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Agenda 

31 maart (donderdag) 

20.00 uur, Dorpshuis Z'woude 

extra repetitie 

14 april (donderdagavond) 

20.00 uur, Broeker kerk 

generale repetitie 

16 april (zaterdagavond) 

aanvang 20.00 uur 

concert met de Fanfare  

4 mei (woensdag) 

19.15 uur aanwezig 

dodenherdenking 

16 mei (2e pinksterdag) 

korenfestival Concertgebouw 

11 juni (zaterdag) 

Rabo sponsorfietstocht 

29 juni 

laatste repetitie voor de vakantie 

10 augustus 

eerste repetitie na de vakantie 

12 augustus 

vuurwerkconcert 

 

 

 DE LEKKERSTE PANNENKOEK  

EET JE IN BROEK! 
 

TELEFOON: 020 - 4031525 
 

RABO Fietstocht 
Op zaterdag 11 juni organiseert de Rabobank Waterland een Fiets 

Sponsortocht waarbij 250 euro bij elkaar kunnen fietsen. Met dit 

sportieve evenement wil de bank laten zien dat ze het lokale 

verenigingsleven een warm hart toedragen.  

Een sportieve en gezellige dag, het versterken van de clubgeest en ook nog 

geld verdienen voor de clubkas: dat wil de Rabobank met deze sponsortocht 

bereiken. Per deelnemer ontvangen we 25 euro tot een maximum van 10 

deelnemers. Deelnemers hoeven niet specifiek leden te zijn. Ook partners, 

familieleden of vrienden die bereid mee te doen namens ons koor, zijn van 

harte welkom. 

Zeevangroute 

Er zijn drie routes van gemiddeld 35 kilometer lang. Een aantal musea opent 

die dag speciaal de deuren, zodat je het sportieve met het culturele kunt 

combineren; er is genoeg tijd om onderweg een tussenstop te maken. 

Tijdens de route moet je langs verschillende stempelposten, en alle 

deelnemers van één vereniging moeten starten en eindigen bij dezelfde 

stempelpost. Wij hebben ons koor aangemeld voor de Zeevangroute met als 

startpunt de Grote Kerk in Edam. Starten kan vanaf 09.00 uur en om 15.00 

uur moeten de stempelkaarten ingeleverd zijn. 

Naam 

SINDS 1892 

 

Aanmelden 

Elly de Jong coördineert de 

fietstocht, geef bij haar uiterlijk 

12 mei op of je meedoet. Is de 

afstand naar het startpunt 

(Edam) een bezwaar, laat dat 

dan aan Elly weten: misschien 

kan ze een busje regelen om een 

paar fietsen naar het startpunt te 

brengen. 

 

 

 

Bij het concert op zaterdagavond 16 

april is ons koor te gast bij de 

Fanfare Zuiderwoude, die het 

concert organiseert. De organisatie 

kan dus wat afwijken van wat wij 

gewend zijn. 

Concert 16 april met de fanfare 
 

Onze concerten organiseren wij meestal zelf en daarbij nodigen we 

doorgaans ook gasten uit, een ander koor of een muziekensemble. Deze keer 

zijn de rollen omgedraaid: wij zijn gevraagd mee te werken aan het 

voorjaarsconcert van de fanfare. Dat is even wennen, tijdstippen zijn anders 

dan wij gewend zijn en zo ging het bijvoorbeeld mis met het doorgeven van 

de tijdstip van de generale repetitie. Ze staan nu correct in de agenda! 

 



   

Carina Wingen 
Carina stuurde een reactie naar aanleiding van de 

bloemen en kaart die ze onlangs van ons koor 

kreeg. Enkele regels daaruit: 

"Willem bracht mij gisteren een prachtig boeket dat 

nu heel mooi staat te wezen op mijn speciale 

bloementafel. Heel veel dank daarvoor. Het is een 

lust voor het oog en het fleurt me op. Jullie 

bedoeling is dus helemaal gelukt. Ook de 

hartverwarmende woorden op de kaart zijn fijn om 

te lezen. En natuurlijk veel succes toegewenst voor 

het optreden in het Concertgebouw." 

Carina, we wensen je van harte een voorspoedig 

herstel toe! 
 

Concertgebouw 
Tijdens het korenfestival van onze korenbond  

KBZON, op 16 mei in het Concertgebouw, zingt ons 

koor een keuze uit ons thema 'Menu Musicale'.  

In het festivalprogramma is ook tijd ingeruimd voor 

twee 'Sing Alongs', waarbij alle aanwezige koren 

gezamenlijk zingen onder leiding van dirigent Martin 

van der Brugge. 

 

Musical-Pop Cross Over 

Onder de naam 'Musical-Pop Cross Over' zullen om 

13:30 uur in de grote zaal van het Concertgebouw alle 

koren samen drie werken zingen:  

 'O Fortuna' uit de Carmina Burana 

 Thank You For The Music (bekend van Abba) 

 'Gloria' uit de Misa Criola 

Afsluiting met Tania Kross 

Om 16.30 uur wordt het programma van het festival 

afgesloten met nog een 'Sing Along'. Dan zingen alle 

koren samen met zangeres Tania Kross twee delen uit 

de opera Carmen van George Bizet: Habanera en 

Chanson Bohemien.  

 

Meer over 16 april 
Het programma voor het concert op 16 april wordt 

komende week wordt vastgesteld in overleg met de 

fanfare, de exacte volgorde krijg je daarna zo snel 

mogelijk. Ook de tijdstippen waarop je aanwezig moet 

zijn (zie agenda) zijn nog onder voorbehoud. 

Dresscode  

Onderstaande outfit willen we graag vooraf even 

uitproberen, daarom svp aantrekken naar de generale 

repetitie op 14 april. 

 Dames: zwarte broek, rok of jurk (benen ook zwart 

bedekt). Zwart jasje met lange of 3/4 mouwen. 

Daaronder een effen bloes, shirt of topje in een felle 

kleur.  

 Heren: zwarte broek, zwart jasje, wit overhemd en 

een effen stropdas in een felle kleur. Heb je die niet, 

laat het dan even weten zodat je een stropdas kunt 

lenen van iemand anders. 

 

4 mei 
De programmavolgorde wordt later bekend, maar dit is 

de muziek die wij gaan zingen: 

12 Lead Me, Lord 

60 Veni Jesu 

18  Lied van de vrede (met het Broekerhavenkoor) 

42 Dans nos obscurités (als achtergrond bij de 

schoolkinderen) 
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Cecile Roovers 
De koorcoaching door Cecile zit er op, en een 

samenvatting van haar tips heb je ondertussen 

gekregen. Dit schreef ze in haar begeleidende 

briefje:  

"Veel plezier en dank voor jullie betrokken 

werkhouding en… IK KOM TERUG.  

Hartelijke groet, Cecile Roovers 

PS: Als iemand iets kwijt wil over de bijeenkomsten 

met mij die ik op mijn site kan zetten als 

referenties... dan heel graag. Bij voorbaat dank." 


