
 

Maandag, 17 juni 2013 

 

  Teks 

Wist u dat.. ons koor al ruim 50 jaar oud papier en karton ophaalt?  
Een grote groep vrijwilligers en zangertjes werkt hier aan mee en 
we maken hiervoor gebruik van onze twee bussen. In het koorhuis 

hangt een collage met foto's van vroeger van het papierophalen. 
Dankzij het wekelijks enthousiast ophalen en lossen van oud papier 

bij Kras Recycling kan ons koor goed blijven draaien. De zangertjes 
die meewerken sparen kruisjes die dan weer kunnen worden ingezet 

voor een koorreis. Elke zaterdagmorgen om 9.00 uur kun je 
meehelpen met ophalen. Samen is het gezellig, je kunt spelen in het 
koorhuis en aan het einde van de morgen gaan we nog wat lekkers 

halen.  
 

Deze week van maandag 17 t/m donderdag 
20 juni lopen we met zijn allen de 
donateursactie. Ben je al klaar met je eigen 

wijk ? Kom dan naar het koorhuis vanaf 18.00 
uur om je map af te geven en dan krijg je iets 

lekkers. Ook gaan we nog met zijn allen de 
wijken in die niet zijn verdeeld.  

Let op: deze dagen zijn er geen repetities 
maar we gaan er wel vanuit dat jullie er 
vrijdag 21 juni allemaal zijn. Dit is namelijk 

een belangrijke repetitie voor 
Volendammerdag.       

 

Helaas zien we nog te vaak dat er onzorgvuldig met de Volendammer kleding wordt 

omgegaan. Als we als koor staan moet het er gewoon netjes uitzien. Bets verzet veel werk 
om iedereen te voorzien van een prachtig pak op maat (allemaal handwerk) dus wees er 
ook zuinig op. Laat het niet in een tas zitten, hang het even uit of vouw het op juiste wijze 

op. Zorg dat het netjes gestreken is en dat het bontje mooi stijf is, en draag zwarte 
schoenen en sokken. Beste ouders wilt u hier alstublieft ook op letten!  

Op zaterdag 29 juni is het afsluitingsfeest van dit koorjaar. Het BSW team met Barbara, 
Willemijn en Simone hebben beloofd er weer een groot feest van te maken met als thema 

”de zee”. Als je je nog niet hebt opgegeven dan moet je dit zo snel mogelijk doen. Het kan 
nog tot 22 juni. Zondag 30 juni maken we het koorhuis met zijn allen weer schoon.      

 

 

Volendammerdag 2011 

Op zondag 23 juni, Volendammerdag, zingt ons koor in de kerk en ook 's middags op de dijk. 

We zingen in de St. Vincentiuskerk samen met het kerkkoor St.Ceacilia de hoogmis. Gekleed 
natuurlijk in het Volendams, op het altaar. De mis begint om 09.30. Zorg dat je uiterlijk om 

09.00 aanwezig bent. 
Na de viering wandelen we met zijn allen naar de Dijk en krijgen we wat te drinken bij 
Kathrien Om 12.30 zingen we op het strandje aan het Noordeinde achter Spaander.  

Ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's zijn van harte welkom.  
Laten we hopen dat het mooi weer wordt, dan maken we er met zijn allen een leuke dag van. 

 



 

 

 

Op 8 juni was het zover, Korendag in Monnickendam. Beide koren zongen in de HH Nicolaas/ 

Antoniuskerk. Eerst was het grote koor aan de beurt om 14.30 uur, natuurlijk in het 
Volendams gekleed. Er werd echt iets moois neergezet met meest a capella zang. 

Voordat de Benjamins en Aspiranten optraden was er nog een ander koor, maar tijdens dit 
optreden had het publiek al alleen oog voor de kleintjes die stonden te wachten voor hun 
opkomst. Ook het optreden van de kleintjes was geweldig. En met hun laatste nummer 

“Tulpen uit Amsterdam” zong de hele kerk uit volle borst mee.  
Als bedankje kregen de kinderen van de organisatie een ijsje.  

Er waren na afloop veel positieve reacties en maandag 10 juni stond het koor groot in het 
Noord-Hollands Dagblad. We bedanken speciaal de kinderen die op Pinksteren zijn 
geïnstalleerd en nu al mee hebben gezongen om het koor te versterken. We wensen ze heel 

veel succes toe bij het grote koor. 
 

Agenda voor de komende weken 
- maandag 17 juni tot en met donderdag 20 juni donateuractie 
- vrijdag repetitie om 18.30 uur 

- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 
- zondag 23 juni Volendammerdag zingen we om 9.30 uur in de mis in de Vincentiuskerk en     

daarna om 12.30 nog een optreden bij ’t strandje van Wullempie. 
 

Zakken rondbrengen en oud papier ophalen op zaterdag om 8.45 uur 

 

 

 Een zeer goed optreden van 
beide koren.   
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