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Bericht van Eefke 
Beste leden van het HGK, 
Tot nog toe geen nieuws ontvangen 
van ziektes of ander leed, dus we hopen dat dat goed nieuws is.  
Binnenkort wordt het weer dinsdagavond. Ik blijf maar het gevoel houden dat ik 
dan spijbel. Het blijft heel raar om op di avond niets te doen. Herkennen jullie 
dat? Gelukkig houdt Ago ons aan het werk met zijn filmpjes op YouTube. Hij 
neemt er alle tijd voor om ons te onderrichten in de ademhalingstechniek, de 
inzingoefeningen en het eerste doorzingen voor ons jubileumconcert volgend 
jaar. Hoewel het anders is om dit niet in een koor te doen, houd je je stem wel in 
conditie! Er zijn meerdere leden die in een reactie laten weten, dat zij dit erg op 
prijs stellen. 
Het bestuur zoekt achter de schermen naar mogelijkheden of en hoe er 
gezamenlijk gerepeteerd kan worden. Op het moment dat de maatregelen zover 
versoepeld worden dat we weer bijeen kunnen zijn. Of dat meteen met het 
voltallige koor kan? Of moeten we het koor in groepen gaan verdelen? Wanneer 
wordt de van Bragtzaal beschikbaar? Hoe gaan we om met de 1,5 meter afstand? 
Hoe houden we het veilig voor de leden, die veelal tot de risicogroep behoren? 
We hopen nog steeds dat we kunnen bijeenkomen voor de zomervakantie begint. 
Corrie meldde het al, in deze tijd zenden we wekelijks een Nieuwsflits uit, om 
jullie op de hoogte te houden van het laatste nieuws. Is er iets te melden, dat 
alle leden aangaat? Maakt iemand iets bijzonders mee in deze periode? Stuur het 
naar het secretariaat, dan wordt het in de Flits geplaatst. Het is anders dan 
bijpraten tijdens de pauze, maar zo houden we elkaar geïnformeerd.  
Houdt afstand, blijf gezond, 
Hartelijke groet! 

Om te delen en te inspireren 
In navolging van Jose stuurt Ignace ons een link naar een prachtig optreden-
thuis van dansers van de Opera de Paris: 

https://www.youtube.com/watch?v=NiM-x4fPFRI

Dat coronaregels -in een cultureel jasje-van alle tijden zijn, is te zien via deze 
link :  

https://www.youtube.com/watch?v=lnYm13XuqFE

Algemene vergadering ALV 
Het bestuur is statutair verplicht om een ALV te houden voor 1 juli. Het moge duidelijk 
zijn dat dit niet realistisch is. Het bestuur zal om die reden ,bij deze , naar de leden 
communiceren dat de nieuwe procedure als volgt zal zijn:
Binnenkort worden de stukken (nogmaals) doorgestuurd met daarbij de uitnodiging 
om vragen over de stukken naar het secretariaat te sturen. Samen met de 

https://www.youtube.com/watch?v=NiM-x4fPFRI
https://www.youtube.com/watch?v=lnYm13XuqFE


antwoorden zullen die meegestuurd worden naar alle leden, waarna jullie mening zal 
worden gevraagd over o.m. de begroting.

Website-weetjes 
Wist je dat ………… 
- 1/3 van ons koor de oefenfilmpjes van Ago bekijkt, dus 22 van alle 66 

koorleden 
- op de website, natuurlijk alleen op de beveiligde ledenpagina, jullie in ieder 

geval nog elkaars foto’s kunnen bekijken 
- je via het secretariaat de inlogcode kan vragen als je deze bent vergeten 
- je nieuwe foto’s kan opsturen als je de oude niet meer vindt lijken 
- je vaste telefoonnummer gewijzigd kan worden in je mobiele nummer  

Bericht van Ruth 
Lieve HGK-ers 
Het duurt vrees ik, nog even voordat we elkaar weer zien. Daarom via deze weg 
alvast hartelijk dank voor de vele vriendelijke woorden die ik via mail en post 
heb ontvangen na afloop van mijn bestuursperiode. 
Ik begin het samen zingen en de gezelligheid wel erg te missen en hoop dat 
iedereen gezond en wel door deze bizarre tijd komt. 
Het ga jullie goed en hopelijk tot gauw, 

Huiswerk van Ago 
We hopen dat Ago binnenkort meer dan de huidige 22 HGK-ers van zijn filmpjes 
kan begroeten. Voor het gemak staan alle Nieuwsflitsen op de site waarin Ago 
adem-en inzingoefeningen doet. Verder staat uiteraard het geoefende repertoire 
van het Jubileumconcert erbij. In NF 9 staat Cantique, NF 10 Locus Iste, NF 11 
het Slavenkoor en vandaag pakt Ago het Laudate Dominum aan. In totaal zijn er 
13 losse stukken te gaan. 
Hier de video's van deze week: 

Adem:
https://youtu.be/aDf5PPl1IjY 

Inzingen:
https://youtu.be/h6C4G8lp164

Laudate Dominum:
https://youtu.be/wDKPEMBGuG8

NB Nog niet gedaan? Partituurkosten €13,- storten op de rekening van het HGK.
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