
 
     
 
 
 

Nieuwsflits 13-2021  
 

 

 
Duinborrel 
Het werd uiteindelijk die dinsdag zonnig. En zo kunnen we terugkijken op een 

geanimeerde 2e Duinborrel, die druk werd bezocht! Ook veel van onze oud-leden 
waren van de partij en sommigen leken toch weer zangkriebels te krijgen. Een 

enkel koorlid durfde de situatie i.v.m. corona nog niet aan; zij zullen ook wat 
later starten met de repetities. 
Dank aan Ruth voor de organisatie en dan zou ik tot besluit willen schrijven: in 

ieder geval hebben we de foto’s nog…… ,maar dat is het bestuur dit jaar 
vergeten te regelen. Heb je zelf foto’s gemaakt, dan ontvangen we ze graag voor 

de ledenpagina op het web.  
Een mooie traditie om voortgezet te worden! 
 

Korenlint 
Tijdens het Open Monumentenweekend (11 en 12 september) wordt ook het 

Korenlint georganiseerd. Ditmaal hebben zich 80 koren ingeschreven. We hebben 
er voor gekozen om dit jaar mee te doen, in de hoop daar belangstellende 
zangers voor het HGK mee te trekken. Als vervolg daarop zullen we dan ook 

open repetities gaan houden.  
 

Bij de organisatoren van het Korenlint hebben we aangegeven dat we zaterdag 
11 september kunnen optreden. Uit ons contact met de Philharmonie bleek de 

kans groot dat de concerten ook daar kunnen plaatsvinden.  
Elk koor heeft 20 minuten toebemeten gekregen.  

 
Bach    Weihnachtsoratorium Openingskoor IV Fallt mit danken 5.30 

Vivaldi Gloria Deel 1 en 2       7 
Jenkins Armed man Agnus Dei      4 

Whitacre Hebrew love songs Temuna en Kalá Kallá   5 
 

 
Mocht je geen partituur hebben, geef dit dan per omgaande aan Ruth door 
ruthgroenendijk@gmail.com 

 
 

Repetitieschema 
Bij de komende repetities zullen we steeds van 19.45-21.00 uur de muziek van 

het Korenlint oefenen. Na de pauze zingen we tot 22.00 uur lekker door met 
muziek die we al kennen. 
 

13 juli 
Korenlint 

20 juli 
Korenlint  

 

27 juli 
Korenlint

Armed man                 Vivaldi Gloria D-dur                      Brahms/Fauré ? 
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Koffie/thee in de Oosterkerk 

In tegenstelling tot de Doopsgezinde kerk, is het niet mogelijk om digitaal of 
contant te betalen. Om niet iemand in 
de pauze te verplichten om kassier te 

worden, hebben we het in overleg met 
de kerk als volgt geregeld: 

 
 
Maak vooraf €15,- over op de HGK-

rekening NL 80 INGB 00044 68728 
o.v.v. Consumptie KT 

 

Genoeg voor 10 koppen koffie/thee                                  

Liefst voorafgaande aan de repetitie stickers ophalen 

 
De kerk is open vanaf 19.15 uur. Evenals in de Doopsgezinde kerk wordt dan ook al 
koffie/thee geschonken. 
 

Stemgroepcoördinatoren 
Ben je absent, wil je je dan afmelden: 

Bassen en tenoren bij Antoon 023 5268614 a.van.raaij3@kpnplanet.nl   
Alten bij Jeannette 023 5378985 j.weustink@quicknet.nl 

Sopranen: wie oh wie: er is nog steeds een vacature! 
 
 

Bestuur 
Maandag a.s. gaan we op kraamvisite bij Vera van Beelen.  

Komende dinsdag is er bestuursvergadering, waarbij de concertdraaiboeken een 
belangrijk agendapunt zijn. Heb je nog zaken die wellicht op onze agenda horen, 
laat het ons weten. 

 
Niet vergeten: al een tenor gestrikt? 
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