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Uit de redactie 
 

Wat fijn dat deze Sofy 
toch zijn weg heeft 
kunnen vinden naar onze 
leden en donateurs.  
Zoals jullie weten is 
Tineke een tijdje uit de 
roulatie. Wat jullie 
misschien niet weten is, 
dat zij onze motor is voor 
de Sofy. Natuurlijk doen 

Leo en ik ons best zoveel mogelijk steentjes aan te leveren en praktische 
zaken te regelen, maar het eindresultaat ligt toch echt in haar handen en 
hadden wij de handen in het haar toen Tineke uitviel. Het fijne van ons koor is 
dat er dan al heel snel iemand, dit keer in de persoon van Monic aanbood om te 
helpen met de afronding. Het resultaat zie je voor je. Misschien iets anders 
dan je gewend bent, maar het resultaat mag er zeker zijn. Ik wil Monic 
daarom reuze bedanken voor haar steun en hulp in deze. 
 
Voor mij is dit de laatste Sofy waar ik aan mee werk aangezien ik binnenkort 
ga verhuizen naar Apeldoorn. Ik heb de afgelopen 5 jaar met veel plezier 
samen met Tineke en Leo gewerkt aan de uitgaves en er ook heel veel van 
geleerd.  
 
Eén ding wil ik nog meegeven, hoe leuk het ook is om een Sofytje te maken, 
het staat of valt met de inbreng van leden. Blijf mijn opvolgers dus 
bombarderen met, leuke, gezellige, grappige, avontuurlijke en natuurlijk ook 
gevoelige verhalen. Met meer dan honderd leden valt er toch zeker genoeg te 
beleven. 
 
Ik blijf natuurlijk Songs for You volgen en kijk al uit naar de volgende Sofy. 
 
 
Anja Vlaanderen
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Van de voorzitter 
 
Beste Sofisten,  
 
In de nieuwsbrief heb ik een terugblik gedaan over ons afgelopen lustrum jaar 
met de muzikale hoogtepunten en de prachtige koorreis. 
U zult ook wel nieuwsgierig zijn naar financiële gang van zaken achter de 
organisatie van onze vereniging? Ik ga natuurlijk niet in details treden dat 
doen we uiteindelijk tijdens onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
Ik wil wel alvast een tipje van de sluier oplichten; financieel gaat het met onze 
vereniging goed. Dat wil niet zeggen dat onze prachtige concerten voor 100% 
gedekt zijn met de kaartverkoop maar de neven inkomsten zorgen ervoor dat 
een eventueel tekort weer weggewerkt wordt. 
Wat ik eigenlijk zeg is dat contributie en neveninkomsten heel erg belangrijk 
zijn om tekorten van concerten op te vangen en onze vaste lasten te kunnen 
blijven betalen. 
 
Welke neveninkomsten hebben we nu eigenlijk?  

 Sponsorbedragen, wordt elk seizoen weer hard aan gewerkt door Wim 
Korevaar en Desiree van Osch.  

 Advertenties in het Sofytje. 

 Vriendenloterij, wordt mogelijk gemaakt door leden die lid zijn van de 
Vriendenloterij. 

 De maandelijkse loterij, georganiseerd door Janet van der Bie en Jan 
Stil 

 De maandelijkse borrel, georganiseerd door het bar/borrelteam. 
 

 Bazaar, wordt mogelijk gemaakt door organisatoren Edward Paap en 
Esther Zuurendonk in samenwerking met een heel groot deel van het 
koor. 
 

 Kledingactie. 
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 Grote Club Actie, georganiseerd door Ellen Driesen 

 Vrije giften van leden. 

 Verhuur van het podium, met een hele grote dank aan het technoteam. 

 Sponsorkliks, een makkelijke manier om online aankopen te doen met 
een commissie voor de vereniging. 

 Rabo clubactie, mogelijk gemaakt door de Rabobank  en deelname van 
de koorleden. 

Al met al een mooie bron voor 
extra inkomsten en als jullie 
nog andere ideeën hebben 
voor andere inkomsten, het 
bestuur staat open om hier 
eens samen met jullie over na 
te denken. 
Het mooie van de 
neveninkomsten is dat we de 
jaarlijkse 
contributieverhoging ook tot 
een minimaal bedrag kunnen 
beperken en we kunnen ook 
nog verder investeren in ons 
podium. 
 
Laten we blijven werken aan en denken over onze neveninkomsten, dan wordt 
het ook financieel weer een mooi 2020. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Nico Zuurendonk 
Voorzitter 
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Van het secretariaat 
 
In het vorige Sofytje heb ik een oproep gedaan om eens rond te kijken of 
er nog heren rondlopen die graag zouden willen komen zingen in een groot 
koor.  
 
Een heel enthousiaste bas heeft zich aangemeld, namelijk Evert Cazant. 
Ben Manshanden en Jan Metselaar hebben Evert enthousiast weten te 
maken om eens een keertje te komen kijken en luisteren. Wij heten Evert 
hartelijk welkom bij Songs for You. En zo te zien heeft Evert zijn draai 
duidelijk gevonden. Op de ochtend van ons kerstconcert zag ik Evert druk 
bezig om mee te helpen met het opbouwen van het podium. En Evert heeft 
zo zijn best gedaan om het kerstrepertoire in te studeren dat hij zelfs 
mee mocht zingen met de kerstconcerten op 17 en 24 december. Maar 
koorleden, blijf vooral rondkijken naar mannen!!! 
 
Ook is er een aantal koorleden die het koor hebben verlaten. Dat zijn: Bob 
van der Spek, Naomi Günther, Diana Schelvis en Marja Veltkamp. Wij 
willen deze koorleden hartelijk danken voor hun inzet voor het koor. En 
wellicht zullen wij jullie nog eens zien bij één van onze concerten. Naomi 
heeft aangegeven dat ze heel graag het maken van de posters en flyers 
voor onze concerten wil blijven doen. Dat vinden wij heel fijn, want de 
poster van het afgelopen kerstconcert zag er wel heel gaaf uit. Nogmaals 
bedankt daarvoor, Naomi. 
 
