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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!

Niesten Adviesgroep
Parallelweg 124-46
1948 NN Beverwijk

T (0251) 27 60 00
E info@niesten.nl
www.niesten.nl

Uit de redactie
Beste Sofysten,
Wat leuk dat jullie zo enthousiast
hebben gereageerd op de oproep
van de redactie! Mooi te lezen dat
de tendens van veel van de
ingezonden
stukken
is:
Blijf
volhouden! Er komt een andere tijd!
Elkaar moed in praten, lief en leed delen, dat past bij ons koor.
Helaas zijn er van enkele van onze koorleden geliefden overleden. Vele
kaarsjes zijn daarom, zeker de afgelopen tijd, aangestoken door en voor
koormaatjes. Ook op ander gebied zijn er zorgen over herstel van
gezondheid, of over het behoud van werk, dus inkomsten. De
mantelzorgers onder ons zijn in onze gedachten en proberen we contact
mee te houden. Er komt nu wat lucht…..wie weet straks ‘gewoon’ bezoek.
Wat zou dat mooi zijn…Maar ook mogen we het jubileum van onze dirigent
niet onbenoemd laten, gefeliciteerd Aldert!
Uit diverse bijdragen spreekt tevens: Is het misschien ook wel een tijd
van zelfreflectie, van ont-moeten en je realiseren: Wat is voor mij
eigenlijk écht belangrijk? Onverwachte creatieve bronnen worden
aangeboord en we hervinden ons op nieuwe paden des levens!!!
Daar hebben we nu even de tijd voor en vooralsnog mogen we thuis
repeteren met de filmpjes op YouTube. Mooi dat ze er zijn! Dus uit volle
borst meezingen, dat geeft nieuwe energie!
En eens zullen we elkaar als koor weer echt ontmoeten, een arm om elkaar
heen slaan en bijpraten (in de pauze en bij de borrel uiteraard…..).
Blijf de rust houden, en als het dan allemaal toch zo is, zoals het is: Een
beetje ont-moeten kan misschien nu even helemaal geen kwaad….
Hartelijke groet,
mede namens de redactie, Tineke
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Van de voorzitter
Beste Sofisten,
Een mooi initiatief van de redactie
om een editie van het Sofytje met
een opdracht te maken. In mijn
nieuwsbrief heb ik jullie allemaal
opgeroepen om hieraan mee te
werken om toch op deze manier
verbonden te zijn en te blijven.
Inmiddels heeft het bestuur bel-momenten met de leden gehad en dat
heeft leuke, emotionele en gezellige gesprekken opgeleverd. Zo doen we
er alles aan om met elkaar contact te blijven houden.
Zo ook de introductie van ons eigen YouTube kanaal. We hebben inmiddels
gezien dat er gebruik van gemaakt wordt en dat motiveert om er mee te
gaan werken. We zullen kijken of we in de aankomende tijd nog meer leuke
en interessante filmpjes kunnen plaatsen.
De tijd is enorm onzeker en niemand weet wanneer het uiteindelijk weer
terug is bij het oude. We weten wel zeker dat dit nog wel enige tijd in
beslag zal nemen.
Hoe we verder gaan met onze geplande activiteiten, is ook nog niets
zinnigs over te zeggen. Dat hangt allemaal samen met de versoepeling van
de maatregelen en de snelheid daarvan. We hopen in september weer iets
te kunnen gaan doen.
Het bestuur zal in de aankomende tijd beslissen op feiten en veiligheid en
we houden u zeker op de hoogte.
Blijf gezond en hopelijk tot snel ziens!
Nico Zuurendonk, voorzitter
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Uit het secretariaat
Het is voor mijn gevoel een eeuwigheid dat we elkaar
hebben gesproken.
Het logo van ons koor dat Naomi heeft ontworpen,
sprak nu wel werkelijk tot de verbeelding op de
ansichtkaart, die jullie hopelijk allemaal ontvangen
hebben.
De ster die ons allen verbindt. Laten we elkaar niet vergeten. Ik heb het
gevoel dat er veel gebeld en contact gelegd wordt met elkaar.
De meeste koorleden kregen de kaart direct de woensdag nadat ik de
kaarten op dinsdagmiddag op de bus had gedaan. Op facebook las ik: Bij
mij is de post nog helemaal niet geweest, we wachten het maar af. Op
zaterdag het bericht op facebook: Ja!!!! De kaart is binnen. Toen kwamen
er mailtjes dat er na een week nog niets binnen was. Ik ben op de fiets
gestapt en heb alsnog 3 kaarten bezorgd bij desbetreffende koorleden.
Na 13 dagen kreeg ik op dezelfde dag 3 berichten binnen: Nu heb ik 2
kaarten, de post is toch langs geweest. Het is toch een bijzondere tijd
waar je niet van op aan kunt.
Zo is er een flink aantal koorleden die we mogen verwelkomen op het koor.
Dat zijn: Bij de 2de sopranen zijn dat, Annelies Meijer, Tecla Hobby,
Elaine Duijn. Bij de 1ste alten, Linda Wijnstra, Margo Sprangers. Bij de
bassen, Wim Bouwman en Katinka Reiss bij de 1 ste sopranen. Wij heten de
nieuwe koorleden hartelijk welkom.
Helaas hebben we weer afscheid moeten nemen van Katinka Reiss wegens
gezondheidsklachten.
Ook Neeltje de Vries heeft aangegeven dat ze met pijn in haar haar
afscheid neemt van Songs for You. Ondanks dat ze nog zingt als een
nachtegaal heeft ze toch besloten te stoppen.
We willen Neeltje hartelijk bedanken voor haar inzet voor het koor en we
zullen haar als persoon zeker erg missen en haar stem natuurlijk ook.
5

