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Uit de redactie
Wat noost me dat...
Kent u die uitdrukking?
Het kwam in me op toen ik de mail gisteren las en de videoboodschap van Nico
bekeek: voorlopig geen repetitie ondanks al die goede zorgen.Wat een werk is
ervoor verzet, wat zal er veel overleg gevoerd zijn. Wat sneu voor iedereen....
En notuurlijk; wat verheugden wij ons erop te zingen in de Vredesvorst of de
repetities te volgen via de stream. Het is niet anders...
Alle info welke bij u is gekomen via de mail en de boodschap van Nico hebben
we in dit Sofytje opgenomen om zo compleet mogelijk te zijn.
Ook veel aandacht voor de diverse akties welke worden georganiseerd en
waarvan wij als leden profijt kunnen hebben. Ook de motivatie om de
streamapparatuur aan te schaffen kunt u nog een keer nalezen in het Sofytje.
Maar laten we de moed niet verliezen, er komen andere tijden, en het zal echt
nog wel even duren; maar eens wordt deze periode een herinnering, hoe
pijnlijk soms ook..Maar we houden ons vast aan elkaar hoor. De
communicatiemiddelen zijn legio.
Ik denk dan ook o.a. aan een van onze koorleden, waarvan de man in het
verzorgingshuis woont. Hij verdraagt het geduldig, en dat geeft haar ook
weer moed. Elk koorlid heeft zo zijn of haar eigen verhaal, er zijn zoveel
voorbeelden te noemen....
Houd moed, blijf positief, er is nog zoveel mogelijk, we leven nog steeds in een
vrij land. We kunnen, weliswaar nu met beperkingen, nog zoveel ondernemen
en vooral ook voor anderen betekenen.
En blijf vooral stukjes insturen, zo blijven we verbonden met elkaar.
Namens de redactie,
Tineke
3

Van de voorzitter
Beste Sofisten,
Er ligt alweer een nieuw Sofytje voor u,
inmiddels de tweede in de lange periode dat
we niet meer zingen. De periode is lang maar
in maanden valt het wel mee. Maar als je je
hobby niet uit kunt voeren worden de avonden
langer en doelloos. Uiteindelijk is zingen ons
lust en ons leven. We hebben als bestuur alles op alles gezet om maar weer
van start te gaan. We hopen natuurlijk dat we snel weer terug kunnen naar
het oude.
Tot die tijd zullen we moeten roeien met de riemen die we hebben!
Helaas hebben ook een paar leden onze vereniging verlaten, lees het stuk van
het secretariaat. Het stoppen met je hobby is altijd een pijnlijke zaak, maar
we zijn ons ook bewust dat de verbondenheid en de contacten van het ene op
het andere moment zijn stop gezet.
Daarentegen hebben we ook stil mogen staan bij het jubileum van Regina
Hoogerbrugge. Zij was 12 september jl. 25 jaar lid van Songs For You. Helaas
hebben we daar ook niet op de normale wijze bij stil kunnen staan maar Trudy
en ondergetekende hebben dit in klein comité en huiselijke kring verzorgd
met een speech, bloemen, een beeldje en de welbekende oorkonde voor op het
nachtkastje.
Zo zie je maar dat afscheid nemen en het vieren van jubilea dicht bij elkaar
liggen en ook gewoon doorgaan.
We zijn degenen die weggegaan zijn enorm dankbaar voor hun jarenlange inzet
en we hopen ze natuurlijk weer te mogen begroeten tijdens het uitvoeren van
een concert. En ook nog een gebaar naar Regina, ook zij heeft in de afgelopen
25 jaar veel voor onze vereniging gedaan.
Ik hoop dat we in de aankomende tijd onze activiteiten weer mogen uitbreiden
en tot die tijd wens ik jullie veel gezondheid toe.
Met vriendelijke groet,
Nico Zuurendonk, voorzitter
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Uit het secretariaat
Tineke schreef het al in haar oproep voor kopij voor
het Sofytje: Maar nu is het dus "zomaar"
september...
En wat is er veel gebeurd in dat half jaar dat we
elkaar niet gesproken hebben op de repetitie. We
komen elkaar tegen op de markt, op de straat of
zomaar tijdens een wandeling in het duin. Onderling
is er zeer veel contact geweest d.m.v. telefoontjes,
kaarten en persoonlijke koffierondjes.
Er is veel aandacht geweest voor de zieke koorleden. We noemen hierbij JanWillem, Ali van der Winden, Nel de Leeuw en Nuijt Slings.
Deze koorleden hebben zelf toegestemd om hun verhaal met ons te delen. Dit
allemaal volgens de AVG-regelwetgeving.
Ook aan Betsy wordt nog steeds gedacht d.m.v. een kaartje en bloemen. Ik
wens iedereen veel sterkte met het herstel van hun gezondheid.
14 Juli was voor ons een onvergetelijke dag. Wat zijn we verwend met
cadeaus, bloemen en kaarten. Dit stond op de hele mooie bedankkaart met
prachtige foto’s van het huwelijk van Yvonne en Rienk Sjoerdsma. Op 14 juli
gaven zij elkaar het ja-woord. Wij wensen jullie heel veel geluk en gezondheid
voor de toekomst.
Helaas heeft een aantal koorleden hun lidmaatschap opgezegd. We moeten
afscheid nemen van Rie Dwarswaard, Ria Jordens, Ali Dorgelo, Ingrid Groot,
Betty Mandemaker, Loes Holla, Tecla Hobby en van Elaine Duijn.
We willen deze koorleden hartelijk bedanken voor hun inzet voor het koor en
hopen ze nog vaak te zien bij één van onze concerten.
Ook hadden wij een jubileum te vieren op 12 september en wel van Regina
Hoogerbrugge. 25 Jaar koorlid en vele functies heeft Regina bekleed bij
Songs for You.
Op donderdag 10 september zijn Nico en Trudy bij Regina langs geweest met
een mooie bos bloemen, een oorkonde en de sculptuur in de vorm van een roos.
De gouden roos symboliseert je gewaardeerde inzet en betrokkenheid voor
het koor Songs for You.
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Als 16-jarige is Regina op het koor gekomen. Er waren toen 3 generaties op
het koor in 3 verschillende stemsoorten, oma, je moeder, jij en later ook je
man Nico.
Jouw inzet heeft gezorgd voor fijne momenten, zoals bv je inzet bij de
jaarlijkse bazaar. In het begin bemande Regina de grabbelton.
Later als kraamhoofd voor de “kas”, bewaakte ze heel goed de financiën. Elk
jaar was het weer spannend als Regina binnenkwam, terwijl de koorleden moe
maar voldaan met spanning wachtten op de uitslag van de opbrengst van de
dag. Ook heeft Regina in de muziekcommissie gezeten en in de
kascontrolecommissie. Kortom, ze was en is altijd bereid voor allerlei hand en
spandiensten. En niet te vergeten de heerlijke appeltaarten die Regina bakte
voor de bazaar.
De agenda van 2020
Deze agenda is nog leeg. Niets staat er nog vast.
Trudy

