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UIT DE REDACTIE
Zo peinzend over ons koor moest ik denken aan de “Circle of Life”.
Daarin wordt zo mooi bezongen, dat ieder zijn pad des levens heeft te lopen.
Maar tevens komen er telkens de woorden: vertrouwen en hoop in voor.
Vertrouwen en hoop: bijna een levensbehoefte in deze tijd.
Vertrouwen in elkaar; in alle zorg waar we ons aan toe “vertrouwen”, in welke vorm
dan ook.
Hoop, dat het weer goed komt, al zal het altijd anders blijven....
Ook zag ik die cirkel van mensen voor me, het koor als een ketting, elkaar
vasthoudend, zeker in deze dagen. Hopend om eens weer te zingen met elkaar,
elkaar weer echt kunnen “zien”. De sterkere schakels ondersteunen de zwakkeren,
want de ketting moet sterk blijven, kan niet onderbroken worden..
Onze ketting is onderbroken, op een heel verdrietige manier. We staan erbij stil
in dit Sofytje, deze schakels konden we nog lang niet missen, laat staan hun
families....
Maar we sluiten de rijen, we maken verbinding met elkaar, met de ontbrekende
schakels schitterend in ons hart. En de sterkeren proberen de zwakkeren op te
vangen, zo maken we een nieuwe, krachtige ketting.
Dank ook aan het bestuur in deze, een sterke, bemoedigende schakel...
The circle of life.
Vertrouwen en hoop vergezellen ons op ons
levenspad.
Ik wens ons koor een mooie ketting van
schakels toe toe, dat zwak en sterk er mag
er zijn.
Maar ook dat vreugde en verdriet er in die
cirkel mogen zijn...
The circle of life, alles mag er zijn...
namens de redactie, Tineke
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VAN DE VOORZITTER
Beste Sofisten,
In dit laatste digitale Sofytje van 2020 is het heel makkelijk om terug te blikken
op het afgelopen jaar. Persoonlijk vind ik dat lastig omdat we het al zo veel gehad
hebben over Corona, geen repetities en de verbondenheid. Toch wil ik even
benoemen dat ik trots ben op alle leden die de vereniging en het bestuur een warm
hart toedragen, dat blijft een enorme drive om door te gaan hoe moeilijk de
situatie ook is.
Tegelijkertijd is er licht aan het einde van de tunnel; het veelbelovende vaccin is
in zicht. Deze wetenschap maakt je ook verschrikkelijk ongeduldig. We zullen
echter wel een hoop geduld moeten hebben want voordat we zover zijn om weer
allemaal samen te komen zijn we echt weer een aantal maanden verder maar
geduld is een schone zaak.
Afgelopen oktober zouden we weer gaan starten met kleine groepjes, livestream
en alle voorzorgsmaatregelen. Helaas door het stijgende besmettingscijfer
hebben we moeten besluiten om de repetities stop te zetten. We horen van velen
dat het een goede beslissing was maar het geduld begint op te raken en iedereen
vraagt zich af hoe lang het nog duurt.
Op dit laatste hebben we helaas nog steeds geen antwoord maar samen met
Aldert is het bestuur alweer aan het brainstormen over 2021. Ik kan er nog niet
te veel over zeggen maar wel kan ik verklappen dat er een mooi project aan komt
waarbij er nog gesproken moet worden over de omvang, invulling van een orkest
etc. maar voornamelijk moeten we gaan bedenken hoe we dit project gaan
oppakken en opstarten. Eigenlijk zeg ik dat er iets spectaculairs in de
kinderschoenen staat op initiatief van Aldert. Begin januari zal het bestuur in
samenspraak met Aldert de kinderschoenen gaan verruilen voor mooie
goedpassende stappers, daarna brengen we jullie meteen op de hoogte van alles en
gaan we proberen zo snel mogelijk te starten.
Hoe vaag ook de tekst hierboven is, ik hoop jullie nieuwsgierigheid gewekt te
hebben zodat we met elkaar weer iets moois hebben om naar uit te kijken.
Met vriendelijke groet,
Nico Zuurendonk
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VAN HET SECRETARIAAT
Wat is er veel gebeurd in ons koor. Ik hoef u niets te vertellen over het afgelopen
jaar, alles wat ik zou zeggen is onvoldoende om het verdriet en de onmacht in ons
koor te beschrijven, hier past eigenlijk alleen stilte....
Zo kondigde Tineke haar brief aan voor een oproep voor kopij voor het december
Sofytje. Er is inderdaad veel gebeurd dit jaar. Maar er zijn ook mooie dingen
ontstaan. Laten we elkaar niet vergeten. Heb oog voor elkaar. Er is heel wat
afgebeld met elkaar en er zijn ook veel bezoekjes afgelegd. We hebben voor
elkaar klaargestaan als iemand naar het ziekenhuis moest, we hebben raad
gegeven. We hebben naar elkaar omgekeken. Er zijn vele kaarten gestuurd en er is
veel verdriet gedeeld. Een rare tijd, bijzonder en naar. Laten we hier
doorheenkomen. Met oog voor elkaar.
Er is veel aandacht geweest voor de zieke koorleden. We noemen hierbij JanWillem, Ali van der Winden, Nuijt Slings en Guus de Boer.
Ook aan Betsy wordt nog steeds gedacht d.m.v. een kaartje en bloemen. Henk
Wagter heeft een aantal keren een bezoek gebracht aan Betsy. Ik wens iedereen
veel sterkte met het herstel van hun gezondheid.
Eind september werden wij op de hoogte gebracht van het verschrikkelijke nieuws
dat El Schelvis ernstig ziek was en kort daarna is overleden. Ook het heengaan van
Annelies Kuijs en haar man Cees kwam als een schok binnen. Er was natuurlijk
behoefte om even bij elkaar te zijn, maar door deze bizarre tijd was dat niet
mogelijk. Onderling is er veel contact geweest via app en telefoon om het verdriet
met elkaar te delen. Namens de koorleden, dirigent en bestuur hebben wij een
bloemstuk met een “laatste groet” laten bezorgen. Wij zullen El en Annelies
ontzettend missen.
Hetty Knevel heeft aangegeven dat ze haar taak als beheerster van de “Lief en
leed” pot wil overdragen aan een ander koorlid. De grote kaarten voor de
koorleden die ziek waren maakte Hetty helemaal zelf. Wij willen Hetty ontzettend
bedanken voor haar creatieve inzet en het beheren van lief en leedpot. Hetty
heeft haar taak overgedragen aan Ria Slotemaker. Veel succes Ria
De agenda van 2021 is nog leeg, niets staat nog vast
Trudy

