Maandag, 13 oktober 2014

Afgelopen week zijn de betalingsverzoeken verzonden voor de jaarlijkse contributie van de
jeugdleden. Uw betaling ziet de stichting De Zangertjes van Volendam graag spoedig
tegemoet onder vermelding van contributie 2014 en de naam van uw kind. De contributie
wordt onder andere besteed aan bladmuziek, koorhuis en de prachtige Volendammer
kostuums. Dat de contributie bewust laagdrempelig wordt gehouden betekent niet dat het
koor vrijblijvend is. Juist het tegendeel is waar. Zingen in een koor is bij uitstek een
teamsport. Wanneer tijdens een uitvoering teveel koorleden ontbreken kunnen bepaalde
zangstukken niet worden gezongen of komen ze niet tot hun recht. Er wordt door het koor
dus best een investering van de leden gevraagd. We zien elke zanger graag op de
repetitieavonden maar zeker op de vrijdag. En ook in de kerk tijdens de missen is het
belangrijk dat het koor voltallig is. De inzet van de leden wordt weer beloond met allemaal
leuke activiteiten die we gezamenlijk ondernemen zoals;
sinterklaasavond,
popavond,
nieuwjaarsbrunch
en
afsluiting koorjaar. Kortom betrokkenheid is van groot
belang om de juiste sfeer binnen het koor te hebben.

De actie van de sponsormunten van Deen loopt nog tot
en met zaterdag 18 oktober. Heeft u nog munten thuis
liggen, breng ze dan snel naar het koorhuis of gooi ze in
de koker van De Zangertjes van Volendam bij Deen
Havenhof. Wij stellen uw steun zeer op prijs.

In 1964 kwam Bruin Mooijer als 11 jarige jongetje bij
De Zangertjes van Volendam zingen. Anno 2014 is hij
50 jaar lid van het koor, een unicum. En omdat Bruin
niet de man van verrassingen is had hij zelf voor een
toepasselijke verjaardagstaart gezorgd op vrijdag 26
september. Hij hield een kort praatje, de kinderen
kregen een snoepzak en de rest kon genieten van een
lekker stuk taart. Bruin, dank je wel en plak er
alsjeblieft nog 50 jaar aan vast.
Het Dirigeerstokje
Bibi gaf het stokje door aan Marina Bond met de vraag: Hoe vind je het dat je hele gezin in
een koor zingt? Mijn broertje Maikel is er alweer af, dat vind ik wel jammer. Maar ik sprak
hem toch niet op koor want hij zat bij de alten. Dat mijn pa op koor zit vind ik niet heel erg
leuk want dan ziet/hoort hij alles wat ik doe op koor en mijn ma zit bij een ander koor. Hoe
lang zit je bij het koor en wat vond je tot nu toe het leukste? Vanaf mijn 9e, 5 jaar dus. Het
concert met Jan Smit vond ik denk ik toch wel het leukste wat we hebben gedaan. Heb je nog
tijd voor andere dingen naast de drukte van school en het koor? Ja, ik repeteer eens per
week en in 3 VWO heb ik heel veel huiswerk maar in het weekend heb ik sowieso tijd voor
andere dingen.
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Zaterdag 4 oktober hebben we weer mogen genieten van een prachtige popavond. Frank
Keijzer was onze presentator en met goede maar af en toe ook kritische vragen praatte hij
alles mooi aan elkaar. Het waren prachtige optredens van Isa, Donna en Roos, Merel, Jane
en Jennifer, Stephan, Joost en Bruin, Kira, Kyra met special guest Sander en last but not
least Alex en Barbara die de Pastorale er even uit gooiden.
Ook de kleinsten hebben van begin tot eind geluisterd en hopelijk goed opgelet want het zou
leuk zijn als volgend jaar ook weer anderen op het podium durven. Toen daarna de karaoke
set werd aangesloten kwamen spontaan nieuwe duo’s en groepen naar voren om ook op te
treden. Joost en Bets als talent met een konijntje op hun neus, de nieuwe Luv en 7 stemmig
Elton John, alles kon en alles mocht. Alle aanwezigen die ervoor hebben gezorgd dat het
weer een super avond was, zeer bedankt. En niet te vergeten Wooncentrum Veerman voor
het tapijt op het podium, de haringschaal van een van de ouders en de schoonmaakploeg op
de zondagochtend.

Agenda voor de komende weken
- donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur en dinsdag om 18.45 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
- zaterdag 25 oktober mis Vincentiuskerk 19.00 uur
- zaterdag 8 november mis Mariakerk 19.00 uur
- zaterdag 22 november mis Vincentiuskerk 19.00 uur
Oud papier ophalen op zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis
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