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Uit de redactie 

 

Terwijl ik aan het zoeken ben naar een aardige 

afbeelding voor bij een van de ingezonden stukken kom ik 

bijgaande uitspraak tegen. Sinds kort werk ik weer in de 

“oude” pastorie aan de Breestraat. Daar zijn allerlei 

kleine en grotere bedrijven gevestigd. Voor mij weer 

heel gezellig werken, en eerlijk is eerlijk; de meesten 

zijn een stuk jonger dan ik, ook weer leuk! Ieder heeft 

het op zijn of haar eigen manier druk en we spraken dat 

zojuist ook uit. Maar als ik dan zo’n quote van Loesje lees denk ik inderdaad; 

wat een onzin eigenlijk.  

 

We leven toch betrekkelijk onbezorgd in ons land, natuurlijk kan het lot je 

behoorlijk treffen, dat doet pijn, soms levenslang…. Maar toch: we leven in 

vrijheid, in betrekkelijke welvaart. 

En druk; tsja, als het thuis goed mag lopen en je bent best wel tevreden, wat 

dan nog meer te wensen? Ikzelf heb een leuke baan, en tevens divers 

vrijwilligerswerk, waaronder de redactie voor het Sofytje. En als ik de kopij 

en verslagen lees, de jaarvergadering meemaak, als ook de positieve input van 

de leden in onze mailbox is dat alleen maar motiverend en bemoedigend! Graag 

willen wij ook nog een keer benadrukken dat de redactie ernaar streeft niet 

tekstueel in aangeleverde stukken te veranderen, ieder heeft zijn of haar 

eigen schrijfstijl, dat is persoonlijk. Wel halen wij eventuele taalfoutjes eruit.  

N.a.v. de enquête wordt het Sofytje nu voor het grootste gedeelte digitaal 

verstuurd. Dat maakt voor het samenstellen niet uit, wel voor de opmaak. In 

kleur komt alles veel mooier uit tenslotte, maar uiteraard wordt ook rekening 

gehouden met de papieren versie, die moet ook zonder kleur leuk zijn te lezen! 

 

Al met al reden tot tevredenheid? Ach, de een houdt van de Telegraaf, de 

ander van de Volkskrant. En zo is met het Sofytje ook, haal eruit wat je 

interesse heeft en geniet van al het goede! 

Druk? Maak het leuk, scheelt een stuk!! 

Tineke 
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Van de voorzitter 

 

Beste Sofysten, 

 

Tijdens de jaarvergadering keken we terug op een mooi jaar 2018 waar we 

met z’n allen hard voor hebben moeten werken. Hier mogen we ook allemaal 

erg trots op zijn. 

 

Het is mooi als we met elkaar de financiële stroom in de gaten houden en na 

blijven denken over hoe we geld binnen kunnen krijgen, zoals ik al zei tijdens 

de vergadering dat bij mij, en ik denk ook bij jullie, het geld niet vanzelf 

binnenkomt.  

 

Sponsorkliks blijft een mooi voorbeeld dat we echt bij de leden en ook 

daarbuiten tussen de oren moeten gaan krijgen. Het kost niets, alleen een 

extra handeling, en de vereniging vaart er wel bij. Je kunt heel makkelijk een 

app op je telefoon of tablet en computer zetten. Via de app is onze vereniging 

te selecteren en de desbetreffende webwinkel op te zoeken. Heeft u de 

winkel gevonden, is de bestelling zo gedaan. Indien u hulp nodig heeft vraag 

het aan één van de bestuursleden en ze helpen je graag verder. 

 

Tijdens de jaarvergadering hebben we helaas afscheid moeten nemen van een 

drietal geliefde bestuursleden, Ada, Inge en Linda. We hebben ze uitvoerig in 

het zonnetje gezet maar nogmaals wil ik ze bedanken voor hun inzet en hun 

vele werk dat verricht is voor de vereniging. Tegelijkertijd hebben we twee 

nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, Machteld de Kuiper en Jan Stil, zij 

zijn van harte welkom en vanaf deze plek wens ik jullie heel veel plezier en 

wijsheid in jullie bestuursperiode. 

 

We sloten de avond af met de onthulling van een nieuw logo. We bestaan dit 

jaar 55 jaar en het bestuur vond het een mooi moment om dit lustrumjaar aan 

te grijpen om een nieuw logo te introduceren. Het idee komt voort uit een 

post op Facebook waarin Naomi een idee lanceerde en dat heeft ons aan het 

denken gezet. We zijn echter niet over één nacht ijs gegaan en Naomi heeft 

menige correctie moeten doorvoeren voordat we uiteindelijk tevreden waren.  
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Namens het bestuur wil ik Naomi bedanken voor haar geduld en de vele 

veranderingen. Het resultaat is er en ik denk dat we apetrots kunnen zijn. 

 

Ik denk dat jullie het met mij eens zijn als ik zeg dat ik enorm trots ben op 

alles wat we neergezet hebben in het afgelopen jaar. En ik wil afsluiten met 

het volgende; “Het is een voorrecht dat ik jullie voorzitter mag zijn en ik hoop 

dit nog jaren voor de vereniging te mogen zijn”. 

 

Dank voor jullie vertrouwen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nico Zuurendonk, voorzitter 
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Van het secretariaat 

 

Na een prachtig kerstconcert op 15 december 2018, zijn we op 8 januari 2019 

begonnen met het Symphonic Adiemus van Jenkins samen met 20 zeer 

enthousiaste projectzangers. Afgelopen periode hebben drie koorleden ons 

koor verlaten nl. Henk Verwaaijen, Anneke van den Heuvel en Mirjam Fuldner. 

 

Van dit nieuwe project kende ik alleen no 3 Adiemus. Na het horen van de 

andere nummers dacht ik: Hoe krijg ik dat allemaal in mijn hoofd gestampt. 

Maar ik merkte, dat ik na het horen van de echte CD heel erg van deze muziek 

ben gaan houden.  

 

Ton van Kampen heeft contact weten te leggen met de persoon die “ Choralia” 

onderhoudt.  

 

Elke keer als er een nieuw nummer toegestuurd werd, ging ik direct aan het 

studeren. En ik merkte dat andere koorleden dit ook deden, want bij de 

repetitie hoorde je echt dat de mensen geoefend hadden. Op de repetitie 

worden echt de puntjes op de “ie” gezet. Het zal vast nog mooier worden als 

het orkest ons gaat begeleiden. 

 

 Vrijdag 14 juni   Concert Symphonic Adiemus in de Agathakerk 

 Dinsdag 2 juli   Laatste repetitie van het zangseizoen 

 Dinsdag 27 augustus  Start repetities  

 Zaterdag 5 oktober  Bazaar 

 Dinsdag 17 december  Klein kerstconcert in de Vredevorst kerk. 

 Dinsdag 24 december Kerstnachtdienst in de Vredevorstkerk. 
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Nu nog even over mijn taak in het bestuur, het secretariaat. Ik was eigenlijk 

helemaal niet meer van plan om in het bestuur te gaan. Ik ben al vanaf 2004 in 

de PR. Ik wilde eigenlijk alleen Ada assisteren bij haar omvattende taak. Maar 

wat heb ik er afgelopen jaar van genoten om weer wat meer te betekenen voor 

het koor.  

 

Het wil niet zeggen dat ik alles direct onder de knie 

had, maar mijn steun en toeverlaat ”Ada” heeft mij 

heel goed op weg geholpen. Dat kan ook niet anders 

na 9 jaar ervaring in het secretariaat.  

