maandag, 20 mei 2013

De Zangertjes van Volendam treden 8 juni 2013 op tijdens de korendag in Monnickendam.
Het koor zingt vierstemmig en het repertoire bestaat uit: You are the new day, May love be
with you, Muss I denn, Edelweiss, Doo dub dah, Ay! Linda amiga, Can you feel the love
tonight, Lollipop en The lion sleeps tonight.
Het optreden is in de RK HH Nicolaas/Antoniuskerk in Monnickendam en begint om 14.30 uur.
Om 15.30 uur treden de Benjamins en Aspiranten op in dezelfde kerk. In de koorbrief van
eind april staat hun repertoire vermeld. Iedereen is van harte welkom. De entree bedraagt 3
euro en hiervoor kun je naar alle optredens, ook van de andere koren.

Onze Bets en Rob zijn op zaterdag 25 mei aanstaande 40-jaar
getrouwd. Op 25 mei 1973 traden zij in de Mariakerk in het
huwelijk en kregen twee dochters, Diana en Barbara, en ze
hebben al vijf kleinkinderen.
Het echtpaar Pool-Plat kwam ruim 20 jaar geleden als
vrijwilliger bij De Zangertjes van Volendam. Rob haalde oud
papier op en doet dit nog steeds. Bets bekommerde zich om
het wel en wee in het koorhuis. Al snel werd ze
verantwoordelijk voor de hele gang van zaken in het
koorhuis.
Namens het hele koor van harte gefeliciteerd! Nog vele
gelukkige jaren samen in goede gezondheid!

Het concert op 101010

Op 13 oktober 2013 geven De Zangertjes
van Volendam een concert in de PX.
Het jubileumconcert op 101010 is zo goed
bevallen, en de reacties van het publiek
waren zo enthousiast, dat is besloten om in
het vervolg zo mogelijk elk jaar een concert
te organiseren met populair repertoire.
Alle koorleden zijn uitgenodigd om met
ideeën te komen voor muziek die we dan
kunnen uitvoeren. Heb je een goed idee voor
een meerstemmig nummer, eventueel door
jezelf te zingen samen met een paar collega
koorleden, overleg dan voor eind mei
daarover met Juliette. Samen gaan we ook
van dit concert weer een belevenis maken
waar nog lang over zal worden gesproken.

Van de koorreis 2013 naar de Belgische Ardennen is een film gemaakt door Marian en
Barbara. Deze film is te verkrijgen op dvd. Als je de dvd wil bestellen dan kan dat door je
naam op de lijst te schrijven die in het koorhuis ligt.
Overigens zijn we nog op zoek naar iemand die de foto’s op een dvd wil zetten, zodat we
ook deze met zijn allen kunnen bestellen. Als jij dit wilt doen meld je dan even aan bij
Marian via marianrunderkamp@hotmail.com.
Op de website van De zangertjes staat het reisverslag dat René van Westen heeft gemaakt.
Zeker de moeite waard om even te lezen.

Zaterdag 18 mei zijn de Aspiranten geïnstalleerd in het “grote” koor tijdens de pinkstermis in
de Vincentiuskerk. Na de mis kregen ze een lekker gevulde snoepzak. Ook voor degenen die
helaas waren verhinderd ligt iets lekkers klaar in het koorhuis.
Vanwege deze doorstroom is er dus weer plek voor nieuwe Aspiranten. Zit je in groep 3 en
heb je zin om op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur te komen zingen? Kom dan
gerust een keer langs om te kijken of je het leuk vindt. Verdere informatie is terug te vinden
op de website www.zangertjesvanvolendam.nl

De pastoor reikte persoonlijk aan de
nieuwe koorleden een muziekmap uit

fotobeschrijving
Agenda voor de komende weken
- dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
- maar: tijdens de pinkstervakantie op woensdagmiddag 22 mei geen repetitie
- zaterdag 1 juni mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur
- zaterdag 8 juni korendag Monnickendam: grote koor om 14.30 uur in RK Nicolaaskerk en
de Benjamins en Aspiranten om 15.30 uur ook in de RK Nicolaaskerk
Zakken rondbrengen en oud papier ophalen op zaterdag om 8.45 uur
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