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De concertreis naar Zeeland was zeer geslaagd. Iedereen heeft met volle teugen genoten. 

De accommodatie was zeer geschikt, met een gezellige gemeenschappelijke ruimte en een 
groot buitenterrein om de voormalige boerderij heen. De jongeren amuseerden zich opperbest 
op het buitenterrein met in de bomen klimmen, volleybal, schommelen, voetbal; en ook het 

meegebrachte spelletje spijker in een boomstam slaan bleek een succes. Het strand lag op 
loopafstand, waar we ook nog gezamenlijk een leuke middag hebben gehad met vliegeren, 

zandkastelen bouwen, en er waren nog een paar waaghalzen die de Noordzee in gingen. 
De omgeving was prachtig met bossen en duinen. Op het laatste moment werd besloten om 
toch de eigen fietsen mee te nemen. Hierdoor kon een mooie tocht worden gemaakt door de 

prachtige natuur, over de Deltawerken naar Neeltje Jans, een 
voormalig werkeiland waar nu volop vermaak is met diverse 

shows, bezichtigingen en films. Er was voor iedereen wat wils. 
Ook een ritje op de fiets naar Renesse was zeer geslaagd te 

noemen. Voor deze concertreis is een Zeelandcomité opgericht. 
Het heeft het programma samengesteld en we danken het dan 
ook hartelijk voor de prima organisatie. Ter plaatse werd door 

een aantal heren een puzzeltocht uitgezet: ook zij hartelijk dank 
voor de inzet. En het winnende team van deze tocht heeft de eer 

gekregen om bij de volgende gelegenheid een tocht uit te 
zetten. We zijn benieuwd of deze dan net zo goed wordt.  
Op de laatste avond is er traditiegetrouw de Bonte avond. 

Ook dit jaar wist iedereen wel weer een goede act in te brengen. 

De reis werd afgesloten met een bezoek aan Madurodam.  

In meerdere lokale kranten stond afgelopen 

week een mooie vermelding van de inbreng 
van het koor aan de 4 mei viering te 
Volendam. Het koor zong eerst drie liederen: 

Amazing Grace, Edelweiss en Ay! Linda 
Amiga in de Mariakerk. Daarna voegde het 

koor zich bij de stoet van de tamboers en de 
vele belangstellende naar het Pellersplein. 
Na de kransleggingen en de twee minuten 

stilte zong het koor mee met het Wilhelmus, 
dat werd gespeeld door de Fanfare 

Wilhelmina Volendam. 

Binnenkort ontvangt iedereen een persoonlijke uitnodiging voor de afsluiting van het koorjaar 

op zaterdag 21 juni 2014. Het thema van deze dag is het WK. Doordat het thema zeer 
laagdrempelig is wordt wel verwacht dat iedereen zich qua outfit aanpast. Uiteraard mag het 

oranje zijn maar ook een outfit gebaseerd op een ander land dat meedoet aan het WK. 
De koorleden tot groep 8 zijn welkom voor een sportieve ochtend in de Seinpaal van 9.00 tot 
13.00 uur. Voor de koorleden vanaf groep 8 en de vrijwilligers gaat de deur van het koorhuis 

om 17.00 uur open waarna om 18.00 uur een heerlijk WK buffet zal worden geserveerd 
gevolgd door een gezellige avond. Voor de inkoop en voorbereiding is het van belang dat 

iedereen zich tijdig opgeeft. Dit kan bij Willemijn of Bets. Ook staat de BSW emmer weer in 
het koorhuis waarin je het briefje van aan- afmelding kan gooien. Het BSW team laat weten 
dat het wederom een spektakel belooft te worden.  

 

Stoet naar Pellersplein, 4 mei 

 

 



 

 

 

In Zeeland heeft het koor een prachtig optreden verzorgd tijdens de mis in de Bonifaciuskerk 

te Kwadendamme op zondag 27 april. De parochie aldaar had zich goed voorbereid en het 
koor voelde zich dan ook meer dan welkom. Bij aankomst was er koffie, thee, fris en lekkers 

voor iedereen. In de kerk bleken veel mensen te zitten die speciaal voor De Zangertjes van 
Volendam waren gekomen. En deze werden absoluut niet teleurgesteld want ook de 
akoestiek in de kerk was erg goed. 

Vanuit Kwadendamme reisde het koor in de mooie Volendamse kostuums door naar Goes. 
Hier werd nog een populair concert gegeven op de Oranjebraderie. En wat bleek? Op het 

terras zaten eveneens mensen die speciaal voor het koor waren gekomen. Ook een aantal 
kerkgangers was naar Goes doorgereisd om tevens het populaire repertoire te horen. 
Ondanks dat het optreden buiten in de volle zon was en er af en toe een koorlid uitviel (om 

even af te koelen) waren de mensen erg enthousiast.  

Agenda voor de komende weken 

- dinsdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur  
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 

- zaterdag 17 mei mis in de Mariakerk om 19.00 uur 
- zondag 18 mei Aspiranten en Benjamins Nicolaaskerk Monnickendam om 14.30 uur  
- woensdag 28 mei Hemelvaart; mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur  

- afsluiting koorjaar 21 juni, het thema en de dresscode is WK 

 

Oud papier ophalen zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis  
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