Laatste nieuws
Hieronder de mail, welke Nico 30 september stuurde met de link naar de
video omtrent de laatste ontwikkelingen.
Beste Sofisten,
Hieronder een link en als je deze aanklikt krijg je een videoboodschap te zien,
dit in plaats van een nieuwsbrief. De videoboodschap bevat nieuws met
betrekking tot het “ nieuwe “ zingen.
https://youtu.be/5rKhyiG_7uU
Ik hoop jullie snel weer te zien en blijf gezond,
met vriendelijke groet,
Nico Zuurendonk
voorzitter Songs for You
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Kledinginzameling
Beste Sofisten,
Zoals in het voorjaar beloofd, komen wij bij u terug met de informatie
omtrent de kledinginzameling voor ons koor.
Om de opbrengst van de kledingactie ten volle ten goede te laten komen aan
ons koor, hebben Jan en Anneke Metselaar er voor gezorgd dat wij de kleding
kunnen inzamelen en opslaan bij Zwembad De Zien in Uitgeest. Hierdoor
sparen we de kosten voor de huur van een container uit!
De kleding kan ingeleverd worden op zaterdag 17 oktober en zaterdag 24
oktober tussen 10.00 uur en 11.30 uur bij Zwembad De Zien in Uitgeest. Het
adres is Zienlaan 8, 1911 TR Uitgeest. Wij zullen daar aanwezig zijn om uw
kleding in ontvangst te nemen. Mocht het u niet lukken om zelf de kleding in
Uitgeest af te geven, vraagt u dan een van uw zangmaatjes. Lukt dat ook niet,
laat het ons dan even weten, dan zoeken wij naar een oplossing.
Wat mag er ingeleverd worden?
(Bruikbare) kleding, schoenen (graag gepaard), laarzen,
huishoudtextiel. Gaarne in afgesloten zakken inleveren.

