Maandag, 18 mei 2015

De Zangertjes van Volendam zingen op zaterdag 30 mei in Edam tijdens het korenfestival dat
plaatsvindt in de Nicolaaskerk aan de Voorhaven 126. Tijdens dit festival zingen meerdere
koren van 10.30 -22.00 uur. De Zangertjes zingen in het blok van 15.30-17.50 uur.
Het populaire repertoire staat centraal. Aan het einde van het blok zingt het koor gezamenlijk
met andere koren het nieuwe lied As long as I have music. Het korenfestival valt samen met
Kaaspop en het is zeker de moeite waard om ook even een bezoek te brengen aan dit
optreden in de Nicolaaskerk. Entree bedraagt € 2,- per persoon.
Op zondag 7 juni aanstaande mogen De Zangertjes op het
vijfde korenfestival van Laren staan. Er zijn meerdere koren
die dag die ieder hun eigen programma hebben.
De Zangertjes starten om 11.00 uur en hebben in de ochtend
de workshop “De geheimen van de Engelse koorklank”.
Om 14.30 uur begint het middagconcert met alle koren.
Tijdens dit concert verzorgt ieder koor een kort programma
en is de eindpresentatie van de workshop. Alle koren zingen
samen Ave Verum van W.A.Mozart. Een prachtige muzikale
dag waarop wordt geleerd maar ook de zangkwaliteiten van
de Zangertjes zullen worden gehoord.

Ook de Aspiranten en Benjamins laten van zich
horen en wel op zaterdag 6 juni. Zij zijn één
van de 78 koren die meedoen aan Korendag
Monnickendam. Ze zingen om 16.00 uur in de
R.K. Nicolaaskerk aan het Noordeinde 19.
Een optreden dat u zeker niet mag missen,
met het jongste talent van Volendam.
Voor Korendag Monnickendam geldt dat men
een programmaboekje dient te kopen a € 3,hetgeen tevens het entreebewijs is.
Korendag 2012 aspiranten en benjamins

In de week van maandag 1 juni tot vrijdag 5 juni is de donateurweek van de Zangertjes van
Volendam. Vanaf dit jaar loopt iedereen met een badge en een collectebusje zodat men
duidelijk herkenbaar is. De richtlijn voor het donateurschap is een eenmalig bedrag van
€ 2,-. Hiervoor komen de koorleden in deze week bij u langs. Als dank voor uw
donateurbijdrage ontvangt u een mooie fotokaart van het grote koor en van de Aspiranten &
Benjamins.
Met uw bijdrage wordt een stukje Volendammer cultuur in stand gehouden. Het geld wordt
onder meer benut voor de aanschaf van muziek, het maken van de prachtige kostuums en
optredens. Muziek is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het koor streeft er dan
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In memoriam Jan Plat
Maandag jongstleden is heel plotseling ons zeer gewaardeerde koorlid Jan Plat overleden.
Jan was, met een korte onderbreking, sinds 1970 lid van De Zangertjes van Volendam, eerst
als alt en na het breken van zijn jongensstem als tenor. Hij was een geoefend zanger en
waardevol lid en steunpilaar bij de tenoren partij. Niet alleen als zanger, maar ook als
vrijwilliger heeft Jan zich altijd heel enthousiast ingezet voor het koor. Zo was hij onder meer
begeleider van de kinderen bij concerten en concertreizen, haalde oud papier op en hielp ook
mee met het organiseren van diverse activiteiten. Jan was van huis uit timmerman bij Hein
Schilder Bouw. Toen hij daar afscheid moest nemen ging hij niet thuis zitten, ondanks dat hij
een fervent boekenlezer en boekenliefhebber was. Nee, hij wierp zich juist met extra inzet op
het ophalen van oud papier, nu ook door de week, want daar had hij nu tijd voor. Die inzet
ging niet onopgemerkt voorbij, want het leidde ertoe dat hij door Kras Recycling werd
gevraagd voor een baan in Beverwijk. Een kans die hij met beide handen aangreep en waar
hij vervolgens zijn energie in stopte, naast zijn gezin en toch ook nog het koor. We zijn
verbijsterd dat we nu al afscheid van Jan moeten nemen. De Zangertjes van Volendam zullen
Jan enorm missen, maar nooit vergeten. Wij wensen zijn vrouw Marian, zijn kinderen, Jan en
Femke, en Christine en Martin, de kracht en sterkte bij het dragen en verwerken van dit grote
verlies.
Zaterdag 16 mei hebben de Zangertjes de uitvaart muzikaal mogen begeleiden. Het was een
indrukwekkende mis waarin persoonlijke woorden en een mooie afwisseling van kerk- en
populairdere liederen te horen waren. Het favoriete “Africa” van Jan bezorgde iedereen
kippenvel, alsof hij erbij was. Aan het slot vormden de Zangertjes een erehaag voor Jan,
samen gaan we verder.

Jan Plat op de foto links.

Jan was enthousiast begeleider bij concertreizen;
hier tijdens de Millennium-Rome-reis.

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 23 mei Pinksteren Vincentiuskerk 19.00 uur
- Zaterdag 30 mei korenfestival Edam
- Donateurweek van 1 juni tot vrijdag 5 juni
- Zaterdag 6 juni Korendag Monnickendam Aspiranten en Benjamins
- Zondag 7 juni korenfestival Laren
Oud papier ophalen op zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis
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