zong het publiek gezellig mee. Daarna was
het de beurt aan het “grote” koor. Ook door hun werd een prachtig divers optreden
neergezet.

Zondag 24 juni Volendammerdag, een dag waarop
de Volendamse cultuur voorop staat. De Zangertjes
van Volendam zingen met optredens altijd in die
mooie Volendammer pakken en daar mogen we ook
echt trots op zijn (ook al denken niet alle koorleden
hier zo over). Het is belangrijk dat een stukje
Volendamse cultuur bewaard blijft en het geeft het
koor een mooi aanzien. De pakken vergen met
opgroeiende koorleden altijd veel tijd. Gelukkig is
Bets Pool hier heel gedreven in met haar
hulptroepen. Bedenk wel hoeveel uur werk er aan
zit maar Bets doet het met alle liefde van de wereld
want ze geniet 200% als het koor in vol ornaat
staat te zingen met prachtig gesteven en gestreken
bontjes. Om 11.30 uur stond het koor dus in vol
ornaat op de trappen van de visafslag. Het begon al
aardig druk te worden op de dijk. Er werd weer een
mooi gevarieerd programma neergezet met o.a.
Cantate Canticum Novum; Bridge over troubled
water en natuurlijk mocht Volendam je bent de
parel niet ontbreken. Na afloop ging het koor, na
wat kleine fotomomentjes want daar komen de
mensen
natuurlijk
ook
voor,
gezamenlijk
koffiedrinken.
Agenda voor de komende weken
- dinsdag-, donderdag- 18.30 uur en vrijdagrepetitie om 19.00 uur
- woensdagmiddag
Benjamins
en Aspiranten
repetitie
14.00
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gezamenlijk de laatste
wijken. Kom dus allen naar het koorhuis; vele handen, maken licht werk.
- zaterdag 14 juli eindfeest voor alle koorleden en vrijwilligers

