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  Het nieuwe koorjaar is goed van start gegaan. De eerste repetities en ook de eerste 
optredens zitten er alweer op. De koorleden hebben vast al wat gemerkt van de wijzigingen 
die zijn doorgevoerd. Zo heeft Dominique van Rossum de donderdagavond repetitie van 

Juliette Besijn overgenomen. Juliette gaat ons zeker niet verlaten. Nee, zij gaat individuele 
zangles geven aan de koorleden. Iedereen komt een keer aan de beurt de komende 3 à 4 

maanden. Deze zanglessen duren ongeveer 15 tot 20 minuten en zijn bedoeld om vooral het 
plezier en het gemak in het zingen te bevorderen.   

 
 De Deen Jeugdsponsoractie is weer van start gegaan. 

De klanten van Deen kunnen munten doneren aan 
hun favoriete vereniging of stichting. Ook het koor is 
weer ingeloot voor deze actie. De koker voor “de 

Zangertjes van Volendam” staat bij Deen in het 
Havenhof. Hoe meer munten des te meer geld er 

wordt uitgekeerd door Deen. Langs deze weg willen 
we u vragen om uw munten in onze koker te 
stoppen. De koorleden kunnen de munten ook 

meenemen naar het koorhuis waar een koker hangt. 
Hartelijk dank voor uw steun! 

Om de actie nog wat meer kracht bij te geven zullen 
de Aspiranten & Benjamins op woensdag 7 oktober 
om 14.30 uur een optreden bij Deen Havenhof 

verzorgen. Het grote koor zal op zaterdag 10 oktober 
van zich laten horen bij Deen. Dus kom gerust even 

luisteren.   

Aan het begin van dit koorjaar 

neemt Nico Brinkkemper afscheid 
als bestuurslid, waar hij zitting in 

had sinds het overlijden van 
meester Beumer. Met als 
aandachtsgebied het oud papier 

waar hij alles voor regelde. Nico 
heeft in al die jaren een grote 

groep vrijwilligers weten te 
verzamelen. Hij regelde de 
vervanging van koorbussen, had 

een prominente rol bij de 
organisatie van koorreizen en deed 

hand en spandiensten bij 
optredens. Nico blijft gelukkig 
actief als vrijwilliger voor het oud 

papier en zal in het bestuur worden 
opgevolgd door Jaap Schilder 

Dibbes.  

Zaterdag 12 september was het koor uitgenodigd in De Rijp. Zij zongen hier ter gelegenheid 
van de 80e verjaardag van Joop Beumer, de broer van Meester Beumer de oprichter van “De 

Zangertjes van Volendam”. Er waren in de toneelzaal van De Rijper Eilanden zeker 150 
gasten aanwezig, waarvan 16 familieleden die uit Australië waren overgekomen. Er werd een 

spetterend populair optreden gegeven. Het was een zeer plezierige sfeer en er werd genoten 
van de aanwezigheid van het koor. Na afloop werd het koor, dat natuurlijk in Volendammer 
kostuum was, uitgebreid gefotografeerd. Als dank had Joop Beumer voor alle koorleden een 

presentje. En de antieke bus van de Rijper Eilanden waarmee het koor was gebracht reed na 
1,5 uur weer keurig terug naar Volendam. 
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Zoals ruim voor het einde van het koorjaar al was aangekondigd was er in verband met de 

droevige omstandigheden dit jaar geen afsluitend koorfeest. In plaats daarvan was besloten 
tot een goede en gezellige start van het koorjaar door met elkaar te barbecuen op zondag 13 

september. We startten iets later dan gepland omdat de vrijwillige krantenophalers 
getrakteerd werden op een bezoek aan Experience Volendam. Voor de krantenophalers en 
hun partners was dit al een leuk begin van de dag. Kees Schilder opende de middag met een 

toespraak waarbij Nico Brinkkemper en Rob Pool in het zonnetje werden gezet. De barbecue 
kon beginnen, met dank aan het uitgebreide BSW team dat zich vanaf heden feest comité 

noemt. Het was super geregeld met vlees en de bbq’s van Runderkamp. Ook waren er volop 
salades, stokbrood en sauzen. Alles was heerlijk en het was bovendien prachtig mooi weer. 
De weersvoorspelling bleek weer eens niet te kloppen want de partytent was voor de 

zekerheid neergezet. Dit was wat minder leuk voor de vrijwillige barbecuers, die in de rook 
stonden. Alle lof voor hun, in supertempo werd al het vlees klaargemaakt. Het was heel 

gezellig en iedereen praatte volop want er was genoeg gespreksstof na de vakantie. We gaan 
er een mooi jaar van maken. 

Agenda voor de komende maanden 
 
- Dinsdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur 

- Woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 
 

- Zaterdag 26 september, mis Vincentiuskerk om 19.00 uur 
- Zaterdag 3 oktober, populair concert Dominicuskerk Amsterdam 19.45 uur, vertrek 18.15 uur 

- Woensdag 7 oktober, Benjamins & Aspiranten bij Deen Havenhof 14.30 uur 
- Zaterdag 10 oktober, kinderen van het grote koor bij Deen Havenhof 15.15 uur 
- Zaterdag 24 oktober, mis Vincentiuskerk om 19.00 uur 

- Zaterdag 7 november, mis Mariakerk om 19.00 uur 
- Zaterdag 21 november, mis Vincentiuskerk 19.00 uur 

- Zaterdag 12 december, mis Mariakerk 19.00 uur 
- Zondag 20 december, kerstconcert Broeker kerk Broek in Waterland 15.30 uur 
- Donderdag 24 december, Kerst kindermis Vincentiuskerk Benjamins & Aspiranten 17.00 uur 

- Donderdag 24 december, Kerst avondmis Vincentiuskerk 19.30 uur 
- Vrijdag 25 december, Kerstmis en concert Waterlandziekenhuis 10.30 uur 

- Donderdag 31 december, Oudjaarsmis Vincentiuskerk 18.00 uur  
 
Oud papier ophalen op zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis 
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De oud papier vrijwilligers 

 

 

De barbecue koks  
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