vrijdag, 10 juni 2016
Op vrijdag 8 juli 2016 sluiten de Benjamins & Aspiranten en koorleden t/m groep 7 het koorjaar
af. Het thema is “pyjama” en het feest begint om 17.00 uur. Het programma zal, afhankelijk
van de leeftijd, tot 21.30 uur of de volgende ochtend 07.30 uur duren. Voor de koorleden vanaf
groep 8 en de vrijwilligers zal het afsluitingsfeest op zaterdag 9 juli plaatsvinden. Het thema dit
jaar is: circus. De deuren van het koorhuis zullen om 17.00 uur open gaan. Het belooft een
gezellige avond te worden en voor het eten wordt gezorgd.
Het zou heel leuk zijn als iedereen komt! Voor de inkoop en voorbereiding wil het feest comité
(A-team) graag weten op hoeveel mensen het kan rekenen. Komende week volgt er een brief
met verdere informatie. Hierbij zit een aanmeldstrookje, het verzoek is om zo spoedig mogelijk
te laten weten of je komt. De emmer om het strookje in te deponeren staat in het koorhuis. Je
mag ook een e-mail sturen aan Willemijn; willemijnveerman@hotmail.com.
Na alle gezelligheid dat weekend zal het koorhuis ook weer moeten worden schoongemaakt. Dit
doen we gezamenlijk op zondag 10 juli vanaf 11.30 uur. Er wordt gerekend op uw hulp, hoe
meer hulp, hoe eerder we klaar zijn.

In het kader van de watersnood 100 jaar geleden deed “Dijk van een tafel” op zondag 5 juni
Volendam aan. In de Conijnstraat was een lange tafel neergezet waar de mensen konden
aanzitten voor een “rampendiner”. Op het schoolplein van de Jozefschool was een mooi groot
podium gebouwd, dat prima functioneerde voor alle optredende koren.
Om 10.00 uur mochten de Benjamins & Aspiranten optreden voor kinderen uit de groepen 6 en
7 van de basisscholen, die gezellig aan de lange tafel zaten. Daar kregen ze een flip met suiker
uitgedeeld door de serveersters, die in het midden van de tafels liepen. Er werden 4 liedjes
gezongen: Welles/nietes, De droomboom, Volendam jij bent de parel en Naar de speeltuin,
gevolgd door een daverend applaus op deze warme zonnige zondag. De Zangertjes van
Volendam namen om 14.20 uur plaats op het podium. De sfeer zat er goed in, bij “The lion
sleeps tonight” werd er gelijk enthousiast meegeklapt. Na afloop waren er ook alleen maar
positieve geluiden over de zang. Na een versnapering keerden de koorleden terug naar het
koorhuis en werd er nog even gezellig nagepraat. Bij de Zangertjes van Volendam is de muziek
uiteraard het belangrijkste, maar de gezelligheid, saamhorigheid en het sociale karakter is dat
zeker net zoveel.
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Zondag 29 mei jl. was het koor uitgenodigd in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen tijdens het
klederdrachtfestival. Om 12.30 uur begon het festival met een optocht van de diverse groepen
uit o.a. Bolsward, Blokker, Wijdenes, Wieringen en Groningen. Al deze mooie kledij was een
prachtig gezicht in de entourage van het openluchtmuseum. Het weer zat mee en er waren
veel bezoekers. Verspreid over de dag gaf het koor op drie verschillende locaties in het
museum een klein concert; Muziektent, Markerhaven en de Kapel. De mensen waren enorm
te spreken over de zang en er waren zelfs bezoekers die naar alle drie de optredens kwamen
kijken.
Tussen de optredens door was er tijd voor de koorleden om zelf ook in dit museum rond te
kijken. Vooral de tentoonstelling over de watersnood was zeer bijzonder. Ook vermaakten ze
zich in de kleine winkeltje en met Oudhollandse spelletjes. Het was een zeer geslaagde dag,
waar het koor zich op uitstekende wijze heeft kunnen presenteren, en waarbij iedereen ook
nog eens heeft genoten van een leuk dagje uit.

Agenda voor de komende weken
- dinsdag-, donderdag- en vrijdagrepetitie om 18.30 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
-

zondag 26 juni mis Vincentiuskerk 09.30 uur (Volendammerdag)
donateursweek start vanaf van maandag 27 juni (verder informatie volgt)
donderdag 30 juni optreden Amsterdam Posthoornkerk aanvang 19.15 uur
vrijdag 8 juli afsluitingsfeest voor alle koorleden t/m groep 7
zaterdag 9 juli afsluitingsfeest voor koorleden vanaf groep 8 en vrijwilligers.
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