tassen

en

Rest ons u veel succes te wensen met het opruimen van uw kledingkast en
daarbij vele zakken te vullen! 😀
Wij hopen wederom op een hoge opbrengst!
Met vriendelijke groet,
Esther Zuurendonk
Edward Paap
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Grote Clubactie
Hallo allemaal,
Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Ik had wel weer zin in om op 25 augustus
jl. naar de Vredevorstkerk te fietsen. Om elkaar te zien, te spreken, een
borrel te drinken en bovenal om samen te zingen en te oefenen voor onze
optredens. Gelukkig gaan we dan binnenkort met aanvullende maatregelen van
start. Hierbij wil ik jullie informeren over de landelijke lotenverkoop van de
Grote Clubactie. De start is op zaterdag 19 september a.s. Ook Songs for
You doet weer mee.
De verkoop doen we dit jaar 'online'. Hoe gaat dit in z'n werk?
1. Door te klikken op onderstaande link kom je op de 'verkooppagina
Songs for You'. Daar kun je zelf een lot / loten bestellen.
2. Het is nu ook makkelijk om loten te verkopen aan familie, vrienden,
buren en kennissen via het delen van onderstaande link op WhatsApp,
e-mail, website en social media. Belangstellenden komen terecht op de
'verkooppagina Songs for You'. Daar kunnen zij een lot bestellen.
Link: https://clubactie.nl/lot/cgk-songs-for-you/180487
Doe mee en maak kans op één van de mooie prijzen!! De hoofdprijs is maar
liefst € 100.000 (zie prijzenpakket). Een lot van de Grote Clubactie kost € 3,-.
Daarvan gaat direct € 2,40 naar SfY. De trekking van de Grote Clubactie
loterij is op woensdag 9 december 2020. Het geld dat we ophalen willen we
dit jaar besteden aan ‘livestream’ apparatuur. Veel Nederlandse artiesten en
andere culturele clubs streamen hun concerten en repetities online, zo ook
Songs for You.
Laten we er met z'n allen voor gaan om zoveel mogelijk loten te verkopen met
steun van familie, vrienden en inwoners uit de omgeving! Juist nu kunnen we
die extra steun goed gebruiken. Ik wens jullie veel succes!!
En oja... misschien vind je een sponsor of iemand die een SUPERLOT wil
kopen. Eén superlot kost € 150, maar dan heb je wel 50x kans op mooie
prijzen. Hiervan gaat 80% direct naar SfY. Vind je iemand voor zo'n superlot?
Deel dan onderstaande link: https://clubactie.nl/superlotkopen/cgk-songsfor-you/180487 (let op: dit is een andere link dan hierboven).
Met vriendelijke groeten, Ellen Driessen
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RaboClub Support
Beste koorleden,
Chr. Gemengd Koor 'Songs for You' doet mee met Rabo ClubSupport 2020.
Clubs en verenigingen zijn erg waardevol voor ons land. De RABO Clubsupport
steunt lokale verenigingen. Het bestedingsdoel voor Songs for You is voor
apparatuur die we nodig hebben voor het livestreamen van onze repetities en
concerten We leven in een zeer onzekere tijd.
Muziek geeft plezier, hoop en een gevoel van ‘samen’ en dat hebben we juist
nu nodig. Bekijk hoe je ons kan steunen op rabobank.nl/clubsupport.
Alleen leden kunnen stemmen. Als je klant bent van Rabobank betekent dat
niet dat je ook automatisch lid bent. Nog geen lid? Regel het dan op tijd zodat
je ook mee kunt stemmen met Rabo ClubSupport! Een lidmaatschap is gratis.
Leden vanaf 12 jaar mogen stemmen.
Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen waarvan
er maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting mag worden uitgebracht.
2 Stemmen zijn natuurlijk voor Songs for You. De andere 3 stemmen kunt u
geven aan bv. Stichting Zwembad De Zien Uitgeest of aan Stichting Hospice
Groep M-K (Hospice Beverwijk). Voor beide stichtingen zetten koorleden van
Songs for You zich intensief in.
Hoe kun je stemmen?
Door in te loggen in de app of op de website van de Rabobank en via ‘Zelf
regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport.
Het stemmen is van 5 oktober t/m 25 oktober
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De livestream
Beste Sofisten,
Ik wil jullie meenemen in de besluitvorming om de livestreamapparatuur aan te
gaan schaffen.
Hoe zijn we tot dit besluit gekomen?
Voor de vakantie hebben wij een aantal weken apparatuur gehuurd om te gaan
livestreamen. Uiteindelijk zijn we zo toch met elkaar verbonden geweest. Aan
het huren van deze apparatuur hangt natuurlijk een prijskaartje en naar
aanleiding van dit prijskaartje hebben we ook offertes opgevraagd om de
apparatuur aan te schaffen.
Wat gaan we allemaal doen met de apparatuur?