Ook heeft Anja Vlaanderen het koor verlaten. Anja is op 9 april verhuisd
naar Apeldoorn. Anja zou haar laatste concert meedoen op 8 mei en dit
zou tevens haar afscheid van de koorleden zijn. Dit kon helaas wegens de
coronacrisis niet doorgaan. Hierbij met goedkeuring van Anja het nieuwe
adres van Anja, om dit aan jullie te melden. Zodra de mogelijkheid er is,
nemen wij alsnog afscheid van Anja. Wij willen Anja bedanken voor haar
inzet voor het koor. Anja heeft veel werk verzet in de redactie van het
Sofytje en het verzorgen van de kaarten en bloemen bij lief en leed. Wij
wensen Anja veel plezier en geluk in haar nieuwe omgeving. Haar nieuwe
adres: Friezenlaan 18, 7312HZ Apeldoorn.
Ook hadden wij een jubileum te vieren op 6 februari en wel van Ali van der
Winden. 50 Jaar koorlid en vele functies heeft Ali bekleed in het bestuur,
zoals voorzitter, penningmeester en bestuurslid. En zoals Ali mij mailde:
“Het koor en het zingen heeft mij geholpen in goede- en slechte tijden. Ik
ben dus dankbaar dat ik het zo lang mocht volhouden en ben nog niet van
plan om te stoppen”.
Ali, we hopen dat je nog lang mag en kan genieten van ons koor.
Ik wil nog even vermelden dat Riemie Kroon onlangs in het ziekenhuis
heeft gelegen wegens een operatie. We wensen Riemie een voorspoedig
herstel. Laten we ook Betsy Koeten niet vergeten. We denken aan je
Betsy.
De (voorlopige) agenda van 2020
Dinsdag
Start van het nieuwe zangseizoen ?????
Zaterdag
26 september Korenfestival Uitgeest (o.v.)
Zondag
27 september Dienst Morgensterkerk
Zaterdag
3 oktober
Bazaar 2020
Zaterdag
19 december Kerstconcert Agathakerk
Trudy
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Wat beweegt ons zoal?
Het is zondagochtend.
Ik lees de mail met de oproep van de redactie om een BemoedigingsSofytje te maken. Wat een goed idee, ik kijk er nu al naar uit om positieve
dingen van en over mijn zangmaatjes te lezen in deze moeilijke tijden.
Er staan wat vragen in de mail, zoals.: mis t u het koor ook zo erg?
Ik dacht dat dat missen wel mee viel. Ik had het koor immers braaf in een
denkbeeldig laatje opgesloten, naast andere fijne dingen zoals etentjes,
gezellige uitjes, vrijwilligerswerk in Huis ter Wijck, mijn leesclubje, een
kappersbezoek…. Alles ligt daar rustig te wachten tot het laatje weer
open mag van Mark Rutte. Opgeruimd staat netjes, toch?
Totdat ik daarna op ons eigen YouTube-kanaal (!) Aldert hoorde spelen.
Een medley van prachtige nummers die we zongen, gewoon op repetities of
bij mooie en gedenkwaardige momenten. Tot mijn eigen verbazing schoot
ik gewoon vol. En ik realiseerde me hoezeer ik het mis! Natuurlijk niet
alleen het zingen en de muziek maar ook de gezellige contacten en de
saamhorigheid. Ik hoop van harte dat we nog voor de zomerstop de
repetities weer kunnen oppakken, in welke vorm dan ook!!
En o ja, dit stukje moet ook wat
bemoediging bevatten. Hebben jullie
gemerkt dat de natuur zich niets aantrekt
van Corona? Die gaat gewoon heerlijk haar
eigen gang. Het is volop lente en we kunnen
daar ook vanuit huis en tuin weer gratis en
volop van genieten, hoe mooi is dat?
En verder word ik blij van alle creativiteit die bij veel mensen op komt
borrelen in deze bijzondere tijden. Alles en iedereen moet gereset
worden en dat levert soms zoveel mooie dingen op!
Houd de moed erin en blijf gezond, lieve zangmaatjes, we’ll meet again!
Edith Gorter