Zo waren er in de afgelopen periode 3 koorleden die een jubileum te 
vieren hadden. 
Dat was allereerst Rie Dwarswaard die 6 november 55 jaar koorlid was. 
Als dat geen felicitatie waard is. In het jaar dat Rie zich aanmeldde als 
koorlid, werd ook Songs for You opgericht op 7 februari 1964, toen nog 
onder de naam Christelijk Gemengd Koor Oosterwijk-Meerestein. Wat een 
prestatie om zo lang trouw koorlid te blijven.  
Geweldig !! 
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Op 8 november was 
Stijntje Blankman 25 jaar 
koorlid en op 15 november 
Betty Mandemaker 25 
jaar koorlid. Alle drie de 
koorleden zijn in het 
zonnetje gezet met een 
mooie bos bloemen. 
Stijntje en Betty kregen 
daarbij ook nog een 
oorkonde en een 
sculptuur.  

 
Betty was al een poosje afwezig i.v.m. een knieoperatie. Daarom zijn Nico 
en ik persoonlijk bij Betty thuis geweest om de felicitatie te 
overhandigen. Ook willen wij nog een groet brengen aan Betsy Koeten. Wij 
wensen haar heel veel sterkte met het herstel van haar gezondheid. Wij 
denken aan je.  
 
 
 
De agenda in 2020 
 
Dinsdag    24 maart   Algemene ledenvergadering 
Vrijdag       8 mei  Bevrijdingsconcert 
Dinsdag    30 juni  Laatste repetitie van het jaar 
Dinsdag    25 augustus  Start van het nieuwe zangseizoen 
Zaterdag 12 september  Kooruitje 
Zaterdag 26 september  Korenfestival Uitgeest onder voorbehoud 
Zondag     27 september Dienst Morgensterkerk 
Zaterdag    3 oktober   Bazaar 2020 
Zaterdag  19 december  Kerstconcert Agathakerk 
 
Trudy
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Bazaar 2019 
 
Wat een prachtig jaar hebben we gehad met ons mooie koor vol optredens, 
uitjes en andere activiteiten. Daar hoort ook zeker de jaarlijkse bazaar weer 
bij! 
Op 5 oktober jl. was het weer zover. De bazaar commissie is door 
omstandigheden maar één keer bij elkaar geweest maar met al die ervaring 
was het een geoliede machine.  
 
De vrijdag voor de bazaar is er enorm hard gewerkt. De kerk werd 
leeggehaald en natuurlijk weer opgebouwd. Fijn dat er nog veel tafels 
aangeleverd zijn. Alle kraamhoofden regelden met het eigen ‘personeel’;-) dat 
de tafels uitgestald werden met mooie ingebrachte spullen en kleding. Er 
werden prachtige bloemstukken en boeketten gemaakt en de heerlijkste 
appeltaarten gebakken.  
 
Iedereen heeft werkelijk weer zijn beste beentje voorgezet. De loterijtafel 
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had ook een keur aan leuke prijzen (dank allemaal voor de inbreng)! 
 
Op zaterdagochtend gingen om 9 uur de deuren open en kwamen er al een stuk 
of 40 vroege vogels tegen betaling van €2 hun slag slaan. Vanaf 10 uur was de 
toegang gratis en begon het aardig vol te lopen. De sfeer was gemoedelijk en 
er werd lekker onderhandeld. Dankzij spreekstalmeester Jaap werden de 
producten en loterij weer op het juiste moment onder de aandacht gebracht 
en leverden weer de nodige euro’s op.  
Rond de klok van 12.30 uur begon het echt rustiger te worden. Terwijl we 
wachtten op de klok van 14.00 uur om de bazaar te sluiten kon de honger 
worden gestild met een lekkere tosti of wafel.  
Ook nu was de geoliede machine weer duidelijk te merken. Binnen no time 
werd er opgeruimd, Noppes kwam de overgebleven spullen ophalen, de 
overgebleven kleding werd naar de container gebracht (die ons gratis is 
aangeboden door BUKO) de kerkzaal werd geveegd en de stoelen weer 
teruggezet en de toiletten gepoetst. 
Het is ongelooflijk dat we na een uur in een grote kring zaten onder het genot 
van een drankje en hapje! Wat een betrokkenheid allemaal en wat waren we 
benieuwd naar de opbrengst. De verwachtingen waren niet zo hoog, want er 
waren echt minder spullen ingebracht dan vorige jaren en het bezoekersaantal 
leek ook minder.  
Wat een mooie opbrengst is het dan toch geworden van ongeveer 
€ 3600,00!  
 
We willen iedereen bedanken voor de enorme inzet. Voor Edward en mij was 
dit het eerste jaar dat we de ‘bazaarkar’ trokken maar dankzij jullie 
jarenlange ervaring verliep alles op rolletjes.  
Dit jaar gaan we natuurlijk proberen nog meer geld op te halen  en daar 
hebben we uw hulp weer bij nodig.  
Heeft u nog leuke en nieuwe ideeën, laat het ons weten! We denken 
bijvoorbeeld aan een veiling of iets dergelijks. Dus kunt u mooi tekenen, 
schilderen, pottenbakken en dergelijke? Dan heeft u nu de kans om uw 
pronkstuk(ken) te showen. 
Laten we er dit jaar een nog groter succes van maken! 
 
Edward Paap       Esther Zuurendonk
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Dit verzin je niet 

