dinsdag, 19 april 2022

Na twee jaar met beperkingen lijkt het erop dat we weer terug kunnen naar een normaal
koorleven en daar hebben we allemaal enorm veel zin in. De agenda met optredens neemt
alweer toe en de repetities zijn in volle gang. Mocht je zin hebben om een keer mee te
komen zingen in dit prachtige koor met een rijke Volendammer historie en traditie, kom
dan gerust een keer langs. Voor meer informatie check de website
www.zangertjesvanvolendam.nl. Samen muziek maken geeft meer plezier.

De Zangertjes van Volendam feliciteren
Jan Smit met zijn 25 jarig jubileum

In de week van 4 juli 2022 zal ook weer de jaarlijkse donateursactie gelopen worden. Het
is voor het koor een belangrijke inkomstenbron die we zeker na de afgelopen twee jaar heel
goed kunnen gebruiken. Met deze gelden kunnen we weer zaken opstarten zodat dit
bijzondere koor ook voor de toekomst een plekje mag behouden in de Volendamse cultuur.
Het aantal koorleden is, na een periode van twee jaar niet waarin we niet veel konden doen,
wel wat afgenomen waardoor er dit jaar een stuk minder koorleden beschikbaar zijn om langs
de deuren te gaan. We zullen dus als koor echt met zijn allen de schouders eronder moeten
zetten om de donateursactie tot een succes te maken.
Bij deze ook de oproep: mochten er mensen zijn die het koor een warm hart toedragen en in
deze gezellige donateurweek een straat of wijk voor hun rekening willen nemen, dan kunt u
zich melden bij het donateur comité dianabondzangertjes@hotmail.com. U kunt hierbij ook
denken aan een groepje vrienden of klasgenoten die gezamenlijk gezellig een uurtje lopen in
de middag of avond. We staan ook open voor nieuwe ideeën/ suggesties, dus laat het ons
weten. Onze Bets is alvast aan het kijken waar ze de allerlekkerste en grootste ijsjes kan
kopen want uiteraard staat er voor alle lopers een heerlijke traktatie te wachten.
Lieve zangertjes en vrijwilligers, graag doen we ook een beroep op jullie om in jullie directe
omgeving eens na te vragen of er wellicht mensen zijn: familieleden, buren, vrienden,
kennissen, die in de week van 4 juli beschikbaar zijn om met de actie mee te lopen, alle hulp
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Zes dagen per week rijden de oudpapier vrijwilligers
door Volendam om oudpapier en karton op te halen.
Het is een gezellig en bont gezelschap dat deze
belangrijke taak op zich neemt. Want deze toppers
zorgen ervoor dat het koor een mooie
inkomstenbron heeft, een stabiele basis voor het
voortbestaan.
Omdat we op zeker deze vrijwilligers enorm
waarderen en het eindelijk weer kan, staat er voor
zondag 24 april een gezellig samenzijn voor hen en
hun partners op het programma.
De dag zal starten om 11.00 uur bij de Jeu de Boules
club Volendam. Na deze sportiviteit wordt er een
heerlijke rommeltafel geserveerd in de Jozef en kan
er nog gezellig nagepraat worden.
Wil je ook lekker in de buitenlucht bezig zijn voor
een mooi doel. Meld je dan aan als oud papier
vrijwilliger bij Jaap Schilder (Dibbes). Bel 0651879201 of mail naar jaapdibbes@quicknet.nl.

2 maart 2022 waren alle
aspiranten
en
benjamins
verkleed naar de Carnavals
koorrepetitie gekomen. Het was
een heus feestje. Iedereen was
prachtig uitgedost in mooie
verkleed pakken. Juf Marian als
Pinguïn en Juf Barbara was die
nu verkleed? of was ze vergeten
om haar pyjama-japon uit te
doen? In ieder geval na deze
gezellige middag met de traditie
getrouwe poffertjes van Oma
Bets toe, kon juf Barbara zo
zonder nun alsnog haar bed in
duiken.
Agenda voor de komende weken;
- donderdag- en vrijdagrepetitie om 18.30 uur
- woensdag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
- zaterdag 30 april Trouwmis van Willemijn Veerman en Martin Kroon 10.00 uur in de
Vincentiuskerk. Na afloop zijn de zangers uitgenodigd op de receptie in de Amvo.
- woensdag 4 mei Dodenherdenking om 17.45 uur in de Mariakerk Volendam
- woensdag 18 mei optreden Benjamins en Aspiranten 14.00 in de Friese Vlaak, Volendam
- zaterdag 21 mei om 19.30 uur in Scheepvaartmuseum, Amsterdam
- zaterdag 4 juni Pinkster Mis 19.00 in de Vincentiuskerk
- zondag 12 juni Korendag, van het Excelsiormannenkoor 14.30 uur Edam.
- woensdag 15 juni Aspiranten en Benjamins 14.30 uur Gouwzee/Nicolaashof.
- zondag 26 juni Mis Volendammerdag 09.30 uur in de Vincentiuskerk, ‘s middags op de dijk
- zaterdag 2 juli koorfeest Aspiranten en Benjamins s’ morgens, grote koor 18.00 koorhuis.
- Donateur actieweek 3 t/m 9 juli.
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