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Wat voor ons een feestelijk Jubileumjaar moest worden in verband met het 60-jarig bestaan,
bleek helaas door de COVID-19 anders uit te pakken. Geen jubileumvoorstelling in april, geen
concertreis in de voorjaarsvakantie en ook de mooie optredens gingen niet door. Zelfs de
kerstoptredens nu aan het eind van het jaar blijken niet mogelijk te zijn. Het is een grote
teleurstelling waar we allemaal mee te maken hebben maar we blijven positief, wat in het vat zit
verzuurd niet.
Wat we het meest missen is de saamhorigheid, de gezelligheid, de knuffels, lekker knus bij elkaar
en samen zingen. Hopelijk komt de tijd weer snel dat we met zijn allen mogen samenkomen en
dit alles kunnen inhalen, want het verlangen is groot, heel groot!
Maar het is ook niet zo dat we het hele jaar stil hebben gezeten. Met creatieve oplossingen is er
geprobeerd om, waar mogelijk, toch binnen de RIVM-richtlijnen te repeteren. Daarnaast zijn veel
koorleden op dit moment druk bezig met het inzingen van een aantal kerstliederen voor de
Kerstmis. Het vergt nogal wat organisatie, maar de wil om er iets moois van te maken is er zeker.
Ook grote dank aan onze oudpapier ophalers, die ondanks de pandemie en de nodige zorg in acht
nemend, er toch in zijn geslaagd om het oud papier in 2020 voor het koor op te halen. Het
voortbestaan van het koor hangt samen met deze toppers.
Het is bewezen dat muziek mensen samen brengt en dat het samenzijn nu het grootste gemis is
van heel veel mensen. De grootste kerstwens van velen zal dan ook zijn, dat we in 2021 beetje
bij beetje weer terug kunnen naar het leven met elkaar en hopelijk is dit snel.

Oproep aan alle Zangertjes
De Zangertjes hebben een besloten
facebook pagina. Wat zal het leuk zijn als
alle zangers/leden hier een korte boodschap
op plaatsen met een mooie herinnering aan
de kerstperiode met het koor of een mooie
kerstwens voor 2021. Op deze wijze denken
we toch nog aan elkaar, ondanks dat we
elkaar dit jaar helaas wat minder intensief
zien en spreken. Dus wees muzikaal creatief
en laat iets van je horen. Ik weet zeker dat
er een aantal mensen zijn die dit heel erg
zullen waarderen en als we het dan over de
kerstgedachten hebben lijkt me dit een hele
mooie gedachte.
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Het jaar 2020 begonnen we met een
Nieuwjaarsdiner voor de koorleden tot
en met groep 8 op zaterdag 4 januari,
Joni van de Chocoladewinkel had een
prachtige kerstman ter beschikking
gesteld die de kinderen in stukken
mochten breken. Aansluitend zong het
grote koor de Drie Koningen Mis in de
Vincentiuskerk. Op zondag 5 januari
was er een brunch voor de andere
koorleden en de vrijwilligers. Het was
een feest om alle baksels en creaties te
mogen proeven van vele van onze
koorleden. Het was weer goed verzorgd
door ons eigen A-Team.

Er volgde een periode die vooral in het teken stond
met de repetities voor ons Jubileumconcert op 19 april
2020. Ons koor heeft vele talenten en zo kon er ook
een echte band worden samengesteld van koorleden
voor de begeleiding van een aantal liederen. Helaas
hebben we dit alles nog niet in de uitvoering gezien,
maar de repetities waren zeker veelbelovend. We
houden dus iets heel moois tegoed.
Zaterdag 14 maart zouden we in de
Mariakerk een mis zingen die in het
teken stond van ons 60- jarige jubileum.
Dit
jubileum
was
zeker
niet
onopgemerkt
gebleven.
In
het
Noordhollands dagblad stond een groot
artikel over het koor dat meester
Beumer in 1960 heeft opgericht en wat
vele talenten heeft voortgebracht. Wat
hadden we het leuk gevonden om al de
oud-koorleden en belangstellenden op
zondag 15 maart in ons eigen koorhuis
te mogen ontvangen. Om samen nog
eens herinneringen op te halen, want
die zijn er in overvloed en ook de foto’s
van al die jaren waren van zolder
gehaald. Maar het bestuur kon niet
anders dan zich te conformeren aan het
overheidsbesluit.
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We hadden niet gedacht dat we elkaar zo lang niet zouden zien.
Bets had elk hoekje van het koorhuis al gepoetst en was zeer
verheugd met een prachtige tekening van benjamin Fien, die vast
haar inspiratie had naar het lied van Tulpen uit Amsterdam.
19 augustus was de eerste repetitie voor de Aspiranten en
Benjamins een feit. En eind augustus kon met een 1,5 meter
opstelling ook weer in kleine groepen gerepeteerd worden door het
grote koor.

De Aspiranten die het grote koor
komen versterken, we stellen ze
graag nog even voor
Voorste rij: Ashley Schilder en Elin
Plat.
Middelste rij: Mathilde Tol, Anna
Kras, Stef Kras, Karen Buijs en Evi
Jansen.
Op de achterste
Stichting
rijDede
Zangertjes
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Marian
Runderkamp-Tol,
Frank
Keijzer en Barbara Koning-Pool.

Het koor was zeker door de mensen niet
vergeten. Eind september mocht het
bestuur een mooie cheque van de Deen
Sponsor actie in ontvangst nemen. Wij
danken iedereen voor de keuze van de
sponsormunten.
En wat bleek? Ondanks dat de Sint en
zijn Pieten dit jaar het koorhuis niet
konden bezoeken waren ze alle
koorleden en vrijwilligers niet vergeten.
Voor iedereen hadden ze een pakje in
het koorhuis gebracht.

Woensdag 7 oktober,
Traditiegetrouw wordt er de
week voor de herfstvakantie
door
de
Aspiranten
en
Benjamins geknutseld. Ook dit
jaar maakten ze weer een
prachtig knutselwerk.
En Meester Frank? Hij bleek
ook heel veel knutseltalenten
te hebben. Met wat hulp zette
hij een spatscherm voor de
piano in elkaar

Helaas moest wederom het koorhuis na de herfstvakantie sluiten. Maar gelukkig was er ditmaal al
weer snel goed nieuws en konden de Aspiranten en Benjamins vanaf 25 november weer komen
zingen. Ook de koorleden van het grote koor tot 13 jaar mochten weer gezellig komen zingen. Voor
de oudere koorleden waren er repetitie mogelijkheden op afspraak met maximaal 2.
Vanuit deze positie slaagde het koor er ook nog in om een 4-tal kerstliederen op te nemen. In
groepjes vonden de opnames plaats en met het enorme talent van Frank is alles gemonteerd en te
beluisteren tijdens de kerstmis uitzending. Al met al een jaar geheel niet naar verwachting, maar
wel een creatief jaar in het omdenken. Niettemin hopen we het dit volgend jaar toch iets anders te
kunnen gaan Stichting
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Voor 2021 staan er genoeg plannen klaar.

