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Kerstconcert 
 

Met mooie muziek, 

kaarslicht en kerstbrood 

brengen we u graag in de 

stemming voor de kerst. 

 22 december 2018 

 aanvang 15.30 uur 

 in de Broeker Kerk 

 

 
 

 

Korting voor donateurs  

Als donateur krijgt u voor twee 

personen korting op de 

toegangsprijs van onze 

concerten. Vergeet dus uw 

donateurskaart niet als u 

kaarten koopt.  

De donateursbijdrage voor 

2020 is € 7,50. 

 

 
OPGERICHT 1892 

Kerstconcert 22 december 
met Breedkoor uit Amsterdam  
 

 
Klassiek en af en toe wat lichter: zo kun je de muziek van ons koor 

omschrijven en dat is ook wat wij u tijdens ons komende kerstconcert graag 

voorschotelen. Onder leiding van dirigent Joep van der Oord zingen we een 

gevarieerd programma van meer en minder bekende kerstliederen, aangevuld 

met andere muziek die helemaal bij de kerstsfeer past. 

Bij ons te gast is deze keer het Breedkoor, een vrouwenkoor uit Amsterdam-

Noord onder leiding van Rita Reijmerink. Ook dit koor houdt van een mix 

van klassieke en eigentijdse muziek.  

Behalve naar koormuziek kunt u ook luisteren naar piano- en vioolklanken. 

Pianist Victor Baena de la Torre en violiste Lisette Carlebur verzorgen een 

deel van het programma.  

Hartelijk dank  

Met deze KoorKrant praten we u graag weer even bij over ons koor. 
De koorleden beleven veel plezier aan het zingen tijdens de wekelijkse 
repetities. Toch is het pas echt af als we ook anderen, tijdens 
uitvoeringen, kunnen laten meegenieten van het resultaat. Het organiseren 
van concerten is kostbaar, maar uw bijdrage als donateur maakt het voor 
ons financieel mede mogelijk. Hartelijk dank daarvoor!  

Bestuur en koorleden van het Gemengd Koor Broek in Waterland 



  
... 

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 

2019-2020 zien wij graag 

tegemoet op bankrekening:  

NL66 RABO 0310 7099 46  

t.n.v. Gemengd Koor Broek in 

Waterland, met vermelding 

'donateur'. 

Afscheid Corrien van Dam 
Nadat we met het kerstconcert van 2018 afscheid hadden genomen van 

dirigent Gerarda Bloem, volgde al snel opnieuw een afscheid. Met het 

voorjaarsconcert in mei namen we ook afscheid van pianiste Corrien 

van Dam. 

In 2005 werd Corrien gevraagd om ons koor te begeleiden, aanvankelijk nog 

incidenteel. Maar al snel was ze zowel bij alle wekelijkse repetities als bij de 

uitvoeringen paraat. In de loop van de jaren groeide ze uit tot een onver-

moeibare steun en toeverlaat van het  koor. 

Bij haar afscheidsconcert begeleidde Corrien niet alleen ons koor, maar ook 

zangeres Cecile Roovers waarmee ze graag samenwerkte.  

Tijdens het concert werd Corrien in de bloemetjes gezet en werd terug-

geblikt op haar jaren bij ons koor en op haar enorme inzet, betrokkenheid en 

warme persoonlijkheid. 

 

Zin in zingen? 
Iedereen is welkom om bij ons te 

komen zingen. Het kerstconcert 

is een mooie gelegenheid voor 

een kennismaking. 

Notenlezers en niet-notenlezers, 

iedereen is welkom! Januari is een 

mooi startmoment, want dan 

beginnen we weer met allerlei 

nieuwe muziek.  

Repeteren doen we in een 

ongedwongen sfeer. Onder leiding 

van Joep van der Oord wordt hard 

gewerkt, maar er is ook altijd 

ruimte voor een vrolijke noot. Je 

komt echt een avondje helemaal 

uit de dagelijkse sleur.  

Kom eens langs! 

Proef de sfeer, zing mee 

en ontdek hoe ontspannend 

zingen is. 

 
De repetities zijn wekelijks op 

woensdag van 20.00 tot 22.00 uur 

in het Broeker Huis, Leeteinde 16.  

 

Gemengd Koor 
Broek in Waterland 

Secretariaat: Willem de Vries   

telefoon:  020 - 403 3064 

e-mail: zingen@broekerkoor.nl 

website:  www.broekerkoor.nl 

Dirigent Joep van der Oord 
Op 1 januari 2019 ging Joep van der Oord bij ons koor van start. 

Sinds zijn zesde maakt Joep van der Oord muziek. Hij speelde in een fanfare 

orkest, gevolgd door een studie schoolmuziek aan het conservatorium. 

Daarnaast orkestdirectie, later kwam er koordirectie bij en de studie docent 

Koristenopleiding (scholing voor koorzangers). Als schoolmuziekdocent 

geeft hij les op basisscholen in de regio Waterland en ook daarbuiten.  

Joep dirigeerde diverse complete operettes met koor, solisten en orkest. 

Daarnaast was en is hij dirigent van verschillende soorten koren: popkoren, 

kinderkoren, operakoor, vrouwenkoren, klassieke koren, kerkkoren en - 

vooral de laatste tijd - ook projectkoren. Daarmee voerde hij o.a. de 

Krönungsmesse van Mozart, het Stabat Mater van Pergolesi en de Sint 

Jorismis van Herman Finkers uit. 

Samen met zijn vrouw Sonja neemt Joep de complete organisatie van deze 

projectkoren voor zijn rekening. Ook organiseren zij eenmaal per twee jaar 

het Korenfestival Edam. Momenteel is hij dirigent van Projectkoor Edam, 

Sappho in Hoorn, operettevereniging Mozaïek in Noordwijk en kerkkoor 

Sint Caecilia in Edam en nu ook ons Broeker koor. 

 

 

In het midden Corrien van Dam die met het voorjaarsconcert afscheid 
nam van ons koor. Links van haar onze huidige dirigent Joep van der 
Oord en  rechts op de foto Gerarda Bloem, die in december afscheid nam. 


