maandag, 13 juni 2022

Van 4 t/m 8 juli 2022 lopen we weer gezamenlijk met alle koorleden de donateursactie. De
richtprijs is net als ander jaren nog steeds € 2,-. Wat wel anders is, is dat we dit jaar zowel
op de woensdag- als vrijdagavond gezamenlijk vanuit het koorhuis lopen. Iedereen is dan
vanaf 18.00 uur welkom waarna we groepjes kunnen vormen. We rekenen hier zeker op alle
oudere koorleden, dus noteer de datums alvast in je agenda. Ook niet koorleden zijn op deze
avonden meer dan welkom, we kunnen namelijk alle hulp gebruiken. Na afloop staat er een
heerlijke traktatie te wachten en kan men nog even gezellig bijkletsen.
De donateursactie is de belangrijkste bron van inkomsten voor het koor waarmee we ook
komend koorjaar hopelijk weer mooie optredens mogen verzorgen. Daarnaast hopen we ook
weer een mooi visitekaartje achter te laten waarmee we ons koor weer even in de “picture”
zetten.
Op 30 april jl. was het zo
ver
onze
repetitor
Willemijn Veerman en
haar grote jeugdliefde
Martin Kroon traden in
het huwelijk. Het koor
luisterde de trouwmis in
de Vincentiuskerk op. Na
afloop
waren
de
koorleden
uitgenodigd
voor de receptie in de
AMVO. Het was een
mooie
dag
en
we
wensen Willemijn en
Martin vele liefdevolle
jaren samen toe.

woensdag 18 mei traden de Benjamins en Aspiranten op, in de Friese Vlaak, Volendam. De
bewoners hebben zichtbaar genoten van het jonge, muzikale talent! Het blijft toch altijd een
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neergezet.

zaterdagavond 21 mei 2022 konden “De Zangertjes van Volendam” weer een mooi optreden
verzorgen in het scheepvaartmuseum te Amsterdam. Met de bus heen (dat was best lang
gelden). Bij het scheepvaartmuseum klopte Bruin op de grote houten deur die gesloten was
en warempel er werd ook nog open gedaan, ze hadden het bonte gezelschap vast op camera
al zien aankomen. Er was een mooie ruimte beschikbaar voor het omkleden en in te zingen.
Het publiek liet even op zich wachten, dus als echte artiesten werden de zangers iets
ongedurig. Het was een mooi optreden voor een evenementen organisatie met buitenlandse
gasten. Na afloop ging de oudere jeugd gezamenlijk nog even de stad onveilig maken. De
andere keerde met de bus terug naar Volendam.
En dan mochten we dit jaar ook weer op
reis; Oldebroek 26 t/m 29 mei 2022. Het
was weer als vanouds zeer gezellig.
Samen met elkaar leuke dingen
ondernemen op de tandem, zwemmen,
bootje varen, spelletjes. Op deze wijze
konden de Aspiranten, die zullen
doorstromen en de koorleden ook kennis
maken met elkaar maken.
Uiteraard was er ook aandacht voor
zang en er was een leuke workshop. Met
de bonte avond werd weer uitgepakt en
dit jaar was er veel improvisatie en
waren er uiteindelijk veel meer acts dan
vooraf opgegeven.
Zondags werd er nog gezamenlijk een
bezoek
gebracht
aan
pretpark
Hellendoorn. Het was dus wederom één
groot feest voor groot en klein waarbij
er weer mooie vriendschappen zijn
gesloten.

Agenda voor de komende weken;
- donderdag- en vrijdagrepetitie om 18.30 uur
- woensdag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
-

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
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Donateur actieweek 3 t/m 9 juli.

