Maandag, 10 februari 2014

Afgelopen week is de kaartverkoop gestart voor het voorjaarsconcert op zondag 16 maart
2014 in de PX te Volendam. Alle koorleden zijn in de gelegenheid gesteld om een aantal
kaarten aan familie, vrienden en collega’s te verkopen. De kaarten kosten € 5,- per stuk.
Indien u dit concert ook graag wil meemaken maar nog geen kaart heeft: kaarten zijn nog
verkrijgbaar bij de PX of te bestellen via info@zangertjesvanvolendam.nl.
Het belooft weer een prachtige muzikale middag te worden. De deuren gaan open om 14.30
uur, het concert begint om 15.00 uur. In de prijs van het kaartje zit de garderobe inbegrepen.
Wist u dat?
Het koorhuis wordt schoon gehouden door 21 vrijwilligers, verdeeld
over 7 groepjes. Elke groep is één keer in de 7 weken aan de beurt
en omdat wordt bijgehouden wat er is gedaan krijgt alles op zijn
beurt een sopje. De ramen hoeven niet elke week maar de keuken,
toiletgroep en de vloer zeker wel. Dames, allemaal hartelijk dank
voor jullie inzet.
Eens per jaar wordt een grote schoonmaak gehouden, meestal aan
het begin van het koorjaar. Alle hulp is dan welkom! Het is duidelijk
dat een schoon koorhuis nog een hele organisatie is, dus is het fijn
als iedereen hieraan bijdraagt. Eigen spulletjes opruimen en
bekertjes en snoeppapiertjes in de vuilnisbak.
Jaap Smit met zijn vrouw Marga

Jaap Smit is weer begonnen met het innen
van de contributie 2014 van het
mannenkoor. Willen de mannen die het
bedrag nog niet hebben voldaan dit per
omgaande bij Jaap afrekenen?.
De contributie van de overige koorleden
zal later in het jaar plaatsvinden.
En wil iedereen zijn Volendammer pak
controleren? Mocht dit te klein zijn of iets
missen, neem dan snel contact op met
Bets. Vóór 16 maart moet alles er weer
keurig uitzien. Denk ook aan zwarte
sokken en schoenen, en dat de bontjes
schoon, stijf en gestreken zijn.
Het dirigeerstokje
Deze keer de beurt aan Jaap Smit. Het antwoord op de vraag wat het geheim is van de
tulband? Wel Inge, dat blijft natuurlijk “het geheim van de Smit”, maar extra ingrediënten zijn
aandacht en liefde. Maar geldt dat niet voor alles waar je voor gaat en je jezelf inzet? Dit zien
we immers ook bij ons koor. Iets over jezelf: ik ben getrouwd met Marga, werk bij AVI als
drukker en wij hebben twee zonen, John (27) en Harry (24). Harry zat al van jongs af aan bij
het koor en was echt een sterretje bij de sopranen. Ik ging wel eens kijken bij een repetitie en
zo kwam ik, nu zo’n 12 jaar geleden, terecht bij de bassen, de fundamentdragers van ’t koor.
Hobby’s: natuurlijk het zingen bij De Zangertjes, een beetje hobbykoken en vrijwilliger bij de
zwemvereniging “De Pinguïns”, waar ik al 18 jaar op zaterdagmorgen zwemles en begeleiding
geef aan kinderen met een beperking. Het volgende stokje: Is voor collega bas en buur Jack
Schilder. Beste Jack, jullie hele gezin is heel muzikaal, maar ik zie ook vaak je vader bezig in
de tuin. Heb jij misschien ook zijn groene vingers?

Zoals bekend gaat de koorreis dit jaar naar Zeeland. We verblijven in de groepsaccommodatie
“De Schouwse Boer” in Burgh-Haamstede op Schouwen Duiveland. Deze boerderij deed in 1918
dienst als het grootste landbouwbedrijf van het eiland. In 1936 werd de boerderij verbouwd tot
hotel-restaurant en tegenwoordig kun je hier dus met groepen terecht. Om de boerderij is een
mooi groot speelveld voor sportieve activiteiten en het strand is op loopafstand. Uiteraard
treden we ook nog op.
We vertrekken zaterdag 26 april rond 9.00 uur en woensdag 30 april verwachten we rond
13.00 uur weer in Volendam te zijn. Binnenkort ontvangen jullie verdere informatie met hierin
ook de kosten van deze reis, welke vergelijkbaar zullen zijn met vorig jaar. De kruisjeslijst is
inmiddels bijgewerkt en zal in het koorhuis komen te hangen.
Heb je ook zin om mee te gaan naar de meest zonnige provincie van Nederland? Als je je nog
niet hebt opgegeven dan kan dit nog. Schrijf je naam op de lijst in het koorhuis.
Ook de Benjamins en Aspiranten gaan dit jaar weer een leuk uitje maken en wel op zondag 13
april. Zet het alvast in je agenda.

Schouwen Duiveland

Agenda voor de komende weken
-

dinsdag, woensdag (extra), donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur
woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
zaterdag 15 februari mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur
zondag 9 maart generale repetitie in de PX om 14.00 uur
zondag 16 maart concert van De Zangertjes van Volendam in de PX om 15.00 uur

Oud papier ophalen zaterdag om 9.15 uur in het koorhuis
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