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Noteer alvast: 
 
 

Kerstconcert 
18 december 2016 

aanvang ca. 15.30 uur 
Broeker kerk 

 

 

Jubileumconcert 
'Diner Chantant' 

9 april 2017 
aanvang ca. 17.00 uur 

Broeker kerk 

 

 
OPGERICHT 1892 

Kerstconcert bij kaarslicht 
 

De mis van de Nederlandse componist Jacob de Haan die we bij het  

kerstconcert zingen heeft een licht klassieke sfeer. Dit  prachtige muziekstuk 

past helemaal bij de kerst. We zingen de mis samen met het Gemengd Koor 

Sint Caecilia uit Monnickendam. Dat belooft dus een groots koorgeluid! 

Ons koor is weliswaar geen kerkkoor, maar toch staat er af en toe - zoals nu - 

een mis op het programma. Er zijn namelijk niet zoveel grotere muziek-

stukken gecomponeerd voor koren, meestal kom je daarvoor terecht bij 

kerkmuziek. En daar is wat ons betreft niets 'mis' mee. 

Kerstliederen 

Natuurlijk ontbreken tijdens ons kerstconcert ook de 'echte' kerstliederen 

niet, ze worden gezongen door ons eigen koor en door 'Caecilia'. Sommige 

van die liederen zullen vertrouwd klinken, andere zijn minder bekend en 

soms verrassend. De combinatie van mooie muziek, het kaarslicht en de 

sfeervolle Broeker kerk zal u ongetwijfeld helemaal in de kerstsfeer brengen.  

Deze KoorKrant is speciaal bestemd voor u als donateur van het 

Gemengd Koor Broek in Waterland.  Wij waarderen uw betrokkenheid 

bij ons koor en geven u graag alvast een vooruitblik op ons komende 

concert. Ook kijken we nog even terug op het afgelopen koorjaar.  

Via de bank 

Mocht u deze KoorKrant niet van een koorlid hebben ontvangen, maar 

zelf uit uw brievenbus hebben gehaald, dan verzoeken wij u vriendelijk 

om uw donateursbijdrage via de bank aan ons over te maken. 

Uw bijdrage van € 7,50 voor 2017 zien wij graag tegemoet op 

bankrekening: NL66 RABO 0310 7099 46 t.n.v. Gemengd Koor Broek 

in Waterland met vermelding 'donateur'. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 DE LEKKERSTE PANNENKOEK  

EET JE IN BROEK! 
 

TELEFOON: 020 - 4031525 
 

Ons komende kerst-

concert is op 18 december 

in de Broeker kerk. Dan  

staat - behalve een brede 

variatie kerstliederen - 

ook de Missa Brevis van 

Jacob de Haan op het 

programma.  



Jubileumjaar 2017 
Volgend jaar bestaat ons koor 125 jaar en dat laten 

we niet ongemerkt voorbijgaan! We geven u  

hieronder graag alvast een vooruitblik. 

Het jubileum vieren we met enkele bijzondere projecten. 

Om te beginnen kunt u op 9 april 2017 genieten van een 

combinatie van een concert met een stijlvol diner. 

'Diner Chantant' 

Tijdens dit meergangendiner krijgt u tussen de gangen 

door muziek voorgeschoteld: een keuze uit de mooie 

muziekstukken die ons koor in het verleden heeft 

gezongen, aangevuld met nieuw repertoire. 

 

En… wie jarig is tracteert! Wij bieden dit concert gratis 

aan, u betaalt alleen de kosten van het diner.  

Begin volgend jaar kunt u meer informatie over deze 

avond verwachten, zodat u als donateur met voorrang 

kunt reserveren. 

Kerstcantate 'The Winter Rose' 

In 2017 vormt het kerstconcert het sluitstuk van de 

viering van ons 125-jarig bestaan. Dan staat de cantate 

'The Winter Rose' van de Amerikaanse componist Joseph 

Martin op het programma, met solisten en orkest-

begeleiding. Deze feestelijke kerstcantate is nog maar 

zelden in Nederland uitgevoerd. 

 

 

Zin in zingen? 
Iedereen is welkom om bij ons te komen zingen. Met 

de mooie projecten die voor 2017 op stapel staan is dit 

een mooi moment om van start te gaan. 

We zingen deels klassieke muziek en deels wat lichtere 

werken, waarbij we altijd streven naar afwisseling. We 

repeteren wekelijks op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur 

in de bieb bij het Broeker Huis, Leeteinde 16.  

Kom eens langs, proef de sfeer, zing mee en ontdek 

een ontspannen hobby! 

Afgelopen koorjaar  
Hieronder vindt u een kort overzicht met de 

activiteiten van ons koor in het het afgelopen jaar.    

Samen met het kinderkoor De Zangertjes van Volendam 

en een marimba-ensemble organiseerden we vorig jaar 

een gevarieerd kerstconcert.  

Vervolgens leverde ons koor in april een bijdrage aan het 

concert van Fanfare Zuiderwoude in de Broeker kerk en 

namen we in mei deel aan een korenfestival in het 

Concertgebouw. Ook zongen we in Broek bij de 4-mei 

herdenking en bij  'Samen zingen rond de kerst'.  

In de feestweek lieten we voorafgaand aan het vuurwerk 

van ons horen maar ook zong een klein ensemble van ons 

koor tijdens de Broeker markt. 

In maart droeg Mieke van Drimmelen - na een 

voorzitterschap van 11 jaar - de voorzittershamer over 

aan Trudy Kunst.  

 

  

 

Gemengd Koor Broek in Waterland 

Secretariaat: Willem de Vries, telefoon: 020 - 403 3064 

e-mail:  zingen@broekerkoor.nl 

website:  www.broekerkoor.nl 

bankrekening:  NL66 RABO 0310 7099 46 

 t.n.v. Gemengd Koor Broek in Waterland 

 

 

 

NIEUWLAND 25 

BROEK IN WATERLAND 

TEL. 020 - 403 1414 

Voor het 'Diner Chantant' op 9 april 2017  

zal  de kerk omgetoverd worden tot restaurant. 

Tijdens de Broeker Markt zong een klein ensemble van ons koor. 


