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OPGERICHT 1892 

Binnenkort gaan we weer met zangcoach Cecile Roovers aan de slag om 

te werken aan de klank en uitstraling van ons koor. Deze keer zijn het 

twee dagdelen - een zaterdagochtend en een hele woensdagavond - 

waarin Cecile iedere stemgroep een uur apart neemt. Hieronder vind je 

de indeling die we daarvoor gemaakt hebben.  
 

zaterdag 27 februari 
 sopranen aanwezig om 10.00 uur, mannen + alten om 11.00 uur 

 

stemvorming met Cecile in de tuinzaal gezamenlijk repeteren in de grote zaal 

10.00 sopranen - 

11.00 alten 11.00 mannen + sopr. (met Gerarda) 

- 12.00 allen (met Cecile,tot 13.00 uur) 

 

woensdag 16 maart 
 allen aanwezig om 19.00 uur 

 
stemvorming met Cecile in de tuinzaal gezamenlijk repeteren in de bieb 

19.00 mannen 19.00 sopranen + alten (met Gerarda) 

en daarna repeteren we met z'n allen met Cecile verder tot 22.00 uur in de bieb. 
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Onze korenbond KBZON is volop 

bezig met de voorbereidingen voor 

het Koninklijk Korenfestival op 16 

mei 2016 (tweede  pinksterdag).  

Het programma wordt om 11.00 

uur geopend en eindigt om 17.00 

uur. 

Na de opening, waarin componist-

dirigent Merlijn Twaalfhoven een 

belangrijke rol speelt, volgen tot 

15.30 uur de optredens van koren in 

de verschillende zalen van het 

concertgebouw. Tussendoor zijn er 

Stemvorming met Cecile Roovers 

 DE LEKKERSTE PANNENKOEK  

EET JE IN BROEK! 
 

TELEFOON: 020 - 4031525 
 

ook andere activiteiten, zoals een scratch met dirigent Martin van Brugge, 

een kinder-minimusical, workshops en een informatiemarkt. 

Tania Kroes 

Het programma wordt afgesloten met een optreden van zangeres Tania 

Kross (ambassadrice van de KBZON) met delen uit de opera 'Carmen' van 

Bizet, samen met alle aanwezige koren. 

Voor de uitvoeringen zijn 9 zalen beschikbaar: Grote zaal, Koorzaal, Kleine 

zaal, Pleinfoyer, Spiegelzaal, Dirigentenfoyer, Solistenfoyer, Balkonfoyer & 

Julianafoyer. De organisatie bepaalt in welke zaal ieder koor zingt. Geen 

garantie dus dat we in 'de' bekende grote zaal zullen zingen. Maar wel een 

unieke gelegenheid om in het Concertgebouw te zingen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je onze nieuwe website al bekeken? De site 

heeft nu ook speciale pagina's voor koorleden. 

Onze oude website was vooral bedoeld voor 

buitenstaanders, met informatie over onze concerten 

en over het lidmaatschap van het koor. Op de huidige 

website vind je daarnaast ook speciale informatie voor 

koorleden, zoals linkjes naar oefenmuziek, uitgebreide 

Rie Beets 

Na een actief koorlidmaatschap van ruim 36 jaar, 

lukt het Rie Beets helaas al geruime tijd niet meer 

om bij ons koor te zingen en ze is inmiddels 

definitief gestopt. Toch wil ze haar lidmaatschap 

niet opzeggen, daarvoor is haar betrokkenheid bij 

ons koor te groot.  

Rie, we missen je; als een goedgehumeurd en trouw 

koorlid, maar ook als een heel actief lid met hart 

voor het koor. Hartelijk dank voor je inzet al die 

jaren!  

 

Jan van Huystee 

Tijdens onze repetitie van 10 februari nam Jan van Huystee afscheid van ons 

koor.  Met pijn in het hart, dat was duidelijk. Een citaat uit zijn brief aan het 

bestuur:  

"De woensdagavond heb ik altijd mooi en leuk gevonden. Het was mijn avond 

om de schoonheid van klank en harmonie mee te maken en er zelf een steentje 

aan bij te dragen." …. "Het is jammer ik had nog jaren met jullie door willen 

gaan, maar de realiteit zegt 'stoppen'. Ik wens jullie, het hele koor, nog vele 

jaren met prachtige muziek en uitvoeringen toe. Zeker kom ik altijd als 

publiek naar jullie luisteren en bewonderen." 

Jammer, Jan, ook wij hadden jou graag nog jaren als koorgenoot tussen ons 

willen hebben! 

 

Jaarprogramma 
 

27 februari (zaterdag) 

10.00-13.00 uur 

stemvorming 

 

16 maart (woensdag) 

19.00-22.00 uur 

stemvorming 

 

30 maart 

jaarvergadering 

 

14 april (vrijdagavond) 

generale repetitie 

 

16 april (zaterdag) 

concert met Fanfare Zuiderwoude 

 

4 mei 

dodenherdenking 

 

16 mei (2e pinksterdag) 

korenfestival Concertgebouw 

 

29 juni 

laatste repetitie voor de vakantie 

 

10 augustus 

eerste repetitie na de vakantie 

 

16 december (vrijdag) 

generale repetitie 

 

18 december 

kerstconcert 

 

 

NIEUWLAND 25 

BROEK IN WATERLAND 

TEL. 020 - 403 1414 

Afscheid 

Nieuwe website 

fotoseries van onze kooractiviteiten en een archief met de 

laatste KoorKranten.  

Inloggen 

Voor de pagina's voor koorleden moet je wel even 

inloggen. In januari heb je hierover een mailtje van Willem 

de Vries ontvangen, maar hieronder staat het ook nog een 

keer op een rijtje: 

 www.broekerkoor.nl 

 gebruikersnaam:  je e-mailadres 

 password:  Sinds1892 

Is er nieuws? 

Als er iets nieuws gepubliceerd wordt op de speciale 

pagina's voor koorleden, zullen we jullie daarover met een 

mailtje informeren. 

 

 


