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Er is alweer bijna een koorjaar voorbij waarbij we wederom terug kunnen kijken op zeer mooie 
momenten en optredens. Het einde van het koorjaar betekent ook dat het tijd is voor de 

donateur actie. Met de opbrengst hiervan kunnen we als koor heel veel muzikale dingen 
ondernemen. Denk hierbij aan de aanschaf van nieuw bladmuziek en ons vervoer naar 

optredens buiten Volendam. 
Afgelopen week heeft iedereen zijn wijkmap en benodigdheden meegekregen. Er kan gelopen 
worden op maandag 27 juni, dinsdag 28 juni, vrijdag 1 juli, maandag 4 juli en dinsdag 5 juli. 

Vrijdag 1 juli zullen we ook gezamenlijk vanuit het koorhuis de overgebleven wijken lopen. Dit 
is altijd een gezellig gebeuren en omdat we geen personen busje meer hebben hopen we dat 

de mannen zich willen inzetten door groepjes her en der in Volendam even af te zetten en op 
te halen. Vele handen maken licht werk. 
 

Heb je je wijk gelopen? Dan kun je de opbrengst met het mapje, de collectebus en de badges 
terugbrengen naar het koorhuis waar een lekkere traktatie op je wacht. Dit kan op 

bovengenoemde dagen van 17.00 uur tot 20.00 uur en op woensdagmiddag 29 juni en 6 juli 
van 13.30 uur tot 15.30 uur. Dan is er altijd iemand in het koorhuis aanwezig om de spullen  
in ontvangst te nemen. Let op: op woensdagavond 29 juni en donderdagavond 30 juni kunnen 

er geen collectebussen worden teruggebracht.   

Veel succes allemaal! Alleen samen kunnen we dit doen, dus laten we er samen voor gaan! 
  

Donderdagavond 30 juni zullen De Zangertjes 
van Volendam een optreden verzorgen in de 

Posthoornkerk te Amsterdam voor een groep 
Zuid-Amerikaanse toeristen. Dit is het laatste 

optreden voor de zomervakantie. 

Voor dit optreden zal er nog een gezamenlijke 
repetitie zijn op woensdag 29 juni om 18.30 uur 
in het koorhuis.  

Het einde van het koorjaar betekent vaak een feestelijke afsluiting. Op het afsluitingsfeest 
op zaterdag 9 juli, voor de koorleden vanaf groep 8 en de vrijwilligers, is het thema “circus”. 
Om het koorhuis in dit thema te kunnen versieren is er door het feest-comité met veel hulp 

van een aantal koorleden op zondag 19 juni actief geknutseld. Het resultaat is erg mooi 
geworden, dat wordt leuk straks. 
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En nog een hoogtepunt tegen het einde van het koorjaar: Volendammerdag. 

Op zondag 26 juni werd er om 09.45 uur tijdens de Hoogmis in de Vincentiuskerk gezongen. 

Natuurlijk in het Volendams, de traditie op deze dag. Het koor stond op het altaar en zong de 
mis gezamenlijk met het mannenkoor dat boven stond. Voor het eerst in deze formatie zong 
het koor het Sanctus en Angus Dei van Van der Peet. Aansluitend werd er met zijn allen wat 

gedronken en een broodje gegeten bij Cathrien op de dijk. Er kon meteen wat sfeer worden 
geproefd want het was al lekker druk. 

Na een uur mocht het koor weer aantreden, dit keer voor de PX om 13.00 uur. Door het mooie 
weer waren er heel veel mensen op de been. Het optreden begon met een lied van ‘het water 
stroomt’, dat speciaal voor dit watersnoodjaar is gemaakt. Het koor zong dit lied samen met 

Maria Keizer en twee dames van de Masterklas (waaronder ons eigen koorlid Alicia 
Runderkamp) het klonk prachtig.  

Na afloop kregen alle koorleden nog een heerlijk koel drankje. Er kan weer terug worden 
gekeken op een zeer geslaagde dag waarin het koor zowel het kerkelijk als populair repertoire 
ten horen heeft kunnen brengen. 

 

Agenda voor de komende weken 
 

- donateur actie start op maandag 27 juni  
- woensdag 29 juni gezamenlijke repetitie koorhuis 18.30 uur  

- donderdag 30 juni optreden Posthoornkerk te Amsterdam 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  

- vrijdag 15 juli laatste repetitie voor de zomervakantie 
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