Tijdens Corona zullen we de livestream mee laten lopen voor degene
die thuis zijn. Uiteindelijk helpt je dat voor je eigen repetitie.
Voor een modern koor zoals wij zijn kunnen we straks, als het weer
mogelijk is, concerten streamen als we uitverkocht zijn.
Alles wat we opnemen met deze apparatuur is weer terug te vinden op
ons You Tube kanaal

Wat kost het en hoe gaan we dat betalen?



De apparatuur kost tussen de € 3000 en € 3500
We gaan dit betalen uit de opbrengst van de kledingactie, de Grote
Clubactie en de Rabo Clubactie.

Uiteindelijk zullen deze opbrengsten niet helemaal dekkend zijn, maar op de
begroting stond nog een bedrag gereserveerd voor het podium en zoals u weet
is dit bedrag anoniem geschonken aan het koor. We zullen het bedrag op de
begroting voor deze aanschaf gebruiken.
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, Nico Zuurendonk, voorzitter
10

11

www.songsforyou.nl

Wat beweegt ons zoal?
Hallo allemaal,
Wat leven we in een bizarre tijd waarin ons cirkeltje een stuk kleiner is
geworden. Soms is dit heel moeilijk maar tegelijkertijd worden onze ogen
geopend voor allerlei moois in onze directe omgeving.
We blijven dichter bij huis en ontdekken zo allerlei pareltjes in de buurt;
mooie plekken waar het goed toeven is. Nu ben ik als vrijwilliger werkzaam bij
een van die pareltjes en misschien is het leuk als ik er iets over vertel.
Als vrijwilliger ben ik betrokken bij het bestuur van de stichting die namens
de gemeente Heemskerk Kasteeltuin Assumburg en bezoekerscentrum Het
Koetshuijs beheert en ik doe dat met enorm veel plezier. Een mooiere
werkplek kan ik me niet wensen. Onze stichting heeft zo’n negentig
vrijwilligers, waarvan er zestig werkzaam zijn in de kasteeltuin en dertig in
het bezoekerscentrum als gastheer of gastvrouw. Het team van vrijwilligers
zorgt voor het onderhoud van de tuin, het ontvangen van bezoekers in het
bezoekerscentrum en het geven van rondleidingen. Verder zijn er van tijd tot
tijd exposities in het bezoekerscentrum en organiseren we ’s zomers
evenementen in de kasteeltuin. Jammer genoeg is het vanwege de coronauitbraak nu niet mogelijk, maar gelukkig weten mensen ons toch te vinden voor
een kop koffie, een wandeling door de tuin of een gezellig praatje.
Kasteeltuin Assumburg ligt achter Kasteel Assumburg, centraal in het park
Assumburg/Oud Haerlem. Het is een unieke, in Frans-classicistische stijl
aangelegde baroktuin met o.a. beelden, een fontein, broderies, onze
boomgaard, een rosarium en een groente- en kruidentuin en dat alles met
uitzicht op het prachtige kasteel. Een stukje geschiedenis: rond 1700 liet
Amsterdamse regent, koopman en bankier Jean Deutz zijn oog vallen op slot
Assumburg. Hij liet, naast een flinke verbouwing van het kasteel, ook een
prachtige symmetrische baroktuin aanleggen. In 1729 werd van deze tuin een
kopergravure gemaakt die als leidraad is gebruikt om de tuin weer in oude
luister terug te brengen. Ik geniet nog iedere keer van deze prachtige plek;
wat een voorrecht om hier zo vlakbij te wonen en om deel uit te mogen maken
van een team van zoveel fijne mensen.
Hartelijke groeten en tot zings! Sigrid Beentjes
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Uit de oude doos
