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Voor het komende concert op 12 april hebben we allemaal nummers over 

eten en drinken uitgezocht. Zo'n repertoire biedt een goede gelegenheid 

om eens een andere kant van ons koor te laten zien. 

 

Anke Lankreyer, haar partner Ron Drost en dochter Mariecke (alle drie met 

ervaring in de podiumwereld) helpen ons om het concert een los karakter te 

geven. Ze zijn enthousiast om dit samen uit te werken. In grote lijnen zijn dit 

voorlopig de ideeën: 

 

 De kerk wordt een restaurant waar ons koor een 'Menu Musicale' serveert. 

 Onze koormappen met bladmuziek krijgen voor deze gelegenheid het 

uiterlijk van een menukaart, zodat koorleden kunnen zingen vanuit hun 

map. Per nummer bekijken we of (en hoe) we het koor splitsen in 

groepjes: koorleden die op hun plaats blijven staan en koorleden die het 

leuk vinden een beetje acterend te zingen. In principe kunnen alle 

koorleden vanuit hun bladmuziek (de 'menukaart') zingen. 

 De kerk wordt anders ingedeeld dan we gewend zijn: het koor komt voor 

het hekwerk rond de kansel, het publiek zit (aan tafels) met het gezicht 

naar de kansel. Om die nieuwe opstelling goed uit te proberen, zullen we 

behalve de generale repetitie op 10 april ook nog een keer extra 

(woensdag 8 april) repeteren in de kerk.  

 Tussen de blokjes koorzang door krijgt het publiek hapjes geserveerd en 

zullen Anke, Ron, Marieke en ook Gerarda acteren/improviseren: Ron en 

Gerarda als leidinggevenden, Anke en Mariecke als bedienend personeel. 

Maar dan blijkt dat Anke en Mariecke in de keuken stiekem een glaasje te 

veel hebben gedronken… 

 Onder leiding van Anne Mathilde worden de bijpassende hapjes gemaakt 

en/of ingekocht.  

 Bij nummers waar dat goed bij past komt eenvoudige begeleiding. 

Wouter Herrebrug (saxofoon), Geert Titsing (viool) en … (accordeon) 

hebben hun medewerking al toegezegd. 

 

 
OPGERICHT 1892 

Voorverkoop 
Tijdens dit bijzondere concert krijgt het publiek ook bijpassende hapjes 

voorgeschoteld en daarom is de toegangsprijs wat hoger dan we gewend zijn: 

€ 15,- (donateurs € 13,-). Om vooraf een indruk te krijgen hoeveel mensen er 

komen, zijn de toegangskaarten deze keer alleen verkrijgbaar in de 

voorverkoop. Geef je dit ook even door aan jouw persoonlijke fanclub?  

 

In Broek zijn de kaarten verkrijgbaar bij Wim Drijver, Woudweeren 17. In 

Monnickendam bij het Informatiepunt Waterland. Bestellen via de bank kan 

ook: bankrekening NL66 RABO 0310 7099 46. Tijdens de komende repetities 

kun je ook terecht bij Elly de Jong om kaarten te kopen. 

 

18 maart :  
repeteren in de kerk 

 

De gemeente heeft besloten op 

woensdag 18 maart de biblio-

theek als stemlokaal te 

gebruiken. Onze repetitie wordt 

daarom die avond verplaatst naar 

de Broeker kerk. 

 

Concert: 'Menu Musicale' 

 

 

Verder in dit nummer 
o.a.: 
 

♪ In memoriam 

Jaap Dekker 

♪ Canons bijwerken 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze koormap zit onder nr. 20 

een serie canons die de loop van de 

jaren steeds verder is uitgebreid. Ze 

hebben nog niet allemaal een 

paginanummer. Aan jullie het 

verzoek het paginanummer op alle 

bladen er even met de pen bij te 

schrijven en ze op volgorde te 

leggen. 

 

De pagina's 9 en 13 van de 

canons zingen we tijdens het 

voorjaarsconcert. Doe ze daarom  

voorlopig vóórin in de map met 

eetbare muziek. 
 

Onlangs overleed Jaap Dekker. 

Zijn overlijden bracht bij veel 

leden van ons koor herinneringen 

boven aan de periode dat Jaap 

deel uitmaakte van ons 

koorbestuur. 

 

Aanvankelijk zat Jaap in het 

koorbestuur, zonder dat hij zelf 

koorlid was. Zijn vrouw Hillie was 

al wel jarenlang koorlid en toen er 

onder de leden niemand te vinden 

was voor het penningmeesterschap, 

nam Jaap die rol op zich. Later 

ging hij ook zelf meezingen bij de 

bassen.  

 

Jaap en Hillie toonden hun grote 

betrokkenheid bij het koor. 

Jarenlang zette Jaap zich - samen 

met Cor Sanders - in om oud papier 

op te halen voor het koor. 

Medebestuursleden uit die periode 

bewaren aangename herinneringen  

Agenda 2015 
 

8 april (woensdag) 

repeteren in de kerk 

10 april (vrijdagavond) 

generale repetitie 

12 april (zondagmiddag) 

voorjaarsconcert 

4 mei (maandag) 

dodenherdenking 

20 mei 

jaarvergadering 

24 juni 

laatste repetitie voor de vakantie 

14 augustus 

vuurwerkconcert 

19 augustus 

eerste repetitie na de vakantie 

18 december 

generale repetitie 

20 december 

kerstconcert 

 

Wist je dat… 
...het niet meeviel om 

toestemming te krijgen van 

Karmac om de bibiotheek voor 

onze repetities te gebruiken? 

...dat een voorwaarde was dat we 

boeken, tijdschriften etc. niet 

zouden aanraken? 

...dat het ook de bedoeling is dat 

je bij traktaties zelf de papiertjes 

en eventuele kruimels even 

opruimt? 
 

NIEUWLAND 25 

BROEK IN WATERLAND 

TEL. 020 - 403 1414 

In memoriam Jaap Dekker 

aan de vele gezellige vergaderingen 

bij Jaap en Hillie ('een zoete inval'). 

Ook nadat Hillie was overleden en 

Jaap niet meer bij het koor zong, 

bleef hij het koor behulpzaam.  

 

Jaap, bedankt! 

 

Orde in de canons 
pagina titel 

20-01 Come with me 

20-02 Rock my soul 

20-03  V'amo di core 

20-04 Ding dong bell 

20-05 Dona nobis pacem 

20-06 Whenever I marry 

20-07 Ja und Nein 

20-08 Good Evening 

20-09 Viva, viva 

20-10 Geniet van de lente 

20-11 De Broek van Broek 

20-12 Essen und trinken 

20-13 Zakje patat 

Welkom! 
Jan de Klerk versterkt sinds 

januari onze bassen. Jan, van 

harte welkom bij het koor! 

 

illustratie: bedankkaart fam. Dekker 