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50 jaar lid van Songs for You
en dan ineens maanden niet zingen door
coronavirus. Wat doe je dan.
Eerst denk je over een paar weken zingen
we wel weer, maar nee dus. In mijn geval
heb ik alle muziek eens opgeruimd en
kwamen daarbij allerlei herinneringen
boven. Ik vond bijvoorbeeld de muziek en
een CD opname van SFY van The Kingdom
Song uit 2003. Hierbij kwam de naam van
Aldert voor als klankregisseur.
We kenden Aldert daarvoor als organist van de Wilhelminakerk waar we
regelmatig zongen in een kerkdienst. In 2003 werd hij dus op aanraden
van Frans Kocx gevraagd als klankregisseur mee te werken. Dat was een
prima samenwerking. Inmiddels is Aldert uitgegroeid tot een uitstekende
dirigent en dit jaar viert hij zelfs zijn 25 jarig jubileum als musicus.
Jammer dat we dit nu niet groots kunnen vieren, maar dat komt later wel.
In mijn 50 jarige lidmaatschap koor heb ik ontzettend veel muziek
gezongen. Als ik kijk naar 50 jaar geleden en nu is er natuurlijk wel een
groot verschil en is het niveau nu ook veel hoger. Ook heb ik veel
bestuurlijk werk gedaan in dit koor. Ik was net lid geworden in 1970 (ik
was toen 25 jaar jong) toen men mij vroeg om bestuurslid te worden.
Samen met Luuk Wagter (oom van Henk) verzorgden wij de dagjes uit. Van
te voren maakten wij een ritje naar het hotel waar we zouden dineren en
kregen dan “gratis” de maaltijd aangeboden die wij voor het reisje
uitzochten. Dat waren nog eens tijden. Later werd ik gepromoveerd tot 2 e
secretaris, voorzitter en penningmeester. Zo heb ik veel geleerd en altijd
alles met veel plezier gedaan.
Ook de manier van oefenen is natuurlijk niet te vergelijken. Ik heb nog
oude cassettebandjes met opnames, totdat de PC er kwam. De midifiles
waren een prachtige manier om te oefenen.
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En dan nu een eigen You Tube kanaal. Wat geweldig: wie had dat vroeger
kunnen dromen. Een mooie toespraak van de voorzitter en een intro van
Aldert op zijn vleugel thuis. Prachtig. Ik zou iedereen aan willen raden om
t.z.t. veel te gaan oefenen hiermee en
je stembanden op sterkte te houden,
want dirigent en bestuur doen veel
voor ons om deze moeilijke tijd goed
door te komen en straks weer goed te
kunnen beginnen.
Tot slot: Houd moed, want er komt
zeker weer een betere tijd. Mijn vrije
tijd vul ik in met: quilten, haken, lopen,
fietsen en zingen.
hartelijke groeten, Ali van der Winden (alt)
Draaide vandaag dinsdag 10 maart voorlopig de laatste kookclub voor
kinderen.
Jammer maar helaas, aan het coronavirus ontkomen ook wij niet.
Alle activiteiten zoals het vrijwilligerswerk, sportclub, ons koor en vooral
het familiebezoek ligt op z’n gat en dat doet mij veel verdriet.
Er vallen vele slachtoffers door deze virus,
voor de hulpdiensten dus een hele zware klus.
Ik blijf zoveel mogelijk thuis en vermaak mij gerust.
Begin aan de voorjaarsschoonmaak en raak nooit uit geklust.
Onze kinderen en kleinzoon zien en spreken wij via beeldbellen,
en hebben mekaar dan ook heel wat te vertellen.
Boodschappen bestellen wij online bij Albert Heijn,
een veilig idee da’s toch maar wat fijn!
Sport thuis en doe de Zumba mix
en s’ avonds fijn genieten van een serie op Netflix.
Samen komen wij deze periode wel door, samen zijn wij sterk!
vriendelijke groet, Annelies Meijer - van der Klooster
9