Ada, heel erg bedankt voor je hulp.  

 

Nog steeds kom ik wel eens zaken tegen dat ik denk: “Hoe werkt dat nou 

weer”. Ik weet ook niet alles. Maar dat vind ik zo fijn in het bestuur, je staat 

er nooit alleen voor. We vullen elkaar aan.  

Dat vind ik ook met alle commissies. Wat een werk wordt er verzet door heel 

veel koorleden.  

 

Achter de schermen wordt er heel veel werk verzet waar je geen idee van 

hebt. De één heeft een grotere taak dan de ander, maar dat maakt helemaal 

niets uit. Misschien heb je ook wel zin om in een commissie te gaan. Maar je 

denkt: “Kan ik dat wel?” Ook hier sta je er nooit alleen voor.  

 

Misschien wil je niet in een commissie, 

maar heb je wel heel goeie ideeën of 

lijntjes naar bepaalde mensen of 

instanties. 

 Laat het ons weten. Alles is 

bespreekbaar. 

Ik vind mijn taak in het bestuur in ieder 

geval erg leuk om te doen.  

 

Trudy 
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Terugblikken “oude bestuur” 

 

Terugblik van Ada 
In de afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier het secretariaat van SFY 

“bemand”. Alles is inmiddels gedigitaliseerd (ik wist echt niets van computers) 

en daarom heb ik eerst een online cursus Word en Excel gevolgd. Met vallen 

en opstaan is alles gelukt. Het waren 9 zeer leerzame jaren. Veel contacten 

gelegd met muzikanten en solisten en natuurlijk ook met de besturen van 

andere koren.  

Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en het bestuur danken voor de 

leuke samenwerking. Heel fijn dat ik het afgelopen jaar een “bonusjaar” kreeg 

om Trudy in te werken.  Trudy heel veel succes en plezier!!!!! 

Ik blijf natuurlijk gewoon koorlid!!! 

 

Hoe kwam het zo….? 

10 Jaar geleden hoorde ik nog bij de mensen die vervroegd met pensioen 

konden gaan. Na 43 jaar gezondheidszorg heb ik daar gebruik van gemaakt.  

Ik wilde best wel “ïets” doen voor SFY. En ja er werd een secretaris gezocht! 

In de eerste 3 jaar met ondersteuning van Trudy en later met hulp van Inge. 

Het was prima te doen en heel gezellig. 

 

Toen ik in 2009 startte in het bestuur kwam Aldert als dirigent bij SFY. Een 

bijna geheel nieuw bestuur en een andere dirigent, het was een leuke 

uitdaging. 

 

Ik heb prachtige muzikale hoogtepunten meegemaakt, maar ook was er 

verdriet. Als een koorlid overlijdt, hakt dat er enorm in en juist dan komt dat 

“familiegevoel” van de sofisten naar voren. 

 

De concerten, met orkest of juist de intiemere optredens, blijven de krenten 

in de pap en dat is veel werk voor bestuur en dirigent (daar heb je echt geen 

idee van) maar het is zo leuk om met elkaar iets moois neer te zetten… 

Wat ik met mijn vrije tijd ga doen??? Iets meer met mijn andere hobby 

“Quilten” bezig zijn en natuurlijk is daar mijn gezin. Voor SFY blijf ik hand en 

spandiensten verrichten en heerlijk zingen is ook geweldig!! 
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Een bestuursfunctie is heel leuk. Je doet het met elkaar en dat is het 

allerbelangrijkste!!!!! En wat ook heel belangrijk is: de steun van mijn man en 

kinderen!!!!! Zij waren heel belangrijk voor mij! 

 

Oud bestuurders, bestuurders, koorleden en Aldert, bedankt voor jullie 

vertrouwen. Het was een mooie tijd met jullie allemaal. 

 

Ada 

 

Terugblik van Inge  

 

Hoe kwam het zo…?  

Zo’n 6 jaar geleden was er dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden, het 

toenmalige bestuur was met te weinig leden om nog verder te kunnen 

besturen. In de pauze stond ik op de gang en werd ik benaderd door Nico met 

de vraag of ik ook in het bestuur wilde komen. Ik schrok daar best van en 

dacht niet dat ik daar geschikt voor zou zijn. Nico nam gelijk mijn angst weg 

door te vertellen dat er nog 4 anderen waren die dan ook zouden toetreden. 

Dus na even nagedacht te hebben, heb ik ook toegezegd. 

 

Samen met Nico, Linda, Ingrid, Conny dus op naar de 1e vergadering bij Jan 

Metselaar in de serre. De taken werden verdeeld en ik zat dus in het bestuur. 

De 6 jaar zijn omgevlogen, er waren wat wisselingen van bestuursleden, maar 

er was altijd een gezellige sfeer. We hebben in die 6 jaar veel mooie nieuwe 

dingen opgestart, denk bijvoorbeeld aan sponsorkliks en vriendenloterij. 

 

Wat voor mij een mooie periode was, was de ‘noodgedwongen’ toetreding tot 

de redactie van het Sofytje. Dit was gelukkig niet heel vervelend, samen met 

Linda, Nico en Ingrid hebben we daar veel plezier aan beleefd. 

Nu na 6 jaar ben ik gestopt en niet geheel zonder weemoed, ik zal de 

vergaderingen en de fijne club mensen missen, maar ik vind dat iemand anders 

ook de kans mag krijgen om een bestuursfunctie te bekleden, tevens ben ik 

meer gaan werken en dan blijft er ook niet zoveel tijd meer over. 

Tot zover mijn ervaring in het bestuur van Songs for You. 

 

Inge 
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Terugblik van Linda 
 

Ook ik ben gevraagd door de redactie iets te schrijven over mijn bestuurstijd 

en antwoord te geven op de volgende vragen: 

 

Hoe lang zit je in het bestuur en op welke manier werd je binnengehaald? 

6 Jaar geleden deed Jan Metselaar een oproep voor nieuwe bestuursleden. Ik 

was toen al zo’n 20 jaar lid van ons koor en vond dat het tijd was om mijn 

steentje bij te dragen. De kinderen werden ouder en mijn werk liet dit 

makkelijk toe. Samen met ‘maatjes’ Ingrid, Nico, Inge en Conny traden we toe  

tot het bestuur.  

In de eerste jaren hebben wij de redactie van het Sofytje overgenomen. Dit 

hebben we met veel plezier gedaan en het was elke keer weer een feestje –

met dank aan de bijdragen van de koorleden- om hier iets moois van te maken.  

 

Daarnaast werden Nico en ik koorleiders. We hebben heel wat avondjes samen 

gepuzzeld om de opstellingen en het op- en afgaan tijdens concerten zo 

optimaal mogelijk te laten verlopen. Zonder vertrouwen geen succes, dus dank 

allemaal voor de medewerking, loyaliteit en het nakomen van gemaakte 

afspraken. Dit voelde voor ons als een gunfactor en dat maakte de job een 

stuk eenvoudiger. 

 

Wat is voor jou het mooiste/ meest bijzondere of anderszins memorabele 

moment in je bestuursperiode? 

Ik kijk terug op vele mooie momenten. De vergaderingen waren vaak 

inspirerend, soms uitdagend, maar werden altijd in harmonie afgesloten. Ook 

privé werden we meer en meer een vriendengroep en ik kijk dan ook –samen  

met Edward- terug op gezellige (barbecue) avondjes.  

