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  Teks 

Op woensdagmiddag 19 juni waren in het koorhuis tv 
opnames voor het EO programma “Geloven op 2”. Dit was 

om 14.00 uur tijdens de repetitie van de Benjamins en 
Aspiranten. De presentatrice Mirjam Bouwman interviewde 
Frank Keizer en een aantal kinderen die zeer spontaan 

reageerden. Ook zongen ij meerdere liedjes die ze ook 
tijdens Korendag hebben laten horen. De crew was heel 

tevreden en na ruim een half uur stond het erop en genoten 
ze nog van een prachtige uitvoering van Tulpen uit 
Amsterdam. Het thema van de uitzending is de oorsprong 

van de palingsound in Volendam en wordt in de week van  

9 september op tv uitgezonden.  

Het koor heeft een zeer leuk jaar achter de 
rug. Regelmatig optredens, en het 

koorhuis is het afgelopen jaar weer flink 
opgeknapt. Al deze activiteiten en 

werkzaamheden worden mede mogelijk 
gemaakt door de oudpapier medewerkers. 
Om deze reden werden zij door het 

bestuur afgelopen zaterdag om 15.00 uur 
uitgenodigd om samen met hun partner de 

nieuwe expositie Uniek Volendam te 
bezoeken en daarnaast kregen ze een 
rondleiding door het Kras stadion. 

Het werd een gezellig samenzijn in een 
multimediale wereld. 

Het weer op Volendammerdag beloofde eerst niet veel goeds maar na een mooie mis in de 

Vincentiuskerk was het droog en kwam de zon er zelfs af en toe door.  
Het bleek een topdag voor het koor want met heel veel korte optredens hebben we ons van 

onze beste kant laten zien.  
Na de mis was het tijd voor een kopje koffie en voor de kinderen een flesje bij Cathrien. 
Als bedankje werd een mooi lied ingezet en ging het verder naar de kaasmakerij. Het optreden 

op het strandje ging vanwege het verwachte slechte weer niet door maar dat maakte de sfeer 
niet minder want we trokken de hele dijk over in grote stoet. Voor café De Boer zong het koor 

nog een keer Volendam je bent de parel, en vervolgens ging het naar de visafslag. Op de trap 
werden nog meer mooie liederen gezongen. Het koor had veel bekijks van het publiek want 
een heel koor in Volendammer kostuum van locatie naar locatie, dat is prachtig omte zien. Tot 

slot werd er bij Lotje gezamenlijk nog een drankje gedronken en op de dijk nog een slotlied 
gezongen waarna het toch echt klaar was. Het was een topdag.   

 

 

 

Dit koorjaar is weer ten einde. Afgelopen week werden de laatste repetities gehouden met op 
zaterdag een prachtig feest ter afsluiting van de vele optredens van het afgelopen koorjaar; 

bij Jan Smit in Ahoy, Rotterdam, in een musical in Volendam en Monnickendam, tijdens veel 
missen - ook in Beauraing - in Paradiso, Amsterdam en op de Korendag in Monnickendam. 

Als slotstuk zeker vijf optredens op diverse locaties op de dijk tijdens Volendammerdag. 
Daarnaast is een prachtig totaalbedrag opgehaald tijdens de donateuractie. 
Dank jullie zeer voor de geweldige inzet! 

In de week van 19 augustus gaan de repetities weer van start. We hopen jullie allemaal dan 
weer te zien en wensen iedereen voor nu een hele fijne vakantie toe. 

  



 

 

 

En zaterdag 29 juni was dan het afsluitingsfeest. ’s Morgens eerst voor de kinderen die een 
geweldige bootcamp kregen in de Seinpaal. Zo komen ze de zomer wel door. Om 17.00 uur 

startte het avondprogramma met een ontvangst door zeemeerminnen. Als je het koorhuis 
binnenstapte waande je je in een aquarium en de diskjockeys zorgden meteen voor de goede 
sfeer (inclusief het nummer Storm op zee van Piet Piraat). Voor het buffet dat klaar stond 

zijn geen woorden te vinden. Onder een partytent stond buiten zoveel lekkers, alle soorten 
vis was er te vinden en voor de enkeling die dit niet lustte een kipsateetje. Het smaakte 

super. Om 20.00 uur was het tijd voor de special guests, niemand minder dan Carola Smit en 
Dick Plat. Samen met de vader van Yoran Huigsloot (Jack met papegaai) waren speciale 
nummers ingestudeerd zoals Pastorale en Sailing home. Met nog een fantastische vertolking 

van Mama door Kira Collier en Carola kon de avond niet meer stuk. Het was nog lang 
onrustig. 

Een dankwoordje vanuit het BSW comité aan iedereen die aanwezig was, die heeft geholpen 
met versieren en de zaal klaar zetten en zondag met het opruimen en schoonmaken! 

Timo en Frenk van Wellnes coaching voor de kids bootcamp, Piet Vik voor de vispatat, Arnold 
voor de patat. Visspeciaalzaak Runderkamp (Koog aan de Zaan west) voor de gebakken vis. 

Familie Bond (Denny, Klaas Kaan en Jannig) voor de heerlijke vissalades. De heerlijke groente 
van Rijkenberg; Bakkerij Van Pooij, de Sterkip en dj Theo Kwakman. De warmtepannen die 
we mochten lenen, de partytent van Jan de Boer, Hilda die de feestjurken in zeer korte tijd 

heeft gemaakt en Natasja voor de mooie haarversiering! 
Ieder jaar wordt het lastiger om een origineel thema te bedenken. Heb je ideeën tips: email 

ze dan naar één van de dames van het BSW team, Barbara, Simone of Willemijn.  
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