Zoals u misschien weet verzamel ik vanaf 2005 de digitale foto’s van het koor
en dat zijn er inmiddels heel wat.
Er wordt ook gefilmd tijdens uitjes en concerten en ook die worden bewaard
en zijn een verrijking met alle foto’s die van deze gelegenheden worden
gemaakt.
Om een beetje verbonden te blijven met het koor tijdens de Corona, had ik op
Facebook (FB) een filmpje van Paul Hallmann geplaatst van de bijdragen die we
tijdens de herdenking van de gesneuvelde soldaten in de 1 e WO onder de
Menenpoort in Ieper hebben mogen doen.
Daar kreeg ik mooie en leuke reacties op en zo ontstond het idee om wat oude
foto’s op een filmpje te zetten en die op FB te zetten en heb ik dit voorgelegd
aan Nico, met de vraag of dit kan i.v.m. de privacywet.
Dat werd misschien wel lastig en hij kwam op het idee om het op YouTube te
zetten onder ons eigen abonnement.
Inmiddels staan er 2 filmpjes uit de “Oude doos” op en staat het
voorprogramma, in 2 delen erop van het Adiemus concert dat we verleden jaar
hebben uitgevoerd en de koorreis naar Jena.
Leuke herinneringen en best de moeite waard om te kijken op een wat mindere
dag.
Wordt ook gratis abonnee van Songs for You op YouTube en veel plezier met
de filmpjes.
Leo
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Wandelen langs de Dinkel
Op Hemelvaartsdag 21 mei zijn we
naar Oldenzaal gereden waar we
via Paridon Natuurreizen een
tweedaagse wandeltocht hadden
geboekt langs het riviertje de
Dinkel.
Ook in oost Twente kent men het fenomeen dauwtrappen echter zij doen dat
op de fiets en daar hadden we niet echt op gerekend, wat een drukte en er
werd niet echt rekening gehouden met de RIVM-regels. De paden waar we op
liepen waren eigenlijk fietspaden en dan ook nog 2 richtingen en als ze dan
maar 1 meter breed zijn wordt het erg dringen geblazen. Na een aantal
kilometers door echt heel mooie natuur gewandeld te hebben kwamen we in
een arboretum die in opdracht van Dhr. Gelderman (rijke textielbaron)
aangelegd is door Leonard Springer uit Haarlem. Hier staat een reusachtige
mammoetboom een echte bezienswaardigheid. Na 21 Kilometer zit de eerste
dag erop en rusten we uit in het hotel “Het ros van Twente”.
De tweede dag, het was nu een stuk rustiger op de weg, brengt ons echt langs
het reviertje de Dinkel en volgen de loop van het reviertje echter hier was de
Twentse jeugd i.v.m. het mooie weer ook neergestreken en de diverse radio’s
stonden nou niet bepaald op een zacht volume (ik lijk wel een oude kerel)
zodat het soms niet echt rustig wandel was, maar we hadden nog wat
kilometers te gaan dus dat kwam wel goed. Halverwege kwamen we langs het
landgoed/huis Singraven, dat ook wel in de streek bekent staat als
“spookkasteel”. Een kleinstukje verderop komen we langs de watermolen van
Singraven waar we een kopje koffiedrinken en een appelgebakje eten, dit was
1 van de weinige gelegenheden die “open” was en was het echt even genieten
van een bakkie troost voordat we onze wandeling zouden voortzetten. Na 23
Kilometer kwamen we aan bij onze auto die 2 dagen in Oldenzaal had gestaan,
want daar was het begin- en eindpunt want het hotel lag vlak bij De Lutte.
We hebben daarna nog fietsen
gehuurd om nog even terug te gaan
naar het arboretum om nog eens
rustig naar alle mooie planten en
bomen te kijken.
Leo
14

