Maandag 12 januari 2015

Dit jaar gaan we van 2 tot en met 8 mei op concertreis naar Praag. Het belooft een geweldige
reis te worden waarbij de zang weer centraal zal staan. Daarnaast is de saamhorigheid binnen
de groep belangrijk; het gevoel van één grote familie, zoals velen het koor ervaren. Uiteraard
is er ook ruimte voor leuke activiteiten. Het wordt vast weer helemaal gezellig met zijn allen!
Je kan je aanmelden middels de lijst die in het koorhuis ligt of per email
WillemijnVeerman@hotmail.com. Let op: als je meegaat dien je een aanbetaling te doen.
Deze bedraagt € 50 per persoon en kan worden overgemaakt op NL03ABNA0588614548
t.n.v. Stichting De Zangertjes van Volendam o.v.v. je naam. Over de betaling van het restant
van de reissom zal je nog worden geïnformeerd. Voor de jeugdleden geldt naast de betaling
ook nog het vereiste van 250 kruisjes. In de volgende koorbrief lees je hier meer over.
De Rabobank in Volendam gaf in december weer de mogelijkheid om
een wens te doen voor een stichting of vereniging en deze in de boom
bij de Rabobank te hangen. Marian Runderkamp heeft voor het koor
een wensbal opgehangen met de hiernaast staande wens. Van de 250
inzendingen werden 52 kerstwensen uitgekozen. Op 7 januari
jongstleden mocht Marian samen met Bets in Purmerend een cheque
van € 1000 van de Rabobank in ontvangst nemen voor de aanschaf
van overheadmicrofoons. Grote dank aan de Rabobank en onze
huisdichter Marian.

De Zangertjes van
Volendam willen
graag een
overheadmicrofoon.
Het publiek kan dan
horen of het koor
zingt op goede toon.
Nu is de
verspreiding van het
geluid maar een
paar meter.
Maar met één of
twee
overheadmicrofoons
klinkt het vast en
zeker beter.

Heeft u hem al gezien? De mooie nieuwe Ford Transit bus, waarmee de hele week oud papier
wordt opgehaald. Door het intensieve gebruik van de oude Ford zou het onderhoud te hoog
worden en moest worden uitgekeken naar een vervangende bus. Het bleek nog niet zo simpel
te zijn om een geschikte bus te vinden. Niet te klein, niet te groot, het liefst met lage instap,
weinig kilometers en de bus moet weer een aantal jaren mee kunnen. Uiteindelijk is er een
gevonden en vrijdag 9 januari werd de mooie nieuwe bus, die nog moet worden voorzien van
ons logo, door de garage bij het koorhuis afgeleverd. De beste chauffeur stond voor de deur
even te wachten toen een auto stopte en werd gevraagd: “ken ie er al in?” Waarop de beste
man zei: “ik snap niet wat u bedoelt?” “Nou het papier, kunnen we dat al in de bus gooien?”
Kortom de nieuwe bus stond nog geen minuut voor de deur of het eerste papier zat er al in.
De vuurdoop was dus sneller dan verwacht.
De bus, die is benodigd voor het ophalen van het oud papier, vergt een flinke uitgave.
Het verzoek is dan ook aan alle chauffeurs en gebruikers om er steeds zuinig mee om te
springen zodat we er nog vele jaren plezier van kunnen hebben. De garagemedewerker uit
Andelst die de bus heeft gebracht is een liefhebber van Volendammer popmuziek en vond het
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hartelijk bedankt voor het afleveren van de nieuwe oudpapierbus.

Zondag 4 januari was een mooie dag om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen.
’s Morgens om 9.00 uur hebben de Benjamins en Aspiranten tot en met groep 7 een super
ontbijt gehad. Aan alles was gedacht. En voor de kids werd het nog leuker toen er spelletjes
gedaan werden à la “ik hou van Holland”, geen ja, geen nee en Barbara als Mrs. Chung. En
als afsluiter een mooi verhaal, voorgelezen door Marga Smit. Iedereen hing aan haar lippen.
’s Middags om 14.00 uur was het koorhuis opnieuw open, nu voor de oudere koorleden en
alle vrijwilligers. Het koorhuis heeft niet eerder zo vol gezeten. Speciale gasten waren
Broeder de Wijs en Joop Beumer met zijn vrouw. Dit was heel bijzonder. Nico Brinkkemper
deed het openingswoordje waarna het buffet werd geopend. Veel vrijwilligers hadden zelf
weer in de keuken gestaan, de prachtigste salades, taarten, keuze uit 3 overheerlijke soepen
en natuurlijk de ragout. En uiteraard de gesponsorde vleeswaren en broodjes. Iedereen
hartelijk dank voor de bijdragen. Het was heerlijk en wat een leuk begin van een fantastisch
koorjaar met alles wat er op het programma staat. Heel bijzonder natuurlijk de concertreis,
Willemijn gaf hier een toelichting op. Kees Schilder sloot met een dankwoordje de middag af
waarna nog velen meehielpen om het koorhuis weer spik en span te krijgen. Dank jullie wel.

Marga Smit las bij het ontbijt een prachtig verhaal voor: De legende van de drie Koningen

Adviseurs Zwarthoed en Molenaar hadden
een leuke eindejaarsactie: Van kalender
aan de muur naar een schenking aan
cultuur! Het koor was hierbij ook
genomineerd en mensen konden via
Facebook stemmen. De drie doelen met de
meeste stemmen krijgen € 500,-. In totaal
werd er 641 keer gestemd waarbij 139 keer
op De Zangertjes van Volendam, waarmee
een mooi tweede plaats werd behaald.
Binnenkort zal de uitreiking plaatsvinden.
Het koor bedankt iedereen voor zijn steun.

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 24 januari mis Mariakerk 19.00 uur
- zaterdag 14 februari mis Vincentiuskerk 19.00 uur
Oud papier ophalen op zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis
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