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Noteer alvast: 
 
 

Kerstconcert 
 

23 december 2018 
aanvang 14.30 uur 
in de Broeker Kerk 

 
 

Voorjaarsconcert 
 

26 mei 2019 
in de Broeker Kerk 

 
 

 

 
OPGERICHT 1892 

Kerstconcert 23 december 
met Edams Mannenkoor  
 

 

Op deze zondagmiddag voor kerst kunt u zich laten onderdompelen in de 

kerstfeer met een mix van oude en nieuwe muziek. Nu eens verstild, dan 

weer vrolijk. Er komen bekende kerstliederen voorbij, maar we zingen ook 

graag verborgen pareltjes. En dat alles rondom een terugkerend thema: 

'Alleluia!' 

Mannenkoor Excelsior uit Edam is dit kerstconcert bij ons te gast en ook zij 

zingen muziek die helemaal bij de kerst past.  

 

Alstublieft,  
hier is onze speciale KoorKrant voor u als donateur van het Gemengd 

Koor Broek in Waterland. 

Wij waarderen uw betrokkenheid bij ons koor en geven u graag alvast 

een vooruitblik op ons komende kerstconcert. Het wordt tevens het 

afscheidsconcert van onze dirigent Gerarda Bloem. Ook kijken we terug 

op het afgelopen jubileumconcert, dat mede dankzij uw bijdragen een 

enorm succes werd. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

Kerstmuziek, kaars-

licht en kerstbrood: 

de ingrediënten van 

ons kerstconcert in 

de Broeker Kerk op 

23 december. 



 

Via de bank 

Hebt u uw donateursbijdrage niet 

aan de deur betaald? Dan 

verzoeken wij u vriendelijk om 

het bedrag via de bank aan ons 

over te maken. 

Uw bijdrage van € 7,50 voor 

2018-2019 zien wij graag 

tegemoet op bankrekening:  

NL66 RABO 0310 7099 46  

t.n.v. Gemengd Koor Broek in 

Waterland, met vermelding 

'donateur'. 

Terugblik: jubileumconcert 
met The Winter Rose 
Het jubileumjaar 2017 (het koor bestond 125 jaar) werd afgesloten 

met een geslaagde en feestelijke uitvoering van 'The Winter Rose' 

van componist Joseph Martin.  

Jarenlang werkten we stukje bij beetje aan het instuderen van deze 

kerstcantate. Dankzij de prachtige compositie, in Nederland nog vrijwel 

niet eerder uitgevoerd, was dat geen straf en het resultaat mocht er zijn! 

Solisten waren Andrea Vos, Hilda Raasing en Yan Bijpost. Met de 

bijdragen van onze donateurs, veel Waterlandse sponsors en het Prins 

Bernhard Cultuurfonds kon bovendien voor deze speciale gelegenheid 

een begeleidingsorkest samengesteld worden waarmee deze kerstcantate 

extra mooi tot zijn recht kwam. 

Al met al kijkt ons koor tevreden en met een voldaan gevoel terug op een 

geslaagd, feestelijk kerstconcert.  

De koorleden hebben vervolgens het 125-jarig bestaan van het koor op 

passende wijze onderling gevierd met een educatieve, zonnige en 

gezellige vaartocht op de waddenzee. 

Afscheid dirigent 
Gerarda Bloem 
Het komende kerstconcert wordt 

tevens een afscheidsconcert voor 

dirigent Gerarda Bloem. 

Gerarda dirigeerde ons koor sinds 

2010. Onder haar leiding beleefden 

we verschillende hoogtepunten, zoals 

in 2012 de Tsjechische Mis en 

afgelopen jubileumjaar niet alleen de 

jubileumuitvoering met The Winter 

Rose, maar ook een feestelijk Diner 

Chantant. 

Tijdens de repetities was het vaak 

hard werken en als een uitvoering 

dichterbij kwam kon de spanning 

soms aardig oplopen. Maar dankzij 

het vrolijke enthousiasme van Gerarda 

ging dat altijd in een ongedwongen en 

plezierige sfeer!     

Gemengd Koor  
Broek in Waterland 

Secretariaat: Willem de Vries   

telefoon:  020 - 403 3064 

e-mail: zingen@broekerkoor.nl 

website:  www.broekerkoor.nl 

Zin in zingen? 
Iedereen is welkom om bij ons te komen zingen. Het komende 

kerstconcert is een ideale gelegenheid voor een kennismaking met ons 

repertoire. 

Notenlezers en niet-notenlezers, iedereen is welkom!  

Ben je beginner? Dan is januari een mooi instapmoment, want dan gaan we 

nieuwe muziek instuderen.  

Onze repetities verlopen in een ongedwongen sfeer met ruimte voor een 

vrolijke noot. Je bent er echt een avondje helemaal uit!  

De repetities zijn wekelijks op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in de 

bibliotheek bij het Broeker Huis, Leeteinde 16.  

 Kom eens langs! 

Proef de sfeer, zing mee en ontdek hoe ontspannend zingen is. 