Hallo lieve Sofysten en dirigent!
Zingen staat op een laag pitje bij mij, zing af en toe met de radio mee en
in mrt toen de Mattheus meegezongen! Heb elke dag wel een programma!
De ene dag fietsen, een grote route op onze sportfietsen en een fikse
wandeling de andere dag! Veel puzzelen in de krant, boek lezen of s’avonds
legpuzzelen v van Haasteren ! Heel ontspannend om te doen! Of een mooie
serie kijken op Netflix.
Ik werk af en toe in de gezinnen die m’n hulp hard nodig hebben! Zit elke
dag even in de zon (tuin op ‘t zuiden) doe ook klussen! Laatst de houten
tuinstoelen, tafel en bank afgeschrobd en in de teakolie gezet! Lekker
bezig geweest!
Wat heel gezellig is dat onze dochter en zoon om de beurt komen eten!
Nou lieve mensen hoop jullie gauw weer te zien en dat we weer heerlijk
kunnen zingen met elkaar!! Mis iedereen!
Liefs van Loes Schram
Lieve mensen van het Sfy, natuurlijk misschien wij jullie allemaal!
En hopen dat ondanks we elkaar niet zien dat we toch elkaar regelmatig
bellen, en een beetje op de hoogte blijven van elkaar wij hebben veel
achterstallig onderhoud weg gewerkt. Nu we niet naar de camping kunnen
proberen wij toch leuke dingen te doen, fietsen regelmatig. Zelf mag ik
graag de verfkwast pakken om iets op papier te zetten. Guus is veel in zijn
hobby kamer bezig, dingen uit- en opzoeken.
We luisteren ook veel naar muziek, liggen graag in het zonnetje, bakken
krentenbrood, appen veel en bellen veel naar oudere mensen die ik normaal
bezoek. Hebben veel contact met de vrijwilligers waar we samen mee
bezig zijn. Dus vervelen ons nog niet. Wij hopen dat het met iedereen
goed gaat en wensen dat alles gaat zoals je dat zelf wenst. Verder wil ik
het bestuur bedanken voor de inzet die zij nu hebben, want alles toch
goed te laten lopen is niet makkelijk tot ziens allemaal
Guus en Truus de Boer
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100 jaar worden in Rotterdam
Op 4 april j.l. zouden we een feestje vieren ter
ere van de 100ste verjaardag van mijn vader.
Uitnodigingen werden verstuurd aan de nog in
leven zijnde familieleden, kinderen, klein- en
achterkleinkinderen,
buren,
vrienden
en
bekenden. Corona kreeg geen uitnodiging maar
kwam, was zeer aanwezig en verhinderde de
meeste gasten het feest mee te vieren.
De kinderen en kleinkinderen hadden filmpjes gemaakt met felicitaties en
gezang. Onze zoon in Taiwan had een film gemaakt van zijn leerlingen die
speciaal voor opa Happy Birthday to Herman zongen.
Als enige afgevaardigde ging ik 4 april naar Rotterdam.
Ik reed de straat waar mijn vader woont in en zag overal vlaggetjes en
ballonnen. Op de ramen van zijn huis stond ‘100 jaar’, Achter het raam
stond mijn vader verrast. hoofdschuddend te stralen.
De buren hadden de straat versierd en om 11 uur stonden ze, op afstand,
klaar om te zingen. Mijn vader stond met rollator buiten om alles goed te
kunnen zien en horen. Er arriveerde een trompettist die samen met het
burenkoor allerlei verjaardagsliederen ten gehore bracht. Vader zwaaide
en knikte naar alle kanten alsof hij oefende voor een rol als Sinterklaas.
Als slagroom op de taart kwam er een fotograaf van de Rotterdamse
krant ‘De Havenloods’ en maakte een mooie foto van de oude man.
Allerlei cadeautjes werden op de stoep gelegd, veel bloemen en kaarten
met lieve woorden.
Deze dag zal hij zijn ’leven lang’ niet vergeten, zei hij toen hij dankbaar en
ontroerd in zijn nieuwe sta-op stoel ging uitrusten.
De teleurstelling werd ondanks en dankzij Corona omgezet in een
onvergetelijke dag voor deze 100jarige.
Nel van der Sleet
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www.songsforyou.nl