 Ina en ik hadden lekker gestruind op de Bazaar, leuke prijzen gewonnen, 
mooie boeken op de kop getikt, nog wat kleding gescoord. We gingen voldaan 
naar huis, via het park langs "de Walvis" met een behoorlijke vaart over het 
bruggetje. Opeens voelde ik iets, 
ik schrok behoorlijk en 
waarvan........... 
Mijn eerste reactie was dat er 
iets over de weg was gespannen. 
Ik stapte af en toen bleek dat ik 
een vishaakje in mijn been had. 
Behoorlijk kwaad liep ik naar de 
twee jongens toe die daar aan het 
vissen waren. Ze waren zich van 
geen kwaad bewust. Ze wilden 
hun lijn onder het bruggetje 
gooien en waarschijnlijk door mijn 
vaart en de wind kwam het haakje 
met metalen visje in mijn been 
terecht. 
Eén van de jongens kwam naar me 
toe, keek me aan en zei; dat was 
echt niet de bedoeling hoor 
mevrouw, sorry! 
Ik besloot naar huis te gaan want het begon zeer te doen, het fietsen ging 
redelijk. Ina heeft de jongens bestraffend toegesproken en contact gezocht 
met het thuisfront. 
Thuisgekomen bleek dat ik het haakje niet uit mijn been kreeg. Afblijven dus, 
huisartsenpost gebeld, kon gelukkig om 13.00 u terecht. Wij naar het RKZ met 
in ons achterhoofd een lange wachttijd. Gelukkig waren we precies om 13.00 u 
aan de beurt. Ik was al bang dat mijn broek kapot geknipt zou worden, 
gelukkig was de arts zo slim om een tangetje te gebruiken om het haakje door 
te knippen. 
Dat tangetje moest wel eerst bij de TD worden gehaald. Dat duurde even, 
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haakje doorgeknipt, plek verdoofd, haakje eruit. De arts zei dit heb ik bog 
nooit meegemaakt, wel een haakje in een vinger, maar in een been. Je bent 
mooi aan de haak geslagen en......... je hebt een mooi verhaal. Ik moest er wel 
om lachen! 

Wiea Oosterhoff 

 

Feestelijke opening kindertehuis 
 
In 2002 hebben Josephien en ik met nog een aantal vrienden, na een bezoek 
aan Kenia, de stichting “Kinderen van de Masai” opgericht met als doel een 
bijdrage te leveren aan medische verzorging, onderdak en scholing van 
kansarme kinderen die aldaar onder moeilijke omstandigheden leven. Wij 
realiseren ons dat wat wij doen een druppel op de gloeiende plaat is maar je 
zal als kind maar net onder dat druppeltje zitten. 
Het geld dat wij hiervoor nodig hebben krijgen wij bij elkaar door giften van 
vrienden, bekenden, kerkgenootschappen, kringloopwinkel, kofferbakverkoop, 
Rabofietsdag etc.  
Er blijft, behalve de bankkosten, niets aan de strijkstok hangen. Wij hebben 
ter plaatse een relatie (David) die controle op de gang van zaken uitoefent. 
 
Zo’n 2 jaar geleden kregen wij vanuit Kenia de noodkreet dat er een 
kindertehuis niet meer voldeed aan de minimale normen en afgebroken moest 
worden.  
Zou het voor ons mogelijk zijn om een nieuw kindertehuis te laten bouwen ? 
Hiervoor moest wel 15.000 Euro bij elkaar gesprokkeld worden en dat hadden 
we als stichting niet. Dus de uitdaging lag daar. We stelden ons tot doel om 
dit geld binnen een paar maanden bij elkaar te vergaren en hadden de 
uitdrukkelijke voorwaarde gesteld dat David, onze man ter plaatse, het 
project zou begeleiden en ons met regelmaat verslag zou doen en foto’s zou 
sturen. En zo geschiedde. 
Het lukte om het benodigde geld bij elkaar te krijgen dankzij een aantal 
goede gevers.  
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Toen begon de bouw die aanvankelijk voorspoedig verliep maar de klad er in 
kwam toen het regenseizoen zich aandiende en de houtprijs vanwege een 
houtkapverbod ook nog eens schrikbarend omhoog ging. 
Dus moesten we weer aan de slag om sponsors te vinden en dat lukte ook weer 
en uiteindelijk kregen we van het voorjaar bericht dat het tehuis af was. 
Wat waren wij nieuwsgierig !!! 
Nu deed zich de mogelijkheid voor dat ik in augustus voor AV-Tours & safari’s 
een reis in Tanzania kon begeleiden en wij daarom deze kans aangrepen om 
een tussenstop te maken in Nairobi om aldaar het tehuis te bekijken en te 
openen. 

 
Dus vlogen Josephien 
en ik 30 augustus jl. 
naar Nairobi met de 
nodige slingers en 
serpentines, knuffels, 
gebreide dekentjes en 
truitjes in onze 
koffers. 
De volgende dag 
vertrokken wij samen 
met Mathijs (ook een 
bestuurslid van de 

stichting en eigenaar van AV-Tours ) en David naar het kindertehuis dat zich, 
op een uur rijden over een redelijke maar stoffige weg, van de stad bevindt.      
   
We reden langs dorpen waar de huisjes veelal uit niet meer dan een aantal aan 
elkaar gespijkerde planken bestaan. Voor vervoer gebruikt men behalve auto’s 
ook propvolle bussen en vaak motorfietsen. Hoewel men bezig is de vervuiling 
van  het milieu aan te pakken (o.a. plastic zakken verboden) rijden nog heel 
wat oude auto's rond die vuile gassen uitstoten. 
Het laatste stuk weg naar het kindertehuis is niet echt geschikt voor een 
personenauto. De Landrover van David kwam hier goed van pas. Het tehuis ligt 
op een mooie rustige plek uitkijkend op veel groen met wat laagbouw in de 
vallei. Ester de eigenaresse woont er naast samen met haar man en kinderen.  
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Het grootste gedeelte van de compound is ommuurd met golfplaten waar 
kindertekeningen op geschilderd zijn.  
Rondom het huis zelf ziet het er naar Afrikaanse begrippen netjes uit.  
Er is een stuk grond waar groente op geteeld gaat worden.  
Ik zie een tienermeisje buiten, met om zich heen een stuk of 5 gekleurde 
plastic teilen gevuld met water, bezig de was te doen. De was van de kinderen 
van het tehuis. Dit wordt nog allemaal met de hand gedaan.  
 
