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Nog steeds lijken de wetenschappers het niet eens over de oorzaak van de vele 
corona-slachtoffers onder koorleden. Ligt het aan het met kracht zingen, aan de 
koffiepauze in nauwe gangen of de slecht geventileerde zalen? In ieder geval is het 
nog steeds veel te vroeg om op te starten. Een aantal professionele koren zijn al wel 
aan het repeteren, maar dan met 3 meter afstand. Los van de ruimte die dit vraagt, 
voelt dit meer als solo zingen. We zingen toch juist graag samen in een koor. Er rest 
ons nu niet anders dan de resultaten van de wetenschappers rustig af te wachten.  

ALV-stemmen 
Tot woensdag a.s. kan je nog digitaal stemmen ter besluit van de aangepaste ALV. Dat 
doe je door in te loggen op de site en bij Informatie ja of nee aan te geven. 
Hier zie je verder alle Nieuwsflitsen staan met de oefeningen op naam voor het 
Jubileumprogramma. We zijn goed op weg, want we zitten nu iets over de helft van de 
losse muziekstukken die we hebben uitgekozen.  

José van den Berg:  Pauzejaar  
Dag medezangeressen en zangers van het HGK, hoe gaat het met jullie sinds maart? Ik 
hoop nog steeds uitstekend. 
Voor mij nadert eind dit jaar het slot van mijn betaalde loopbaan en dan schijn je iets met 
geraniums te gaan doen. Nou, ik heb die geraniums al jaren omarmt door als vrijwilliger te 
werken op Vrij Waterland, de biologisch dynamische tuin van de Vrije School, tevens 
landwinkel en stadslandbouwproject, vlak naast mijn huis. 
Ik heb de afgelopen tijd nagedacht over de invulling van het nieuwe tijdperk dat ik ga 
betreden, want stilzitten past niet zo bij mij. Ik heb besloten om opnieuw te gaan studeren, 
maar dan wel op een hele praktische manier. Ik ga de vakopleiding doen voor de 
biologisch dynamische stadslandbouw in Dronten met veel stage-dagen en één schooldag 
van 9 uur per week. Toen ik mijn lesrooster kreeg bleek dat dit jaar mijn lesdag valt op 
dinsdag.😢  Dat is dus een dikke streep door mijn zangprogramma bij het HGK. Dat vind ik 
ontzettend jammer, juist nu we een jubileumjaar aan het voorbereiden zijn. 
Maar helaas, mijn keuze is gemaakt en per 1 juli heb ik mijn lidmaatschap tijdelijk 
gewijzigd in een donateurschap als Vriend van het HGK. Ik wil graag betrokken blijven bij 
het koor. Ik zoek nog naar een manier om mijn zangstem bij de les te houden en hoop in 
2021 gewoon weer tussen de alten te staan (liefst ook weer op een niet te grote 
onderlinge afstand) en met jullie mee te zingen.
Ik zou het leuk vinden als jullie Vrij Waterland eens komen bezoeken als ik er aan het werk 
ben en zal me inspannen om bij het volgende HGK-concert zoveel mogelijk mensen mee 
te nemen.
Hartelijke groet en tot spoedig.



Josephine Roozen 
Helaas heeft Josephine vanwege privé omstandigheden moeten besluiten om afscheid 
te nemen van het HGK. Josephine is 26 jaar lid geweest en heeft ook nog als 
bestuurslid haar steentje bijgedragen. We danken haar voor haar inzet en zullen haar 
missen. 

Huiswerk van Ago 

Adem:
https://youtu.be/lYIfnwLZCCk

Inzingoefeningen:
https://youtu.be/Y_jrNqOcSo0

Regina Coeli 4:
https://youtu.be/3wu2ATXDYes
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