Hier een berichtje van Cees Riedijk
Helaas heb ik nog niet de neiging om te gaan zingen. Ook zangles is
gestopt dus even niet zingen maar ik wil het toch snel weer oppakken. Ik
ben op dit moment ook gestopt met een deel van het vrijwilligerswerk o.a.
bij Stem in de Stad nu het aanloopcentrum tijdelijk gesloten is. Voor de
kerk breng ik nu liturgieën en overdenkingen naar ouderen van onze
gemeente en verleen ik hand en spandiensten. Verder ben ik buiten bezig
met de erfafscheiding te schilderen.
Onze zoon woont in Hengelo met zijn vrouw en twee zonen. Deze zien we
niet maar we bellen en via Whats App en internet hebben wij contact .
Onze dochter woont in IJmuiden met haar man en drie kinderen die zien
we af en toe op 1,5meter afstand.
Onze kinderen hebben o.a. een bloemetje en een traktatie op koningsdag
en mijn verjaardag gehad. Je moet er toch wat van maken.
Ik ben 11 april jarig geweest (mooie kaart van Songs for You gehad) en er
werd gebeld en zie: mijn dochter, schoonzoon en kleinkinderen zitten bij
ons op het grasveld, met een ijsje en er stond bij de voordeur ook een
pakje met twee ijsjes voor Gré en mij, en wij in de voortuin ons ijsje eten.
Dat zijn de krenten in de pap.
Van het duo Sint en Piet begin ik aardig op Sint te lijken, dat
is het nadeel van een baard. Hoop dat de kapper snel weer
open mag.
Ik loop en fiets graag en dat moet ook om dat je toch je
afleiding moet hebben en fysiek bezig zijn. Want er komt
toch wel wat op ons af, daarom zal het goed zijn om weer
wat te gaan oefenen met zingen.
Hoop dat ik jullie allemaal gezond weer zal zien als de zang weer start.
Groeten Cees Riedijk
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Een bijzondere tijd.
Een oproep vanuit de redactie om een stukje te schrijven in de Sofy.
Natuurlijk voldoe ik daar graag aan en hoop velen met mij.
Wat ons betreft is het zoals jullie weten sowieso een bijzondere tijd
vanwege onze verhuizing naar Apeldoorn. Door de omstandigheden komen
er elke keer weer uitdagingen op ons pad en wordt onze flexibele
instelling aardig op de proef gesteld. Het begon al voor de verhuizing:
Komt de verhuiswagen nog wel, kunnen we terecht op de camping, komen
we niet in een Lock down terecht waardoor de aan -en verkoop sowieso
niet doorgaat. Gelukkig is het allemaal doorgegaan en zitten we nu
inmiddels 3 weken op de camping, weliswaar zonder douche -en
toiletgebouw, maar daar hebben we goede oplossingen voor met daarbij,
fantastisch weer en een prachtige bosrijke omgeving. We hebben het dus
getroffen.
Nu afwachten hoe het met de verbouwing gaat. Er zijn al een aantal zaken
die vertraging oplopen doordat materialen niet op tijd geleverd kunnen
worden, maar gelukkig hebben we de camping tot eind juni geboekt en zijn
we voorlopig dus nog onder de pannen.
De overgang naar Apeldoorn en achterlaten van alles en ieder die mij aan
het hart gaat is, juist door het besef dat als ik nog in Uitgeest zou wonen
dit er nu ook niet is, minder zwaar dan ik vreesde. Met ons sopranenclubje
delen we als vanouds ons wel en wee dus dat blijft lekker vertrouwd.
En natuurlijk het allerbelangrijkste: we zijn nog verschoond gebleven van
het virus. Een aantal familieleden waaronder ook 2 van onze kinderen zijn
wel aan de beurt geweest, maar hebben het gelukkig allemaal zonder
heftige symptomen mogen doorstaan. Ons hart en gedachten gaan uit naar
degene die getroffen zijn.
Allen heel veel succes met het instuderen van de stukken, ik ben echt heel
benieuwd of dat gaat werken op deze manier. En blijf alsjeblieft genieten
van al het moois wat er heus ondanks alles ook nog is en we nu des te meer
waarderen.
Lieve groet, Anja
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OPROEP 1
Wat doet zingen met u?
Net voor de corona-crisis toesloeg, was de
PR-commissie gestart met het maken van
een promotiefolder voor ons koor. De
werkzaamheden liggen nu stil, laten we
eerst maar eens kijken wat de toekomst ons
brengt. Toch is er 1 activiteit die we al willen door laten gaan omdat we
daar uw hulp bij nodig hebben. We willen namelijk in de folder
enthousiaste citaten opnemen van koorleden. Als we die nu alvast
verzamelen, hebben we die alvast maar binnen. De bedoeling is dat u de
zin: “Zingen betekent voor mij ……” afmaakt. U mag best een beetje
variëren, de zinnen: “Zingen is voor mij …..” of ‘Zingen maakt …” zijn ook
prima.
Welk citaat wordt gekozen, dat hangt af van de variatie en het totale
verhaal dat de citaten bij elkaar te vertellen hebben. Maar als uw citaat
niet wordt gekozen, niet getreurd want ze zullen allemaal in het Sofietje
worden gepubliceerd. Bij de gekozen citaten in de folder worden geen
namen gepubliceerd, maar wel: leeftijd en stemsoort. Stuurt u uw citaat
naar Désirée van de PR-commissie: dcvanosch@xs4all.nl.
Dank u wel  Desiree
Elke vogel zingt zijn lied
Naast de stress, onzekerheid en zorg voor de
ander biedt deze periode, zeker met dit mooie
weer wat we hebben, de gelegenheid om heel
vaak te gaan vogelen. Heel blij ben ik dat ik
hier een aantal jaren geleden mee ben
begonnen.
Het
eerste
jaar
10
herkenningscursus ochtenden, het jaar daarop
een herhaling plus het hele jaar door
regelmatig met onze excursieleider op pad.
Dit jaar gingen de excursies niet door. Dus ik ga alleen op pad. Heerlijk!
De rust. De natuur en natuurlijk de vogels.
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Hun zang is zo mooi en verschillend. En het is leuk om te merken dat ik de
verschillende geluiden al best goed herken. En makkelijk is het niet want
de vogels hebben verschillende geluiden: zang, contactroepjes, alarm. Ook
het uiterlijk van vogels lijkt soms erg op elkaar. Dus een behoorlijke
uitdaging. Ik weet niet waar ik het meest van geniet, het is de combinatie
van natuur, rust, en de drive om te willen weten welke vogel het is. Of om
de vogel te zien want ze kunnen goed verstopt zitten.
Dus nu niet zelf zingen maar luisteren naar de zang van de vogels.
Conny Butter
OPROEP 2

