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Programma 16 april 
Voor het concert op 16 april met de fanfare is de indeling van het 

programma vastgesteld in overleg met Fanfare Zuiderwoude, die het 

concert organiseert.  

Het programma is in blokjes ingedeeld, waarbij ons koor en de fanfare elkaar 

afwisselen. We blijven op het podium zitten als de fanfare speelt. Hieronder 

staat onze muziekvolgorde. Bij de muziekstukken met F worden we begeleid 

door één of meer blazers van de fanfare. 

--   Missa Brevis (F):  

 Kyrie en Benedictus 

Fanfare 

24 Freut euch und Singet 

22 Morning Has Broken 

57 The Three Fishers 

64 O Shenandoah (F) 

Fanfare 

21 Noyana 

40 All Around My Hat (F) 

29 Molly Malone (F) 

Fanfare 

Pauze 

1. Tourdion 

2. Kartoffelkantate 

3. Banquetfugue 

Fanfare 

30 Sta ik ergens op een dijk (F) 

4. Lasst uns fahren 

6. Boelbe 

5. Viva, Viva 

37 As Long As I Have Music 

Fanfare 

31 Aan de Amsterdamse grachten (F) 

 

 

 

Repeteren op 26 april en 4 mei 
Zowel Koningsdag als de 4 mei-herdenking vallen dit jaar op 

woensdag, maar we hebben in de aanloop naar 4 mei en daarna het 

Concertgebouw onze repetitietijd hard nodig. De repetitie van 

woensdag 27 april (Koningsdag) is daarom verschoven naar dinsdag 

26 april.  

De repetitie van 4 mei begint na afloop van de plechtigheid: je wordt 

verzocht na het koffiedrinken in de kerk naar het Broeker Huis te gaan, 

we hopen dat we dan in het Broeker Huis om 20.45 met de repetitie 

kunnen starten (zonder pauze).  

Rie Beets 

SINDS 1892 

Agenda 

14 april (donderdagavond) 

19.30 uur aanwezig, Broeker kerk 

generale repetitie 

16 april (zaterdagavond) 

19.00 uur aanwezig 

concert met de Fanfare  

4 mei (woensdag) 

herdenkingsplechtigheid  

19.15 uur aanwezig 

aansluitend: repetitie 

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 

13 augustus 

Broeker markt 

 

 

 DE LEKKERSTE PANNENKOEK  

EET JE IN BROEK! 
 

TELEFOON: 020 - 4031525 
 

Dresscode  

Onderstaande outfit willen we 

vooraf uitproberen, daarom graag 

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 herdenking 

De samenwerking met de schoolkinderen van groep 8 

tijdens de herdenkingsplechtigheid werd de vorige jaren 

erg gewaardeerd, en staat daarom ook nu weer op het 

programma met Dans nos obscurités. 

Ons koor zingt zelf twee muziekstukken (Lead Me Lord 

en Veni Jesu) en daarnaast zingen we samen met het 

Broekerhavenkoor Het Lied van de vrede.  

De juiste volgorde vind je die avond in het programma-

boekje, maar dit is de muziek die in je map moet zitten: 

12 Lead Me, Lord 

60 Veni Jesu 

18  Lied van de vrede (met het Broekerhavenkoor) 

42 Dans nos obscurités (als achtergrond bij de 

declamatie door de schoolkinderen) 

 

Kleding 

- zwarte broek of rok 

- bloes of overhemd wit 

- armen en benen bedekt 

 

 

 

 

Broeker Markt 
Tijdens de Broeker feestweek nemen we op 13 

augustus ons vertrouwde plekje op de zaterdagse 

jaarmarkt weer in.  

Vanuit de kraam proberen we met de traditionele 

tombola de koorkas te spekken en Jacinta is opnieuw 

bereid om die kar te trekken.  

Prijsjes verzamelen 

Voor de tombola zijn veel prijzen en prijsjes nodig. Dit is 

dé gelegenheid om wat - voor jou overbodige - 

aardigheidjes een nieuwe bestemming te geven. Liggen 

er nog onderdelen van een kerstpakket? Prijsjes van een 

andere tombola? Goedbedoelde cadeautjes van een verre 

vriend die helaas jouw smaak niet kende? Kijk dus eens 

goed rond in huis, inspecteer desnoods je kasten…  

Alles wat nieuw en ongebruikt is kun je inleveren bij 

Jacinta! 

KleinKoor 

De afgelopen jaren zong een aantal koorleden tijdens de 

Broeker markt een paar keer en op verschillende locaties 

een kleine selectie uit ons repertoire. Een mooie manier 

om een beetje aan onze bekendheid te werken. Wil je 

meezingen? Laat dat dan even weten aan Wim Drijver, 

hij coördineert dit gelegenheidskoor. 

Contributiebetaling 
In de jaarvergadering is besloten dat de contributie met 1 

euro per maand wordt verhoogd, vanaf 1 mei is de 

contributie € 16,- per maand. Wil je hiermee rekening 

houden met je (automatische) betalingen? Mocht je 

hierover vragen hebben, dan kun je terecht bij Elly de 

Jong. 

 

 

Erica, beterschap! 
Erica IJssel is gelukkig weer uit het ziekenhuis 

ontslagen. Erica, we wensen je van harte een 

voorspoedig verder herstel toe! 

 

 
 

1,7 miljoen koorzangers 
Het Europese netwerk van korenorganisaties 

verzamelde beschikbare gegevens en statistieken over 

Europese koren en ensembles. 

Uit de berekeningen bleek dat op het Europese continent, 

inclusief Rusland, in totaal 37 miljoen mensen in 1 

miljoen koren zingen. Nederland heeft daarin een flinke 

bijdrage: 10,7 procent van de Nederlanders (ofwel ruim 

1,7 miljoen) zingt in een koor, professioneel of als 

amateur. Dat is net iets minder dan Oostenrijk, daar is 11 

procent van de bevolking koorzanger. De onderzoekers 

concluderen dat Nederland inderdaad bij de landen hoort 

met de hoogste deelname aan koren.  

Ook naar het koorleven in de VS is onderzoek gedaan. 

Daaruit blijkt dat ruim 42 miljoen Amerikanen in een 

koor zingen - zo rond de 14 procent van de bevolking. 

Drie procent meer dan Nederland.  

[bron: nrc.next] 
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