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Wisseling voorzitterschap 
Afgelopen maart, tijdens de jaarvergadering, veranderde ons koor-

bestuur van samenstelling. Na een voorzitterschap van 11 jaar 

overhandigde Mieke van Drimmelen de voorzittershamer aan Trudy 

Kunst. Hoog tijd voor een verslagje. 

Trudy sprak Mieke toe en haalde herinneringen op aan haar start als 

bestuurslid/voorzitter in 2005, nadat de toenmalige dirigent, voorzitter en 

secretaris vrijwel gelijktijdig waren afgetreden.  

Communicatie en sfeer 

Gelukkig bleek al gauw dat Mieke als voorzitter en Trudy als secretaris elkaar 

goed aanvulden en dat ze dezelfde gedachten hadden over de invulling van 

hun bestuursrol: streven naar open communicatie en een gezellige sfeer in het 

koor. 

Mieke overhandigt de voorzittershamer aan Trudy. 

Mieke blinkt daarnaast uit in het bedenken van leuke ideeën, een paar 

voorbeelden daarvan zijn de gezellige lustrumfeesten in de kerk en tal van 

mooie jaarlijkse kerstkaarten voor de koorleden. Trudy toonde zich in haar 

speech blij dat Mieke veel tijd en energie heeft gestoken in het regelen van 

haar opvolging, ondanks haar verhuizing naar Hilversum. Als dank kreeg 

Mieke een fotokaart met een mozaïek vol herinneringen aan 11 jaar 

voorzitterschap, naast een cadeaubon en een bos bloemen. 

Leuke ploeg 

Mieke had zelf ook een dankwoord: het voorzitterschap leek haar aanvankelijk 

een lastige rol, maar ze keek er positief op terug, met een leuke ploeg. Naast 

Wim Drijver kwam ook Elly bij het bestuur, die de financiën overnam en dat 

heel goed doet, vervolgens Loes en ondertussen was Trudy er om de puntjes 

op de 'i' te zetten. En sinds kort ook Willem de Vries als nieuwe secretaris. 

Mieke vertelde dat ze de samenwerking met het bestuur, Gerarda en Corrien 

als heel prettig heeft ervaren en had daarom een cadeautje voor iedereen, een 

stemvork met de inscriptie: "Houd de stemming erin!" 

SINDS 1892 

Agenda 

16 december  
(vrijdagavond) 

generale repetitie 

 

18 december  
(zondagmiddag) 

kerstconcert 

 

21 december  
(woensdagavond) 

kerstsamenzang 

 

11 januari 

1e repetitie na de vakantie 

 

7 april 

(vrijdagavond) 

generale repetitie 

 

9 april 

(zondag) 

jubileumconcert 125-jarig bestaan 

'Diner Chantant' 

 

4 mei 

dodenherdenking 

 

 

 DE LEKKERSTE PANNENKOEK  

EET JE IN BROEK! 
 

TELEFOON: 020 - 4031525 
 



Kerstconcert 2016 
Voor ons komende kerstconcert staat de Missa Brevis van 

Jacob de Haan op het programma. Tijdens het afgelopen 

voorjaarsconcert zongen we uit deze mis al twee delen, het 

Kyrie en Benedictus, nu gaan we hem in zijn geheel zingen. 

We zingen de mis samen met Gemengd Koor Sint Caecilia, 

Gerarda's kerkkoor. Als het lukt zullen enkele mannen van 

Caecilia al ruim vóór het concert met ons meerepeteren, om 

onze mannenpartijen ook tijdens de repetities de nodige 

versterking te bezorgen. Het Caeciliakoor zong deze mis bij de 

afgelopen kerstviering in Monnickendam en de muziek ligt bij 

hen dus nog vers in het geheugen.  

Ons koor zong de mis voor het laatst in 2008, destijds met 

begeleiding van een blaasensemble. Deze keer neemt Corrien 

op de piano de begeleiding voor haar rekening. 

Oefenbestanden per partij vind je op internet via deze link: 

http://www.jacobdehaan.com/missabrevis.htm  

Verder staan a.s. kerst ook weer verschillende 'losse' 

kerstliederen op het programma, zowel door ons eigen koor als 

door Caecilia. 

 

 

 

The Winter Rose 
In 2017 is het kerstconcert tevens 

de afsluiting van ons jubileum-

jaar. Dan zingen we de kerst-

cantate 'The Winter Rose' in zijn 

geheel, compleet met solisten en 

begeleiding. 

Voor de solistenpartijen (sopraan 

en bariton) hebben Andrea Vos en 

Yan Bijpost hun medewerking 

toegezegd. Verder willen we voor 

deze uitvoering in 2017 op 

projectbasis versterking zoeken voor ons koor, met name bij de 

mannen.  

Dit jaar staan (net als vorig jaar) alvast twee delen uit de 

Winter Rose op ons kerstprogramma. Op die manier werken 

we wat vooruit en is de cantate volgend jaar niet helemaal 

nieuw voor ons.  

Oefen cd 

Je hebt twee cd's ontvangen: één cd met een volledige 

uitvoering van The Winter Rose, daarna volgde nog een cd met 

oefenpartijen per stemsoort. De verschillende partijen zijn 

daarop ingezongen door een dirigent die het werk een paar jaar 

geleden heeft uitgevoerd. Toegegeven, het klinkt niet mooi. 

Toch hopen we dat je met deze cd thuis gaat oefenen om je 

partij wat sneller onder de knie te krijgen.  

Bladmuziekboekje 

Het boekje met de originele bladmuziek willen we graag zo 

netjes mogelijk houden. Maar de uitgever vond blijkbaar 

kostenbesparing belangrijker dan leesbaarheid, de notenbalken 

springen per partij voortdurend heen-en-weer, nu eens gesplitst 

en dan weer samengevoegd. Daarom adviseren we je jouw 

eigen partij wel duidelijk te markeren. En je moet natuurlijk 

aantekeningen kunnen maken; gebruik hiervoor een (zacht) 

potlood. 

Tombolala 
In augustus stond ons koor weer met een kraam op de 

Broeker Markt om met de verkoop van tombolaloten de 

koorkas te spekken.  

Jacinta stond het hele jaar door klaar om prijzen in ontvangst te 

nemen en een plekje in haar huis te geven, ze zorgde ervoor 

dat er lootjes waren, sjouwde karren vol spullen van huis naar 

de markt en was vrijwel de hele dag bij de kraam aanwezig. 

Gelukkig kreeg ze hulp van diverse andere koorleden (allen 

dank!), maar Jacinta verdient extra hulde voor het trekken van 

de kar!  

De opbrengst was € 701,30. Een mooi bedrag, vooral omdat 

het op de markt wat minder druk was dan andere jaren. 

Een afvaardiging van ons koor liet tijdens de markt een paar 

keer van zich horen. Als toevallige voorbijganger zong ook Rie 

Beets enthousiast haar partijtje mee.  

(foto: Corrien van Dam) 
 

 

 

Wist je dat… 

…Ons koor tijdens de collecte van het Prins 

Bernhardfonds (eind mei) het mooie bedrag van € 925,33 

heeft opgehaald? 

…wij daarvan de helft (dus € 462,67) hebben ontvangen 

en dat we onze collectanten daarvoor hartelijk willen 

bedanken! 

…Dat Erica IJssel langzaam weer herstellende is? 

…en dat Ria Gouweleeuw met een nieuwe knie en 

ondanks een recente misstap toch weer haar vertrouwde 

plekje kan innemen? Fijn dat je terug bent, Ria! 
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