Een hoogtepunt was ook onze koorreis naar Jena. De reis zelf overtrof mijn 

verwachtingen en maakte de intensieve voorbereidingen meer dan waard. Ik 

zie dan ook uit naar onze Belgiëreis en droom stiekem al van nieuwe 

koorreisbestemmingen  in… 2021?? 

 

Wat ga je doen met je nieuwe vrije tijd? 

Haha, ik vrees dat dit de voornaamste reden is dat ik mijzelf niet herkiesbaar 

heb gesteld voor een nieuwe periode van 3 jaar: het gebrek aan tijd.  
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Ik ben sinds enkele jaren doorgegroeid naar een andere functie binnen KLM. 

Een enorm leuke en uitdagende functie, die alleen fulltime uitgevoerd kan 

worden.  

Hierdoor houd ik maar weinig vrije tijd over.  

Wel blijf ik de aankomende maanden nog betrokken bij een aantal 

werkzaamheden binnen ons koor, waaronder de koorreiscommissie en de 

website commissie. Zo blijf ik toch verbonden aan en betrokken bij ons koor. 

En wie weet, als over een aantal jaar de werksituatie weer wijzigt, kan ik nog 

een keer terugkomen in het bestuur. Ik kijk immers met zeer veel plezier op 

deze periode terug. 

 

Ik wens Nico, Trudy, Ingrid, Bert, Ton, Machteld en Jan heel veel succes, 

wijsheid en vooral plezier toe in de aankomende bestuursperiode.  

 

Linda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt Inge, Ada en Linda!! 

 

 

     

      Welkom Jan en Machteld!! 
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Onze nieuwe bestuursleden 

 

Aan het woord Machteld de Kuiper 
 

Beste Sofysten, 

 

Mijn naam is Machteld de Kuiper en ik ben al sinds januari 2001 lid van SFY, ik 

zit achterin bij de 1e sopranen.  

Ada en ik hadden een collega die al een tijdje meezong en we liepen allebei 

met het idee om weer eens bij een koor te gaan. We hebben toen vlak na oud 

en nieuw een paar keer meegezongen en waren helemaal enthousiast! 

 

Ik ben al bijna 35 jaar getrouwd met Sil Vierstraete en we hebben 3 fijne 

kinderen van 33 , 30 en 24 jaar, Niels, Laurens en Louise. 

Ze hebben gelukkig een voor een ons nest verlaten dus we konden rustig aan 

wennen om weer met z’n tweetjes te leven. 

We hebben ook nog hele lieve kleinkinderen en die zien we gelukkig 

regelmatig.  

Ik werk al bijna 30 jaar in het Rode Kruis Ziekenhuis op de kinderafdeling, 

vooral op de neonatologie d.w.z. pasgeborenen die extra zorg nodig hebben. 

Ook hebben we een kinderbrandwondencentrum op de afdeling met poli dus 

nadat ik alle opleidingen had afgerond kon ik overal werken. 

 

Je verveelt je nooit in zo’n hectische omgeving. Ik vind het heel bijzonder om 

voor zieke kinderen van een ander te zorgen en probeer dit zo te doen dat 

ouders het me toe vertrouwen. 

 

Ik werd gevraagd om in het bestuur te komen en dacht eerst even te wachten 

tot ik met pensioen zou gaan. Nu denk ik dat ik het gewoon moet gaan doen 

want het lijkt me fijn om in een bestuur te brainstormen over ontwikkelingen 

en voortbestaan van het koor. Tijd voor een nieuwe uitdaging! 

 

Groetjes en tot dinsdag, 

Machteld 
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Aan het woord Jan Stil  
 

Vanaf 19 maart 2019 gekozen (ondanks een te verwachten protest, van 

tenminste een medebariton  ) als nieuw bestuurslid van Songs for You. 

Antwoorden op vragen van de redactie: 

 Wie ben je: 

Ik ben dus Jan Stil, geboren en getogen te Beverwijk en woon samen met 

Astrid, waarmee ik alweer 42 jaar getrouwd ben, in het Beverwijkse deel van 

de Broekpolder. In het 7e jaar van ons huwelijk is ons enige kind Lisette 

geboren, die nu samenwoont met haar levenspartner Frido in de wijk 

Westertuinen. In oktober 2016 en september 2018 zijn resp. hun dochters 

Noa en Xan geboren, waaraan wij veel plezier beleven. 

 

Mijn doordeweekse werkzaamheden als Engineer doe ik bij het bedrijf Qirion 

onderdeel van het Alliander netwerkbedrijf en houd me daar bezig met de 

inrichting bij nieuwbouw en onderhoud van de Hoogspanningsstations in de 

diverse regio’s. Maar op de dag dat ik dit schrijf is het nog maar een aantal 

dagen tot Goede Vrijdag en dat is de eerste dag van mijn officieuze 

levenslange verlof.Mijn bestuurlijke ervaringen heb ik opgedaan, in 3 perioden 

van min. 4 jaar, bij een Kerkelijke organisatie in de Kerkenraad. Een tastbare 

herinnering vanuit een van die periodes is het wandbord van de 

Vredevorstkerk, die daar al vanaf september 1996 hangt en er zo’n 350 

teksten op zijn weergegeven. En dan te bedenken, dat ik dacht, dat het er 

vanwege eventuele vandalisme geen jaar zou blijven hangen. 

 

In de voorlaatste periode ben ik vanuit de diaconie van de Kerkenraad 

betrokken geweest bij de oprichting (2006) van de Stichting Voedselbank 

IJmond-Noord (SVIJ), waarin ik als taak de klantenrelaties vervulde wat 

inhield het onderhouden van het contact tussen destijds Maatschappelijke 

dienstverlening (nu Socius) , SVIJ en Cliënt.Dit vrijwilligerswerk (ruimschoots 

gesponsord door m’n werkgever) heb ik tot 2011 vol kunnen houden en 

overdragen. In mijn vrije tijd loop ik hard en dat doe ik 2x in de week, een 

rondje van zo’n 8 km.   
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In de weekends gedurende de voetbal- en hockeycompetities een wedstrijdje 

kijken. In de periode buiten de competities pak ik mijn rondjes met de fiets 

met of zonder kleinkind en straks de wat grotere rondjes op de racefiets. 

Ook de motorfiets wordt veel gebruikt voor o.a. het woon-werkverkeer en 

met de motorclub ”Kawazuki” dit jaar de ééndaagse Koude Knieën Rit, de 

Zomertoer en de Midweekse tour naar de Harz in september. Op het muzikale 

vlak probeer ik uit de klarinet wat klanken te blazen, wat nog een beetje het 

aanhoren waard is, al is het voor mezelf. Uiteraard dien ik ook nog de nodige 

aandacht te besteden aan het repertoire van Sfy. Tevens wil ik buiten de 

krant lezen, wat meer aandacht besteden aan het lezen van boeken en het 

kijken van films. 

 Hoe lang zing je al bij Sfy: 

Na 3x met het gelegenheidskoor aan een kerstconcert te hebben meegedaan 

ben ik vanaf Januari 2013 als tenor bij Sfy komen zingen, echter dat was te 

hoog gegrepen en ben dus lager gezet tot bariton. Dat was even wennen om de 

goede partij te zingen. Ik heb daardoor het allereerste concert van 2013 

maar aan me voorbij laten gaan en ben lekker wezen luisteren. 

