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'Diner Chantant' 
 

Bestel nú kaarten! 

(z.o.z.) 

 

23 april 2017 

aanvang 18.00 uur 

Broeker kerk 

 toegangsprijs € 30,- 

 

 

 
OPGERICHT 1892 

We zingen muziek uit verschillende tijden en in verschillende stijlen, van 

klassiek en ingetogen tot hedendaags en vrolijk. Hoor hoe Mozart de liefde 

bezong, hoe uitbundig een middeleeuws lied kan klinken of hoe Cat Stevens 

in de zeventiger jaren over een vroege voorjaarsochtend zong. Muziek, 

kortom, die klinkt als een veelzijdig menu.  

En wat dat menu betreft: de kookkunst van onze dorpsgenote Marieke Kuen 

staat garant voor een heerlijk driegangendiner. U hoeft alleen nog maar aan 

te schuiven aan de feestelijk gedekte tafels in onze Broeker kerk.  

Kaarten zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar, op de achterkant kunt u 

lezen hoe u ze kunt bestellen. 

 DE LEKKERSTE PANNENKOEK  

EET JE IN BROEK! 
 

TELEFOON: 020 - 4031525 
 

Mooie muziek en heerlijk eten 

Bij het 'Diner Chantant' wordt  de kerk ingericht als restaurant. 

Vier onze verjaardag met een feestelijk 'Diner Chantant' en kom 

genieten van mooie koormuziek en een heerlijke maaltijd. 

Tussen de gangen schotelen wij u een keuze voor van muziek uit het 

verleden en heden van ons koor. Voor deze speciale gelegenheid wordt ons 

koor aangevuld met mezzosopraan Cecile Roovers.  

Ons koor bestaat in 2017 maar liefst 125 jaar! Zo'n unieke 

mijlpaal laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan.  

Onze jubileumviering gaat op 23 april van start met een 

'Diner Chantant' waarover u hieronder meer kunt lezen.  

U - als donateur - geven we graag voorrang bij de kaartverkoop. 

Maar wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemengd Koor Broek in Waterland 

e-mail:  zingen@broekerkoor.nl 

website:  www.broekerkoor.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NIEUWLAND 25 

BROEK IN WATERLAND 

TEL. 020 - 403 1414 

Historie 

Ons koor werd opgericht in 

1892. Er is weinig infor-

matie over die eerste 

periode, doordat het koor-

archief in de tweede 

wereldoorlog verloren ging.  

Toch kunnen we u een 

kijkje in het verleden geven 

doordat enkele trouwe 

koorleden, die inmiddels 

helaas overleden zijn, 

waardevolle foto's en 

programmaboekjes bewaard 

hadden. Deze foto van het 

koor werd in 1924 gemaakt 

op het Kerkplein voor het 

Bondscafé het Broekerhuis, 

waar het koor jarenlang 

repeteerde. 

 

Diner Chantant: 
kaarten bestellen 
Bestel nú uw kaarten voor het Diner Chantant op 

23 april, ze zijn alleen verkrijgbaar in de voor-

verkoop. 

Als donateur krijgt u voorrang bij de kaartverkoop. 

Vanaf 22 maart kunnen ook anderen reserveren en het 

aantal plaatsen is beperkt. Wacht dus niet te lang. 

 Telefonisch: 020 - 403 1201  

(Wim Drijver, Buitenweeren 17, Broek in Waterland) 

 Of via bankrekening NL66 RABO 0310 7099 46  van 

Gemengd Koor Broek in Waterland.  

Vergeet niet uw adres te vermelden, zodat we uw 

kaarten kunnen thuisbezorgen of toesturen. 

De toegangsprijs is € 30,00. Alleen de drankjes tijdens 

de maaltijd rekent u zelf af, verder is alles bij deze 

toegangsprijs inbegrepen: tot en met koffie of thee na 

afloop. 

 

Afsluiting jubileumjaar 
met kerstconcert 
Het 125-jarig bestaan van ons koor is een bijzondere 

gebeurtenis, we kunnen ons daarmee één van de oudste 

koren van Noord-Holland noemen.  

Daarom hebben we dit jaar niet één, maar zelfs twee mooie 

projecten op het programma staan. Het jubileumjaar wordt 

namelijk op 17 december afgesloten met een bijzonder 

kerstconcert. 

Kerstcantate 'The Winter Rose' 

Op die dag staat de kerstcantate 'The Winter Rose' van de 

Amerikaanse componist Joseph Martin op het programma. 

In deze feestelijke kerstcantate, waarin tal van bekende 

melodieën te herkennen zijn, wordt het kerstverhaal verteld 

in een licht klassieke muziekstijl. De cantate is nog maar 

zelden in Nederland uitgevoerd.  

Met solisten Andrea Vos (sopraan) en Yan Bijpost 

(bariton) en speciale instrumentale begeleiding belooft het 

een mooi slotakkoord van ons jubileum te worden. 

 


