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Maandag, 29 september 2014 
 

 

Met ingang van 23 september is de repetitietijd op de DINSDAG gewijzigd. Deze begint om 

18.45 uur en duurt tot 19.45 uur. Op verzoek van Willemijn, die later uit school komt, begint 
de repetitie een kwartier later dan we gewend zijn. Waarschijnlijk is dit tijdelijk maar voorlopig 

zullen we om deze tijd starten. Tot die tijd is het koorhuis dus nog niet open. Ook de koorbus 
gaat een kwartiertje later rijden.  

 

Onlangs is het BSW team weer bij elkaar gekomen om voor het komende 

koorjaar alvast enkele belangrijke data op de agenda te zetten. Dus je 
kan alvast noteren: 

- nieuwjaarsbrunch voor de aspiranten en benjamins 3 januari 2015; 
- nieuwjaarsbrunch voor koorleden en medewerkers 4 januari 2015; 
- concertreis in de week van 2 mei tot en met 10 mei 2015; 

- afsluiting koorjaar voor de jeugd tot en met groep 7 op 13 juni 2015; 
- voor de andere koorleden en medewerkers is de afsluiting van het 

koorjaar op 20 juni 2015. 
      
  

    
De hele week wordt oud papier opgehaald door 
vrijwilligers van het koor. Op zaterdag helpen 
ook de (jeugd) koorleden mee. Voor hen geldt 

het volgende: rond 9.15 uur vertrekt het 
koorbusje vanaf het koorhuis. Degene die mee 

willen moeten rond deze tijd aanwezig zijn. 
Verder loopt Rob Pool in de oude kom met een 

groep. Die groep verzamelt om 9.00 uur bij Rob 
thuis, Iepenlaan 29. Na afloop eet iedereen een 
patatje bij Arnold’s. Voor het meehelpen krijgt 

de jeugd kruisjes die bij een koorreis kan worden 
ingeleverd. Dus kom allen gezellig op 

zaterdagochtend helpen.  

 

Het is bijna zover, aanstaande zaterdag 4 oktober is de popavond. De aanmeldingen zijn 
inmiddels binnen en iedereen is, als het goed is, druk met repeteren. Alle ouders, grootouders, 
zusjes, broertjes, koorleden, Benjamins en Aspiranten en vrijwilligers zijn welkom om te komen 

luisteren en kijken. Met een groot publiek is een optreden pas echt en daarom willen we graag 
weten op hoeveel bezoekers we mogen rekenen die avond. Hierbij het verzoek om zo snel 

mogelijk, maar uiterlijk donderdag a.s. onderstaand strookje in te leveren in de BSW emmers 
of een mailtje te sturen naar Bets Pool, betsp@xs4all.nl. 

 
POPAVOND 4 oktober 2014 

Wij komen graag naar de popavond als publiek met : 0/1/2/3/4 personen. 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………. 

 
Om 18.30 uur gaat de deur open en rond 19.00 uur zal de avond beginnen. 

 

 

 

 

Vanaf de volgende koorbrief beginnen we weer met het doorgeven van het dirigeerstokje. Bibi 
gaf deze voor de vakantie door aan Marina Bond. 

 

Draag bij het oud papier ophalen een cool veiligheidsshirt! 
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Woensdag 17 september is de manager van Deen Havenhof op bezoek geweest bij de 
Benjamins en Aspiranten. De meegebrachte koeken en spekken vielen in goede aarde. 

Alle filiaalmanagers komen ook zelf een kijkje nemen bij het goede doel waarvoor de munten 
worden gespaard. Bij Deen Havenhof kun je trouwens niet om De Zangertjes heen, wat een 
goede reclame voor het koor. Bij deze daarom nogmaals het verzoek om de sponsormunten in 

de koker voor De Zangertjes te gooien of langs te brengen in het koorhuis.  
 

Woensdag 24 september hebben de Benjamins en Aspiranten zich van hun goede zangkant 
laten zien door een optreden te geven in de Havenhof. En dat is natuurlijk de mooiste reclame. 
Het was een groot succes. Laat maar komen die munten, dan kan het koor nog meer mooie 

dingen doen.  
 

 Agenda voor de komende weken 
- donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur dinsdag om 18.45 uur 

- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 
- zaterdag 4 oktober Popavond koorhuis, deur open 18.30 uur 

- zondag 5 oktober opruimen en schoonmaken koorhuis 12.00 uur 
- zaterdag 11 oktober mis Mariakerk 19.00 uur 
- zaterdag 25 oktober mis Vincentiuskerk 19.00 uur 

 
Oud papier ophalen op zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis 
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Namens alle koorleden alvast bedankt voor uw sponsormunten! 

  

 

  

mailto:info@zangertjesvanvolendam.nl
http://www.zangertjesvanvolendam.nl/