5

IN MEMORIAM

Triest nieuws en opnieuw triest nieuws.
Dit waren de titels van de videoboodschappen omtrent het
overlijden van El Schelvis en Annelies Kuijs. In dit al zo
moeilijke jaar zijn we twee gewaardeerde koorleden verloren.
De ziekte van El kwam als een donderslag bij heldere hemel en haar overlijden
volgde al snel. Totaal verslagen door dit nieuws -en de wens van El respecterendhebben we als bestuur een kaartje gestuurd met de volgende tekst;
Lieve El,

Dinsdag 29 september werden wij op de hoogte gebracht van
het verschrikkelijke nieuws over jouw gezondheid. In deze
tijd is het al lastig om contact te hebben en te onderhouden
en dan is een kaartje het minste wat we kunnen doen. El,
namens het bestuur wil ik je enorm bedanken voor je inzet, je
wijze woorden, je tips, je gezelligheid en je altijd vrolijke
gezicht en karakter.
Het doet ons dan ook enorm veel verdriet dat we niet op een
andere manier nog even bij elkaar kunnen zijn.
Namens Trudy, Machteld, Ingrid, Bert, Ton, Jan, Ada en Aldert wens ik je alle
sterkte toe in de aankomende tijd. Veel liefs van ons en we denken aan je en
bidden voor je. Met lieve groet en knuffel.
Helaas hebben we dit niet voor Annelies en haar man Cees kunnen doen. Bij hen is
alles zo snel gegaan en werden wij op de hoogte gesteld na
het overlijden van beiden. Zeer triest nieuws dat een
echtpaar acht uur na elkaar overlijdt en allebei aan de
gevolgen van Corona. Buiten het feit dat zij zelf beiden door
Corona zijn getroffen hebben de kinderen en kleinkinderen
ook met de ziekte te maken gehad.
Covid-19 heeft het gezin Kuijs hard geraakt.
In beide dames verliezen we zeer gerespecteerde en betrokken koorleden en via
deze weg wens ik de familieleden, vrienden en kennissen veel sterkte toe met dit
enorme verlies.
Nico Zuurendonk, voorzitter
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LIEF EN LEED IN ONS KOOR EN WAT ONS NOG MEER BEWEEGT
EEN HERINNERING
Aan een van mijn beste vriendinnen. We hebben elkaar 37 jaar geleden leren
kennen. Lief en leed gedeeld. Allebei vreselijke beppies maar oh wat gezellig. Heel
wat jaren samen op het koor gezeten. Jij als alt en ik als sopraan. Tijdens de
pauzes altijd samen en veel te vertellen. Als ik je dan na afloop naar huis bracht
zaten we in de auto nog een hele tijd te kletsen. Lieve Annelies, wat ga ik je
vreselijk missen.
Liefs Laura