Ester en haar man verwelkomen ons hartelijk. 
Ze vertelt ons dat de kinderen o.a. via het gouvernement bij haar komen.  
Dat zijn vaak  kinderen waarvan de ouders op de een of andere manier niet 
voor ze kunnen zorgen en op straat leven of wees zijn. Kinderen die dus buiten 
de boot vallen. Haar inzet voor de kinderen wordt ondersteund door haar 
familie en vrienden. Maar vooral ook door de geloofsgemeenschap. Men heeft 
hier een rotsvast vertrouwen in God en men gelooft dat het allemaal goed 
komt. 
Hoewel ze het allemaal privé doet staat ze wel geregistreerd en wordt ze ook 
gecontroleerd door het gouvernement. 
Ze is een gedreven vrouw en heeft de touwtjes goed in handen. 
Na deze kennismaking  gaan we het huis bekijken. Het ziet er goed en 
verzorgd uit. Er is een grote woonruimte waar verschillende tafeltjes staan 
die met rode kleedjes zijn gedekt. Ook staan er 3 naaimachines. Ester zelf 
kan naar haar zeggen goed omgaan met een naaimachine en verdient zo wat  
geld. Ook leert ze het de kinderen.  
Er is een slaapgedeelte voor de jongens met een aantal toiletten en een 
douche en zo ook een slaapgedeelte voor de meisjes met een aantal toiletten 
en een douche, van elkaar gescheiden door een lange gang. Er ontbreken nog 
kasten die wel op de planning staan. 
De vloer van de toiletten is nog van cement. Een tegelvloer zou hier beter zijn 
maar het geld ontbrak hier voor. 
Er is ook een kamertje voor de sociaal medewerkster en één voor de 
housekeeping. 
Er is een lange eenvoudige keuken waarvan mij meteen de slordige kitranden 
opvallen. Maar hier vindt men dat niet belangrijk. Er wordt buiten gekookt op 
houtskool. Luxe is er  niet, alleen het meest noodzakelijke. 
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De kinderen, een stuk of 22, zijn aan het spelen o.a. voetbal (waar doet men 
dat niet) op het stukje grond voor het huis van Ester en haar man. 
Dan breekt het moment aan om het huis officieel te openen en doen wij wat 
"voorbereidingen" 
D.w.z. slingers ophangen, een door te knippen lint (serpentine) voor de ingang 
hangen en de stapels spullen die we mee hadden genomen op de tafels 
uitstallen. 
Ester en haar man sturen we daarom even weg. 
Daarna wordt iedereen geroepen en begint de ceremonie. 
Maar eerst nog een kleine toespraak door Josephien waarin zij  
de kinderen een veilig en gelukkig tehuis bij Esther wenst en voor iedereen 
geluk voor de toekomst.   
Het lint hebben 
Ester en Josephien 
daarna samen 
doorgeknipt. En dat 
ging onder luid 
gejuich van iedereen 
waarna er door de 
kinderen werd 
gezongen en Esther 
een dankgebed 
uitsprak voor al het 
goede dat hun werd 
toebedeeld en zij 
aan de kinderen vroeg om de ogen te sluiten. Maar ik zag dat er toch stiekem 
hier en daar een oogje open werd gedaan. 
Toen werden op een hele leuke feestelijke manier de kleren, dekentjes en de 
knuffels die wij hadden meegenomen onder de kinderen verdeeld. De meesten 
hiervan waren door de dames van de Ichthuskerk in IJmuiden gebreid.  
Wat een enthousiast mens die Esther en wat heeft ze een energie. 
Opvallend is het dat de kinderen geen enkele jaloezie tonen bij het uitdelen 
en het elkaar gewoon gunnen. De blijdschap straalt van hun gezichten.  
Toen nog de rest van de compound gezien. 
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Er zijn nog een paar hokken met een stuk of 4 varkens waarvan 1 zeug met 13 
jongen van 3 weken oud. Er is ook nog een hok met kuikens. Dit alles om op 
deze manier geld te generen. 
Het was al dik na lunchtijd dat we met enige weemoed de compound verlieten, 
uitgezwaaid door Esther en haar man. 
Wat een dankbaarheid, fantastisch dat wij dit hebben kunnen doen.  
 
Josephien en Henk. 
 
 
 

Hersengymnastiek 
 

 
 
De oplossing uit het vorige Sofytje: 
Horizontaal:   Verticaal: 
2.  piano    1. bazaar 
4.  concert   3. vriendenloterij 
5.  Beverwijk 
6.  dirigent 
7.  zingen 
8.  borreluurtje 
9.  Vredevorstkerk 
10. midifile
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Sponsorkliks 
  

De voorzitter memoreert het al: Met SponsorKliks kun je zelf een financiële 
bijdrage leveren aan Songs for You, zonder dat het jou een cent extra kost!  
Bestel online bij diverse webwinkels als Bol.com, Coolblue, Booking.com en 
Expedia. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan naar Songs for You. 
In 2019 is maar liefst  een bedrag van € 353,- via Sponsorkliks op de rekening 
van het koor bijgeschreven! 
 
En nogmaals, het kost je niets extra!  
 
Wil je ons mooie zangkoor GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je 
voortaan jouw online aankopen doet via de website van SponsorKliks: 
https://www.sponsorkliks.com. Voor jou een kleine moeite, voor het koor 
directe inkomsten. Stel je eens voor wanneer alle leden, familie en bekenden 
dit zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere mensen die ons koor een  
warm hart toedragen! 
 
Hoe werkt het? Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke 
bestelling die via SponsorKliks.com gedaan wordt. 75% van deze commissie storten 
zij op onze bankrekening, of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of 
je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen 
in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert Sfy ervan! 
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Wanneer ben je een schrijver? 
 
Désirée geeft gedichtenbundel uit 
 
Wanneer ben je een schrijver? Als je verhaaltjes in je hoofd hebt? Als je ze 
opschrijft? Als je ze publiceert? Als je gelezen wordt? Ik weet het niet 
precies. Wat ik wel weet, is dat ik de sprong heb genomen en mijzelf al een 
jaar schrijver noem. Omdat ik verhaaltjes in mijn hoofd heb. Al heel lang. 
Vanaf dat ik klein was, zeg maar. 
 
