maandag, 13 mei 2019

Een belangrijke inkomstenbron voor het koor is het ophalen van oud papier. Dit kan echter niet
zonder vrijwilligers. De afgelopen weken is er meerdere malen een oproep gedaan voor
geïnteresseerden. Bij deze dan ook nog even de aandacht op de oproep in deze koorbrief. Opa’s
en oma’s, papa’s en mama’s, familieleden, vrienden en koorleden of ben jezelf geïnteresseerd
of ken je iemand die het leuk vindt om zijn steentje bij te dragen aan het voortbestaan van
een geweldig koor, neem dan direct contact op met Jaap Schilder (Dibbes).
Bel 06-51879201 of mail naar jaapdibbes@quicknet.nl.
Vroeger ging meester Beumer zelf met de koorbus en de jeugdkoorleden door de straten van
Volendam. Na afloop kregen de helpers op zaterdag een lekker patatje. Het aantal helpende
koorleden is momenteel nog maar klein en wellicht weten velen het niet. Maar op zaterdag of
wellicht doordeweeks na school kunnen jullie ook helpen.
Zaterdag 25 mei zingen zowel de Aspiranten en
Benjamins als de Zangertjes van Volendam (het grote
koor) op de korendag in Monnickendam. Het grote koor
zingt naar verwachting rond 13.30 uur en aansluitend
om 14.00 uur de kleintjes in de Sint Nicolaaskerk.
Wilt u dus een keer zien en horen wat de Zangertjes
van Volendam allemaal in huis hebben? Kom dan zeker
even een kijkje nemen bij deze optredens.

Zondag 12 mei werd er aan de oud papier vrijwilligers met hun partner weer een gezellig
samenzijn aangeboden. Om 10.30 uur verzamelde iedereen zich bij strandbad Edam voor
koffie met wat lekkers erbij. Daarna ging de groep naar Fort Edam voor een rondleiding. Het
fort is gebouwd in de twintigste eeuw als het meest noordoostelijk gelegen onderdeel van de
Stelling van Amsterdam. Hoofdtaak van Fort Edam was de bescherming van de regio
Amsterdam tegen vijandelijke aanvallen vanuit het noorden. Alhoewel de officieren en
manschappen vertrokken met hun bewapening na de mobilisatie van 1914-1918, is het Fort
bij Edam nu een van de best geconserveerde onderdelen van de Stelling van Amsterdam die
sinds 1996 op de Lijst van het Werelderfgoed van de Unesco prijkt.
Na de interessante rondleiding keerde de groep terug naar strandbad Edam voor een
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overheerlijke
lunch
met heerlijke broodjes en kon er nog gezellig nagepraat worden onder het
internet: www.zangertjesvanvolendam.nl, KvK Hoorn 41235006, ABN-AMRO Bank NL03ABNA0588614548
genot van een drankje.

Op zaterdag 4 mei was de Dodenherdenking en tijdens deze herdenkingsbijeenkomst in de
Mariakerk heeft het koor op mooie wijze 3 toepasselijke liedjes gezongen. De liederen die het
koor heeft gezongen waren: You are the new day, Look at the World en Keep your Lamps. Er
werden toespraken gehouden en kinderen van de Kennedyschool mochten hun zelfgemaakte
gedichten voorgelezen.
Na het slotlied was er een Stille Tocht naar het Pellersplein waar het monument van de
gesneuvelden in de oorlog staat. Het Tamboercorps Volendam heeft alle aanwezigen met zacht
tromgeroffel naar het plein begeleid waar de herdenkingsplechtigheid werd gehouden.
Deze begon met de krans- en bloemenlegging. Door Collin en Sander werd er namens De
Zangertjes van Volendam ook een bloemstuk gelegd.
Aansluitend werd door de Fanfare Wilhelmina Volendam de Last Post ten gehore gebracht.
Vervolgens werden er 2 minuten stilte in acht genomen.
Burgemeester Sievers hield nog een toespraak en daarna werd tot slot het Wilhelmus ingezet.
Na afloop kregen alle kinderen nog een ijsje bij snackbar Foe aangeboden door het koor.

Bij deze koorbrief zit als losse
bijlage het reisverslag van de
koorreis
naar
Groesbeek,
geschreven door Sandra Bond.

Het A-team is al druk bezig met de voorbereiding voor het afsluitfeest voor alle vrijwilligers
en koorleden dat op zaterdag 6 juli zal plaatsvinden. Het ochtendprogramma is voor alle
koorleden t/m groep 8 van de basisschool en het thema voor het dagprogramma is griezelen.
Het thema voor het avondprogramma voor alle vrijwilligers en de koorleden vanaf de
middelbare school is 80’s & 90’s. Verder informatie alsmede de aanmelding volgt binnenkort.
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 25 mei korendag in Monnickendam; het grote koor zingt om 13.30 uur en
de Aspiranten en Benjamins om 14.00 uur in de Sint Nicolaaskerk.
- zaterdag 8 juni Mis Pinksteren 19.00 uur in de Vincentiuskerk
- zaterdag 15 juni Mis 19.00 uur in de Mariakerk
- woensdag 29 mei uitje Aspiranten en Banjamins verzamelen 13.00uur koorhuis
- zondag 30 juni Volendammerdag (verder informatie volgt)
- maandag 1 juli t/m vrijdag 5 juli donateursactie
- zaterdag 6 juli afsluitfeest koorjaar voor alle vrijwilligers en koorleden
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