Adam
Adam leefde lang geleden eenzaam in de Hof van Eden.
Met de zegen van de Heer. Wat verlangt een mens nog meer?
Hij liep heerlijk in zijn blootje, baadde zon en baadde pootje
In het water van de beek, zeven dagen van der week.
Adam leefde zonder zorgen, totdat hij op zekere morgen
Plotseling ontdekte dat iedere vent een vrouwtje had
Heer, sprak Adam, ik wil u vragen, onderdanig en beleefd
Of u in de loop der dagen soms een vriendinnetje voor mij heeft.
Nou goed, zei de Heer, ik doe mijn best, maar dan doe je zelf de rest
Dan zal ik zorgen voor een vrouw, die het leven deelt met jou.
En toen Adam lag te slapen, heeft de Heer de vrouw geschapen
Het was een droom voor iedere man, alles erop en alles eran.
Bedankt, zei Adam, voor dit heerlijk wijf, ook al kost ze me een rib uit m’n
lijf.
En zo leefden ze tevreden, samen in de Hof van Eden.
Totdat op een kwade dag Eva een boom met appelen zag
Ach, dacht Eva, wat kan het schaden aan een boom zo vol geladen
Ofschoon de Heer het mij verbiedt, mist hij éen, twee appels niet!
En ze plukte, terwijl ze zei: An apple a day keeps the doctor away.
Ja, toen was het uit met het goede leven. Het paradijs werd onmiddellijk
opgeheven.
Door het eten van die ene appel, werken wij ons nu te sappel!
’t Is daarom dat ik adviseer: snoep verstandig, eet een peer.
(van dhr. J. Lommers)
Ingestuurd door Edith Gorter
15
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Groetjes uit Apeldoorn
Wat fijn dat jullie (als het inmiddels al niet is veranderd) weer met elkaar
kunnen zingen al is het in aangepaste vorm. En wat mis ik het nog steeds, ik
denk dat dat wel zo zal blijven. Juist als je er niet meer heen kan besef je
des te meer hoe fijn we het hebben en in mijn geval hadden met elkaar. Ik
weet zeker dat ieder na deze gedwongen periode van ’zangstilte’ dit zal
erkennen en onderschrijven.
Ik ben sinds een aantal weken bij een koor in Apeldoorn, Novo Cantate. Het is
één van de eerste koren die weer van start is gegaan, in zangblokken van 45
minuten is het koor in tweeen gedeeld, met per keer ongeveer 40 personen
weer aan de slag gegaan. Wat is het dan fijn om met elkaar te kunnen zingen,
al is het dan in andere setting en ander repertoire.
En oh wat mis ik nog mijn ‘eigen’ zangmaatjes’, maar ja, ik heb er zelf voor
gekozen om hierheen te gaan dus mag ik niet mopperen. En eerlijk is eerlijk,
ook dit is een heel hartelijk koor. Ik blijf nog wel verder kijken of er in mijn
omgeving een koor is wat meer aansluit bij het repertoire wat ik graag wil
zingen.
In Apeldoorn beginnen we al helemaal onze draai te vinden, het is hier
prachtig, zo bosrijk en ruim. Ook de mensen die we tot nu toe hebben leren
kennen zijn heel aardig en alles gaat hier gewoon een stukje relaxter en
rustiger dan in het westen, wat ons als pensionado’s best goed bevalt.
Dat onze kleinzoon van inmiddels ruim anderhalf ook in Apeldoorn woont helpt
ook wel mee hoor, het is echt heerlijk om dat kleine mannetje nu elke week te
zien in plaats van 1x in de 3 á 4 weken. Kortom, ja ik mis ons koor en mijn
koormaatjes nog heel erg en nee we hebben nog geen moment spijt van onze
keuze.
Ik wens ieder heel veel zangplezier, natuurlijk blijf ik alles op de voet volgen
en zodra er weer optredens zijn kom ik vanuit het publiek meegenieten.
Lieve groet Anja Vlaanderen
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Een aanval
Een van mijn andere hobby’s is vissen en zeker als het mooi weer is dan kan
het heel ontspannen zijn om naar een dobber of het puntje van de werphengel
te kijken en te genieten van de rust.
Het plaatje hiernaast is van het
meertje aan de binnenduinrandweg
en in de vroege morgen is het daar
heel rustig totdat de mensen de
hond(en) uit geen laten en met ballen
en stokken in het water gaan gooien,
dan is het gedaan met de rust en kan
je beter inpakken want ze gooien de
spullen tot vlak bij je hengel. Gelukkig zijn er meer plekjes waar je redelijk
rustig kan gaan vissen bv in de vijver bij sporthal de Walvis.
Het was in het begin van de lockdown en het weer was geweldig, al vroeg in de
morgen was het lekker weer en had ik een mooi plekje op de steiger gevonden.
Ik zat al een tijdje te vissen en de watervogels waren erg onrustig, de
meerkoetjes zijn erg aan hun teritorium gehecht en jagen elke eend en gans
weg en scheren met wapperende vleugels en hardlopend over het water van de
ene hoek van de vijver naar de andere hoek als ze een soort genoot zien die ze
niet mogen en wordt dan met veel geflader weg gejaagd. Maar in het algemeen
zijn de eenden en ganzen rustige dieren en worden eigenlijk alleen maar lastig
gevallen door de koetjes.
Op een gegeven ogenblik komt onder de brug een zwaan aangezwommen en je
kon zien aan zijn houding dat hij de baas was op de vijver en statig zwom hij