 Ik heb in het afgelopen jaar nog niets echt opgeschreven. Nou ja: met 
sommige verhalen ben ik wel bezig geweest. Eens kijken of het me in 2020 
gaat lukken om daar verder mee te komen. John Lennon zei het niet voor 
niets: “Life is what happens to you while you’re busy making other plans”.  Er 
gebeurt genoeg in mijn leven om het zo maar te zeggen. Ook daarover heb ik 
wel eens geschreven. Sommige ludieke voorvallen plaats ik wel eens op mijn 
Facebook-pagina. Over andere gebeurtenissen in mijn leven schrijf ik al 
jarenlang gedichten. Vorig jaar bedacht ik me dat ik die zou kunnen 
publiceren, want ja: dat is wat schrijvers doen: publiceren. Ik heb ze daarom 
opgezocht, degene die op mijn computer stonden. Ik kwam daarbij ook 
gedichten tegen van mijn dochter en zoon. Het zit een beetje in de familie, 
dat dichten. Ik zette ze bij elkaar in een bepaalde volgorde. Ik vroeg een 
vriend illustraties te maken. Ik gaf de bundel een titel en mijn zakenvriendin 
publiceerde het op haar website. Ik bedacht me dat ik het wilde uitgeven ten 
bate van een goed doel. En organiseerde een boekpresentatie waarop het 
eerste exemplaar aan dat goede  doel wordt uitgereikt. Elke keer dacht ik: 
hier gaat het mis, hier zal ik stranden. Maar nee: het is gewoon zover dat de 
gedichtenbundel bijna klaar is. Dus dat ik de stap naar de “openbaarheid” ga 
maken. Moet maken. Het is best een beetje eng. Schrijver worden. Schrijver 
zijn. Publiceren. Maar vooral: gelezen worden.  
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Wilt u meer van mij lezen? Word dan mijn Facebook-vriend of vriendin. U 
bent van harte welkom. U kunt ook kijken op www.desireevanosch.nl. Zie over 
de gedichtenbundel de afbeeldingen in dit Sofytje.  
 
Groetjes van Desirée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van een geëmigreerde pensionado 
 
23 november 2019 
 
Mijn laatste stukje is alweer van maart, toen de lente nog moest beginnen en 
we zitten nu alweer tegen de winter aan. Wat vliegt de tijd toch snel voorbij. 
Doet me denken aan een flauw grapje van vroeger: uren, dagen, maanden jaren 
vliegen als een schaap door ‘t veen. 
Ik moet trouwens zeggen, dat het helemaal geen slechte zomer was. Maart en 
april waren veel te droog, maar eigenlijk is het verder qua droogte best wel 
redelijk geweest. 
We hadden – hier in Klatovy en omgeving – toch regelmatig een bui en met de 
hitte viel het later in de zomer ook wel mee. 
Augustus was hier niet echt warm en in september hebben we wel één mooie 
week gehad, maar verder viel het weer een beetje tegen. Oktober is ook wel 
eens mooier geweest. 
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Voor de tuin allemaal prima natuurlijk en uiteindelijk zijn de tomaatjes, die 
niet wilden groeien toch nog bescheiden met wat vruchtjes (of zijn het 
groententjes, want je vindt tomaten altijd bij de groente) gekomen. 
Achteraf realiseerde ik me, dat het dwergtomaatjes waren, dus de grootte 
van de planten zal wel in orde zijn geweest ;-). 
 
Vorige week heb ik in de tuin de laatste bladeren van de walnoot opgeruimd, 
wat elk jaar weer een heidense klus is, die me aardig wat spierpijn oplevert. 
Vooral vorige week zondag, want ik wilde het af hebben en tussendoor stoppen 
betekent meestal dat je daarna helemaal niet meer vooruit of overeind komt. 
Ik kon nauwelijks meer mijn sokken aantrekken de volgende morgen. 
Ja, zelfs jonge goden zoals ik worden ouder…. 
Verder heb ik ook nog wat oude plantenresten geruimd en de forsythia’s maar 
weer eens geknipt. Ik wilde ze eigenlijk rooien, maar dat is een bereklus. Als 
tuinplant moesten ze eigenlijk verboden worden, als onkruid voldoen ze prima 
– bij mij dan. 
 
Geen noten echter dit jaar, tenminste geen hoeveelheden van betekenis. Eén 
zielig plastic bakje vol tegenover 7 kisten vorig jaar. 
Maar walnootbomen schijnen af en toe een jaar over te slaan, dus wie weet is 
de oogst volgend seizoen weer beter? 
Ik laat de boom nu wel een keer snoeien door een vakman, in ieder geval 
iemand zonder hoogtevrees zoals ik, want dat is echt hard nodig. 
Voor het vele tuinafval maak ik een nieuwe compostopslag. Die plastic 
tonnetjes zijn ten eerste veel te klein en vind ik ten tweede geen smoel in de 
tuin. Dat lelijke vaalgroene plastic onding gooi ik er nu echt uit. 
Ik ben nog steeds niet begonnen aan het huisje, maar heb wel besloten niets 
nieuws te kopen en het bestaande boetje te handhaven en dat aan twee 
kanten uit te bouwen: een extra bergruimte voor de gereedschappen en de 
stoelen enzo en aan de andere kant een overdekt terrasje. 
Voordeel is, dat je maar weinig hoeft te slopen (en weg te gooien, wat ik zonde 
vind) en daarbij is het veel leuker om zelf iets te bedenken. Bovendien houd ik 
de kosten zo een beetje in de hand. 
Ik heb een tekenprogramma, wat veel lijkt op wat ik vroeger in mijn werk 
gebruikte en werk nu zelf de details uit. 
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En de planning natuurlijk, want ik kan moeilijk alle inventaris buiten zetten 
totdat het helemaal klaar is. De volgorde van de verschillende fasen is daarom 
erg belangrijk. Eerst nieuwe bergruimte maken voor de inboedel en dan pas 
het oude interieur aanpakken. Zo voorkom ik, dat ik ineens teveel werk 
tegelijkertijd moet uitvoeren om te voorkomen dat mijn spullen buiten staan 
te verregenen. 
Begin augustus ben ik op mijn motor gestapt en heb eindelijk eens de lang 
gewenste trip naar Nederland gemaakt. 
Ik logeerde bij mijn zus en zwager in Heerhugowaard. Ook best wel eens 
gezellig en we hebben een paar leuke uitstapjes gemaakt. 
Ik heb de rit zowel heen als terug in één keer gereden, maar dat doe ik een 
volgende keer toch effe anders. Die 925 kilometers van Újezdec naar 
Heerhugowaard doe je met de auto sneller, gewoon omdat je met de motor 
vaker moet stoppen. Niet alleen om te tanken, maar ook om je benen te 
strekken. 
De heenweg kostte mij bijna 11 uur en terug nog iets meer en dat viel eigenlijk 
nog wel mee, maar aan het einde van beide ritten kon ik een emmer met 
ijsblokjes best gebruiken ... en niet voor mijn voeten…. 
Daarom de volgende keer toch maar in tweeën. Dan hoef ik ook de snelweg 
niet te nemen, maar kan de provinciale wegen pakken. Leuker om te rijden en 
waarschijnlijk ook minder vermoeiend. 
 
