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Feestgids 1927 

In ons koorarchief, dat zorgvuldig wordt beheerd 

door Nel Slegt, komen programmaboekjes voor 

uit het begin van de vorige eeuw. Eén van de 

topstukken uit het archief is de Feestgids voor het 

groot nationaal Concours 1927.  

 

 

Bij onze subsidieaanvraag bij het Prins 

Bernhard Cultuurfonds, eerder dit jaar, 

dreigde even een probleempje: we moesten 

ons 125-jarig bestaan aantonen. Maar onze 

eerste archiefstukken dateren uit de jaren 

twintig, wat nu?  

Gelukkig bracht de Feestgids van ons koor uit 

1927 uitkomst. Op de voorpagina staat 

namelijk ons oprichtingsjaar 1892 vermeld en 

de tekst "ter gelegenheid van het 35-jarig 

bestaan der vereeniging". Het werd door het 

fonds als overtuigend bewijs geaccepteerd.  

 

Burgemeester Peereboom 

Die feestgids, een boekje van 64 pagina's, 

biedt een mooie blik op het Broeker 

dorpsleven uit die tijd. Er staan namelijk lijstjes in van diverse betrokkenen en 

- net als in 2017 - veel lokale advertenties. Het concours had een Eere-Comité 

onder voorzitterschap van burgemeester Peereboom. 

 

Lauwerkransen 

Het zangconcours duurde maar liefst vier dagen en er deden meer dan 40 

koren mee. Probeer je eens voor te 

stellen hoe al die koren ons dorp 

overspoelden! 

Die koren konden in acht afdelingen en 

categorieën meedingen naar tal van 

lauwerkransen en medailles; allemaal 

prijzen die beschikbaar waren gesteld 

door een lange lijst van notabelen, 

verenigingen, ondernemers en 

particulieren uit ons dorp.  

 

Feestlocatie was het toenmalige 

Bondscafé Broekerhuis op het 

Kerkplein en uit de tekst in het boekje 

valt op te maken dat voor die 

gelegenheid buiten een overkapping 

was gemaakt. Mét een feestelijk 

versierde dansvloer!  

 

SINDS 1892 

Agenda 

 

25 november 
(zaterdag) 

koordag in Monnickendam 

in het Clubgebouw 

10.00 - 16.00 uur 

 

15 december  
(vrijdagavond) 

generale repetitie 

19.30 - 22.00 uur 

 

 

17 december  
(zondagmiddag) 

kerstconcert 

15.00 - ca. 17.00 uur 

 

 

20 december  
(woensdagavond) 

kerstsamenzang 

aanvang 20.00 uur 

 

 DE LEKKERSTE PANNENKOEK  

EET JE IN BROEK! 
 

TELEFOON: 020 - 4031525 
 



 

Kerstrepertoire 
Onze koormappen zijn de afgelopen weken weer goed 

gevuld. Hieronder staat op een rijtje wat er in de 

kerstmaand op het programma staat.  

Voor de pauze brengen we een gevarieerd kerst-

programma, dat voor ongeveer de helft wordt gezongen 

door ons koor en voor de andere helft door sopraan 

Andrea Vos en bariton Yan Bijpost. Wij zingen: 

K016-09 Stille Nacht 

K025 Echo Carol 

K034A Zie hoe in deez' winternacht 

K035B Ding Dong Merrily 

56 Laudate Dominum (met Andrea Vos) 

K052 Christmas lullaby 

K053 Rise up, shepherds 

K059 Drei Könige wandern (met Yan Bijpost) 

Samenzang 

Zoals gebruikelijk zingen we ook dit jaar bij 'Samen 

zingen rond de kerst' (20 december) twee kerstliederen 

uit ons eigen repertoire. Maar deze keer hebben we 

afgesproken dat we het gezamenlijke lied met de andere 

Broeker koren niet instuderen, omdat we ons graag 

volledig op ons eigen jubileumconcert willen 

concentreren. Uiteraard doen we wel mee met de 

meerstemmige liederen die samen met het publiek 

worden gezongen: 

K009 Once in Royal David's City 

K012 Komt allen tezamen 

K030A Hark the harold angels 

 

Door een misverstand zijn ook Gabriellas Sång en All 

the Bells are Ringing uitgedeeld, maar deze twee 

liederen gaan we niet zingen. 

 

 

The Winter Rose 
Na de pauze staat ons kerst-

concert helemaal in het 

teken van The Winter Rose. 

Voor zo'n speciaal 

jubileumconcert  zochten 

we naar mooie begeleiding 

en dat viel nog niet mee, 

want daarvoor moet de 

bladmuziek ook speciaal 

gearrangeerd worden. Maar 

het is gelukt: er is 

inmiddels een speciaal, 

professioneel ensemble samengesteld dat bestaat uit: 

trompet - hoorn - dwarsfluit - viool - contrabas - piano - 

slagwerk. Thomas Geerts, die we kennen als dirigent van 

de Fanfare Zuiderwoude maar die ook muziek 

componeert, arrangeert de muziek. 

 

Laudate Dominum 
Het lied Laudate Dominum van Mozart zingen we 

samen met sopraan Andrea Vos. Het is geen kerstlied, 

maar we wilden deze gelegenheid om dit prachtige 

lied uit te voeren niet voorbij laten gaan. 

Het lied komt uit een van Mozarts meest bekende kerk-

muziekstukken, de Vesperae solemnes de confessore uit 

1780. De vesper is een vaste serie psalmen, die samen 

het avondgebed tussen 17-18 uur vormen. De psalm  

Laudate Dominum (Looft God) heeft een schitterende 

sopraansolo met prachtig koor en begeleiding. 

Mozart heeft veel kerkmuziek geschreven, zoals zijn 

Requiem en vele missen en vespers. Toch was Mozart 

niet bepaald een verwoed kerkganger. Sterker nog: hij 

sloot zich aan bij de loge der Vrijmetselarij, een 

broederschap die het levensspel min of meer in eigen 

hand nam en zich daarmee niet bepaald geliefd maakte 

bij de kerk.  

 

Repetitiedag 25/11 
In de agenda staan alle belangrijke data en tijdstippen 

rond de kerst vermeld. Noteer vooral ook onze extra 

repetitiedag op zaterdag 25 november in je agenda! 

 

Wist je dat… 
…onze tombolakraam tijdens de Broeker Markt het 

mooie bedrag van 712 euro heeft opgeleverd? Een 

hartelijk dank aan allen die daaraan zijn steentje hebben 

bijgedragen en met name aan Jacinta, die weer veel werk 

heeft verzet om de kar te trekken! 

…het bestuur van ons koor een heel handig en goed te 

onthouden mailadres heeft? Mailtjes die je stuurt naar 

bestuur@broekerkoor.nl komen namelijk automatisch bij 

alle bestuursleden binnen.  

…de foto's van het Diner Chantant op onze website 

broekerkoor.nl staan? Even inloggen en vervolgens kun 

je door de hele serie bladeren. Je kunt de foto's ook 

downloaden om ze op je eigen computer te zetten. De 

foto's zijn niet scherp als je ze print, neem in dat geval  

even contact op met Ruud. 

 

Laatste regel 
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