z’n rondjes. Tot mijn verbazing kwam hij steeds dichterbij en moest ik af een
toe mijn hengel even ophalen omdat meneer zonodig mijn dobber wilde opeten
en dat is natuurlijk niet de bedoeling en ook erg gevaarlijk voor z’n
gezondheid.
Langzamerhand begon hij zich aan iedereen in de vijver te ergeren en ging
achter elke zwemvogel aan. Er vlogen eenden weg en er kwamen weer nieuwe
aan zo ook een aantal ganzen, die wilde even lekker zwemmen in de
sporthalvijver. Nou dat rustig zwemmen konden ze wel vergeten!
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Meneer zwaan had het niet zo op de nieuwkomers en ging met gestrekte nek
op ze af en jaagde ze op.
Omdat ik het wel spectaculair vond pakte ik mijn telefoon om er een foto van
te maken, totdat ineens de gans opvloog en meneer zwaan erachter aan. Ze
kwamen recht op mij af en op
het laatste ogenblik trokken
ze
op
een
scheerden
rakelings over mij heen, dat
scheelde maar een haartje.
De zwaan kwam weer terug
en was de rest van de dag,
dat ik er zat, niet te
genieten.
Leo
Berichtje uit Den Haag
Nog steeds mis ik SfY: de gezelligheid, ons kluppie, de mensen, de warmte,
het omzien naar elkaar, het zingen van een divers repertoire aan muziek, het
geroezemoes tijdens de repetities, de traktaties, de humor, kortom: het gaat
mij echt aan het hart. Maar ja, toen kwam de liefde tussen ons in te staan en
moesten er keuzes gemaakt worden. Hier in Den Haag (Leidschenveen) kende
ik "heg noch steg" en moest ik mijn weg vinden op meerdere vlakken. Nieuwe
baan gezocht en verrassend genoeg (ondanks mijn leeftijd) kon ik al snel aan
de slag bij Shell Headquarters als team assistant.
Maar een nieuw koor vinden was nogal een dingetje. Ik ben eerst als projectlid
bij Corda Cantate in Voorburg begonnen waar wij een prachtige uitvoering van
Karl Jenkins hebben verzorgd in de Grote Kerk in Den Haag waar de meester
zelf ook bij aanwezig was. Blijft altijd fantastisch om muziekstukken te
zingen van hem.
Toen viel ik in een gat en herinnerde mij het gesprek dat ik had met Aldert
tijdens het laatste koorreisje. Hij noemde de naam Gerard Breas ergens in
Poeldijk. Deze naam opgezocht op internet en warempel: het koor WKV Musica
(ruim 160 leden!) is gesitueerd in Monster
Het koor had een vergelijkbaar repertoire als SfY. Heb me toen aangemeld en
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kreeg daar een uiterst warm welkom. De Westlanders zijn super sociaal. Het
was alleen zeker een half uur rijden bij mij vandaan. Nu had ik dat er best
voor over totdat Covid-19 om de hoek kwam kijken. Geen repetities meer en ik
was net gestart! Balen natuurlijk, net zoals jullie dat ook hebben ervaren.
2 weken geleden kreeg ik weer een mailtje van Corda Cantate dat ze weer een
project waren begonnen (van Diabelli) en ik was welkom en jawel, live zingen
was weer mogelijk! Yesss, heerlijk weer zingen met elkaar. Dus heb ik mij
aangemeld en heb meteen mijn lidmaatschap bij WKV Musica, aangezien ik wel
inzag dat met 160 leden live zingen voorlopig er niet in zat. En eerlijk gezegd
was er ook nog geen binding met het koor na zo'n korte tijd. Dus nu weer
heerlijk zingen op 1,5 meter afstand van elkaar. Het is alleen wel
heel confronterend omdat je niet kan "kleuren" met je buurvrouw, maar
voornamelijk je eigen stem hoort. Maar ach, we zingen weer!
Verder hebben mijn vriend en ik pas geleden een hond aangeschaft: Seppe,
een kruising tussen een Friese Stabij en een Heidewachtel. Geen pup maar een
bijna 1,5 jaar oude reu welke bij een samengesteld gezin is opgevoed,
maar Seppe niet meer konden houden vanwege de drukte (4 tienerkinderen).
Hij was de hele dag en nacht aan het blaffen. Dat hebben wij aardig de kop
ingedrukt hier. Hij bleek 's nachts bang te zijn voor het donker (jaja) en
hebben wij een lichtje aan laten branden en voila het probleem was opgelost.
En aangezien wij met zijn 2en zijn is het overdag ook rustiger waardoor hij
alleen blaft als er beweging is bij de voordeur (bezoek of langslopende
mensen).
Daarnaast pas ik 1x in de maand op mijn kleinkinderen (9 maanden en bijna 2,5
jaar) en blijven hier dan ook een nachtje slapen, wat natuurlijk erg waardevol
en fijn is. En doordat ik ze wat minder vaak zie zijn ze elke keer weer verder
in hun ontwikkeling. Ongelofelijk hoe snel dat allemaal gaat! Samen met en bij
mijn vriend Eugene heb ik het hier erg naar mijn zin ondanks dat ik alles
opnieuw moet opstarten. En zoals ze altijd zeggen: afstand schept nabijheid,
nou dat gaat zeker in mijn geval op.
Jullie zijn altijd welkom en wil hierbij een warme en hartelijke groet geven
vanuit het altijd levendige Den Haag. Ik zeg gewoon: tot ziens!
Annelies Kooger
Recept
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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