Ons koorseizoen werd dit jaar vanwege de zwangerschap van onze dirigente 
Tereza al begin juni  afgesloten. Tereza heeft intussen een gezonde dochter 
gekregen en ik mocht bij de doop aanwezig zijn “in ruil” voor ondersteuning 
van het kleine kerkkoortje in het dorpje waar ze woont. Hele leuke ervaring! 
Dat was op 31 augustus, de dag voordat Jana en ik een weekje vakantie gingen 
vieren in de omgeving waar ze geboren en getogen is. 
Een werkelijk prachtig gebied tegen de Duitse grens aan. Ze noemen het 
Boheems Zwitserland. Vraag me niet wat de Zwitsers ermee te maken hebben, 
want zoveel moois heb ik in Zwitserland nog nooit gezien… 
. 
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Dit is zeker niet mijn 
allermooiste foto van deze 
natuurlijke stenen brug 
(Pravčická brána), maar het 
geeft wel een goed beeld van 
hoe de brug eruit ziet. 
Kijk maar eens op internet. 
We moesten een flink stuk 
lopen met af en toe vrij steile 
paden omhoog, maar het was 
uiteindelijk beslist de moeite 
waard. 

 
Onnodig te zeggen, dat Jana dit al uit haar jeugd kende. 
Behalve een bezoek aan de stenen brug hebben we lange wandelingen door de 
natuur gemaakt en wat dat betreft was het niet al te warme weer in de 
eerste week van september ons goed gezind. 
 
En na het weekje in Noord-Tsjechië begonnen de koorrepetities weer. We 
hebben weer wat nieuwe muziek gekregen, eigenlijk elke week wel één of 
meerdere werken en ik vermaak me daar wel mee. Sterker nog: ik heb het er 
bar druk mee. 
Maar het is leuk om de muziek in mijn muziekprogramma te zetten en dan te 
horen hoe alles samen klinkt. 
Voor Bellissimo heb ik de Sieben Worte van César Franck uitgewerkt. Ik heb 
niet alleen voor de afzonderlijke stemmen midi-files en mp3-files gemaakt, 
maar ook van het totaal. Provisorisch stukje bijpassende muziek en je krijgt 
een goede indruk hoe het geheel klinkt. 
Zo kwam ik er ook achter, dat een naar mijn gevoel doodsaaie partij van de 
bassen en de tenoren samen met die van de dames best heel mooi klonk. 
En volgend jaar oktober mag ik zelf ook met Bellissimo meezingen!! 
 
Vorige week donderdag 14 november hadden we trouwens een klein concert. 
Altijd leuk! 
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Nog één ding wilde ik kwijt, want heel veel nieuws heb ik dit keer niet. 
Meestal begin ik te schrijven en moet mezelf nog wel eens censureren om het 
stukje niet te lang te maken. 
Als we naar Duitsland rijden voor boodschappen ofzo, dan pak ik altijd de 
route, waar we de meeste kans hebben wild te zien. 
Onderweg zie ik altijd wel een paar reeën, soms ook herten en je moet af en 
toe goed opletten, want ze steken zo de weg over. Het overkomt me 
regelmatig (echt waar), dat ik moet stoppen om ze voorrang te geven bij het 
oversteen van de weg. 
Drie of vier weken geleden zagen we een jong wild zwijn langs de kant van de 
weg in de resten van het maisveld wroeten. Vaak komt zoiets niet voor, al 
hebben onze buurtjes een paar maanden geleden een aanvaring gehad met een 
mannetjeszwijn (keiler) wat plotseling de weg overstak. 
Het dier mankeerde gelukkig niets – het zijn net Leopardtanks - maar de auto 
was wel zwaar beschadigd. 
Maar goed, we waren het kleine zwijntje nog niet voorbij, toen we een meter 
of dertig verder vóór ons zo’n muiter de weg zagen oversteken en over het 
aangrenzende veld richting het bos zagen verdwijnen. 
Werkelijk een prachtig dier en ik heb ze pas twee keer in mijn leven in het 
wild gezien. Je moet uitkijken, dat je ze niet verrast en laat schrikken, want 
dan vallen ze aan, maar normaal gaan ze mensen uit de weg. Een veel te 
gevaarlijk soort voor ze….. 
 
Vandaar het zwijn als foto van de maand november op de website van 
Bellissimo. Als u snel bent heb ik die nog niet vervangen door een nieuwe foto 
:-). 
 
Rien 
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Journey to Bethlehem  
 
Samen met Tineke ben ik het avontuur aangegaan om bij het projectkoor van 
Marieke Zondervan en Chesron Ledes, dit project in te studeren met hiervoor 
maar 2 repetitiemiddagen. Geloof me het was een ware uitdaging. Maar hoé 
leuk. Heel ander repertoire dan Songs for You, andere setting, dirigenten en 
dan vooral Chesron, die staan te stuiteren van energie en enthousiasme. 

 Het betekende dat er thuis echt onwijs veel gestudeerd moest worden en de 
briefjes bij mij overal lagen, bij de strijkplank, de was, in de keuken. Mijn 
laptop heeft overuren gedraaid met bijbehorende stukken. Gelukkig had ik de 
stukken van ons eigen optreden al in mijn hoofd zodat ik me hier vol op kon 
concentreren.  

