Maandag, 24 november 2014

De decembermaand is steevast de drukste periode voor het koor. Mede door de sociale media
blijkt dat koorleden en ouders zeer gemakkelijk vragen stellen of opmerkingen maken waarop
een reactie weer noodzakelijk is. Wij willen iedereen verzoeken om, ondanks dat de
emailwisseling soms veel is, toch eerst deze goed te lezen. Het koor is momenteel dusdanig
groot dat Juliette bijna een dagtaak heeft om op alle berichten te reageren. Kortom: het
vriendelijke verzoek om uw vragen te minimaliseren. Mocht u toch iets werkelijk dringends
hebben richt u zich dan tot Bibi Bond, zij neemt nu tijdelijk de administratieve taak van haar
moeder over. Aan de oudere jeugd van het koor het verzoek om zorgvuldiger, met name de
email, te lezen. Er wordt namelijk regelmatig gevraagd om aan te geven of men wel/niet
aanwezig is bij een optreden zodat hier rekening mee kan worden gehouden. Maar meer dan
eens volgt er geen enkel bericht hetgeen ook weer onnodig veel extra werk oplevert. Dus als
in een email een vraag om een reactie staat, dan is het de bedoeling om hierop te reageren!
Juliette gaat met haar tijd mee en is op vele wijze te bereiken: facebook, email, whatsapp,
sms, telefoon, persoonlijk en zelf opperde ze ook per postduif bereikbaar te zijn.
Het Dirigeerstokje Inge gaf het stokje door aan Carine
Zwarthoed met de vraag: Welke koorreis vond je het leukst
en waarom? Ik vond de laatste koorreis naar Zeeland het
leukste omdat we daar hebben opgetreden met de
”Oldtimers”. Hoe lang zit je al op het koor? Sinds 2009. Op
welke school zit je en wat vind je wel of niet leuk? Ik zit op
het Don Bosco College in klas B1F en dat is een hartstikke
leuke en gezellige klas. Favoriete muziek? Ik vind alle
muziek mooi, ik kan niet kiezen. Aan wie geef jij het stokje
door en met welke vraag? Ik geef het stokje door aan
Pascal Tielemans met de vraag: Kunnen we nog een
vervolgoptreden verwachten van de Oldtimers of komt er
een nieuwe verrassing?

In de vorige koorbrief was al te lezen dat
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten op dinsdag
2 december naar het koorhuis komen
omstreeks 18.30 uur. Dat wordt spannend.
LET OP: De deuren van het koorhuis gaan
niet eerder dan 17.45 uur open.

Er wordt momenteel heel hard gewerkt om iedereen te voorzien van zo’n prachtig op maat
gemaakt Volendams kostuum. Dit kost veel tijd maar wordt met liefde gedaan. Het is dan ook
triest om te zien hoe sommige koorleden hun pakken in een tasje frommelen na afloop van
een concert. Of bij aanvang aankomen met een verkreukelde rok/ bontje.
Zorg dat je na elk optreden je kleding uithangt en het daarna op juiste wijze weer opvouwt.
Het bontje dient goed gesteven te zijn. Voor een optreden controleer je het kostuum. Is de rok
en het bontje netjes gestreken?. Als een enkeling dit niet op orde heeft dan verstoort dit het
totale aanzicht
het koor.
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LOVE aKERSTiek op 13 november in de Grote Kerk in Edam: wat een prachtige start van alle
mooie optredens die nog gaan komen. De kerk was al helemaal in kerstsfeer, sfeervol
verlicht en volledig uitverkocht. Het hele koor zat links achterin de kerk maar kon via de
monitors alles volgen wat op het podium gebeurde, en dat was nogal wat. Allereerst de 3 J’s
die nummers van hun nieuwe kerst cd speelden. Daarna was het koor al aan de beurt, het
was nog een hele toer om iedereen op het podium te krijgen omdat vrijwel alle koorleden
aanwezig waren. En voor de camera’s moet natuurlijk alles tip top in beeld komen. Met 40
man aan technici liep de hele avond overigens gesmeerd. En “De herdertjes” klonken
prachtig, goed gedaan allemaal. Daarna was het de beurt aan Kyra Tol met koorleden in de
band, en daarna nog meer bekenden met I Voci e Amici. Wat is dit koor toch talentvol en in
zoveel diverse muziekstromen. Het was nog niet afgelopen maar de meeste (kleine)
koorleden gingen toen naar huis. En nu maar wachten op de uitzendingen van de LOVE. Deze
zijn vanaf kerstavond drie dagen lang te zien. Op 24 december om 17.00, 19.00, 22.00 en
24.00 uur. En op 25 en 26 december om 12.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur.

Sinds 1 oktober is het verplicht bij Kras
Recycling
oranje
veiligheidshesjes
te
dragen. Deze ARBO-eis geldt voor iedereen
die zich op het terrein bevindt. In het
koorhuis en in onze bussen liggen hesjes.
Wellicht zijn ze voor de jongsten nog iets te
groot; we zullen ook een kleinere maat ter
beschikking stellen. Draag de hesjes ook
langs de weg, dan ben je altijd goed
zichtbaar!
Agenda voor de komende periode
- donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur en dinsdag om 18.45 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
- dinsdag 2 december Sinterklaas in het koorhuis
- woensdag 3 december repetitie volledig koor i.p.v. vrijdag 5 december, deze vervalt
- dinsdag 9 december optreden in verenigingsgebouw De Jozef 19.30 uur
- zaterdag 13 december optreden kerstmarkt Grote Kerk Edam 14.00 uur
- zondag 14 december populair kerstconcert Vincentiuskerk 19.00 uur
De volledige agenda is terug te vinden op de site www.zangertjesvanvolendam.nl
Oud papier ophalen op zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis
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