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JUBILEUMCONCERT zaterdagavond 5 november 
 
Het heeft lang geduurd voordat we uiteindelijk een goede, betaalbare locatie vonden 
waarbij alle koorleden op een podium konden staan en zitten en het orkest er voor 
zou kunnen spelen. 
Eindelijk staat de datum nu vast van ons Mozartconcert: om 20 uur begint het 
concert. 
De generale is op dezelfde dag, dus op zaterdag 5 november van 14-17 uur. 
Op de a.s. repetitie zal Emma meer informatie geven. 
 
 

 
Duinborrel 19 juli HGK 

Van 17-19.00 uur op het terras van het Duincafé van de 
Kennemerduinen  

Het Duincafé vind je aan de Zeeweg 12 in Overveen.  
Bereikbaar met ov en er is parkeren mogelijk tegen betaling 

Het eerste drankje en de eerste bal komen uit de HGK-kas, de rest is 
voor eigen rekening. Tip: trakteer het koor met een groepje op een 

borrelhap. 
 

We hopen veel (project-)leden te zien! 
De uitnodiging is ook verstuurd naar oud-HGK-ers. We hebben niet van iedereen nog 
de juiste gegevens, dus nodig ze uit als ze dit bericht niet hebben gekregen.  
 
 
 
 
 
 

Kakkerlakje 
Een mini-dichtbundeltje van Anke 
Kranendonk.  
Ze maakte teksten op werk van 
Marjan Jaspers. 
Verkrijgbaar met envelop, zodat je 
het kunt opsturen als “uitgebreide 
ansichtkaart”. 
Per stuk (bundel plus envelop) 
 € 7,-  Anke verkoopt ze op de 
Duinborel. 



 
 
 

Bericht van Susan 
 
Lieve koorleden, 
Na de zomervakantie kom ik niet meer terug bij het HGK. 
Ik ben al heel erg lang lid van het koor. Zólang zelfs, dat ik niet eens meer precies 
weet wanneer ik ook weer lid werd, dus het voelt wat onwennig. (secretariaat: sinds 
2006!) 
 
Aan de ene kant vind ik het ontzettend jammer om te stoppen, omdat ik altijd met 
veel plezier gezongen heb, en de sfeer op het koor gezellig en ongedwongen is. Aan 
de andere kant ben ik ook opgelucht. Ik merk dat ik te weinig tijd heb (of neem) voor 
het instuderen  van de muziek, waardoor ik steeds het gevoel heb achter de feiten 
aan te hobbelen. Bovendien heb ik het behoorlijk druk met werk en andere dingen 
die ik graag in mijn vrije tijd doe. 
 
Ik heb met Emma afgesproken dat ik nog naar de laatste repetitie kom en ook naar 
de zomerborrel, zodat ik jullie nog even persoonlijk kan spreken. 
 
Heel veel plezier en succes met het zingen. Ik kom zeker nog kijken en luisteren als 
er weer een concert is. 
 
Lieve groet, 
Susan 
 
 
Arie Dijman 
 
Na de oproep van Hans voor een opvolger voor de PR-klussen, heeft Arie zich vrijwel 
direct gemeld! We zijn heel blij dat zo’n belangrijke taak zo snel is ondergebracht, 
zeker met het oog op de komende concerten en de grote concurrentie met de andere 
koren. Hans heeft nu de tijd om de overdracht goed te laten verlopen voordat hij op 
vakantie gaat. Succes Arie! 
 
 
Koorweekend 
De Jubileumcommissie is nog even hard bezig om de laatste zaken uit te zoeken. 
Om het makkelijk te maken streven we ernaar om een folder te maken met alle 
informatie die je nodig hebt. Of dat lukt vóór 19 juli is wel het streven, maar we 
houden voor de zekerheid een slag om de arm. 
  