 Op welke manier werd je binnen gehaald in het bestuur: 

Vorig jaar nadat ik weer een periode van 4 jaar bij de diaconie was betrokken 

en mijn termijn er op zat kwamen er van verschillende kanten verzoeken om 

mijn medewerking, waaronder ook die van Sfy. Toen heb ik de “boot even af 

moeten houden”, daar ik me wel een periode van bestuurlijke rust gunde. Dit 

jaar kwam dat verzoek van Sfy weer en werd mij een week gegund om erover 

na te denken. Met de wetenschap dat er 2 bestuursleden niet herkiesbaar 

zouden zijn en er niet veel mensen zijn, die zich met bestuurlijke zaken willen 

bezighouden heb ik mijn jawoord gegeven, maar ik moet eerlijk bekennen, ook 

mijn hobby is het niet, maar ja …… 

 Heb je al een afgebakende taak, loop je lekker mee of iets anders: 

Maandag 25 maart is voor mij de eerste bijeenkomst van het bestuur en 

vandaar uit laat ik me informeren welke taken de aftredende bestuursleden 

achterlaten en dan maar eens kijken wat voor invulling ik daar aan kan geven. 

Mijn motto daarbij is, we doen het samen! 

Groet, Jan 
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Onthulling nieuwe logo SFY 

 

Tijdens de jaarvergadering is ons nieuwe logo onthuld, het is ontworpen door 

Naomi en ter gelegenheid van het 55jarig bestaan van de vereniging aan de 

leden cadeau gedaan.  

 

Naomi heeft er ook een onderbouwing bij geschreven: 

 De ster staat voor de verschillende uithoeken van muziek die we 

zingen 

 De kleuren voor alle verschillende mensen en overtuigingen. 

 De G-sleutel in de ster verbindt ons allen 

 De tekst en onze naam vertelt ons dat we alle muziek ook voor jou 

zingen en betekent eenheid. 

 Kortom een kleurrijk koor met het oog op de toekomst. 
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Uit de nieuwsbrief 

 “Wel kan ik alvast wat verklappen over de kleding die wij gaan dragen tijdens 

het zomerconcert; voor de 

dames effen zwart onder en 

effen wit boven aangevuld 

met een mooie “ broche” in 

de kleuren van “Adiemus” 

gemaakt door Gerry Brown Cahuzac. Voor de heren een effen zwart kostuum 

en een effen wit overhemd. Hier kunnen jullie alvast rekening mee houden en 

detailinformatie volgt uiteraard nog.  

Tijdens het concert zingen we niet uit het hoofd maar uit het boek. Nu hoor 

ik jullie denken dat er echt wel op sommige momenten uit het hoofd gezongen 

kan worden. Dat is wat ons betreft prima maar het is zeker de bedoeling dat 

het boek op een juiste wijze wordt vastgehouden en zo ook kleur geeft aan 

het geheel. Het is geen optie om geen boek in je handen te houden. Hier 

volgen te zijner tijd nog instructies voor van de koorleiding. Na het concert 

van 14 juni gaan we de dinsdag erna meteen aan de slag met het instuderen 

van het repertoire voor de koorreis en daar gaan we na de zomervakantie ook 

meer door. De laatste avond voor de zomervakantie zullen we niet volledig 

zingen maar afsluiten met een gezellig samenzijn.  

Na de koorreis gaan we ons voorbereiden voor de kerst. Op 24 december 

zingen we in de Vredevorstkerk tijdens de kerstnachtdienst. Om ons zangjaar 

2019 af te sluiten, leek het ons leuk om dit op de laatste repetitie van het 

jaar te doen in de vorm van een “kerstconcert” in de Vredevorstkerk met 

medewerking van Arthur Postma. De datum is dinsdag 17 december. In 2020 

is de datum voor het kerstconcert in de Agatha kerk ook al bekend namelijk 

zaterdag 19 december en dit concert is met medewerking van ons vaste 

“orkest”. Noteer deze twee data alvast in jullie agenda  

Verder zullen we jullie nog informeren over de Rabofietsdag waar we weer 

ontzettend graag aan mee willen doen. Een datum is op het moment van het 

schrijven van deze nieuwsbrief nog niet bekend.” 
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Adiemus van Karl Jenkins 

 

Wie is Karl Jenkins ook weer 
Karl Jenkins (Penclawdd, Wales, 17 februari 

1944) is een Welsh componist en een voormalig 

lid van de jazz-/rockformatie Soft Machine. Hij 

bespeelt onder andere saxofoon, hobo en piano. 

Jenkins' vader was behalve leraar ook organist 

en dirigent en gaf zijn zoon een brede muzikale 

opvoeding. Karl Jenkins werd zodoende de 

hoboïst van het National Youth Orchestra of 

Wales, waarna hij muziek ging studeren aan de 

universiteit van Cardiff en de Royal Academy of 

Music in Londen.  

 

In beperkte kringen werd Jenkins beroemd als 

een jazz- en rockmuzikant, die zich vooral 

bezighield met de bariton- en sopraansaxofoon, verschillende 

toetsinstrumenten en de hobo.  

Hij voegde zich bij de jazzgroep van Graham Collier en werd later mede 

oprichter van Nucleus, een baanbrekende jazzband die in 1970 de 

prestigieuze eerste prijs op het Montreux Jazz Festival binnenhaalde. Tussen 

1972 en 1984 speelde Jenkins toetsen en rietblazers in de band Soft 

Machine. Het eerste album dat hij met deze band maakte, Six was direct een 

succes, en zorgde ervoor dat de band in 1973 de Melody Maker British Jazz 

Album of the Year Award in ontvangst mocht nemen. Bovendien won Jenkins in 

1974 de Melody Maker-award in de categorie Miscellaneous musical 

instrument. Tussen 1976 en 1984 had Jenkins de leiding binnen Soft Machine.  

 

Na de opsplitsing van Soft Machine richtte Karl Jenkins zich samen met Mike 

Ratledge, die hij kende uit Soft Machine, vooral op het componeren van 

reclamemuziek. Eén van zijn bekendste werken is het klassieke thema dat hij 

schreef voor een reclamecampagne van De Beers, een groot diamantbedrijf. 

Dit thema werd in 1996 de titeltrack van Jenkins' gevarieerde Diamond 

Music-project.  
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Tegenwoordig is Karl Jenkins ook samen met zijn zoon, Jody K Jenkins, actief 

in de reclame. Zo hebben zij de muziek geschreven van onder andere een 

McDonald's- en een BMW-reclame.  

 

In 1995 maakte Karl Jenkins een begin aan zijn crossover-project Adiemus, 

met het album Adiemus: Songs of sanctuary. Dit project is gebaseerd op 

klassieke muziek, maar is erg gevarieerd. Zo zijn er invloeden van jazz in te 

herkennen, maar ook van klezmer en de azan, de muzikale oproep tot gebed 

binnen de Islam. Inmiddels zijn er binnen dat project zeven albums 

verschenen, waarvan het laatste in 2003. In 2005 werd Jenkins benoemd tot 

Officier en in 2010 tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk. In 2015 

werd hij verheven tot in de adelstand (ridder - Sir Karl Jenkins).  

Karl Jenkins heeft een aantal eigen bedrijven. Zijn eigen muziek wordt 

uitgebracht bij Karl Jenkins Music Ltd.. Daarnaast wordt de reclamemuziek 

van Jenkins en Mike Ratledge ondergebracht in het bedrijf Jenkins Ratledge 

en tot slot is Mustache (waarvan de naam, uiteraard, verband houdt met 

Jenkins snor) het productiebedrijf van Karl Jenkins, Jody K. Jenkins en Helen 

Connolly.  

