
 

Donderdag, 8 november 2012 
 

 

Drie keer heeft de showbootcrew vorige week opgetreden voor publiek. De zaal was 

goed gevuld en het publiek was enthousiast. De kinderen hebben hard gewerkt om er 
een mooie voorstelling van te maken. Dit is ze zeker gelukt. De Zangertjes straalden 

op het toneel. We bedanken Juliette voor haar inzet tijdens dit project. 
Aanstaande vrijdag en zondag treden we nog op in Monnickendam.           
Vrijdag 9 november: Showboot in de Bolder in Monnickendam, vertrekken we 

om 19:00 uur vanuit het koorhuis. 

En zondag 11 november vertrekken we om 14.30 uur vanuit het koorhuis. 

De aspiranten hebben samen met de kinderen van 
De Zangertjes van Volendam meegezongen met de 
concerten van Jan Smit in Ahoy. Ze hebben het 

geweldig gedaan, wat waren we trots op deze 
kinderen. Tijdens het optreden stonden ze mooi stil, 

ze keken blij en deden hun mond wijd open. Ze waren 
prachtig in het Volendams gekleed en het was een 

plaatje om te zien. Je kreeg kippenvel van zo'n mooi 
plaatje, al die blije gezichten. Top. Backstage zijn ze op 
de foto gegaan met Jan Smit, Carola Smit, Lee Towers, 

Yes-R, Simon Keizer, Gerard Joling en Guus Meeuwis. 
Wat een belevenis voor het koor! 

 
 

Mappen: onlangs hebben we nieuwe 
mappen gekregen; we moeten proberen 

om daar zorgvuldig mee om te gaan. 
Dat lukt niet bij iedereen. Het is niet de 

bedoeling dat je tijdens de repetitie of 
mis aan je map zit te friemelen. Let hier 

op jongens, meisjes en ook heren.  
Er liggen nu drie verschillende mappen 
beneden, een voor het kerkrepertoire, 

een voor het populaire repertoire, en een 
voor het kerstrepertoire. 

Genoeg te doen dus! 

 
Agenda 

Vrijdag 9 november: voor de kinderen en mannen die niet in Showboot meedoen is er 

gewoon repetitie om 19.00 uur.  

Zaterdag 24 november zingen we in de Vincentiuskerk om 19.00 uur.            

BSW nieuws: zet in je agenda!              

Zondagmiddag 6 januari (Driekoningen): kerstbrunch.             
Zaterdagavond 2 maart: popavond.                    

Zaterdag 29 juni: afsluiting van het koorjaar. 

 

Merel Karsten geeft haar 

eigen fan-kaart aan Carola 
Smit 

Jan Smit samen met de aspiranten. 

 


