maandag, 13 november 2017

Op 9 oktober jl. was het al weer 10 jaar geleden dat meester Evert Beumer, de oprichter
van De Zangertjes van Volendam op 74-jarige leeftijd overleed. Meester Beumer was een
markante persoonlijkheid en het koor, zijn koor, was hem alles. Nadat met Juliette Besijn
in de muzikale opvolging was voorzien, bleek dat het 5-koppige bestuur en alle vrijwilligers
hun handen vol hadden aan datgene wat meester Beumer nagenoeg in zijn eentje had
gedaan. In nagenoeg dezelfde geest zijn de activiteiten van de meester voortgezet met hier
en daar een moderner sausje maar waar nog steeds plaats is voor kinderen die graag willen
zingen, waar samenhorigheid hoog in de vaandel staat, oude kranten nog steeds de
levensader van het koor zijn en van jongs af aan wordt geleerd dat je binnen het koor, maar
ook daar buiten, het samen moet doen. Als de meester dit alles van boven de afgelopen 10
jaar een beetje heeft aanschouwd, dan zou hij denk ik wel zeggen: “Alla, ga hier maar mooi
mee door.

Elk jaar is er een week voor de
herfstvakantie een knutselmiddag in het
koorhuis
voor
de
Benjamins
en
Aspiranten. Op
woensdag
18
oktober
mochten de kinderen een kijkdoos maken
met het thema herfst. Eerst mochten ze 3
kabouters inkleuren en uitknippen om ze
vervolgens in de doos te plakken. Daarna
konden ze met allerlei gekleurde bladeren,
eikeltjes, een paddenstoel en pompoentjes
de
grond van de doos beplakken. Na een uur
flink doorwerken met tussendoor iets te
drinken en een snoepje waren alle kijkdozen
af en lieten ze trots aan elkaar het
eindresultaat zien.
Dankzij de hulp van enkele vrijwilligers
waarvoor we ze hartelijk willen bedanken,
hebben de kinderen een mooie middag
beleefd.
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Op 11 oktober jl. mochten de Benjamins en Aspiranten in het Sint Nicolaashof te Volendam
twee kleine concertjes geven voor de bewoners. De kinderen zongen op de afdelingen o.a. de
meezingers: Ik Hou van Holland, Naar de Speeltuin, Tulpen uit Amsterdam, Volendam jij bent
de parel en nog meer. Er was hard door de koorleden geoefend om er een mooie middag van
te maken. De bewoners hebben genoten van deze kleine talentjes.

Frank Keijzer zelf ook ooit binnen het
koor opgeleid, begeleid het koor al een
aantal jaren en hopelijk blijft hij dit ook
nog heel lang doen. Het gebeurd echter
wel eens dat hij verhinderd is. Inmiddels
hebben we mede dankzij het piano
uitleensysteem nieuwe aanwas van
(oud) koorleden die het koor kunnen
begeleiden. Zo hadden we al Dominque
van Rossum en Dylan van Westen.
Tijdens de mis in de Mariakerk op 30
september jl. was het Eric Zwarthoed
die het koor op het orgel mocht
begeleiden. Best uniek en iets om trots
op te mogen zijn. Tijdens de komende
kerstperiode
kunt
u
naast
het
vertrouwde gezicht van Frank ook één
van onze andere talenten tegemoet zien
achter de piano/ orgel.

Hij komt, hij komt, ook dit jaar mogen we
Sint Nicolaas weer verwelkomen in ons
koorhuis. Hij liet reeds per email aan ons
weten dat hij met zijn Zwarte Pieten
voornemens is om op woensdag 29 november
rond 19.00 uur te komen. De deuren van het
koorhuis zullen om 18.30 uur open gaan voor
alle koorleden, vrijwilligers en hun naasten.
Let op! In tegenstelling tot andere jaren is het
nu dus op woensdag.

Stichting De Zangertjes van Volendam, Tjalk 44, 1132 GX Volendam, tel. (0299) 367772, e-mail: info@zangertjesvanvolendam.nl
internet: www.zangertjesvanvolendam.nl, KvK Hoorn 41235006, ABN-AMRO Bank NL03ABNA0588614548

Repetitieweekend in Egmond
In het weekend van 3, 4 en 5 november zijn de
Zangertjes op repetitieweekend geweest in Egmond. Het
repetitieweekend is anders dan een koorreis, want het
staat helemaal in het teken van repeteren. We
studeerden nieuwe kerstliedjes in. Oude liedjes komen
terug op het programma en dat betekent voor de jonge
kinderen dat er veel geoefend moet worden. De
repetities werden verzorgd en begeleid door Juliette,
Frank, Dylan en Eric. Dank hiervoor
Vrijdagavond rond 19.00 uur vertrok de inmiddels
bekende bus van ‘van Fraassen’ vanaf de kuslus
richting Egmond. Daar overnachtten we in een
Stay Okay, de vroegere jeugdherberg. Bij
aankomst verdeelden de kinderen zich over de
kamers en ontdekten ze het gebouw. Wij hadden
dit weekend een eigen repetitiezaal tot onze
beschikking en deze werd ’s avonds ook gebruikt
om gezellig samen te zitten.