 

Adiemus begon in 1994 als muziek voor een commercial van Delta Airlines. Een 

jaar later was dit kleine, maar episch klinkende koorwerkje uitgegroeid tot 

een heus album: Adiemus – Songs of Sanctuary. De uit Wales afkomstige Karl 

Jenkins combineerde de kerkelijke koorzang van zijn jeugd met invloeden 

vanuit de wereldmuziek (slagwerk, zang). Het album werd een enorm succes. 

Maar daar bleef het niet bij. Het Adiemus project leidde tot meerdere 

albums, waarvan Symphonic Adiemus de laatste vrucht is. Als tekst nam 

Jenkins klanken zonder betekenis, niet wetend dat willekeurige klanken tot 

allerlei associaties kunnen leiden. Zo bleek ‘adiemus’ de toekomende tijd te 

zijn van het Latijnse ‘adire’ (benaderen). Bovendien leek ‘adiemus’ sterk op 

‘audiemus’ (we zullen horen) en ‘audiamus’ (laat ons 

horen). Op zichzelf waren dat geen onzin-nige 

associaties, het kon erger. Finse koorzangers echter 

wezen Jenkins erop dat het (betekenisloze) ‘doo ma-

ra ma-la doo’ klonk als het Finse ‘Tuu Mara maala, tuu!’ 

(Kom, Mara, kom en schilder!). In die tijd was ‘Mara’ 

een bijnaam voor de Finse president Martti Ahtisaari.  
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Wetenswaardigheden van onze leden 

 

Green Donkey Pre-school. 

Zoals velen van jullie weten werk ik al jaren bij kringloop de Groene Ezel in 

Heemskerk. Waarom in Heemskerk en niet bij de kringloop hier aan het eind 

van mijn straat in Uitgeest. Nou dat heeft te maken met de doelstelling van 

de Groene Ezel. Ik vind het fantastisch dat echt alle inkomsten besteed 

worden aan projecten waar deze steun meer dan welkom is. We werken er met 

ongeveer 80 vrijwilligers en ja er zijn 4 mensen die hier een bescheiden 

bedrag voor ontvangen, er moet tenslotte wel een bedrijfsleiding zijn die 

verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van onze vereniging.  

 

Sinds een aantal jaren maak ik deel uit van de doelengroep, wat betekent dat 

alle aanvragen die binnenkomen getoetst worden door ons. Dat is echt een 

serieuze zaak hoor. Er is zoveel nodig in zoveel verschillende landen en 

gebieden. Aan ons de schone taak om daaruit de projecten te filteren waar 

onze steun echt een verschil kan gaan maken. Er wordt dus heel serieus 

gekeken naar, hoe is de situatie in het gebied, hoe wordt het project ter 

plekke geleid, hoe zijn de contacten met de stichting die dit aanvraagt, hoe is 

de controle en het overzicht vanuit deze stichting, hoe wordt er gewerkt met 

de geldstroom, wordt er zoveel mogelijk gewerkt met mogelijkheden vanuit 

het land zelf (werkgelegenheid), wordt voldoende vanuit Nederland 

gecontroleerd of inderdaad wordt gerealiseerd wat men beoogd heeft.  

Dat is best wel heel veel om in beeld te krijgen en zeker ook een uitdaging. 

Het betekent dat we regelmatig aanvragen af moeten wijzen omdat we dit 

niet voldoende inzichtelijk kunnen krijgen of gewoon niet aan deze 

voorwaarden voldoen, wat dan best schrijnend is, omdat overduidelijk wel heel 

hard hulp nodig is. De stichtingen die wij wel ondersteunen daarvan krijgen we 

rapportage zodra het geld besteed is. 

 

Graag wil ik vertellen over ons jubileumproject. De Groene Ezel bestond 25 

jaar in 2018. Om dit extra luister bij te zetten, hebben we er voor gekozen 

dat jaar een project uit te kiezen om daar echt een groot bedrag aan te 

besteden. De keuze hiervoor is gevallen op Stop Poverty. Deze stichting 

steunen we sinds 2 jaar.  
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Het is een kleine stichting met heel gedreven mensen die onder andere een 

project opgestart zijn in één van de allerarmste gedeelten van Uganda, 

Kabowa. Wat ons hier heel erg in aanspreekt is dat het een kop/staart 

project is. 

 

Zij zijn begonnen in dit buitengebied, in 2016. Er waren totaal geen 

voorzieningen. Eerst begonnen met basis benodigdheden, o.a. door plaatsen 

van watertanks waardoor schoon water en solarlampen ter vervanging van 

kerosinelampen waardoor gezondheid en hygiëne beter wordt gewaarborgd. 

Nu zijn ze aan de slag met bouwen van scholen om onderwijs te kunnen bieden 

aan de kinderen en aankoop van grond voor het verbouwen van mais en 

suikerriet zodat in de toekomst, mede hierdoor, zij volledig uit eigen 

inkomsten kunnen leven in de toekomst. Wij hebben er voor gekozen een 

complete kleuterschool voor dit project te laten bouwen als jubileumgeschenk 

namens de Groene Ezel. En wat een prachtige school is het geworden. Arie 

Kruizinga de drijvende kracht achter Stop Poverty heeft in nauw contact en 

in samenspraak met ons bestuur de bouw van de school gecoördineerd, 

gerealiseerd en deze de naam Green Donkey Pre-school gegeven compleet met 

ons Groene Ezel logo.  

 

Vanuit onze vereniging zijn er 4 dames waaronder ik naar Uganda geweest om 

de school officieel te openen. Wat een bijzondere reis is dit geweest. We 

gingen met totaal 7 personen, 3 van Stop Poverty en 14 grote koffers op reis.  

 

Geloof me met 14 koffers plus 

handbagage op weg dat bleek nog een 

hele uitdaging. Geland in Uganda bleek 

één of andere mafkees er de behoefte 

aan te hebben al die koffers te gaan  

controleren, maar Arie, die al vaker met 

dit bijltje heeft gehakt, is daarop flink 

te keer gegaan en zorgde ervoor dat er 

een ander, kennelijk wat hogere pief, 

ons keurig langs de controle loodste. Dan alle koffers in 2 taxibusjes, wij er 

opgevouwen tussen -en voor.  
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Uiteindelijk om half 12 ‘s avonds bij ons hotel in Kampala aangekomen blijkt 

dat we de koffers moeten verdelen over onze kamers 2e en 3e etage, en dat 

zonder lift. Gelukkig liepen er een paar beveiligers rond die ons hier bij 

assisteerden.  

Na de volgende dag eerst nog rondgekeken te hebben in Kampala, alle bagage 

weer ingeladen nu op weg naar Kabowa, een rit van 70km, waar we dankzij de 

staat van de wegen en heel veel opstoppingen 4 uur over gedaan hebben. 

Uiteindelijk bij de school aangekomen hebben we echt onze ogen uitgekeken, 

wat was het mooi geworden, en ook wel een gevoel van trots en dankbaarheid 

want wat is het bijzonder als je onderdeel uit mag maken van zo’n 

fantastische ontwikkeling. De meeste koffers daar uitgeladen, rondgekeken 

en daarna door naar ons hotel in Jinja,. Gelukkig een wat prettiger hotel dan 

in Kampala al was dat ook best te doen hoor voor 1 nacht. 

 

Zaterdag dus de officiële 

opening. Nou alles op z’n 

Afrikaans hoor, het heeft dus 

uren geduurd. Alle notabelen 

wilden hun woordje doen, wat 

vervolgens netjes, maar ook 

tijdrovend vertaald werd naar 

het Engels. En natuurlijk ook 

prachtig, kleurrijk en vrolijk. 