SAMEN !
Zullen we samen,
Gewoon samen
Volhouden, lachen
Huilen, zorgen
Liefhebben, koesteren
Elkaar steunen
Vandaag en morgen.
Want als we samen
Gewoon samen
Volhouden, doen
Begrijpen, streven
Hopen, overwinnen
Dragen, alles geven,
Zullen we samen,
Gewoon samen,
Weer kunnen genieten
Van het leven.
Iedereen de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2021, Waarin we weer
hopelijk weer samen kunnen komen om te zingen en elkaar te ontmoeten.

Yolanda Gorter
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RIJM VAN RIJMPIET
Beste Sofysten,
Het is tot nu toe een heel raar jaar geweest
want door de Covid was het niet echt een feest.
Al sinds maart hebben wij geen repetities meer
en o wat missen wij die sfeer.
Samen lachen en samen zingen op de repetitie
dat is toch echt onze ambitie.
Tal van vergaderingen heeft het bestuur belegd.
Er zijn heel wat suggesties en ideeën neergelegd.
Maar ondanks manieren om beperkt weer op te starten
speelde elke keer het Outbreak Management Team ons parten.
Ook wilde het bestuur een manier verzinnen
om het contact met de koorleden te herwinnen.
Een beetje aandacht voor elkaar is heel belangrijk in deze tijd
want voor je het weet raak je elkaar kwijt.
Een cadeautje hier of een telefoontje daar,
het raakt altijd wel een gevoelige snaar.
Maar goed, zingen daar gaat het toch om
en dat is de reden waarom
wij weer contact hebben gezocht met de Choralia-meneer
en ja hoor hij was bereid om nog een keer
mooie midifiles te maken en dit keer van de Olivet
Zodat jullie thuis vast kunnen oefenen, da's toch vet?
Ga maar lekker zingen via onderstaande link
dan zijn we vast op onze eerste repetitie in 2021
heel flink en zingen dat stuk zo voor de voeten
weg en denkt Aldert: goh wat heeft dat koor een
aanleg. Een fijne Sinterklaas en prettige
feestdagen en hopelijk kunnen er in het nieuwe
jaar snel weer een repetitie aan wagen.
Namens het bestuur,
Groetjes van de rijm-piet ( Ton)
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BEDANKJE VAN ELLEN DRIESSEN
Bedankt Rijmpiet voor cadeau, en gedicht
dat je zo mooi aan ons hebt bericht.
mét SfY-logo erop... het was werkelijk top
... de letter was dezelfde al avond op.
Ik moet nu het 06-nummer nog bellen
en ga vast iets over mezelf vertellen.
Zal mijn mede-koorlid vragen hoe het gaat
hoe zij zich er zoal doorheen slaat.
In 2021 staat de Olivet op het program
daar weet ik wellicht nog wel iets van.
Hopelijk zien wij elkaar weer in het nieuwe jaar
om te zingen met onze Aldert als leraar.
Dag rijmpiet, tot volgend jaar!!
WENS VAN LAURA ZONNEVELD

Lief bestuur van SFY
Worden jullie af en toe niet moe
Om altijd maar te moeten praten
Over livestreams en andere zaken
Weet dat we jullie ontzettend
waarderen
Van mij in ieder geval veel pluimen en
veren.
Dank voor de heerlijke letter van
chocolade
Die komt wel op dat kun je wel raden.
Dan als opdracht iemand bellen
Dat had ik anders niet zo gauw gedaan
dat kan ik je wel vertellen.