Zaterdagmorgen startte de dag met een stevig ontbijt
zodat er een goede bodem werd gelegd voor de intensieve
repetitiedag. Tussen de repetities door was er heerlijk fruit
(van Rijkenberg) geschild door Bets en Annie. Na de lunch
hadden de kinderen echt wat lucht nodig en zijn we gaan
wandelen naar het strand. Daar hebben we gevoetbald en
gevliegerd, dit laatste hadden veel kinderen nog nooit
gedaan! Voor we terugliepen naar de Stay Okay werden
we nog getrakteerd op een heerlijk Italiaans ijsje en een
flinke regenbui, maar dat mocht de pret niet drukken.
Terug op locatie werd er nogmaals samen gerepeteerd.
’s Avonds speelden we in teams het spel ‘Show-it’, waarbij
er geraden moet worden wat er uitgebeeld wordt.
Zondagmorgen kwam een aantal mannen die niet in de gelegenheid waren om het hele
weekend mee te gaan het koor versterken. Na de eerste repetitie gaven we ook een klein
‘optreden’ voor een koor uit Weesp dat ook een repetitieweekend hield in Egmond. En zij
zongen ook een lied voor ons. Na de lunch zijn we met de bus naar Zandvoort gereden. Daar
hebben we het weekend afgesloten in het zwembad.
We hebben een prachtig, gezellig en vooral nuttig weekend achter de rug waar we als koor
met veel plezier op terug kunnen kijken. Iedereen die geholpen heeft bedankt, en hopelijk
tot volgend jaar!
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December is stipt de drukste maand voor het koor en dat blijkt dit jaar ook wel weer uit de
geplande optredens. Onderstaand de volledige agenda voor de maand december voor zover dat
nu bekent is. Dus blijf de berichten goed in de gaten houden.
Leuk aandachtspunt is het optreden van 10 december 2017 in de katholieke kerk op het
Noordeinde te Monnickendam. Nadat wij vorig jaar tijdens het voorjaarsconcert de Fanfare
Wilhelmina hadden gevraagd, heeft de Fanfare Wilhelmina op hun beurt het koor nu gevraagd
om mee te werken aan hun kerstoptreden. Het beloofd een mooi muzikaal spektakel te worden.
Het is voor belangstellende mogelijk om voor dit optreden kaarten te kopen. Binnenkort zullen
de kaarten hiervoor o.a. te koop zijn in het koorhuis.

We leven in een digitaal tijdperk. Toch vinden veel mensen het nog leuk om de koorbrief per
post te ontvangen. Helaas is het schrijven van een dergelijk brief wel lastig geworden aangezien
veel van het nieuws al op de besloten pagina van Facebook heeft gestaan of op ander wijze al
is gebracht. Graag zou ik willen weten wie nog de voorkeur geeft aan deze vorm. Ook ben ik
benieuwd of er suggesties zijn om het nieuws op een andere wijze te brengen/ verspreiden.
Heel graag jullie reactie; sonja.kempe@tele2.nl
Agenda voor de komende periode
- woensdag 29 november sinterklaasviering voor alle koorleden en alle vrijwilligers 19.00 uur
- donderdag 7 december verzorgingstehuis in de Rijp 18.45 uur
- zaterdag 9 december (advent) Mis Vincentiuskerk 19.00 uur
- zondag 10 december optreden met Fanfare Monnickendam, 16.00 uur
- woensdag 13 december Benjamins en Aspiranten optreden in Meermin 14.30 uur
- zaterdag 16 december, optreden ideële kerstmarkt grote Kerk Edam 12.00 uur
- donderdag 21 december, in de hal van het Waterland ziekenhuis Purmerend 18.30 uur
- zondag 24 december kindermis Benjamins en Aspiranten Vincentiuskerk 17.00 uur
- zondag 24 december Avondmis Vincentiuskerk 19.30 uur
- zondag 31 december oudjaarsmis Vincentiuskerk 18.00 uur
- zaterdag 6 januari 2018 mis Driekoningen Vincentiuskerk 19.00 uur.
- zondag 7 januari Nieuwjaarsbrunch
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