We hebben er ongelooflijk van 

genoten ondanks de hitte en de 

duur. Na alle toespraken, een 

lunch en het officiële  lintdoorknipmoment, door één van onze dames, mochten 

alle genodigden op het terrein en in de school rondkijken.  

Intussen mochten wij de kleding die wij hadden meegebracht verdelen onder 

alle kinderen die er waren. Moe en voldaan zijn we aan het eind van de dag 

weer terug gegaan naar ons hotel. De volgende dag had Arie voor ons geregeld 

dat we met elkaar in de ochtend een wandeling konden maken door de 

Rainforest, heerlijk ‘op stand’ mochten lunchen aan het Victoriameer en 

daarna nog een vaartochtje genoten over de Nijl, waar we prachtige natuur en 

veel vogels gezien hebben maar helaas geen krokodillen en nijlpaarden.  
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Alleen een Varaan maar ja, als je gezegd had dat daar een boomstam lag had 

ik dat ook geloofd.  

Dan is alweer de laatste dag 

aangebroken. De dag dat de school 

in gebruik genomen wordt en wij 

daar rond mogen kijken hoe het in 

de praktijk zal gaan draaien, wat 

een fantastische ochtend.  

Al die blije koppies, het 

enthousiasme, de kleurrijkheid. Te 

zien dat juist de eerste maisoogst binnengehaald is en daar de kinderen elke 

dag maispap van kunnen eten en er dan nog over is om te verkopen. Hoe daar 

aan die ukkies al Engelse les gegeven wordt en hoe enthousiast ze daar aan 

meedoen. De knuffels, het speelgoed dat wij daar mochten achterlaten en het 

geheel nog vrolijker deed tonen. Veel kleding herkennen die we daar 

uitgedeeld hebben. Spelen met de kinderen die dat maar wat leuk vinden. Wat 

zijn wij bevoorrecht dit te mogen zien en meemaken.  

 

In de middag de rit terug naar het vliegveld in Entebbe. Voorbij Kampala onze 

laatste maaltijd genuttigd  bij een prachtige Eco-Lodge. Heerlijk gegeten en 

daarna afscheid genomen van Arie en zijn vrouw Anneke die daar nog een 

week bleven om allerlei zaken te regelen. Bart ging met ons mee terug. Stop 

Poverty heeft voor dit jaar de intentie een lagere school te bouwen, zodat de 

kleuters door kunnen stromen. In het gebouw komt ook een 

gezondheidscentrum. Verder gaat er gekeken worden naar veehouderij 

waardoor melk -en vleesvoorziening. Dit vormgevend door de bewoners van de 

gemeenschap maakt weer meer gezinnen zelfredzaam en zelf voorziend. Het 

streven is dat de hele gemeenschap in 2024 volledig op eigen kracht verder 

zal kunnen. 

 

Anja Vlaanderen 
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Verzoek van Ilja 

Lieve allemaal, Wat zijn we goed bezig met het repeteren 

voor ons prachtige Adiemus concert op 14 juni. Het wordt 

zeker een waar spektakel. Uiteraard repeteer ik ook mee 

terwijl ik nu al weet dat ik niet ga meezingen. Aan de ene kant erg jammer 

maar aan de andere kant heeft dat een hele spannende reden. 

De zaterdag voor ons concert krijg ik de 1e van 3 operaties.  

Al jaren heb ik namelijk last heb van een hele vervelende en pijnlijke 

aandoening; lipoedeem. Dat is een ziekte die ervoor zorgt dat ik verkeerde 

vetcellen heb die extra vergroot zijn. Daardoor is er ook een verkeerde 

vetopslag en heb ik dus die hele brede heupen, knieën en enkels. Evenals mijn 

armen. Terwijl de rest van mijn lichaam wel gewoon in proportie is.  

Daarnaast is het ook vervelend en pijnlijk.  

Gelukkig is er een dokter die mij van deze klachten af kan helpen met behulp 

van een liposculptuur en dat gaat hij ook doen. Eerst 1 bovenbeen, na 6 

weken het andere bovenbeen en dan als laatste 2 onderbenen. Als alles gaat 

zoals gepland ga ik in september met een nieuw leven beginnen. Pijnloos en 

met benen die een hoop kilo's minder wegen. 

Er is helaas wel één maar... 

De operaties die mij hiervan kunnen afhelpen wordt niet vergoed door de 

ziektekostenverzekeraar (door geen enkele, dat heeft de overheid zo 

bepaald). Ik moet deze dus zelf bekostigen. Ze zien deze ingreep als een 

cosmetische ingreep en niet als medisch. Terwijl er eigenlijk geen keuze is, 

als ik niets doe ga ik steeds meer last krijgen met lopen en bewegen, mijn 

benen worden zwaarder met alle gevolgen van dien. 

Jullie zullen begrijpen dat dit een hele kostbare operatie gaat worden maar 

het mooie is dat er iemand voor mij een crowdfunding aan het opzetten is.  

Omdat het Sofytje eerder uitkomt dan de crowdfunding is gestart kan ik de 

link naar deze crowdfunding jammer genoeg nog niet meesturen. Zodra ik 

meer weet laat ik dat uiteraard weten. Ik ben dan zo brutaal te vragen of 

mensen mij financieel willen steunen door een bijdrage te doneren. En als 

het even kan kom ik uiteraard kijken naar de primeur van Adiemus.  

Ik wens iedereen nog veel plezier tijdens de repetities van het prachtige 

Adiemus en tot dinsdag. Ik sta voor alle vragen hieromtrent open dus als je 

iets wilt weten, schroom niet! 

Lieve groet van Ilja de Loor (2e sopraan) 
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The Passion in Beverwijk en Castricum 
 

Ook in Beverwijk en Castricum wordt de 

Passion gezongen. De dag voor 

Palmzondag; 13 april,  in de Agathakerk 

om 19.00 uur en de volgende dag ‘s 

middags in Castricum. Onder de 

bezielende leiding van dirigente Marieke 

Zondervan heeft een projectkoor, 

waarin ook leden van Songs for You 

meezingen, de afgelopen weken de veelal 

actuele muziekstukken ingestudeerd. 

Een mooi begin van de Goede Week. 

Toegang is vrij, welkom! 

 

Tineke 

 

Op zoek naar een koor! 
Wilde al een tijd graag zingen en was op zoek naar een koor. Had al een paar 

jaar gelezen over het gelegenheids koor van Chr. Gem.Koor “Songs for You”, 

met  de repetities op zaterdag . Helaas ging dat niet, ik werkte in de 

weekenden in de verzorgingshuis St Agnes in Heemskerk. Tot dat ik in de 

krant las dat er een koren festival plaats zou vinden in Beverwijk op een 

zaterdag, op meerdere locaties en  verschillende genres o.a. in de  Grote 

kerk- Agatha kerk en Goede Raad kerk.  

Zaterdagmiddag had ik vrij en dus  op pad, eerst naar de Goede Raad kerk, 

daar zong een Musical koor, dat leek me wel wat, maar het viel me flink tegen 

was hier en daar best vals. 

 

Daarna kwam Chr. Gem. koor “Songs for You” dat klonk stukken beter en ook 

gevarieerde nummers, dat sprak we wel aan, alleen de kleding…… gele  blouse 

met lange zwarte rok dat was eigenlijk minder . 

