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Graag maken we langs deze weg iedereen er nog even op attent dat de vrijdagavond 

repetities voor iedereen van groot belang zijn. Dat is namelijk het moment waarop alle 
stemmen samen komen en er echt aan de stukken kan worden gewerkt. De muziek zal dan 
(als alles goed gaat) op zijn mooist gaan klinken met vierstemmige samenzang. Dat is niet 

voor elk koor weggelegd en is dus bijzonder. Oefenen blijft wel nodig. 
Er wordt dus van je verwacht dat je er op vrijdagavond bent. Kan je een keertje niet dan dien 

je je af te melden bij Juliette; juliettebesijn@gmail.com. 
Het is gezellig op het koor. Zingen blijft een teamsport, met elkaar zetten we iets neer, dus 
met elkaar moeten we zeker minimaal één keer in de week repeteren. 
 

 Om ons koor te voorzien van alle mooie traditionele 

Volendammer pakken hebben we nu ook onze eigen naaiclub 
met Bets, Afra, Hilda (die ontbreekt op de foto) en Jolanda. 
Zij zijn momenteel bezig om de hand te leggen aan de laatste 

kostuums voor de nieuwelingen zodat iedereen straks in het 
bezit is van een mooi Volendammer pak.  

Aangezien er binnenkort weer een paar optredens zijn 
verzoeken we iedereen even zijn pak te passen en na te 
kijken. Mochten kinderen enorm zijn gegroeid laat het dan zo 

spoedig mogelijk weten aan Bets, dan kan hier tijdig actie op 
worden ondernomen zodat iedereen straks in een passend 

pak zal staan.  
 
  Hebben jullie het al gezien? De fotogalerij 

in het koorhuis is onlangs weer uitgebreid 
met twee nieuwe foto’s.  

Een foto van het onlangs gehouden 
mannenuitje naar Gouda. En ja eindelijk 
hij hangt er: de foto van de koorreis naar 

Erezee. Waarbij we Juliette voor het 
complete plaatje moesten foto shoppen 

aangezien zij net op het moment suprême 
er niet was. 
Het resultaat is weer een prachtig plaatje 

aan de muur van ons koorhuis.  
Als je in het koorhuis komt, even kijken 

dus! 
    
 

Het dirigeerstokje 
Ditmaal wordt de persoonlijke rubriek ingevuld door Bruin Mooijer (tenor). De vraag van 

Frank Keijzer was: Wat maakt je zo verbonden aan De Zangertjes? Vriendschap, het gezellig 
samen zijn en zingen in een groep die als een warme deken over je valt.  
Op het koor sinds: 1964.  

Favoriete muziek: eigenlijk vind ik alle muziek wel fijn die we zingen met het koor. Thuis 
luister ik graag naar klassiek o.a. Andrea Bocelli. 

Kan je nog iets over jezelf vertellen: ik werk bij ETB Sombroek als monteur Technische 
Sterkstroom Installatie. Ik ben getrouwd en heb vier kinderen, twee meiden en twee jongens 
die allen nog thuis wonen.  

Aan wie geef je het stokje door? Aan Alex Bond. Kun je een beetje opschieten met je 
schoonmoeder? 
 

 

Het naaiatelier 

1967; Bruin Mooijer in het midden, links Vincent Tol en 
rechts Crelis Kwakman 
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Op woensdagmiddag 16 oktober werd er, traditiegetrouw in de herfstvakantie, geknutseld. 

Deze keer waren er kleine bloempotjes die werden beschilderd door alle Benjamins en 
Aspiranten. Allemaal een kwastje, alle verfbakjes open, bakje water erbij, mouwen opstropen 
en verven maar. Iedereen deed flink zijn best en de chips en worstjes met limonade gingen 

er ook smakelijk in. De verf droogde zo snel dat iedereen om 15.00 uur zijn of haar 

kunstwerk al mee kon nemen, met een prachtig viooltje erin. Het was weer supergeslaagd. 

Agenda voor de komende weken 

 
- dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur 
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 

- zaterdag 23 november mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur 
- zondag 8 december Heiloo 14.00 (nadere informatie volgt binnenkort) 

- zaterdag 14 december 13.30-14.30 uur kerstprogramma “grote” kerk Edam 

- zaterdag 14 december mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur 
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