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Aanstaande donderdag 4 mei zullen de “Zangertjes van Volendam” de herdenkingsdienst en 
plechtigheid van dodenherdenking in Volendam muzikaal ondersteunen. De herdenkingsdienst 

met als thema “De kracht van het persoonlijke verhaal” zal om 18.15 uur plaatsvinden in de 
Mariakerk. Rond 18.45 uur zullen we gezamenlijk met de aanwezigen, onder begeleiding van 

het tamboercorps Volendam, naar het monument op het Pellersplein lopen. Hier zal de krans- 
en bloemenlegging plaatsvinden en zullen we 2 minuten stil zijn voor de oorlogsslachtoffers en 
de mensen die er voor zorg hebben gedragen dat wij nu in vrijheid kunnen leven.  

  
 

 Binnenkort vertrekken we met het hele koor 

naar Diessen voor de jaarlijkse concertreis. We 
nemen aan dat iedereen inmiddels heeft 
betaald.  

Op de laatste avond wordt er traditie getrouw 
een bonte avond gehouden. Dit jaar heeft het 

comité de nadruk gelegd dat het vooral een 
muzikale avond moet gaan worden, immers we 
zijn een koor. Je mag dus live zingen, 

meezingen of eventueel playbacken. 
Heb je je nog niet opgegeven? Meld je dan snel 

aan voor de bonte popavond, dit kan bij Barbara 
Koning-Pool; barbarakoning@ziggo.nl. 
  

Op maandag 15 mei wordt er een informatie 
avond georganiseerd voor degene die meegaan 

en hun ouders, 19.00 uur in het koorhuis.   

 

... 

Het grote koor heeft tijdens de Palmpaas mis op 8 april en de Paaswake op zaterdag 15 april, 

beide in de Vincentiuskerk, wederom mooi opgeluisterd. Er was gekozen voor klassieke 
liederen, juist omdat deze periode zich er zo goed voor leent. Uiteraard zullen veel kinderen 

liever wat populairdere liederen zingen maar juist de klassieke stukken zijn heel belangrijk 
voor de ontwikkeling.  
     

 

 

Zonder de papierophalers die zes 
dagen per week vrijwillig oud papier 
ophalen, zal het koor niet kunnen 

bestaan. Dus om deze groep te 
bedanken wordt er op zondag 21 

mei een gezellige middag samen 
zijn georganiseerd door Jaap 

Schilder (Dibbes). De betreffende 
personen hebben via e-mail een 
uitnodiging ontvangen. Voor de 

inkoop is het wel belangrijk dat men 
even aangeeft bij Jaap of men 

wel/niet komt. 
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Woensdag 19 april traden de Aspiranten & Benjamins op in het St. Nicolaashof te Volendam. 

De kinderen verzamelde in het koorhuis waarna ze gezamenlijk naar de locatie liepen. Om 
14.30 uur zaten de bewoners al klaar om het jonge talent te aanschouwen.  

Een half uur lang kregen de bewoners een afwisselend Nederlands repertoire te horen wat 
veel bewoners uit volle borst konden meezingen. Het werd enorm gewaardeerd en juf Barbara 
Koning haar woorden waren: “de mensen vonden het geweldig leuk en zongen uit volle borst 

mee... dat zijn dan weer van die momenten dat je beseft, hier doe ik het voor”!  

Aanstaande woensdag 3 mei is het jaarlijks uitje voor de Aspiranten en Benjamins. We hopen 

dat het mooie middag mag worden want dat hebben ze dubbel en dwars verdiend na zo’n 
prachtig optreden.   

 

 

 

Agenda voor de komende weken 
- dinsdag-, donderdag- en vrijdagrepetitie om 18.30 uur  
- donderdag 4 mei dodenherdenking in de Mariakerk om 18.15 uur 

- maandag 15 mei informatieavond concertreis in het koorhuis 19.00 uur 
- woensdag 24 mei t/m zondag 28 mei concertreis naar Diessen 

- zaterdag 3 juni pinkstermis Vincentiuskerk om 19.00 uur 
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