
 

	 	 	 	 


Nieuwsflits 9-2020  
Tot nu toe nog geen berichten ontvangen, dus hopelijk iedereen gezond!


Van Ruth naar Corrie

Vanwege het uitstel van de Algemene Ledenvergadering is er nog geen formele overdracht 
geweest. Toch heb ik vanaf nu het stokje van Ruth overgenomen, zodat ze na zoveel jaren 
fantastisch werk zich weer kan richten op andere zaken. Ruth zou Ruth niet zijn als ze toch nog 
twee taken voor het HGK blijft doen: de distributie van de partituren en de verkoop van kaarten.

Dankzij een bijzondere logistiek heeft iedereen via een fietsend koorlid toch de partituren 
ontvangen, als deze niet waren opgehaald. Hulde voor deze extra service in corona-tijden. 

Mocht je vragen daarover hebben, dan graag reageren naar het onveranderde mailadres van het 
secretariaat. Vergeet niet (zie Nieuwsflits 8) om het geld over te maken voor de jubileumpartituren.


Let op testmail

De overgang van bestanden en contactpersonen bleek technisch lastig door het gebruik van 
verschillende systemen. Op de dag dat ik de nieuwe Nieuwsflits verzend, zal Ruth een laatste 
testmail vanaf haar computer sturen.  
Heb je geen Nieuwsflits gekregen maar wel de testmail van Ruth: stuur het secretariaat dan een 
mail.

Heb je wel een Nieuwsflits gekregen maar niet de mail van Ruth: geen probleem, je hoeft niet te 
reageren.


Huiswerk van Ago

Door bovengenoemde technische strubbel is het huiswerk wat later doorgegeven voor deze 
week. Ago heeft het handig weer op You Tube gezet.


Adem:
https://youtu.be/CzU--0wQBjM 

Inzing:
https://youtu.be/LLQ2KdXK_YI

Cantique de Jean Racine
https://youtu.be/e5A_FvqGQPo

Francis van Broekhuizen op NPO2
Francis van Broekhuizen is gecontracteerd voor ons jubileumconcert. 
Tip van Greet Kostelijk: Voor ieder die haar beter wil leren kennen: A.s. zondag op 1e 
paasdag is zij om 8.25 uur op NPO2 in het programma "De verwondering".

Bericht van Cornelie
Lieve koorleden,
Via de Nieuwsflits hebben jullie al kunnen vernemen dat ik het koor ga verlaten. In deze 
coronatijden is het helaas niet mogelijk om persoonlijk afscheid te nemen, vandaar dit 
bericht.

https://youtu.be/CzU--0wQBjM
https://youtu.be/LLQ2KdXK_YI
https://youtu.be/e5A_FvqGQPo


Eind april begin ik met een nieuwe baan bij een Canadese bank die vanwege de Brexit 
een vestiging in Luxemburg opent. Het is de bedoeling dat ik de bank business op het 
Europese vasteland ga opzetten. Een spannende baan met veel uitdagingen. Ik heb er 
veel zin in! Een en ander betekent wel het nodige voor ons persoonlijke leven. We gaan 
(vooralsnog) niet definitief verhuizen naar Luxemburg. In plaats daarvan ga ik op 
wekelijkse basis heen en weer reizen waarbij ik op vrijdag thuis in Bloemendaal werk. Een 
experiment, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. 
Dit betekent helaas ook dat ik nu afscheid moet nemen van het koor. Ik was al een tijd niet 
gewest vanwege (andere) persoonlijke omstandigheden, en met deze baan in Luxemburg 
rest mij niet andersom het lidmaatschap van het koor op te zeggen. Dat is best wel 
vreemd, ik ben bijna twintig jaar met veel plezier lid geweest van het koor. 

Uit het oog is hopelijk niet uit het hart. Ik kan jullie verzekeren dat ik niet eeuwig in 
Luxemburg zal blijven werken. Bij terugkomst in Nederland ben ik dan ook vast van plan 
om weer terug te keren naar het koor!

Veel muzikaal plezier en succes gewenst!

Hartelijke groet,

Cornelie Goedhuis
corneliegoedhuis@gmail.com
06 55892880
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