Maandag, 13 januari 2014

Om te beginnen wensen wij iedereen het allerbeste voor 2014. Hoewel de kerstvakantie nog
maar net achter de rug is gaan we er al weer vol tegenaan. Want wat hebben we weer veel
leuks voor de boeg. Er zullen dit jaar een aantal missen in de Mariakerk worden gezongen
omdat de kerkparochies in Volendam zijn samengegaan. En schrijf zondag 16 maart alvast in
de agenda want dan staat een groot concert gepland. Omdat we nog veel moeten repeteren is
het uitdrukkelijke verzoek om alle repetities bij te wonen. En kun je echt een keer niet meld
je dan tijdig af bij de betreffende repetitor.
Ook kunnen we weer uitkijken naar de koorreis. Deze keer gaan we naar Zeeland, van
zaterdag 26 april tot en met woensdag 30 april. In het koorhuis ligt al een lijst waarop je je
naam kunt schrijven als je mee wilt. Binnenkort zullen we ook de kruisjeslijst weer publiceren.
De afsluiting van het koorjaar is op 21 juni met een groot feest. Veel plezier allemaal in 2014!
In de decembermaand kon bij de Rabobank een wens in de
wensboom worden gehangen. De Zangertjes van Volendam
wilden graag nieuwe geluidsapparatuur en hadden hiervoor
een mooie rijm gemaakt. De bank heeft meer dan 335
wensen binnengekregen waarvan 45 zijn uitgekozen, ook die
van het koor. Op woensdag 8 januari werd de prijs in
Purmerend op het hoofdkantoor overhandigd aan Marian en
Bets in de vorm van een cheque. Het koor bedankt de
Rabobank voor de nieuwe geluidsapparatuur, die dankbaar zal
worden gebruikt met de optredens en repetities.
Onder de Volendammer pakken horen
zwarte schoenen en sokken. Nu is het
vaak lastig om deze te vinden en dan zijn
ze kinderen er ook nog eens zo
uitgegroeid. Langs deze weg een oproep
om zwarte schoenen die er nog mooi
uitzien naar het Koorhuis te brengen.
Deze kunnen dan worden uitgeleend.

25-02-2012 bij opname koffietijd, Lisa links naast Tim

Heeft u de uitzendingen van “ Het gevoel
van Kerst” nog niet gezien op 23 en 24
december? Het koor was prachtig in beeld
en er werd mooi gezongen. Terugkijken
kan nog op www.uitzendinggemist.nl
(even zoeken op de goede datum).

Het Dirigeerstokje
Lisa bond kreeg het stokje door van Michael Koning met de vraag: Waarom ben je bij het
koor zo verlegen en er buiten niet?: Omdat we met een grote groep zijn en ik goed wil
opletten. Vertel eens iets over jezelf: Ik ben 8 jaar en zit op de Petrusschool in groep 5. In
het koor zing ik sopraan en ik heb nog een zus (Inge) en een broertje (Sander). Wat vind je
leuk om te doen: Ik vind zingen net zo leuk als streetdance. Maar nu zit ik ook op schaatsen
en ik leer piano van Frank. Wat wil je later worden: Dansjuf. Muziek: Maria die zoude naar
Bethlehem gaan, maar dat hebben we net veel gezongen. En thuis vind ik Monique Smit en
Tim Douwsma leuk om te luisteren. Aan wie geef je het stokje door? Aan mijn zus Inge
Bond, met de vraag : Welk lied zou je kiezen als je mocht voorzingen?

Het eerste weekend van 2014 is goed begonnen. Op 4 en 5 januari genoot het koor van de
Driekoningen nieuwsjaarsbuffetten. Op 4 januari hebben 45 koorleden tot en met groep 7
met zijn allen gezorgd dat alle worstjes, broodjes en andere lekkere dingen snel op waren.
Onder aanvoering van René van Westen is daarna een superbingo gehouden en iedereen
ging met leuke prijsjes naar huis. Of naar de kerk, want er was natuurlijk ook nog een mis
om 19.00 uur. Het was supergezellig. Op zondagochtend stond de brunch klaar voor het
grote koor en de vrijwilligers, 90 mensen in totaal. Na het welkomstwoord van Nico
Brinkkemper schoof iedereen in de rij voor de soep, ragout, salades, kip, worst, tulband,
dikke dries en andere lekkere dikmakers. En met glühwein of ijs als toetje was iedereen
voldaan. Met veel hulp is vervolgens het koorhuis weer kerstversieringvrij gemaakt, klaar
voor het nieuwe jaar. Iedereen bedankt die zijn of haar steentje heeft bijgedragen!

Agenda voor de komende weken
-

dinsdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur
woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
zaterdag 18 januari mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur
zaterdag 1 februari mis in de Mariakerk om 19.00 uur

Oud papier ophalen zaterdag om 9.15 uur in het koorhuis
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