HONGAARSE GOULASH
Nodig: 2 uien
1 rode paprika, 1 groene paprika
500 gr runderlapjes
2 grote aardappelen
Zout, peper, 3 el boter of margarine (ik
zelf gebruik olijfolie)
1 el paprikapoeder
4 el tomatenketchup
2 el crème fraiche
1 teentje knoflook
Voorbereiden: Uien pellen en grof snipperen.
Paprika’s wassen, halveren, zaadlijsten verwijderen en in
reepjes snijden.
Vlees in blokjes snijden.
Aardappelen schillen, wassen en in blokjes snijden.
Bereiden:

Vlees bestrooien met peper en zout.
In de pan boter verhitten.
Vlees snel rondom bruinbakken.
Ui ± 3 min. fruiten.
Paprikapoeder toevoegen.
Knoflook pellen en erboven uitpersen.
Tomatenketchup en 1 dl water (rode wijn) erdoor roeren.
Met deksel op de pan ± 2 uur laten stoven
(Na 1 uur de aardappel blokjes toevoegen)
Daarna paprika toevoegen en nog ± 30 min laten sudderen.
Van het vuur af en de crème fraise erdoor roeren.
Lekker met rijst en paprikasalade.
KOOK JOOP

(Laatst heb ik het vlees eerst op een hete BBQ gelegd en elke zijde 5 min aan
bakken, beetje laten afkoelen en dan in blokjes snijden, het geeft een iets
authentiekere smaak aan de goulash).
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SponsorKliks
Wil je ons mooie zangkoor GRATIS sponsoren? En bestel je af en toe via
Internet? 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 een webwinkel gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar bv.
Een site je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert bv Bol.com ons
een commissie uit en profiteert Sfy ervan! Neem eens een kijkje en probeer
het eens! Maar vergeet ook ook onze plaatselijke middenstand niet!!!

Puzzel
Paardensprongpuzzel

Oplossing vorige Sofytje Quiz:
1: 1.96, 2: Ali B, 3: Johnny de Mol, 4: Ilse Warring, 5: Victorious, 6: Zaanstad,
7: 53, 8: Gustave Eiffel, 9: Ruben Nicolai en Tijl Beckand 10: Johnny Depp,11:
Prins van pop 12: Columbus, 13: Argentinië,14: De Gorgels
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Verjaardagen
Oktober
7 oktober
9 oktober
9 oktober
11 oktober
13 oktober
19 oktober
23 oktober
24 oktober
26 oktober
31 oktober

Jo Lokhorst
Henny Gjaltema
Wim Korevaar
Monic André Wiltens
Janet van der Bie
Jan Willem Leurs
Henk Wagter
Ali van der Winden
Yvonne Sjoerdsma
El Schelvis

November
5 november
7 november
9 november
8 november
20 november
21 november
23 november
27 november
29 november

December
1 december
1 december
8 december
8 december
9 december
11 december
14 december
18 december
25 december

Bert Kroon
Loes Niesten
Aldert Fuldner
Helga Kuijper
Wil Korevaar
Linda Paap
Dré Molenaars
Jolanda van Langelaar
Ton van Kampen
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Stijntje Blankman
Ilja de Loor
Nico Hoogerbrugge
Sigrid Beentjes
Zegert Klinkenberg
Sandra de Jong
Ellen Bakker
Esther Zuurendonk
Edward Paap

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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www.songsforyou.nl

Namen en emailadressen van contactpersonen
Bestuur
Nico Zuurendonk
Trudy Bleijendaal

voorzitter
secretaris

voorzitter@songsforyou.nl
secretaris@songsforyou.nl

243107
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

aldertfuldner@icloud.com

06-29512555

Dirigent
Aldert Fuldner
Redactie
Leo Klok

redactie Sofytje

sofytje4u@gmail.com

Tineke Vermeij

redactie Sofytje

sofytje4u@gmail.com

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

Anneke Metselaar

Janenannekemetselaar
@ziggo.nl

314056

hoogerb@ziggo.nl

240669

Afmelden

Sopranen 2
Sopranen 1

Regina
Hoogerbrugge

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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Van full colour
tot full service
printen &
kopiëren

dtp &
ontwerp

afwerken
& inbinden

groot
formaat
printen

full colour
drukwerk

bouwtekening
plotten
& scannen

roll-up
banners

computer
& internet
gebruik

kantoorartikelen
& papier

J. van Deventerstraat 9 - 1941 EP Beverwijk
Tel: 0251 - 213 005
www.printerette.nl - beverwijk@printerette.nl

