Maandag, 3 juni 2013

In de week van maandag 17 juni tot en met donderdag 20 juni 2013 wordt de jaarlijkse
donateuractie weer gehouden. Dit betekent dat we met zo veel mogelijk zangertjes, zangers en
overige vrijwilligers onze donateurs in Volendam gaan bezoeken. De donateuractie levert een
belangrijke bijdrage aan de continuïteit van ons mooie koor. Met de bijdrage van onze
donateurs kunnen we onder andere voorzien in materialen voor onze zang, kostuums en
koorhuis. In deze week kun je op deze dagen bij het koorhuis vanaf 18.00 uur met een groepje
onder begeleiding van een oudere in één of meerdere wijken langs de deuren gaan en de
donaties ophalen. Als je klaar bent, lever je je map met de wijk(en) weer in bij het koorhuis en
staat er wat lekkers voor jullie klaar. Gelukkig dragen heel veel mensen in onze gemeente ons
koor een warm hart toe en voor maar € 2,-- per jaar steunen zij ons koor. Laten wij met zijn
allen er voor zorgen dat deze voor het koor mooie klus in deze week wordt geklaard, want
"vele handen maken licht werk". Op deze dagen zullen er geen repetities worden gehouden.
Voor muzikale inspiratie en vooral ook de gezelligheid toog een
groep vrijwilligers en koorleden zaterdag 25 mei naar De Jozef.
Niemand minder dan de beste ABBA coverband trad daar op.
In het koorhuis werd wat ingezongen en getest of alle ABBA
nummers nog bekend waren. In De Jozef werd duidelijk dat we
goed waren voorbereid, op zangniveau maar zeker ook qua
kleding. Het was geweldig. Dat worden vast weer heel wat
covers van onze eigen talenten op de popavond aankomend
jaar. En in 2014 gaan we gewoon weer want ze komen terug.
Op 8 juni treedt het koor op in de St.
Nicolaaskerk te Monnickendam aan het
Noordeinde. Dit optreden begint om 14.30 uur
en we dienen hier uiterlijk 14.00 uur aanwezig
te zijn (in het Volendams). We verzamelen om
13.15 in het koorhuis en hopen dat een paar
ouders kunnen rijden. Na ons optreden blijven
we nog even kijken bij het optreden van de
jongste koorleden waarna we rond 16.00 uur
weer richting Volendam gaan.
Willen de ouders van de Benjamins en Aspiranten de kinderen zelf brengen en halen?
We verzamelen om 14.30 uur bij het Lakelandhotel op de parkeerplaats en daarvandaan gaan
we lopend naar de kerk. We beginnen met het t-shirt aantrekken en inzingen, en daarna volgt
het optreden om 15.30 uur. Dit zal een half uur duren en de entree voor de ouders is 3 euro per
persoon. Het koor betaalt voor de kinderen.
De kinderen dragen een donkere spijkerbroek en een wit hemdje, daaroverheen komt het
koorshirt. De meisjes dragen hun haren in een staart of naar achteren zodat het gezicht
zichtbaar is, dat staat lekker fris.

Agenda voor de komende weken
- dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 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
- zaterdag 15 juni optreden hotel Spaander rond 19.00 uur
- maandag 17 juni tot en met donderdag 20 juni donateuractie.
- zondag 23 juni Volendammerdag om 9.00 uur verzamelen in het koorhuis, 10.00 mis in de
Vincentiuskerk en daarna door naar de dijk voor nog een optreden bij’t strandje van Wullempie.
Zakken rondbrengen en oud papier ophalen op zaterdag om 8.45 uur

door onze trouwe medewerkers wordt
het oud papier opgehaald.

Beste koorleden en medewerkers,
Zoals jullie weten is de afsluiting van het koorjaar op zaterdag 29 juni. Het thema van dit jaar
is: Zee. Wij zouden het leuk vinden als jullie je allemaal verkleden rond dit thema. Je kunt dit
thema op je eigen manier invulling geven; van kapitein tot zeewier. We zijn benieuwd.
Het kinderprogramma, voor de Benjamins, Aspiranten en koorleden tot en met groep 7, begint
om 10.00 uur en eindigt met een gezellige lunch om 13.00 uur.
’s Avonds zijn alle andere koorleden en medewerkers met partner uitgenodigd om 17.00 uur.
We beginnen de avond met een buffet, dus gelieve niet van tevoren eten.
Het is van belang dat iedereen zich met onderstaand briefje, of per email, aanmeldt voor 22
juni. Het briefje kan je deponeren in de BSW emmer in het koorhuis, of afgeven aan Bets,
Barbara of Willemijn (willemijnveerman@hotmail.com)

Ik / wij …………………………………………………………………………………………………………komen

zaterdag 29 juni bij het kinder- of avondprogramma. Totaal aantal personen: ………….
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