We mochten het 2 keer uitvoeren. De eerste in Castricum, zó spannend, hoe 
zal het gaan, zal de kerk vol zitten. Nou nee dus, er zat zo’n 30 man wat 
natuurlijk best wel weinig is. Desalniettemin hebben we heerlijk gezongen. 
Het klopte gewoon, de muzikale begeleiding was prima, het kerstverhaal 
verteld door Nelleke voegde zich prachtig bij de liedjes, was actueel en 
ondanks dat we maar 2 keer met elkaar hadden gezongen waarvan 1 keer met 

de band vormden we een mooi geheel. We keken 
dus terug op een prima optreden en gingen 
daardoor vol vertrouwen op naar zondag in de 
Agathakerk. Voor Tineke was dit natuurlijk een 
thuiswedstrijd en zeker ook dankzij haar lobbyen 
hadden we deze keer een heerlijk gevulde kerk.  
We hebben ook hier volop genoten en het publiek 
ook. Zonder Marieke tekort te doen mag ik zeggen 
dat het een geweldige belevenis is om begeleid te 
worden door Chesron, die man ís gewoon muziek, 
zijn enthousiasme is zo aanstekelijk dat je vanzelf 
wordt meegezogen en staat te zwingen of je nooit 
anders gedaan hebt. Het was een waar feestje.  
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En dan 2 dagen erna ons eigen concert. Dan weet je, het is heerlijk om te 
zwingen tijdens het zingen, maar wat is het toch ook mooi om, op de ons zo 
eigen ingetogen manier, op te mogen treden. Wat was ook dit concert 
prachtig, mooie stukken, veel variatie wat, tenminste dat vind ik, één van de 
grootste krachtbronnen is van ons koor. Wat voel ik mij dan trots dat ik hier 
onderdeel van mag zijn. Eén kleine kritische noot. De foto’s en video’s van Paul 
terugkijkend valt me wel op dat, hoe sprankelend ons optreden ook voelde dit 
niet echt van onze gezichten af te lezen is. Dat blijft toch wel een 
aandachtspuntje. “/ 

Voor mij is dit waarschijnlijk het laatste concertoptreden bij Songs for You. 
Geloof me, van de dingen die ik hier achterlaat is dit koor en dan ook vooral 
mijn koormaatjes één van de moeilijkste dingen om afscheid van te nemen. 
Natuurlijk hoop ik ook in Apeldoorn een koor te vinden waar ik mij aan kan 
sluiten en wat zou het mooi zijn als ik ook daar deze warmte weer zal kunnen 
vinden. De 15 jaar die ik heb mogen zingen bij SFY neem ik mee in mijn hart, 
dankbaar voor alle mooie momenten, het plezier, de lieve mensen om mij heen 
en het zangplezier dat ik heb mogen ervaren. 

Anja Vlaanderen 

Techno team 
 
Dat is de tijd waarin we het podium voor ons eigen kerstconcert en die van 
andere zangverenigingen op- en afbouwen. Deze kerstperiode betekende het 
3x dat ritueel.  
Het voorwerk (indeling incl. zitplaatsen met of zonder SfY podium) in de 
Vredevorstkerk was gelukkig reeds gedaan, waaronder ook het verplaatsen 
van de kolossale kerstboom m.b.v. de kerkleden van de Vvk. 
De 1e dag dinsdagmorgen 17 dec. stonden er om 9:30 uur 11 man klaar om de 
klus voor die dag te klaren. Er diende een podium (2-1-3 opstelling) van Songs 
for You met daarop 74 zitplaatsen te worden geplaatst, op het podium van de 
Vredevorstkerk, met daarop nog eens 35 zitplaatsen. Daarbij diende dan ook 
nog eens rekening te worden gehouden met de posities van de piano, pianist en 
de dirigent. 
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Uiteindelijk was de klus door het techno-team zo rond 12:30 uur geklaard, 
waarna Nieske een uurtje aan de bak kon met de aankleding van het podium. 
Na deze finishing touch kon voor ons het concert beginnen! 
 

Daar het techno-
team voorstander is 
van een gezellig 
samenzijn na een 
concert, is er de 
afspraak dat het 
afbouwen van het 
podium daarna 
gebeurt in dit geval 
dus “the day after”! 
De 2e dag 
woensdagmorgen 18 
dec. stonden er om 
8:00 uur 7 kerels 
klaar voor de 

werkzaamheden van die ochtend. Het podium (met de stoelen) en de piano van 
de voorgaande dag diende voor 10:00 uur weg te zijn uit de kerk, daar een 
andere festiviteit in de kerk zich aandiende. 
Dat van het podium en de stoelen lukte, echter de piano moest het vanwege 
het boerenprotest ontgelden, daar de “pianoman” op da A9 volledig vast kwam 
te staan en Trudy maar wachten, maar Trudy kennende ……. Uiteindelijk was 
die piano pas 2 uur later opgehaald. 
Dezelfde woensdag 18 dec. stonden er om 15:00 uur weer, weliswaar in een 
andere samenstelling, 7 man klaar voor de montage van het podium van deze 
middag. Ons podium (0-3-0 opstelling) diende in de Dorpskerk van Uitgeest te 
worden opgebouwd voor de 2 concerten van het “Popkoor Surprising 
Uitgeest”, op woensdag- en vrijdagavond. Daar dit koor een swingend koor is, 
diende de “poten” van de podiumdelen voor de veiligheid onderling gekoppeld 
te worden. Dit laatste moet je dan ook maar weten! 
De 3e dag vrijdagavond 20 dec. stonden er om 22:00 uur 8 bikkels klaar voor 
de demontage van het podium die avond. Het podium van het woensdagavond- 
en deze vrijdagavondconcert diende direct na het concert te worden 
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weggehaald en meegenomen en dezelfde avond werd het naar de St. 
Agathakerk in Beverwijk gebracht. Daar mochten wij die nacht de aanhanger 
parkeren, achter slot en grendel. De sleutel daarvan, was in alle vertrouwen 
aan Jaap toebedeeld. Laat dat nou juist de verkeerde sleutel te zijn. Daar sta 
je dan zo rond pak weg 23:45 uur bij de Sint. 
De 4e dag zaterdagmorgen 21 dec. stonden er om 8:00 uur weer 8 bikkels 
klaar bij de St. Agathakerk, maar ook nu weer in een andere samenstelling. 
Voor deze ochtend stond de montage van het podium (2-4-2 opstelling) op het 
programma. Ook nu stond er weer enige tijdsdruk op ons techno- team, daar 
het Amsterdams gemengd koor, samen met het orkest … en dirigent …. , om 
13:00 uur de generale repetitie voor de uitvoering van de volgende dag in 
Amsterdam moesten beginnen. Uiteindelijk viel die tijdsdruk wel mee, daar 
het podium met alle zitplaatsen daarop (98) en daarvoor (39) al om 10:00 uur 
gereed stonden voor aanvang van de generale, die uitgevoerd werd voor de 
cliënten en verzorgers van de Viva Zorggroep. 
Dezelfde zaterdag 21 dec. stonden er om 16:00 uur dezelfde 8 man klaar voor 
het opbergen van de zitplaatsen en het demonteren van het podium. Zoals bij 
iedere verplaatsing van locatie dient de aanhanger zorgvuldig beladen te 