Toch de stoute schoenen aan getrokken en iemand aan gesproken over 

repetitie waar en of er plaats  was. Kreeg een uitnodiging om op dinsdagavond 

in de Vredevorst kerk een repetitie bij te wonen om daarna te beslissen of 

het is wat ik zocht.  
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Heb dit gedaan en vond het helemaal geweldig en kon dinsdag daarop al  

beginnen. Het koor was net begonnen met instuderen van “ The Promise of 

Christmas “. Maar helaas kon ik de eerste 6 weken niet op dinsdagavond  was 

net gestart met een cursus fotograferen. Maar er was een oplossing. Dit stuk 

zal samen met Gem. koor “Belissimo” en Chr. mannenkoor “De Lofstem”  

worden uitgevoerd. En werd er aangeboden om  6 weken op woensdagavond de 

repetitie  bij “Belissimo”  te repeteren, dat nam ik graag aan. 

Kreeg een plek bij 1 ste sopranen naast Reina Wening die ook bij “Songs for 

You”  zong, en mij de kneepjes van een koor bij bracht, noten kon ik wel lezen  

(Piano les) maar dit was de eerste ervaring bij een koor en best nog wel 

wennen al die verschillende partijen! Na 6 weken kreeg ik bij “Songs for You “ 

een plekje op de 2 de rij bij de 1 ste sopranen, naast Henny Dibbets en Ria 

van Oevelen die me verder begeleidden. Thuis oefenden we met een  cassette 

bandje, dat was wel fijn. 

 

Dan mijn eerste optreden bij het Grootkoor ALL 

TOGETHER op 22 december 1998 in de 

Laurentiuskerk in Heemskerk, en paar dagen later nog 

een optreden in Broek op Langedijk. Ik was erg 

zenuwachtig, met trillende knieën stond ik op het 

podium. Eenmaal aan het zingen ging het beter en was 

het een bijzondere en prachtige ervaring. 

De muzikale leiding was van het Trio Rob van Dijk , 

Orgel Dik Out en  verteller Evert ten Ham en dirigent 

Frans Kocx. 

 

Dit was mijn eerste ervaring met het koor “Songs for You” waar ik me ook vrij 

snel thuis voelde, tot op de dag van vandaag. 

Maar er werd  niet alleen gezongen, er was ook tijd voor een Dagje uit, 

Bazaar, Koorreis, Borrelavond, Zingende zadels, dus echt een gezellig en 

sociaal koor. Zo heb ik mijn steentje bijgedragen bij het Gelegenheidskoor, 

Bazaar, Feestavonden ,Dagje uit en de PR. Al met al heb ik dus een goede keus 

gemaakt met het beluisteren bij het koren festival in 1998 . En blijf ik dan 

ook nog  heerlijk zingen bij “Songs for You”…… 

 

Nieske Schoo. 
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Ook even voorstellen 

Ik ben Katinka Reiss en mijn passie is de stem! 

Ik doe als projectlid mee met Adiemus en dat vind ik geweldig, 

ik krijg tijdens de repetities al kippenvel! Ik werk dit jaar 30 

jaar als logopedist en stemcoach. In Heemskerk in het 

Gezondheidscentrum Broekpolder en in Limmen in mijn eigen 

trainingsruimte. 5 jaar geleden heb ik ervoor gekozen mijn passie te volgen en 

ik heb diverse zangstemtrainingen gevolgd waardoor de mogelijkheden van 

mijn eigen (zang)stem enorm toegenomen zijn. Dat vind ik zo geweldig! Ik ben 

deze technieken gaan gebruiken bij mijn cliënten en stemtrainingen gaan 

geven aan logopedisten, sprekers en zangers.  

Ik heb de methode STEM ontwikkeld: STEM: Stijl Techniek Energie Mind 

Ik geloof dat je je stem kan laten klinken zoals je wilt overkomen en ik coach 

je om een krachtige en dynamische stem te krijgen. Meer over mij en mijn 

passie kan je lezen op mijn site www.katinkareiss.nl en video’s over wat je 

met je stem kan zie je op mijn Youtube kanaal: Katinka Reiss stemcoach. 

 

Workshop 

De Vrije Stemmethode/bubbelen: 

Bubbelen of Lax Vox betekent De Vrije Stem. 

Het is een fijne manier om je stem op te warmen, 

te masseren en te relaxen voor of na spreken en 

zingen in combinatie met ademsteunoefeningen. 

Ik geef deze workshop regelmatig aan 

logopedisten, zangers uit een koor of leerkrachten. Het lijkt mij heel leuk om 

een workshop te verzorgen voor zangers uit Songs for You. Dat is mogelijk op 

een maandag-, woensdag- of vrijdagochtend, -middag of -avond of 

zaterdagochtend. Groepsgrootte in Limmen ca.10 personen. Bij belangstelling 

of vragen kan je mij mailen info@katinkareiss.nl en je mogelijkheden 

doorgeven en dan prik ik een datum.  

Duur workshop 1-1,5 uur incl. koffie/thee en een Lax Vox slang en flesje. 

Speciale SFY prijs € 12,50 p.p. Een workshop voor een grotere groep is ook 

mogelijk opeen andere locatie. Prijs afhankelijk van locatie en groepsgrootte. 

Meer informatie over mij en mijn trainingen lees je op www.katinkareiss.nl 

 

Hartelijke groeten en tot ziens, Katinka 
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Van een geëmigreerde pensionado 
De verhuizing zit erop, gelukkig maar, want ik was het inpakken en het 

gesjouw heen en weer knap zat geworden. We zijn officieel op 12 december 

“overgegaan” en ik heb intussen al aardig wat aan de inrichting van de kamers 

en de badkamer gedaan. Mijn kleine hobbyruimte is voorzien van een werkblad 

rondom en de nodige planken voor mijn verzameling vliegende voorwerpen. 

Het ziet er best aardig uit en de modellen (precies 100) staan ook weer op de 

plank. De verhuizing is niet zonder schade aan een aantal modellen verlopen, 

maar daar had ik al een beetje op gerekend. Ik heb alles inmiddels alweer 

gerepareerd, maar de grote Liberator, die boven Jana’s bureau hing is helaas 

wel gesneuveld. De buurman, die ons hielp met wat dingen naar beneden te 

brengen op de laatste dag in de oude woning, liet de stalen pijp van de 

stofzuiger uit z’n handen vallen bovenop het vliegtuig, wat ik apart van de 

andere wilde overbrengen en heel even op de vloer van de hal had gezet. 

Daar kan zo’n fragiel ding niet erg goed tegen…. 

 

Na een kleine twee weken in de nieuwe woning zijn we er een paar dagen 

tussenuit gegaan en hebben die doorgebracht in een klein hotel in Würding in 

Zuid-Duitsland. Würding is een klein plaatsje bij Bad Füssing, waar we van de 

warme thermaalbaden hebben kunnen genieten. Vanuit Würding zit je in een 

mum van tijd in Passau. Passau is een prachtige stad waar de Isar en de Inn 

samenkomen in de Donau, een garantie voor een aantal mooie foto’s. We zijn 

ook naar Salzburg gereden, wat iets langer dan een mum kostte, omdat ik een 

afslag miste en vervolgens “blind” ging op de navigatie. 

Waar die ons overal heen stuurde …. 