Lief bestuur, fijne dagen, blijf gezond en fit
Wenst jullie een sopranen lid
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De kaart van Artihove, www.artihove.nl
OM TE LUISTEREN
Bij het afspelen van mijn oude zanglessen kwam ik dit weer tegen
Vond het toen heel leuk, ben het gelijk weer
gaan zingen en het leek me leuk dit te delen in
deze tijd.
Zeker voor de dames, die het aan hun partner
kunnen laten horen..
En voor de heren: doe er je voordeel mee. het
stond gelukkig op you tube.
https://www.youtube.com/watch?v=9EAELtJgD6A
Prettige dagen, Ben Manshanden
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VERBINTENIS
Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug in de pandemie.
Geen koor, geen bevrijdingsconcert, geen kerstconcert dit jaar.
Ik mis het zingen met elkaar.
Af en toe zing ik met de cd mee Go, Go to Bethlehem.
Daar geniet ik dan wel van. Wat was het een mooie avond.
Ik vind het heel leuk dat we aan de deur iets lekkers kregen van Sinterklaas.
Je voelt dat er aandacht is voor de koorleden.
Heel bijzonder allemaal.
Bedankt bestuur voor jullie inzet.
Leven is mensen omhelzen
Al kunnen we dat op dit moment niet
En loslaten om ze te laten groeien en bloeien
Leven is omgaan
Met voor en met tegenspoed
Wonen in een huis van geloof, hoop en liefde
Liefde maakt dat we
Met Hoop en Geloof
Overeind blijven
Leven is dankbaar zijn
Voor het licht en de liefde
Voor warmte en tederheid
In mensen zomaar gegeven
Leven is alles laten zijn
En zien als een geschenk
Fijne kerstdagen en
Alle goeds voor het nieuwe jaar
Liefs Magda van der Hout-Opdam
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KERSTMIS

Ernst Kuijper
BERICHT VAN RIEN DE VOS
De laatste keer dat ik in NL was is nu alweer 16 maanden geleden.
Het was vakantie, dus ik kon niet even langs komen op de beide repetitieavonden
van jullie en van Bellissimo. Ik heb er inmiddels weer twee kleindochters bij
(februari en april), maar ze vanwege de huidige situatie nog niet mogen
bewonderen. Ik hoop, dat het in 2021 weer eens normaal wordt.
Allemaal heel fijne kerstdagen en een gelukkig, maar vooral gezond 2021.
Rien
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EVEN STILSTAAN
De stille dagen komen eraan.
Tijd om even stil te staan.
Overdenken en bezinnen.
Afsluiten of opnieuw beginnen.
Wat te doen met wensen of dromen.
Dingen die jou zijn overkomen.
Laat ze zijn en laat ze achter.
De ergste worden zachter.
De mooiste krijgen een plaats in je hart.
Maak ieder jaar een nieuwe start.
Begin aan je oude of nieuwe dromen.
Laat het leven op je afkomen.
Heb lief, bewonder en geniet.
Meer dan dit leven heb je niet.....
Op naar 2021, dan wordt het leven weer wat fijner.
Blijf gezond en hopenlijk volgend jaar weer zingen.
Veel liefs, Rienk en Yvonne Sjoerdsma
WENS VAN GERRY
Ik wil iedereen een geweldig, gezond en een gelukkig 2021 toewensen.🥂
2020 is een jaar om snel te vergeten en nu op naar betere tijden.
In gedachten geef ik iedereen een dikke knuffel en tot heel snel allemaal.
Liefs Gerry
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DAT KAN NIET WAAR ZIJN.
Ja, er is veel gebeurd binnen het
koor en daar word je af en toe stil
en verdrietig van …..
Ondanks dat wil ik toch iets
positiefs laten horen.
Weet u het nog, zondag 18
februari 2018 ? Wij zongen met
het koor tijdens een dienst in de
Agathakerk. Het was een mooie
ochtend, niet alleen het weer maar
ook de dienst en dat samen
beleven met ons koor.
Mooi, totdat wij na afloop buiten
kwamen en moesten constateren
dat fietsendieven hadden toegeslagen. Twee elektrische fietsen, die van El en
Trudy en mijn trouwe Merida Crossway waren foetsie. De verbijstering was groot,
het was onwerkelijk. Diezelfde middag zaten wij gezamenlijk op het politiebureau
om aangifte te doen met toch wel de wetenschap; die fietsen zien we nooit meer
terug.
Vrijdag 18 december j.l. ging bij ons de huisbel. Dat gebeurt wel meer maar er
staat niet altijd een brigadier voor de deur. “Goede morgen, uw gestolen fiets is
terecht” Nou dat moest wel even landen, het is inmiddels bijna 3 jaar later.
“Hij staat bij de NS in Leidschendam”. Na het uitwisselen van de benodigde
gegevens de NS gebeld en een afspraak om de Merida op dinsdag 22 december op
te halen.
Totaal geen idee in welke staat en waar wij de fiets zouden aantreffen.
In Leidschendam werden wij vriendelijk ontvangen bij een onderhoudsbedrijf van
de NS. Een groot complex met veel treinen buiten en binnen gestationeerd voor
onderhoud.
Met onze begeleider gingen wij op pad naar het onderkomen van op dat moment
ploeg 4 op het terrein, enkele honderden meters lopen. Mijn fiets zou zich daar
bevinden. Ik had mij dit geheel anders voorgesteld zoals b.v. een loods met enkele
honderden fietsen, gevonden op NS stations en hier gestald tot de eigenaar zich
zou melden.
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Bij het gebouwtje aangekomen troffen wij daar een man of vijf aan de koffie, het
was 10.30 uur. Mijn Merida stond in z’n uppie in een zijkamertje op mij te wachten;
heel bijzonder.
Men had de fiets in een trein gevonden en het serienummer gemeld bij de politie.
De daar aanwezige database gaf al snel uitkomst met een bezoek van de brigadier
aan ons tot gevolg.
Ter plaatse nog even het serienummer gecontroleerd (Josephien had een kopie van
mijn aangifte van destijds meegenomen) en er was geen twijfel, dit was mijn fiets.
Zelfs de sticker van Toon Beentjes zat nog keurig op zijn plaats. De staat waarin
de fiets verkeerde viel ons reuze mee. Goed, je kon zien dat hij een roerig leven
had gehad maar dat is op te lossen. Wij namen afscheid van de mannen, bedankten
ze hartelijk en liepen met de fiets terug naar het hoofdgebouw waar we in de
kantine werden uitgenodigd voor de koffie; wat een gastvrijheid!
Bij de kantinejuffrouw gevulde koeken besteld voor de mannen van ploeg 4. De
koeken moesten eerst nog wel even afgebakken worden. Keurig verpakt en in een
draagtas incl. servetten heb ik de koeken afgeleverd bij de oppassers van mijn
fiets. Dat vonden zij te gek temeer omdat ik op mijn teruggevonden fiets het
pakket kwam brengen. Met de fiets op de drager reden wij naar huis. Een mooie
ervaring rijker; fiets terug van weggeweest en mooie mensen ontmoet.

