
 

Vrijdag, 31 augustus 2012 
 

 

Daar is ie dan, de spiksplinternieuwe koorbrief, gelanceerd tegelijkertijd met de nieuwe 
website van De Zangertjes van Volendam. Werkelijk maanden is gewerkt om de nieuwe 

site op te zetten en die er goed uit te laten zien, en om alles goed te laten werken. 
We bedanken Annelies van de Baan, collega van onze oud-voorzitter (jawel, hierover 

zo meer) Peter Schokker. Annelies heeft er met Studioweb veel werk gehad om de site 
optimaal te laten werken en een deel van de inhoud van de oude naar de nieuwe 
website over te zetten. Surf snel naar de nieuwe site en kijk hoe die is geworden: 

www.dezangertjesvanvolendam.nl 

Na een heerlijke vakantieperiode is het inmiddels 
de hoogste tijd om weer lekker te zingen. Volgende 
week beginnen gelukkig de repetities weer en gaan 

we verder werken aan het instuderen van de 
musical Showboot. Het belooft prachtig te worden. 

Dan is het natuurlijk wel nodig dat iedereen zoveel 
mogelijk komt repeteren. Maak daarvoor alsjeblieft 

wat tijd vrij. 

Hoewel het nog hartje zomer is gaan we binnenkort 

ook uitproberen of we nog wat kerstmuziek 
kennen. Want voor je het weet ligt het kindje weer 
in de kribbe. 

Jawel, hiervoor werd het al genoemd. 
Peter Schokker, onze bezielende 
voorzitter, heeft het stokje niet aan 

Maarten maar aan Kees gegeven. 
Kees was secretaris en die functie is 

overgenomen door Marian Runderkamp. 
We bedanken Peter zeer voor al het werk 

dat hij in de afgelopen (bijna) vijf jaren 
in het koor heeft gestoken. Mede dankzij 
hem staat het koor en de Stichting De 

Zangertjes van Volendam als een huis! 

Agenda: 

zondag 1 september 12.00 tot 17.00 uur repetitie met solisten Showboot 

dinsdag 4 en 11 september repetitie 18.30 tot 19.30 uur 

woensdag 5 en 12 september repetitie 18.30 tot 19.30 uur en vanaf 19.30 uur voor de (kleine) solisten 

donderdag 6 en 13 september 18.30 tot 19.30 uur 

vrijdag 7 september kermis en 14 september repetitie 18.30 uur tot (voor de groteren) 21.00 uur 

Showbootrepetitie 

Peter en Kees in Wenen 1978 


