
 

Maandag, 16 juni 2014 
 

 

  

Het donateursteam heeft geprobeerd om de wijken en de 

straten zó te verdelen, dat ieder koorlid zoveel mogelijk in zijn 
eigen buurt kan lopen. Je belt aan en vraagt netjes of de 

mensen mee willen doen aan de donateursactie. Ben je klaar 
met je wijk dan kan je de map met het opgehaalde geld 
‘s avonds van ongeveer 18.30 tot 20.00 uur naar het koorhuis 

brengen. Voor de kinderen is er dan een lekker ijsje en voor de 
groten een vers kopje koffie.  

Ook kan je dan kijken of er nog wijken zijn die moeten worden 
gelopen of dat je wellicht een ander kan helpen. 

De repetities op dinsdag en donderdag komen te vervallen. 
Op vrijdag 20 juni repeteren we van 18.30 tot 20.00 uur.  

  

 

 

 

Op zaterdag tussen 08.00 en 11.00 uur 

wordt door de koorleden oud papier 
opgehaald. Daarnaast worden allerlei klusjes 
in het koorhuis gedaan, zoals stoelen 

opruimen, vloer vegen, zakken in de hal 
netjes maken, straat aanvegen en bus 

schoonmaken. 
Wie wil komen helpen dient rond 9.15 in het 
koorhuis te zijn. Na afloop krijg je iets 

lekkers bij Arnolds.  

Deze week van maandag 16 juni tot en met vrijdag 20 juni lopen De Zangertjes van 
Volendam weer langs de deuren voor de donateursactie. Het koor is een stukje Volendams 
erfgoed waar jong talent zijn eerste stappen kan zetten in de muziek. Om dit in stand te 

kunnen houden hebben wij uw bijdrage hard nodig, onder andere voor bladmuziek, 
onderhoud koorhuis en de prachtige kledij. Om deze reden komen de koorleden eens per jaar 

bij u langs de deur en vragen wij u het koor te steunen met €2,-. U ontvangt als dank een 
fotokaart van het grote koor en de benjamins /aspiranten. Op 29 juni zingt het koor in de 

Mariakerk en daarna op de dijk. U bent van harte uitgenodigd om dit te komen beluisteren.  

 

Zaterdag 21 juni 2014 sluiten we het koorjaar af met alle koorleden en vrijwilligers. 
Het thema dit jaar is het WK. Wij nemen aan dat iedereen die wil komen zich hiervoor heeft 
opgegeven. Het is heel belangrijk met de inkoop en voorbereiding dat het BSW team exact 

weet hoeveel mensen er komen.  
De Benjamins, Aspiranten en koorleden tot en met groep 7 worden om 09.00 uur voor een 

sportieve ochtend in de SEINPAAL verwacht. Dit programma zal tot 13.00 uur duren waarna 
ze ook weer in de Seinpaal kunnen worden opgehaald. 

Voor de andere koorleden vanaf groep 8 en de vrijwilligers gaan de deuren van het koorhuis 
om 17.00 uur open waar het BSW team u van harte zal verwelkomen. Het belooft een 
gezellige avond te worden. 

Na alle gezelligheid zal het koorhuis ook weer moeten worden schoongemaakt. Dit doen we 
gezamenlijk op zondag 22 juni vanaf 11.30 uur. Er wordt gerekend op uw hulp. Hoe meer 

hulp hoe eerder we klaar zijn.  
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Agenda voor de komende weken 

- dinsdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur  
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 
- donateuractie van maandag 16 juni tot vrijdag 20 juni (op vrijdag wel repetitie)  

- afsluiting koorjaar 21 juni, het thema en de dresscode is WK 
- zondag 29 juni Volendammerdag; mis in de Mariakerk om 11.00 uur  

  daarna op diverse locaties op de dijk.  
 

Oud papier ophalen zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis  

Elk jaar weer een traditie. Tijdens de Pinkstermis op zaterdagavond worden de Aspiranten uit 

groep 4 en de nieuwe koorleden geïnstalleerd in het grote koor.  
Ook 7 juni was het weer een bijzondere mis met zowel zang van onze eigen zangertjes als 

door een koor uit België die hier een paar dagen in de buurt verbleef. Alle kinderen werden 
één voor één bij pastoor Stomph geroepen en kregen elk hun eigen map. De pastoor deed 
een woordje en kende bijna iedereen persoonlijk van de communie. Daarna mochten ze naar 

boven en voor het eerst echt bij het grote koor staan en meedoen.  
Gefeliciteerd Kees Kras, Daniela de Boer, Caitlin de Boer, Eline Brons, Isabel van Leeuwen, 

Yoran Huigsloot, Amy Roest, Noa Schilder, Rosa Schilder, Nikita Tol, Lucas Visser, Fam 

Wilderink en Emily van Leeuwen.  
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Voor de Benjamins en Aspiranten is 18 juni 

de laatste zangles voor de grote vakantie. 
Maar wel een hele bijzondere. Het is 
namelijk juffen- en meesterdag. Juf 

Barbara, juf Marian, juf Patricia en meester 
Frank vieren samen hun verjaardagen. 

De tijd is gewoon van 14.00 tot 15.00 uur. 
Feestkleding mag. Dat wordt gezellig.  
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