Maandag, 11 november 2013

Zondag 8 december zingen we in Heiloo. Om 14.00 uur geven we een concert van 45 minuten
in de grote Kapel en om 15.00 uur zingen we in het Maria Lof. De exacte vertrektijden volgen
nog. We zingen in Volendammer pak. Heiloo viert dat het op 8 december exact 300 jaar
geleden is dat het Mirakel van Ruxpurt plaatsvond in de tijd dat rondom Heiloo veepest
heerste. Het verhaal is dat de boeren op de brokstukken van een oude kapel zich in gebed
verenigden en dat toen vanonder het puin onverklaarbaar water begon op te wellen. Door dit
mirakel trokken opnieuw pelgrims massaal naar de oude kapelplaats toe. Naast de viering van
het Mirakel bestaat in 2013 ook de grote Bedevaart kapel 100 jaar.
Met oud papier ophalen kunnen de koorleden kruisjes verdienen
die men kan omruilen voor een koorreis. Op zaterdag hebben we
een aantal chauffeurs, die afwisselend rijden. Om 8.00 uur wordt
eerst met de grote bus de ronde gemaakt, rond 9.15 uur wordt
de grote bus omgewisseld voor de kleine bus en wordt de route
vervolgd. Daarnaast maakt Rob Pool om 9.00 uur lopend een
ronde door de oude kom waarbij het papier op de hoek wordt
verzameld zodat de jongens het later met de bus eenvoudig
kunnen ophalen. Wil je ook komen helpen en met de bus mee?
Dan moet je om 9.15 uur in het koorhuis zijn. Wil je mee met de
ronde van Rob? Zij verzamelen om 9.00 uur op de Iepenlaan 29
(huisadres van Rob en Bets). Na afloop halen we met zijn allen
iets lekkers bij Arnold’s .

1993, bezoek kindertehuis in Polen met het koor

Frank Keijzer stopt met de donderdagavond
repetitie aangezien hij dit niet meer kan
combineren in zijn drukke agenda. Overigens
blijft hij wel de repetitoren van de aspiranten
en benjamins ondersteunen op woensdag
middag. Ook zal hij het “grote” koor blijven
begeleiden op orgel/piano. Op kort termijn is
er geen vervanging, en daarom neemt Juliette
per direct de donderdag repetitie over.
De woensdagavondrepetitie komt dan even
tijdelijk te vervallen. Kortom, kom gezellig
zingen vanaf 18.30 uur op dinsdag o.l.v.
Willemijn en Stephan, en op donderdag en
vrijdag o.l.v. Juliette.

Het Dirigeerstokje,
Deze keer in de persoonlijke rubriek de beurt aan Alex Bond (tenor). Bruin Mooijer gaf hem
het stokje door en daarbij de vraag: kan je een beetje opschieten met je schoonmoeder?
Tuurlijk, wie kan er nu niet opschieten met Bets (toch, René van Westen)?
Op het koor sinds: ik dacht dat ik in 1983 als jongetje bij Meester Beumer ben komen zingen.
Kan je iets over jezelf vertellen? Ik ben getrouwd met Diana en we hebben drie lieverdjes Inge,
Lisa en Sander, allemaal zingend op het koor. Ik ben loodgieter bij ons eigen bedrijfje
bondloodgieters. Hobby’s? Borrel halen op zaterdagmiddag samen met vrienden (alleen als we
niet moeten zingen hoor), zwemmen, een wandelingetje en natuurlijk zingen!
Favoriete muziek: met het koor vind ik het kerstrepertoire erg leuk o.a. Angel’s Carol.
Thuis luister ik graag naar muziek van The Doors, Queen, Bruce Springsteen en U2.
Aan wie geef je het stokje door? Willemijn Veerman, onze liefste oppas. Word jij onze nieuwe
dirigente als Juliette met pensioen gaat?

Tijdens de vrijdagrepetitie op 1 november had Jan Smit in zijn drukke agenda even tijd
gevonden om bij ons langs te komen. We hadden namelijk voor Jan en Liza nog een
gepersonaliseerd geboortecadeau staan voor hun zoon Senn die op 23 augustus 2013 is
geboren. Jan vond het opbergbankje met het logo van De Zangertjes van Volendam erg leuk
en bedankte iedereen hartelijk waarna natuurlijk nog even foto’s moesten worden geschoten.
Wel jammer dat Liza en de kinderen er niet bij waren maar 19.30 uur is voor de kleintjes al
lang bedtijd. Jan schreef reeds voor zijn dochter Emma het lied “Niemand zo trots als wij” en
voor Fem “Hoop, liefde en vertrouwen”. Hij liet weten dat een lied voor Senn niet uit kan
blijven. Dus we zijn benieuwd.

Agenda voor de komende weken
-

dinsdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur
woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
zaterdag 23 november mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur
zondag 8 december Heiloo 14.00 uur
zaterdag 14 december 13.30-14.30 uur kerstprogramma Grote Kerk Edam
zaterdag 14 december mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur
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