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Start van het jubileumjaar 

Traditiegetrouw gingen we ook dit jaar van 

start met een nieuwjaarsborrel en een 

toespraakje van onze voorzitter.  

Trudy gaf een vooruitblik op het komende jaar, 

ingeleid door een hartelijk 'gefeliciteerd' en een 

toast op het 125-jarig jubileum dat we dit jaar 

vieren. Om te beginnen het 'Diner Chantant' waar 

we ondermeer een mix aan liederen zullen brengen die we ooit eerder hebben 

gezongen onder verschillende dirigenten. We zullen er nog hard aan moeten 

trekken en het bestuur stelt daarvoor een extra repetitiedag in het vooruitzicht. 

Kerstplannen 

Daarna besprak Trudy de kerstplannen ter viering en afsluiting van ons 

jubileumjaar. Goed nieuws is dat een vijftal mannen van het (helaas 

uiteengevallen) Baarns Mannenkoor ons olv John Roos gaat ondersteunen bij 

'the Winter Rose'. Het organiseren van orkestbegeleiding bleek nog een 

uitdaging, maar pianist Adriaan de Wit gaat arrangeren en adviseren over de 

instrumentale begeleiding. Bariton Yan Bijpost en sopraan Andrea Vos nemen 

de solistenpartijen voor hun rekening. Op projectbasis wordt mogelijk nog 

extra ondersteuning gezocht.  

Trudy opperde het idee om de Winter Rose twee keer uit te voeren, niet alleen 

in de Broeker kerk, maar ook elders in de regio. Ook noemde ze het idee van 

een 'muzikale kerstkaart', een rondrijdend koorgezelschap dat meerdere 

locaties bezoekt voor een klein concert. 

Subsidie is aangevraagd voor de jubileumuitvoeringen. Over de vraag wat we 

met feestelijke koorkleding zouden kunnen doen ontstond enige discussie die 

ongetwijfeld nog zal worden voortgezet.  

 

 

Hard werken met lekkers erbij 

 

SINDS 1892 

Agenda 

27 februari 

repetitie op maandag! 

  

1 maart 

repetitie vervalt 

 

1 april  
(zaterdag) 

koordag 

 

21 april  
(vrijdagavond) 

generale repetitie 

 

23 april  
(zondagmiddag/-avond) 

Diner Chantant 

 

4 mei  
(donderdagavond) 

dodenherdenking 

 

12 juli 

laatste repetitie  

voor de zomervakantie 

 

30 augustus 

eerste repetitie 

na de zomervakantie 

 DE LEKKERSTE PANNENKOEK  

EET JE IN BROEK! 
 

TELEFOON: 020 - 4031525 
 

In december repe-

teerden we een  

hele zaterdag in 'de 

Vermaning' in 

Monnickendam. Er 

werd hard gewerkt 

en aan het eind van 

de dag gingen we 

moe, maar voldaan 

naar huis. Met 

hartelijk  dank aan 

de diverse   thuis-

bakkers die ons bij 

de koffie lieten 

genieten van hun 

specialiteiten.  



 

'Jag vill leva lycklig' 

Waarschijnlijk heb je Gabriellas Sång al gesignaleerd 

tussen de nieuwe bladmuziek die is uitgedeeld. We 

gaan dit lied zingen tijdens Diner Chantant. 

 

Heb je ook gezien dat het lied in het Zweeds is? Dat is 

waarschijnlijk even schrikken. Maar gelukkig valt het 

mee, want voor het grootste deel hoeven we niet meer te 

zingen dan oh... en a… Wij vormen namelijk bij dit lied 

het achtergrondkoor en zangeres Cecile Roovers neemt 

de solopartij voor haar rekening. 

 

Uitspraakhulp 

Toch ontkomen ook wij er niet aan om iets te doen aan 

onze kennis van het Zweeds, want bij één couplet moeten 

we wel echte tekst zingen: Jag vill leva lycklig för att jag 

är jag (ik wil gelukkig leven, ik wil sterk en vrij zijn).  

Om je te helpen staat op de laatste pagina van de 

bladmuziek de uitspraak van dit tekstgedeelte. Ook de 

Nederlandse vertaling staat er bij. Schrijf je zelf die 

uitspraak even onder je noten? 

 

Innerlijke muziek 

Het lied Gabriellas Sång is afkomstig uit de film Så som i 

himmelen (As it is in heaven). Het verhaal: een wereld-

beroemde, maar eenzame dirigent vertrekt naar zijn 

Zweedse geboortedorpje om daar te herstellen van een 

hartaanval. De stugge man ontdooit door toedoen van 

een caissière, het zonnetje van het dorp. Als hij met het 

plaatselijke koor gaat werken, herontdekt hij zijn liefde 

voor muziek. Waarna de dirigent op zijn beurt zijn 

dorpsgenoten, die ook allemaal hun persoonlijke 

verandering doormaken, laat kennismaken met hun 

'innerlijke muziek'.  

De film (2004) was genomineerd voor een Oscar voor 

beste niet-Engelstalige film. Het lied werd een grote hit 

in Zweden en is in tientallen versies te vinden op 

internet. 

 

Lief & Leed 
In haar nieuwjaarstoespraak besteedde Trudy ook 

aandacht aan 'lief en leed', met hartelijke groeten (Mieke 

van Drimmelen), een opzegging (Ria Gouweleeuw), een 

overzicht van zieke koorleden en hun (positieve) 

vooruitzichten (Erica IJssel, Fieta Rohof, Erica Halvax) 

en de helaas sombere vooruitzichten voor Atsie Drijver. 

------------------------ 

Onlangs kwam ook het bericht dat Carina Wingen zich 

om gezondheidsredenen genoodzaakt zag haar 

lidmaatschap op te zeggen. Carina schrijft: "Zingen in 

het koor zit er voorlopig niet in. Het lijkt me nu, op dit 

moment, het beste als ik voor het jaar 2017 uit het koor 

stap. Dit komt voor mij ook heel onverwacht." 

Carina brengt haar hartelijke groeten over aan alle 

koorleden en bedankt Gerarda, door wiens bezielende en 

deskundige leiding ze altijd met plezier heeft gezongen. 

"En ook relaxed gezongen door de goede zorgen van het 

bestuur! En ik heb genoten van de saamhorigheid in het 

koor, de mooie muziek en ons SAMEN  KLINKEN." 

 

 

Gewijzigde data 
Pak je agenda er maar even bij! 

 Onze repetitie van woensdag 1 maart wordt op 

verzoek van Gerarda verplaatst naar maandag 

27 februari. 

 Op zaterdag 1 april staat weer een extra repetitiedag 

op het programma. 

 Ons Diner Chantant is verplaatst naar zondag 23 april. 

De generale repetitie is vrijdagavond 21 april. 

 De zomervakantie valt dit jaar in onze regio erg laat. 

Daarom (en eveneens op Gerarda's verzoek) begint  

onze zomervakantie twee weken later dan we gewend 

zijn: onze laatste repetitie is 12 juli en de eerste 

repetitie na de vakantie is 30 augustus. 

 Dit jaar organiseert ons koor tijdens de Broeker 

Feestweek (5 t/m 13 augustus) geen vuurwerkconcert.  
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