Beste koorleden,
In deze “coronatijd” waarin we zo veel mogelijk thuis blijven, zijn ook de
fysieke contacten met onze mede-koorleden minimaal. En als je eens een
koorlid tegenkomt, dan weet je niet altijd meteen welke naam bij die
persoon hoort.
Het is mij helaas in alle koorjaren niet gelukt om bij elk gezicht de juiste
naam te weten. In de oude website van het koor kon ik regelmatig even
kijken in het “smoelenboek” om te weten wie wie was.
Gelukkig hebben we nu, op veler verzoek, ook in onze vernieuwde website
de mogelijkheid om de lijst met koorleden te openen en te zien welke man
of vrouw achter de naam zit.
Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk dat alle koorleden in die lijst een
gezicht krijgen. Vandaar hierbij nogmaals mijn oproep om de ledenlijst te
voorzien van een foto bij uw naam. Zoals ik al eerder schreef, kunt u dat
zelf doen door in uw profiel op de ledenlijst een foto te uploaden. Zoek
een leuke foto in uw verzameling of maak een “selfie” en voeg die toe.
Krijgt u dat zelf niet voor elkaar, stuur mij dan de foto via email
(c.smael@kpnmail.nl) en ik zorg voor plaatsing bij uw naam.
Vriendelijke groet aan allen!
Cees Smael
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Recept
Stifado: een Griekse runderstoofpot met tomaat en zilveruitjes
Helaas moeten we nog even binnen blijven
en op vakantie gaan zit er voorlopig niet in
dus dan maar zelf aan de gang, de eerste
keer heb ik verse zilveruitjes gekocht en
schoongemaakt maar dat is een hoop werk
en als je ze schoongemaakt kan krijgen...
DOEN.
Snijd de sukadelappen in niet te kleine
stukken. Verhit wat olijfolie in een
braadpan met dikke bodem. Braad hierin de
vleesblokjes stevig aan.
Bestrooi ze met zout en peper en schep ze uit de pan. Snipper de uien.
Maak de zilveruitjes schoon, maar laat ze heel. Fruit de uiensnippers in de
resterende olijfolie zachtjes gedurende een minuut of vijf. Voeg dan de
knoflook, de laurierblaadjes en de zilveruitjes toe. Fruit de toegevoegde
ingrediënten nog even mee. Dan mogen alle ingrediënten vanaf de
tomatenstukjes tot en met de poedersuiker erbij. Verwarm de saus.
Schep het gebraden vlees door het stoofvocht. Voeg eventueel een beetje
water toe, zodat het vlees helemaal onderstaat. Breng het geheel net
tegen de kook aan, leg het deksel op de pan en draai het vuur laag. Zet de
pan eventueel op een vlamverdeler om ervoor te zorgen dat de inhoud van
de pan niet te hard kookt. Stoof het vlees in een paar uur heerlijk zacht
en gaar; bij lichte druk met een pollepel moet het nog net niet uit elkaar
vallen.
Ben je niet helemaal zeker, proef dan gewoon! Verwijder na een uur het
kaneelstokje. Een beetje kaneelsmaak is lekker, maar té is nooit goed.
Breng in een andere pan een ruime hoeveelheid water aan de kook. Kruis
de tomaten in. Dompel ze gedurende ±20 seconden onder in het kokende
water. De velletjes laten dan makkelijk los. Verwijder de pitjes uit de
tomaten en snijd het resterende vruchtvlees in blokjes.
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Voeg deze toe aan de stoofpot. Verwarm het gerecht nog even. Proef en
voeg naar smaak zout toe.
Afhankelijk van de zuurgraad van de tomaten heb je misschien ook nog
wat meer suiker nodig. Hak de blaadjes van de platte peterselie grof.
Schep ze vlak voor het serveren door de stifado.
Voor 4-6 personen:
 1,2 kilo goed dooraderde sukadelappen,
 Olijfolie, zout en zwarte peper
 2 grote uien, 2 teentjes knoflook, fijngesnipperd
 3 laurierblaadjes
 500 gram zilveruitjes
 2 blikken tomatenstukjes
 125 ml rode wijn,
 2 eetlepels rode wijnazijn
 3 eetlepels versgehakte selderijblaadjes
 1 kaneelstokje
 ¼ theelepel gemalen piment
 ¼ theelepel gemalen komijn
 1 theelepel gedroogde oregano
 1 theelepel zwarte peperkorrels
 Ongeveer 1 eetlepel poedersuiker
 4 rijpe trostomaten
 Een bosje platte peterselie
SponsorKliks
Wil je ons mooie zangkoor GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je
voortaan jouw online aankopen doet via de SponsorKlikspagina:
https://www.sponsorkliks.com. Voor jou een kleine moeite, voor het koor
directe inkomsten. Hoe werkt het? 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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Vrijheid en Dankbaarheid
Het jaar 2020 had het jaar van de
Vrijheid moeten worden.. Helaas zijn we,
vanwege het Coronavirus, meer thuis en
dus beperkt in onze Vrijheid. Wat hèt
jaar van de bevrijdingsconcerten en
(feest)vieren had moeten worden, wordt
een jaar van beperking en treurnis om
datgene wat of wie er niet meer is..
Maar net als 75 jaar geleden laten we ons ‘niet kisten’. We proberen er
het beste van te maken en zo positief mogelijk te blijven.
Zo zongen wij samen met de buren uit de straat op Koningsdag het
Wilhelmus, uiteraard op gepaste afstand. Niet alleen vanwege de
verjaardag van onze Koning maar ook als eerbetoon aan buurman Willem
die vorig jaar veel te jong overleed …
We vlaggen op 4 mei de hele dag ‘half stok’ en ervaren de Vrijheid op een
manier die past bij de huidige tijd. We voelen ons daardoor (nog) meer
verbonden met elkaar en zien het virus als een onzichtbare vijand.
Op één van mijn wandelingen naar het Hertenkamp kom ik een kennis
tegen en vraag hoe het met haar en haar man gaat. Wetende dat haar man
op een zorgboerderij woont, vertelt ze mij dat ze hem al weken niet heeft
kunnen bezoeken.. toch is zij dankbaar dat er zo goed voor hem wordt
gezorgd en wordt ze af en toe gebeld door ‘de zorg’. Haar man is tevreden
en weet niet hoe lang hij haar al niet meer heeft gezien. Zij is vooral
dankbaar dat hij het goed heeft en tevreden is in zijn situatie. Op mijn
weg naar huis, denk ik aan dit gesprek terug en realiseer mij dat veel
mensen hier een voorbeeld aan zouden kunnen nemen.
Dankbaar zijn met alles wat je wèl hebt en kan doen, ondanks dat we niet
de Vrijheid ervaren welke we gewend zijn.
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Daarom 10 overlevingstips om deze crisistijd door te komen:












Sta de normale tijd op en denk niet ‘alweer zo’n dag’ maar verwen
jezelf met een lekker ontbijt(je);
Maak een fikse wandeling of pak je fiets;
Als je thuis werkt: zet niet meteen de computer aan, maar doe
eerst iets leuks voor jezelf;
Maak een boodschappenlijstje zodat je zo kort mogelijk in de
supermarkt hoeft te zijn;
Kook of bak eens iets lekkers voor een ander;
Stuur een kaart of bel eens met je (oud)tante/oom;
Als je een tuin hebt, plant iets nieuws of maak een moestuintje en
doe mee met de foto wedstrijd van de Nederlandse
Tuinenstichting https://www.tuinenstichting.nl/inzendingtuinfotos-nts-fotowedstrijd/
Zet je favoriete CD op of luister naar Aldert op You Tube;
Koop (eindelijk) dat boek, dat je altijd al hebt willen lezen;
Wees lief voor een ander en dankbaar voor datgene wat je wèl
hebt.

Op deze manier komen we samen deze crisistijd zo positief mogelijk door
en waarderen we de Vrijheid waarin we mogen leven.
Hopelijk zien we elkaar in september weer en (be)zingen we met elkaar
onze Vrijheid!
Anneke Metselaar
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Worst Kaas scenario, trouwen in Coronatijden
8 mei 2020: voor Sofisten de datum ‘van het concert dat niet doorging’,
voor onze dochter Loes en haar partner Mart dé trouwdatum.
Toen in december bleek dat een klein kindje zich ‘zomaar’ aankondigde is
er door de jonge ouders besloten dat dit hét moment is om te gaan
trouwen. In januari de 1e voorbereidingen getroffen, restaurant en
gemeentehuis vastgelegd, in februari een jurk en pak gekocht.
Ondertussen kwam Corona steeds nadrukkelijker onze kant op . Het niet
doorlaten gaan was geen optie, vanwege de baby wilden ze
persé wel trouwen!
Loes en Mart hadden een plan A, dat werd plan B en uiteindelijk, op 8 mei,
is plan D uitgevoerd: ‘het Worst-Kaas scenario’.
De plechtigheid op gemeentehuis duurde 15 minuten, de ambtenaar was
begaan met het bruidspaar en maakte er nog wat van. Aanwezig mochten
zijn: bruidspaar, wederzijdse ouders en getuigen. De jongste zoon hoort
niet tot deze categorie maar mocht gelukkig wel mee naar binnen. De
anderen, partners en vrienden stonden buiten door het raam mee te
kijken en kregen via Zoom het geluid mee.
Vanwege de 1.5 mtr afstand regel is er niet
gezoend op deze dag, althans niet tussen de
verschillende
families,
wel
onderling.
Feliciteren met kushandjes en hand op je
hart went gelukkig ook wel. Loes vond het
heel verdrietig dat zij niet kon worden
weggegeven door haar vader. Willem heeft
toen aan een etalagepop-arm een handvat
geknutseld. Een vriendin heeft een mouw
gemaakt van dezelfde stof als het pak van
Willem, een overhemd is opgeofferd om ook
een stukje boord aan de mouw te maken.
De verrassing was groot! Eerst gilde Loes van schrik, daarna schoot ze vol.
Bruid Loes is toch weggegeven door haar vader!!
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We kregen allemaal een goodie bag mee naar huis met daarop afgedrukt
de tekst ‘Worst kaas scenario Loes en Mart 8-5-2020'. Inhoud: gebak,
plopfles met Cava, servetten, slinger en ballonen. En desinfecterende gel ..
Via Zoom hebben we met elkaar geproost, er is gespeecht de ceremonie is
nog eens lekker doorgenomen en het was top!
Dat was het dan, dachten de vers getrouwden.
Om 17.00 echter was er een ‘Drive-thru receptie’ geregeld. Familie en
vrienden, collega’s en buren kwamen met de auto, lopend of fiets langs het
huis van Loes en Mart. Zij stonden op hun stoepje en wisten niet wat hen
overkwam!!
Cadeautjes werden neergelegd, met een selfiestick overhandigd, er is ze
vanuit de auto toegezonden, er is klarinet gespeeld, er ploften confetti
kanonnen, er is getoeterd, en ge-video-belt. Oma Annie is met een 10persoonsbusje, op minstens twee meter van de chauffeur, nl. op de
achterste bank vanuit Schagen naar de receptie gekomen. Deze drive thru
was een fantastische verrassing voor ze !!
Ondanks beperkingen opgelegd vanwege het Coronavirus hebben we met
heel veel creatieve oplossingen geholpen door vrienden en familie en het
internet een prachtige dag met elkaar beleefd. En het etentje gaan we op
8 mei 2021 inhalen!!
Groetjes van Monic AW
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Aldert bedankt!
Wat een verrassing vrijdag 8 mei. Het mailtje van Aldert.
Wat een mooie compilatie van datgene wat we zó graag met zijn allen
hadden willen delen.
Wat een feest van bevrijding had zullen worden. Het heeft niet zo mogen
zijn. En dat is dan ook het gevoel wat daar direct bij komt. Ik moet
opbiechten dat ik het direct nadat ik het binnenkreeg er naar heb
geluisterd, ondanks het verzoek om dit niet te doen. Toch ben ik erg blij
dat ik het op deze manier heb gedaan. Eerst een aantal keren in tranen.
Gemis, ontroering, verlangen, allerlei gevoelens werden getriggerd.
Natuurlijk in vergelijking met wat er om ons heen gaande is, is dit
natuurlijk peanuts, maar dat maakt de emotie van dat moment er niet
minder op.
We hadden er met z’n allen zó naar uitgekeken en het zou mijn laatste
concert worden bij dit koor met mijn geweldige koormaatjes. Door de dag
heen het nog een aantal keren opgezet en kunnen genieten van de
prachtige klanken en beelden in gedachten visualiserend hoe het geweest
zou zijn als we het echt uit hadden kunnen voeren. Ik wens jullie van harte
dat zich in de toekomst nog een mogelijkheid aan zal dienen om dit op
deze grootse manier te kunnen brengen. Dan kom ik in ieder geval
luisteren en genieten.
Wat nu rest is grote dankbaarheid voor het feit dat ik hier onderdeel van
heb mogen zijn en trots dat ik bij dit koor en deze dirigent heb mogen
zingen. Aldert nogmaals dankjewel het was een groots cadeau!
Anja Vlaanderen
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Puzzel
Beste Sofisten,
Voor onze Sofytjes maak ik altijd een puzzel of een raadsel maar dit keer
heb ik iets anders. Onze dochter van 14 had samen met haar
vriendenclubje voor Koningsdag wat leuks verzonnen. Iedereen maakte een
eigen Quiz met vragen over een afgesproken thema en dan zouden ze deze
quiz op Koningsdag via ZOOM met elkaar gaan spelen. Dat is uiteindelijk
een hele gezellige middag geworden en ik heb een gedeelte van de quiz die
mijn dochter heeft gemaakt over bekende personen bijgevoegd. Veel
plezier.
De oplossing van de Hersentrainer in het vorige Sofytje: 11, 5, 8.
QUIZZZ
1.

