maandag, 7 maart 2016

Zondag 3 april 2016 geven De Zangertjes van Volendam een Voorjaarsconcert in de PX,
aanvang 15.00 uur. Tijdens dit concert zullen de benjamins, aspiranten, en het grote koor
mooie liederen ten gehore brengen. Dit jaar heeft het koor ook de Fanfare Wilhelmina
Volendam gevraagd voor een gastoptreden en ook zullen ze gezamenlijk een bijzonder medley
laten horen. Kortom het belooft weer een zeer afwisselend muziekspektakel te worden voor
jong en oud. Kaarten zijn nu te koop a € 5,- in de PX, bij Bets Pool of via de email
info@zangertjesvanvolendam.nl. Voor de koorleden zijn er verkoopmomenten tijdens de
repetitie. Houdt hiervoor even de email in de gaten om te zien wanneer dit precies zal
plaatsvinden. Helaas zijn er maar een aantal kaarten beschikbaar dus vol = vol.

Koorleden kunnen zelf ook kaarten
verkopen. Degenen die meer dan 4
kaarten verkopen krijgen hiervoor extra
kruisjes,
dat
is
natuurlijk
mooi
meegenomen met de concertreis voor
de
deur.
En
ook
bij
andere
voorbereidingen is alle hulp welkom.
Laat het alvast weten als je wilt helpen,
bijvoorbeeld bij het klaarzetten van
stoelen, het podium of bij de garderobe.

Op woensdag 24 februari waren er tv-opnames voor een item over de zorg, in het koorhuis bij
de repetitie van de Benjamins en Aspiranten van De Zangertjes van Volendam. Tijdens het
zingen van het liedje "Mijn beste vriend" kwam Jan Smit binnen en hij begon vrolijk de tekst
mee te zingen. De kinderen vonden het erg leuk dat Jan even meezong met het liedje dat hij
zelf vroeger heeft uitgebracht op cd. Het toeval wil dat het koor dit liedje aan het oefenen is
voor het concert op 3 april in de PX. Op het bord werd een notenbalk getekend en daar werden
noten opgeschreven en aangewezen zodat de kinderen konden zeggen welke noot er werd
bedoeld. Alle kinderen gaven antwoord behalve Collin, hij kon de noten niet lezen. Omdat de
tv-opnames voor een item over de zorg waren (dit keer over de opticien) kwam dat mooi uit.
Jan Smit heeft Collin meegenomen voor een oogmeting bij de Pearle en daar zijn verdere
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meeneemt naar verschillende instellingen voor zorg en welzijn. De opnames met het koor zijn
te zien op dinsdagmiddag 8 maart om 15.30 uur bij SBS6.

Informatie concertreis Arcen
Het is alweer een tijd geleden dat jullie iets van het reiscomité hebben gehoord.
De aanmeldingsperiode is inmiddels voorbij, en we hebben een mooie groep van 70 personen
waarmee we een gezellige reis gaan maken. Als je wilt weten wie er mee gaan kun je even kijken op de
lijst die in het koorhuis ligt. We missen nog enkele gegevens van een aantal personen, die je dan gelijk
even kunt controleren en/of aanvullen. De aanbetaling van 30 euro had nu voldaan moeten zijn, maar
dat is nog niet bij iedereen gelukt. Het resterende bedrag willen wij graag voor 14 april binnen hebben.
Dit kan in een envelop voorzien van naam aan een van de leden van het reiscomité worden
overhandigd, of aan Bets, of worden over gemaakt naar ABN-AMRO Bank NL03ABNA0588614548
o.v.v. naam + aanbetaling Arcen. Hieronder nog eens de kosten voor deze reis op een rijtje.
De kosten en kruisjes voor de concertreis met de bus en volpension naar Arcen zijn:
Zangertjes (schoolgaande)
€ 60,- + 150 kruisjes
Volgende zangertje uit één gezin:
€ 50,- + 150 kruisjes
Oudere zangers en medewerkers:
€ 90,Overigen:
€ 150,Kruisjes zijn vereist. Dan kunnen we de kosten redelijk houden. Heb je niet genoeg kruisjes
dan betaal je €30,- extra.
Ook de kruisjeslijst is weer up-to-date, en hangt in het koorhuis aan het bord.
Op woensdag 13 april is er in het koorhuis een informatieavond voor iedereen die meegaat, en de
ouders van alle kinderen die meegaan. Zet deze alvast in de agenda, we gaan er vanuit dat iedereen
hierbij aanwezig is. Als er vragen zijn, mogen jullie die natuurlijk altijd stellen aan één van de leden
van het comité. Of via willemijnveerman@hotmail.com
Groeten,
Het reiscomité
Edwin Bond, Barbara Koning, Cees Kwakman en Willemijn Veerman

Agenda voor de komende weken
- dinsdag-, donderdag- en vrijdagrepetitie om 18.30 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
- zondag 13 maart extra repetitie voor het grote koor 15.00 uur
- zaterdag 19 maart Palmpasen mis Vincentiuskerk 19.00 uur
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