worden. Zo ook 
voor de laatste 
keer van dit jaar 
voor het opbergen 
in de garage. Na 
dit alles vond onze 
teamleider Leo, 
dat wij op z’n 
minst wel een 
biertje hadden 
verdiend en dat 
hebben we dus 
ook bijna allemaal 
gedaan en wel bij 
“De Rode Haan”. 
Terugkijkend is er 

dus behoorlijk wat werk verzet en met de tijd werd het merkbaar dat de 
montage en demontage al rapper ging. Met name in de St. Agathakerk liep de 
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montage zo vlot dat de koffiepauze aanving toen wij al klaar waren met onze 
werkzaamheden. Dit had ook wel een beetje te maken met het feit, dat we 
“recht toe recht aan” voor het “Priesterkoor” langs konden bouwen en niet 
zoals voorheen met de hoogteverschillen over het “Priesterkoor”. 
Al met al is er na gedane arbeid, net als na een goed uitgevoerd concert, iets 
van opluchting en dat je kan spreken van “Wir haben es geschaft”. 
 
D. Eelnemer. 
 

Karl Jenkins 
Een 1e kennismaking:  
In 1998 verscheen een reclamecampagne van 
Delta Airlines op o.a. de Nederlandse televisie. 
Delta werd destijds gekozen als beste airline 
van het jaar door The Sunday Times. De 
reclamecampagne viel op door de bijzondere 
begeleidende muziek. Op het reisbureau, waar 
ik destijds werkte, kregen we regelmatig 
bezoek van een vertegenwoordiger van Delta 

Airlines. Bij een van de bezoeken vroeg ik hem waar deze muziek toch vandaan 
kwam. Het was niet de eerste keer dat dit werd gevraagd. Er was zelfs 
dermate veel vraag, dat de directie van Delta Airlines in samenwerking met 
Classic FM besloot een CD uit te brengen met o.a. de muziek van de 
reclamespot, een gedeelte van het ‘Adiemus’ van Karl Jenkins. Op de CD 
worden de werken uitgevoerd door het London Philharmonic Orchestra. In het 
programma van het concert dit voorjaar, werd ook melding gemaakt van de 
werkzaamheden van Jenkins  voor o.a. Delta Airlines. Een concert overigens 
waar ik, en velen met mij, bijzonder van heb genoten. 
De CD heb ik altijd zorgvuldig gekoesterd in mijn collectie en niet voor het 
eerst zingt Songs for You nu al weer geruime tijd de muziek, die ik al jaren 
eerder ontdekte, o.a.  Conquest of Paradise en Ameno. Er staan nog tal van 
CD’s in mijn collectie en ook digitaal zijn de nodige stukken opgeslagen, die 
wellicht in de toekomst goed in het repertoire van Songs for You zouden 
passen. Bestuur, dirigent…welkom !  
 
Fred Gorter
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Verjaardagen 
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Waar, wie, wat en hoe? 

 
De repetitieavond is op dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur in de 
Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden 152 te Beverwijk. 
 
Onze dirigent is Aldert Fuldner.  
 
Contributie per kwartaal € 48,- en echtpaar € 84,--. De contributie wordt 
vooraf middels automatische incasso geïnd en bij eventuele opzegging 
verrekend.  
 
Het bankrekeningnummer van de vereniging is  
NL57 RABO 0335314740. 
 
Als koorlid wordt van u verwacht dat u deelneemt aan zoveel mogelijk 
repetities en door het bestuur geplande optredens.  
Bent u onverhoopt verhinderd, wilt u dat dan melden bij de adressen vermeld 
bij de contactpersonen. 



Niesten Adviesgroep

Parallelweg 124-46

1948 NN Beverwijk

T  (0251) 27 60 00

E  info@niesten.nl

www.niesten.nl

Toch je 
stembanden 
verzekeren?
Bel ons voor een 
loepzuiver advies. 
(0251) 27 60 00

Ons vakgebied strekt zich uit van  verzekeringen tot 

pensioenen en van hypotheken tot administratie. Kortom: 

Op alle vlakken van financiële dienstverlening bent u bij 

Niesten Adviesgroep in Beverwijk aan het juiste adres!
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Namen en emailadressen van contactpersonen 
Bestuur  
Nico Zuurendonk voorzitter voorzitter@songsforyou.nl 243107 
Trudy Bleijendaal secretaris secretaris@songsforyou.nl 235812 
Bert Kroon 1e penningmeester bertkroon@ziggo.nl 242667 
Ingrid Ronde 2epenningmeester ingrid.ronde@tiscali.nl 237182 
Ton van Kampen bestuurslid tonvkampen@gmail.com 06-19482941 
Jan Stil bestuurslid Stil.jal@ziggo.nl 211432 
Machteld de Kuiper bestuurslid mdekuiper@hotmail.com 249778 
Dirigent    
Aldert Fuldner  amdfuldner@planet.nl 06-29512555 
Redactie      
Anja Vlaanderen redactie Sofytje sofytje4u@gmail.com  
Leo Klok redactie Sofytje sofytje4u@gmail.com  
Tineke Vermeij redactie Sofytje sofytje4u@gmail.com  
Afmelden    
Bassen/tenoren Trix Kwakkel Beatrix1946@gmail.com 244500 
Alten 2 Janet v.d. Bie Jp.vander.bie@hccnet.nl 375276 
Alten 1 Ria Slotemaker fam-rasco@ziggo.nl 231951 

Sopranen 2 
 
Anneke Metselaar 

Janenannekemetselaar 
@ziggo.nl 314056 

Sopranen 1 
Regina 
Hoogerbrugge 

 
hoogerb@ziggo.nl 240669 

 

Het volgende Sofytje komt in april uit! 
Heb je goede ideeën, iets leuks te melden, mail, app, sms, gerust!! 

 





J. van Deventerstraat 9 - 1941 EP Beverwijk
Tel: 0251 - 213 005

www.printerette.nl - beverwijk@printerette.nl
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