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Zes jubilarissen in het zonnetje 
Op 18 mei werden in het Broeker Huis maar liefst zes jubilarissen van 

ons koor in het zonnetje gezet: vier koorleden die 25 jaar lid zijn en twee 

die zelfs al 40 jaar bij het koor zingen.  

 

 

Na de pauze werd de repetitie ingeruild voor een gezellig samenzijn om het 

glas te heffen op de bereikte mijlpalen. Maar voordat het zover was, zette 

wethouder Gabriëlle Bekhuis de huldiging kracht bij door de jubilarissen een 

speciale oorkonde te overhandigen. Voorzitter Trudy Kunst sprak de 

jubilarissen toe en ze richtte zich daarbij eerst tot Nel Slegt en Ans Sluiters, 

die beiden de 40 jaar hebben volgemaakt.  

Belangrijke rol in het koor 

In haar toespraak besteedde Trudy ondermeer aandacht aan het feit dat ze 

allebei behalve als trouwe zangers ook in andere opzichten een belangrijke 

rol in het koor vervullen. Ans was in het verleden twaalf jaar voorzitter van 

het koor en zowel zij als Nel Slegt maken ook nu nog steeds deel uit van de 

muziekcommissie. Nel beheert bovendien de muziekbibliotheek, dankzij 

haar beschikken de koorleden steeds op het juiste moment over de juiste 

bladmuziek en dat is een flinke klus. Nel en Ans werden na het uitreiken van 

de oorkondes en de bijbehorende bloemen enthousiast door het hele koor 

toegezongen met een tekst die door Mieke van Drimmelen was geschreven 

en die speciaal op hen was toegesneden.  

25-jarige jubilarissen 

Daarna werden de vier 25-jarige jubilarissen gehuldigd: Gré Louw, Mieke 

Sanders, Elly de Jong en Wim Drijver. Ook zij werden toegesproken en met 

een toepasselijke tekst toegezongen. Zij gingen allen van start bij het koor 

kort voordat het 100-jarig bestaan op grootse wijze werd gevierd, en daaraan 

werden tijdens de borrel die volgde verschillende leuke herinneringen 

opgehaald. 

SINDS 1892 

Agenda 

29 juni 

laatste repetitie voor de vakantie 

10 augustus 

vuurwerkrepetitie in de bieb? 

12 augustus 

vuurwerkconcert? 

 

17 augustus 

eerste gewone repetitie 

na de vakantie 

 

16 december  
(vrijdagavond) 

generale repetitie 

 

18 december  
(zondagmiddag) 

kerstconcert 

 

21 december  
(woensdagavond) 

kerstsamenzang 

 

 DE LEKKERSTE PANNENKOEK  

EET JE IN BROEK! 
 

TELEFOON: 020 - 4031525 
 

V.l.n.r.: Nel Slegt, Gré Louw, Wim Drijver, wethouder Gabriëlle Bekhuis, Mieke Sanders, 

Ans Sluiters, Elly de Jong (foto: Jan Snieder) 



Vuurwerkconcert?  
Laat ons koor tijdens de Boeker feestweek ook dit 

jaar weer de nodige meezingers over het Havenrak 

schallen? 

Het is nog niet zeker. De boot waarvan we jaarlijks 

gebruik konden maken is namelijk wellicht niet 

beschikbaar en een mogelijk alternatief is nog niet rond. 

De komende weken informeren we je via de mail of 

telefonisch of we - voorafgaand aan het vuurwerk - weer 

het Havenrak opgaan. Zet wel de data in je agenda: 

 woensdag 10 augustus om 20.00 uur voor de repetitie 

in de bibliotheek.  

 vrijdag 12 augustus vanaf 21.00 uur voor het concert. 

Houd je mailbox dus in de gaten, we zullen je zo snel 

mogelijk informeren. 

 

 

Rabo fietstocht 
Op zaterdag 11 juni deed een afvaardiging van ons 

koor mee met de fietstocht die door de Rabobank op 

touw was gezet. 

Onze ploeg reed de Zeevangroute en het werd niet alleen 

een gezellige tocht, ook werd het aardige bedrag van 

€ 250,- voor ons koor bij elkaar gereden. 

Het minimum van tien fietsers werd op het nippertje 

gehaald dankzij verschillende niet-koorleden die zich bij 

onze ploeg hadden aansloten.  

 

 

Broeker Markt 15 augustus 
Onze vertrouwde KoorKraam is weer present op de 

markt om met de tombola onze kas te spekken. Jacinta is 

opnieuw bereid om de kar te trekken. Daar zit voor haar 

nogal wat werk aan vast, ze rekent op veel helpers! 

Koormappen uitdunnen 
Heb je genoeg van die zware koortas? Je kunt hem in 

de vakantie flink uitdunnen.   

Lever tijdens de eerste repetitie na de vakantie 

onderstaande liedjes in bij Nel Slegt.  

010 Ave verum 

012 Lead me Lord 

018 Lied van de vrede 

022A Morning has broken 

024 Freut euch und singet 

027 Gloria uit Missa Criolla 

030 Thank you for the music 

031 Amsterdamse grachten 

032 Into my heart 

039 Du Hirte Israëls 

040 All around my hat 

042 In Pace 

057 The three fishers 

058 Sta ik ergens op een dijk 

063 Sweet and low 

064 O Shenandoah 

071 Zum Sanctus, Deutsche Messe 

073G Kleine café aan de haven 

073H Hoscha wenn wolln wir fröhlich sein 

 

Menu Musicale 

Verder is het de bedoeling dat je het complete mapje 

'Menu Musicale' inlevert. Los of ingebonden, dat maakt 

niet uit.  

Leg de muziek svp wel even op nummervolgorde, dat 

scheelt veel werk bij het opruimen! 

 

 

Simon Honingh overleden 
Op 17 mei jl. is Simon Honingh overleden. Simon zong 

vele jaren als tenor bij ons koor, samen met zijn vrouw 

Christien. Toen zij gezondheidsproblemen kreeg moest 

ook hij stoppen, maar na haar overlijden kon hij toch nog 

weer enkele jaren bij het koor zingen.  

Namens het koor waren Elly en Trudy bij de 

crematieplechtigheid aanwezig. 
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De weggefietste calorieën werden onderweg met appeltaart weer 

aangevuld. Corrien maakte de foto. 

 


