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Via de bank 

U bent van ons gewend dat 
een van de koorleden u deze 
KoorKrant persoonlijk  over-
handigt en de jaarlijkse 
donateursbijdrage ophaalt.  

Mocht u deze KoorKrant niet 
van een koorlid hebben 
ontvangen, maar zelf uit uw 
brievenbus hebben gehaald, 
dan verzoeken wij u 
vriendelijk om uw donateurs-
bijdrage via de bank aan ons 
over te maken. 

Uw bijdrage van € 7,50 voor 
2016 zien wij graag tegemoet 
op bankrekening NL66 RABO 
0310 7099 46 t.n.v. Gemengd 
Koor Broek in Waterland, 
met vermelding 'donateur'. 

Alvast hartelijk dank! 

 

 
 

 

 

 

 

 
OPGERICHT 1892 

Kerstconcert met  
De Zangertjes van Volendam 
 Met de vertrouwde combinatie van mooie kerstmuziek en het kaarslicht 

in de sfeervolle Broeker kerk wil ons koor u straks graag weer in de 

kerststemming brengen. Met dit jaar twee bijzondere gasten: het 

kinderkoor 'De Zangertjes van Volendam' en een marimba-ensemble.  

Ons eigen koor zingt het komende concert een variatie van meer en minder 

bekende liederen. Van oude kerstliederen uit de 14e eeuw, tot prachtige 

nieuwe liederen en bewerkingen van vertrouwde melodieën. 

De Zangertjes van Volendam 

Dit koor, totaal ongeveer 60 zangertjes, bestaat uit jongens en meisjes vanaf 

ongeveer 7 jaar. Zij zingen ongeveer alles wat een koor over het algemeen 

zingt: kleine en grote muziekwerken voor kerk en concertzaal, muziek van de 

middeleeuwen tot vandaag.  

Marimba's 

De marimba is een slaginstrument dat veelzijdiger is dan men meestal denkt. 

Het wordt zowel in de volksmuziek als in de klassieke muziek gebruikt. 

Dankzij een ensemble van drie marimbaspelers kunt u die veelzijdigheid 

tijdens ons kerstconcert beluisteren.  

Noteer alvast in uw agenda: zondag 20 december om 15.00 uur in de 

Broeker kerk. Met uw donateurskaart ontvangt u voor twee personen 

korting op de toegangsprijs. 

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 succesvolle 'Menu 

Musicale' van het afgelopen koorjaar.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Ons koor tijdens 'Menu Musicale' 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Menu Musicale viel in de 
smaak 
 

Dit voorjaar liet ons koor zich eens van een onverwachte kant zien. Het 

publiek kreeg een muzikale verrassing voorgeschoteld, compleet met 

hapjes en humor. 

Hieronder citeren we uit de recensie van het Noord-Holland Dagblad: 

"Het begon met het idee om een concert te geven met muziek rond het thema 

eten en drinken. Toen werd geopperd dat het wel leuk zou zijn het publiek 

ook letterlijk wat eten en drinken te presenteren. Uiteindelijk groeide alles uit 

tot een waar 'Menu Musicale'. 

De Broeker kerk werd daarvoor omgetoverd tot restaurant 'Le Pantalon au 

Pays Bas de l'Eau' met lange tafels waar het publiek kon aanzitten. Geheel in 

stijl werd het muzikale programma voorgeschoteld in een viergangenmenu 

met een voor-, tussen- en hoofdgerecht en een dessert ter afronding. En, net 

als in een groot restaurant, was er bediening die veel kleine hapjes serveerde. 

Om de gezelligheid compleet te maken verzorgden de acteurs Anke 

Lankreyer, Mieke Drost en Ron Drost kleine sketches." 

 

Zin in zingen? 
 

Iedereen is welkom om bij ons 

te komen zingen, maar we zijn 

vooral dringend op zoek naar 

mannen die ons koor willen 

versterken. Kom eens langs, 

proef de sfeer, zing mee en 

ontdek een fantastische hobby! 

 

We zingen deels klassieke muziek 

en deels wat lichtere werken, 

waarbij we altijd streven naar 

afwisseling.  

We repeteren wekelijks op 

woensdagavond van 20.00 tot 

22.00 uur in het Broeker Huis, 

Leeteinde 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemengd Koor  
Broek in Waterland 

telefoon:  020 - 403 1647 

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 

"Het koor bracht een erg aardig programma met telkens per menugang vier 

korte liederen, een bonte mengeling van vaak zelden gehoord repertoire. Er 

passeerde een 'Kartoffelkantate' en een 'Banquet Fugue', waarin geslurpt en 

gesmakt werd. En het 'Panis Angelicus', brood van de engelen, van César 

Franck. En er werd natuurlijk veel wijn gedronken, zoals in het fraaie 

'Tourdion' uit de renaissance." 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kerstconcert 
20 december 
 
Broeker kerk 15.00 uur  

 

Met bekende en minder 

bekende kerstmuziek van 

toen en nu en met als 

gasten: 

 De Zangertjes van 

Volendam 

 Marimba-ensemble 

Voor 'Menu Musicale' werd de kerk omgetoverd tot restaurant. 