 

We hebben in januari en begin februari aardig wat sneeuw gehad. Een 

behulpzame boer met een tractor en sneeuwschuiver had op een morgen de 

weg vrij gemaakt, maar omdat alle sneeuw nu aan de kant van de weg lag, kon 

ik met de kleine Mercedes met geen mogelijkheid meer wegkomen van de 

parkeerplaats. Het heeft een tijdje geduurd, voordat alle sneeuw weer was 

weg gedooid en ik er weer uit kon. Ik hou overigens niet van sneeuw. Het is 

wel mooi met het zonnetje erbij en een stralend blauwe hemel, maar zonder 

het zonnetje is alles ineens wel erg zwart-wit. De kleuren, die ‘s winters toch 

al spaarzaam zijn, vallen dan helemaal weg tegen die enorme witheid. 
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Bovendien is het glad, zeker als het de dag ervoor heeft gedooid en de nacht 

erop stevig gevroren. Ik ben een paar keer op mijn plaat gegaan, gelukkig 

zonder me al te erg te bezeren. 

 

In het gehucht waar we wonen zijn geen straatnamen. De naam van het 

gehucht (Újezdec) plus  nummer 33 is ons nieuwe adres. 

Het elektriciteitsbedrijf heeft volgens mij geen rekening gehouden met de 

uitbreiding van onze 13 woningen, ongeveer 50% meer dan wat er al stond en 

zodoende (denk ik) valt hier regelmatig de stroom uit en dat is als je een 

verslag zit te schrijven voor je oude koren in Holland best wel eens $#@#*. 

 

We zijn vorige week donderdag terug gekomen van twee weekjes Sri Lanka, 

hoofdzakelijk vanwege bezoek bij onze “familie” daar. Sri Lanka is heel mooi 

qua natuur en de mensen zijn er over het algemeen heel erg vriendelijk, vooral 

tegen mensen met wit haar :-). Als je in Sri Lanka een natuurpark, 

schildpaddenopvang of dierentuin bezoekt, betaal je als buitenlander het volle 

pond, soms best wel veel, zeker in vergelijking tot wat de inlanders betalen. 

Overigens heb ik daar geen enkele moeite mee. Logisch, dat wij wat meer 

kunnen betalen dan de over het algemeen niet erg rijke bevolking. 

We hebben deze keer een bootsafari gemaakt, waar we krokodillen en grote 

varanen hebben gezien, waren bij een schildpaddenopvangcentrum en in 

Colombo in de dierentuin. 

De dierentuin was zéér de moeite waard, want ik weet aardig wat over dieren 

(al zeg ik het zelf), maar heb daar een aantal soorten gezien, waarvan ik het 

bestaan niet eens wist. Voor mij is Sri Lanka echter, zeker in deze tijd, veel 

en veel te heet. Behalve, dat ik binnen een half uur aardig was verbrand na 

een bad in het warme zeewater, was de hitte me gewoon teveel. 

 

Ik zocht steeds de schaduw op en zwom evengoed nog in mijn kleren. 

Een paar jaar geleden waren we in mei en dat was een stuk beter. Deze 

periode is droog en heet en eerlijk gezegd heb ik de laatste dagen zitten 

wachten tot we weer naar huis konden. Dat is voor een toch wel dure vakantie 

best een beetje jammer. Mijn kleine laptop, die ik op reis altijd bij me heb, is 

een van de eerste dagen ook kapot gegaan. Niet dat ik hem heb laten vallen 

ofzo, maar omdat hij was volgelopen met bier…… 

wordt vervolgd….. 
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Recept 

Viskoekjes (Thailand) 
 

Ik ben een aantal keren in Thailand geweest en het 

eten is daar een feest. 

Wel aan de bediening doorgeven dat het voor een 

buitenlander (falang) is, dan is het niet zo heet, 

want Thaïs eten kan heel heet zijn en dat is met een 

biertje niet zo snel te blussen. 

Een heerlijk en eenvoudig gerecht is viskoekjes, ik heb ze regelmatig gemaakt 

en tijdens het schrijven werd er geroepen dat het wel weer eens lekker was 

om dit van het weekend te gaan eten en ja waarom ook niet want het is een 

makkelijk en smaakvol gerecht. 

Wat hebben we nodig; 

275 gr witvisfilet, ontveld (mag diepvries zijn, wel droogdeppen) 

3 el Rode currypasta (verkrijgbaar in toko of supermarkt) 

2 el vissaus 

3 el bloem 

1 el gehakte verse korianderblaadjes 

2 bosuitjes, fijngesneden 

1 ei, losgeklopt 

Zonnebloem olie 

1. De vis met de currypasta, vissaus, bloem en koriander in een 

keukenmachine pureren. 

2. Het mengsel uit de machine halen en de bosuitjes erdoor kneden; 

voldoende ei toevoegen om mengsel te binden. 

3. Met vochtige handen acht ronde koekjes van het mengsel vormen. Tot 

gebruik in de koelkast leggen. 

4. Enkele minuten in de olie bakken tot de koekjes goudbruin zijn.  

Serveren met Sweet Chilisaus en garneren met reepjes wortel en bosui. 

Kook Joop 
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Kiplasagne voor 8 personen 

 

1 kilo kipfilet 

2 uien 

2 tenen knoflook 

400 gr gezeefde tomatensaus 

200 gr Mon Chou 

2 eetl  Italiaanse kruiden 

2 eetlepels kipkruiden 

400 gr geraspte kaas 

2 bollen buffelmozzarella 

1 pak verse lasangnebladen 

2 blokjes kippenbouillon 

Kipfilet koken met de bouillonblokjes 

Uien fruiten en knoflook bijvoegen ( niet te lang mee fruiten, wordt bitter) 

Gare kip plukken en bijvoegen 

Tomatensaus bijvoegen evenals  de Mon Chou 

Mengsel op smaak brengen met de kipkruiden en de Italiaanse kruiden 

Ovenschaal vullen als volgt: 

kipmengsel 

pastavellen 

200 gr geraspte kaas 

pastavellen 

plakken mozzarella 

pasta vellen 

kipmengsel 

geraspte kaas 

Oven op 200 graden en de schotel 30 minuten verwarmen. 

Je kunt dit ook prima voor 1 persoon bereiden in een klein 

pannetje/ovenschaaltje. 

Heerlijk met een lekkere salade. 

Ada 
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Verjaardagen 

 

April  02 Tineke Huising – de Vries 

07  Magda van der Hout 

10   Loes Schram 

11   Cees Riedijk 

17  Gladys Vianen 

21   Tineke Vermeij 

30   Yolanda Gorter 

Mei  01 Annelies Kooger 

03   Annelies Kuijs 

06   Rie Dwarswaard, Jaap Oord 

08    Simone Rolink 

14    Ellen Krull 

15   Atie Schoon 

16    Bertil van den Berg, Corrie Beerta 

17    Nel de Leeuw 

18    Nel van der Sleet 

21    Laura Zonneveld 

23    Jannie van der Lugt, Annie Quakkelaar 

26   Leny Pennock 

27    Ingrid Ronde 

29   Monique Bottemanne 

30    Mieke Kuijper 

Juni  01    Trix Kwakkel 

06    Riemie Kroon 

07   Margriet van den Berg 

13    Inge Deijle 

19    Marianne Kramer 

25   Dirkje Sleeuwenhoek 

29    Ria Oord 

30   Neeltje de Vries 
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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.  

 

Voor eventuele andere betalingen: het gironummer van de vereniging is NL85 

INGB 0002032968 t.n.v. penningmeester CGK “Songs for You”. 

 

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 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 eind juni uit. 

Heb je goede ideeën, iets leuks te melden, mail, app, sms, gerust!! 
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