2.

Hoe lang is Rico Verhoeven?
A.

1.89

B.

2.01

C.

1.96

Wie is de langst zittende coach in de Voice of Holland?
A. Ali B
B. Marco Borsato
C. Waylon

3.

Hoe heet Linda de Mol haar bekende neefje?
A. John de Mol
B. Johnny de Mol jr.
C. Johnny de Mol

4.

Wie speelt Ank in de Luizenmoeder?
A. Ilse de Lange
B. Ilse Warring
C. Ilse Weber.

5.

Waar is Ariana Grande beroemd mee geworden?
A. Victorious
B. Sam & Cat
C. Zangeres

6.

Wat is de geboorteplaats van Ali B?
A. Zaanstad
B. Amsterdam
C. Rotterdam
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7.

Wat is Mark Rutte zijn leeftijd?
A. 52
B. 53
C. 54

8.

Wie is de maker van de Eifeltoren?
A. Gabriel Eiffel
B. Gaston Eiffel

9.

C. Gustave Eiffel
Wie hebben meegespeeld in de Lama’s?(meerdere antwoorden mogelijk)
A. Ruben Nicolai
B. Gordon
C. Najib Amhali
D. Tijl Beckand

10. Wie speelde Jack Sparrow in de Pirates of the Caribbean
A. John Brown
B. Jack de Aap
C. Johnny Depp
11. Wat is de bijnaam van Justin Bieber?
A. Prins van pop
B. Baby spice
C. Man in black
12. Wie heeft Amerika ontdekt?
A. Columbo
B. Colombia
C. Columbus
13. Waar komt koningin Maxima vandaan?
A. Argetinië
B. Azië
C. Amerika
14. Welke boeken schrijft Jochem Myjer?
A. De snorkels
B. De gorgels
C. Woezel en Pip
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Verjaardagen
Mei
03
06
06
08
13
14
15
16
16
17
18
21
23
23
24
26
26
27
29
30

Annelies Kuijs
Rie Dwarswaard
Jaap Oord
Simone Rolink
Margaret Welboren
Ellen Krull
Atie Schoon
Bertil van den Berg
Corrie Beerta
Nel de Leeuw
Nel van der Sleet
Laura Zonneveld
Jannie van der Lugt
Annie Quakkelaar
Annelies Meijer
Leny Pennock
Ans Slings
Ingrid Ronde
Monique Bottemanne
Mieke Kuijper

01
06
07
13
15
19
25
29
30

Trix Kwakkel
Riemie Kroon
Margriet van den Berg
Inge Deijle
Thea de Lange
Marianne Kramer
Dirkje Sleeuwenhoek
Ria Oord
Neeltje de Vries
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Jan Stil

Juni

Juli
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Augustus
02
03
05
08
10
11
12
12
13
17
19
20
20
21
22
25

Elly Duin
Eline Duinker
Guus de Boer
Desiree van Osch
Hetty Knevel
Conny Butter
Betsy Koeten
Wim Bouwman
Gerry Brown Cahuzak
Harry Mooij
Loes Holla
Ada Mooij
Gemma van Doorn
Truus de Boer
Anja Schinkel
Cees Smael

September
02
06
13
18
25
29
30

Ada de Vaal
Edith Gorter
Klaas Terpstra
Betty Mandemaker
Inge Haan
Carla de Waal
Coby van Duinen
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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 gironummer 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.
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Namen en emailadressen van contactpersonen
Bestuur
Nico Zuurendonk
Trudy Bleijendaal
Bert Kroon
Ingrid Ronde
Ton van Kampen
Jan Stil
Machteld de
Kuiper
Dirigent
Aldert Fuldner
Redactie
Leo Klok
Tineke Vermeij
Afmelden
Bassen/tenoren
Alten 2
Alten 1
Sopranen 2
Sopranen 1

voorzitter
secretaris
1e
penningmeester
2epenningmeester
bestuurslid
bestuurslid

voorzitter@songsforyou.nl
secretaris@songsforyou.nl

243107
235812

bertkroon@ziggo.nl
ingrid.ronde@tiscali.nl
tonvkampen@gmail.com
Stil.jal@ziggo.nl

242667
237182
06-19482941
211432

bestuurslid

mdekuiper@hotmail.com

249778

amdfuldner@planet.nl

06-29512555

redactie Sofytje
redactie Sofytje

sofytje4u@gmail.com
sofytje4u@gmail.com

Trix Kwakkel
Janet v.d. Bie
Ria Slotemaker
Anneke
Metselaar
Regina
Hoogerbrugge

Beatrix1946@gmail.com
Jp.vander.bie@hccnet.nl
fam-rasco@ziggo.nl
Janenannekemetselaar
@ziggo.nl

244500
375276
231951

hoogerb@ziggo.nl

240669

314056

Zodra het mogelijk is, komt er weer een nieuw Sofytje uit.
Heb je goede ideeën, iets leuks te melden, mail, app, sms, gerust!!
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