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WIST U DAT…. 
 

…wij sinds het zomerreces weer met heel veel plezier en enthousiasme aan het repeteren zijn 
voor de concerten die dit najaar gaan komen.  
…u  zaterdag 10 december rond 14.30 uur in De Boet te Spanbroek een hele bijzondere 
gebeurtenis kunt meemaken.  
…wij komende kerst voor het eerst een AVOND-optreden verzorgen: zaterdag 17 december om 
20.00 uur “een avond bij Candlelight en Glühwein. 
…u bij dat optreden kunt genieten van prachtige muziek, geweldige sfeer en tegen een lage 
prijs een heerlijke winterse versnapering. 
…wij heel hard werken aan onze vernieuwde website. 
…u het tot die tijd moet doen met de oude versie : www.ove-opmeer.nl 
…wij een continu wisselende samenstelling hebben en dat u daardoor voor het eerst sinds 
jaren ook nieuwe spreekstalmeesters zult gaan zien. 
 
 
 

Wilt u kaarten bestellen? 
Dat kan op de volgende manier: 

 

telefoon: 

 0226-353563   
 

email: 

chrisnelvansaarloos@quicknet.nl  

 

In de toekomst ook via de website!!  
 
 

Lieve Muziekvrienden, 

               

Met gepaste trots presenteren wij onze eerste nieuwe NIEUWSBRIEF. In deze nieuwsbrief treft u al 
het noodzakelijke en ook nieuwe items . 

 
Momenteel werken we weer aan een fantastisch Kerstprogramma met nummers zoals: Panis 
Angelicus,  Cantique de Noel en ook een aantal prachtige Kerst Carols. Heel bijzonder dit jaar is ons 
AVOND-CONCERT op zaterdag 17 december om 20.00 uur in ’t Kerkhuys te Spanbroek. 
 
Naast onze beroemde kerstconcerten, treden wij dit najaar ook op in De Triangel te Venhuizen. Wij 
zingen daar de Krönungsmesse van Mozart en een aantal heel bekende nummers waaronder  
Gloria en Domine Fili van Vivaldi, 
Hallelujah van Handel, Vilja lied 
van Lehar, Die Stralen der Sonne 
van Mozart, Bloemenduet van 
Lakmé en het Pie Jesu van 
Webber.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONCERTAGENDA NAJAAR 2022 
 

9 oktober  15.30 uur  De Triangel Venhuizen 
 

20 november 9.30 uur De Krönungsmesse van 
Mozart tijdens de mis in St Bonifatiuskerk Zaandam 
 

Kerstconcerten 
11 december  14.00 uur Onze Lieve Vrouwe Te 
Nood Heiloo 
 

17 december 20.00 uur ’t Kerkhuys Spanbroek 
 

18 december 14.30 uur ’t Kerkhuys Spanbroek 
 
 

http://www.ove-opmeer.nl/
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WIE IS HARRIE BAKKER? Ik ben gepensioneerd machinemonteur, en nog 
twee dagen per week actief als een soort conciërge. Verder hebben we een 
deel van een boerderij kunnen kopen in Spierdijk, deze wordt momenteel 
verbouwd en doen we sommige dingen zelf. Als er tijd over is (er zijn ook 
nog 7 kleinkinderen waar we vaak op passen), knutsel ik aan (oude) 
motoren en maak ik meubeltjes en zo van hout. Ik ben bij het OVE omdat 
het een ambitieus en enthousiast koor is, en de muziekstijl staat me 
(meestal) aan. Het liefst zing ik opera (Italiaans) en stukken van o.a. 
Wagner, Fauré, Saint Seans, Verdi. Handle spreekt me minder aan ivm de 
hoogte….het is vaak erg hoog voor een 2e tenor. 

Vragen aan HARRIE BAKKER 
Welk talent zou je graag bezitten?  Pianospelen, dat helpt ook bij het instuderen van onze muziek. 
Wat zou je je jongere “ik” meegeven?  Leer een instrument spelen; het geeft zoveel plezier en 
verruiming in je leven. 
Welke film of boek heeft veel indruk op je gemaakt? De Deer Hunter; goed verhaal, mooie muziek! 
Aan wie geef je dit stokje door? Aan Jos van der Lubbe, een van onze bassen. 
 
 
 
 

 
 

In onze nieuwsbrief treft u voortaan ook een nadere kennismaking met onze leden. 
HARRIE BAKKER bij het spits af!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIEUW         VRIENDEN VAN HET OPMEERS VOCAAL ENSEMBLE       NIEUW 
 

Bent u die echte fan van ons OVE? Wilt u gegarandeerd en automatisch kaarten 
voor het concert in het voorjaar en de kerst? Wilt u een mooie plek voorin de 

kerk? Wilt u ons financieel een klein beetje steunen? 
 

WORD DAN voor (minimaal) 42,50 of 85 euro per jaar VRIEND VAN HET OVE!!     
              

U ONTVANGT DAARVOOR 
 

• 1 of 2 kaarten incl. koffie of thee voor ons voorjaarsconcert (naar keuze) 

• 1 of 2 kaarten incl. koffie of thee voor ons kerstconcert (naar keuze) 

• Gereserveerde plaatsen op de eerste 5 rijen in  de kerk 

• Een goed gevoel, want u sponsort ons voor 15 euro per jaar 
 

Geïnteresseerd om VRIEND te worden? Mail dan naar Willemijn: 
wmlgroot@gmail.com 

 
 