Henk Wagter

SPONSORKLIKS
Zeker in de deze periode zijn we
gedwongen meer via Internet te kopen.
Natuurlijk proberen we eerst de lokale
winkeliers, maar soms kan het niet
anders. Weet dat je ons koor met
SponsorKliks nog steeds GRATIS kan
sponsoren. Het is eenvoudig: je doet je
aankopen via de SponsorKlikspagina:
https://www.sponsorkliks.com. Voor jou
een kleine moeite, voor het koor directe
inkomsten. Neem eens een kijkje en
probeer het! Maar nogmaals: vergeet
ook ook onze plaatselijke middenstand
niet!!!
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VERJAARDAGEN
JANUARI
06
Annet v.d. Lageweg
07
Froukje v.d. Velde
16
Paul Knippen
18
Trudy Bleijendaal
21
Anneke Metselaar
23
Petra Blokker
24
Machteld de Kuiper
24
Leo Klok
27
Regina Hoogerbrugge
28
Ben Manshanden
FEBRUARI
02
Margo Sprangers
04
Ria Slotemaker
08
Ellen Driessen
10
Mia Withaar
18
Joke v.d. Ende
20
Nico Zuurendonk
29
Jolanda Tromp
MAART
02
Sjoerd Sjoerdsma
03
Jan Metselaar
07
Nieske Schoo
07
Dolf Sluis
09
Marja Raap
20
Mirja Tams
20
Nuijt Slings
30
Wiea Oosterhoff
30
Ernst Kuijper
31
Dirk Alders
31
Trees Stengs
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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

voorzitter
secretaris

voorzitter@songsforyou.nl
secretaris@songsforyou.nl

243107
235812

Bert Kroon

1e penningmeester

bertkroon@ziggo.nl

242667

e

Ingrid Ronde

2 penningmeester

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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