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Uit de redactie 

 

Beste Sofysten,  

 

Voor u ligt weer een nieuw Sofytje, met buiten de vaste rubrieken mooie 

woorden van Josephien en Jan-Willem en ook een leuk stukje van Sanne, de 

dochter van Jan-Willem en Petra. Ik zie het wel eens voorbijkomen, 

‘Geocachen’, maar nu weet ik eindelijk wat het inhoudt!  

 

De puzzel staat er weer in en ook een oproepje van Annelies.  

 

Er is iets minder kopij ingestuurd dan anders, maar wel heel waardevolle kopij! 

Het is ook wel een beetje apart; we proberen met elkaar het Sofytje te 

vullen, terwijl we al ruim een jaar niet bij elkaar geweest. We appen en bellen 

met elkaar en kunnen weer wat bij elkaar op bezoek. Zo proberen we de  

contacten te onderhouden en gelukkig krijgen we van het bestuur de updates 

tussendoor.   

 

Als het volgende Sofytje verschijnt hebben we elkaar waarschijnlijk al weer 

een keer gezien en nog belangrijker, gesproken en de afgelopen tijd met 

elkaar gedeeld.  

 

Ik zie voor me hoe het dan hopelijk verder zal gaan. Het wordt nooit meer als 

voorheen, maar ik geloof in en vertrouw op de onderlinge verbondenheid die 

ons koor zo eigen is. Dat vertrouwen is ook terug te lezen in de stukken van 

Trudy en Nico.  

 

Ik twijfel er niet aan, dat we er straks staan als het weer kan.  

 

Voor nu: Ieder bedankt voor alle indringende, bij tijde ontroerende, maar ook 

vrolijke kopij hoor!! 

 

Hartelijke groet, goede zomer en tot snel! 

 

Namens de redactie,  

Tineke 
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Van de voorzitter 

 

Beste Sofisten, 

 

Met voorzichtige blijdschap kan ik bijna met zekerheid zeggen: “ we 

mogen weer ”! De voorzichtigheid zit in de aankomende tijd en de 

resterende maatregelen. De vraag is wat mogen we straks in augustus, 

wordt de anderhalve meter nog steeds gehanteerd? 

 

Dat we weer gaan beginnen staat in ieder geval als een paal boven water, 

hoe en wat gaan wij in de aankomende bestuursvergaderingen samen met 

Aldert bekijken en op poten zetten. 

 

De streefdatum is 24 augustus als startdatum. Hoe deze 1e startavond er 

uit gaat zien weten we nog niet maar daar over zal ik jullie z.s.m. inlichten. 

We gaan nu eerst maar genieten van de zomer en de zomervakanties die 

gelukkig overal weer doorgang kunnen vinden.  

 

In dit voorwoord wil ik ook een oproep doen of iedereen om zich heen wil 

kijken of we het koor kunnen versterken met tenoren, bassen en baritons. 

Deze stemsoorten zijn al langere tijd fragiel en aanvullingen zeer welkom 

zijn. Dus als je iemand weet schroom niet om hem of haar enthousiast te 

maken om te komen zingen. Ik zou het mooi vinden om deze stemsoorten 

weer op een mooi niveau te krijgen in aantallen. Doe je best! 

 

Ik wil graag afsluiten met de woorden van Trudy: De vlag kan uit en 

hopelijk tot 24 augustus. 

 

Allemaal een fijne zomer met een mooi vooruitzicht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nico Zuurendonk 

Voorzitter 
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Uit het secretariaat 

 

Van het secretariaat 

 

De vlag kan uit. De wereld ligt bijna weer aan onze voeten.  

En zo hopen we plannen te kunnen maken, elkaar weer te zien, blij te 

mogen zijn, maar ook verdrietig te kunnen zijn over degenen die ons zijn 

ontvallen. Het zal een moeilijke start worden om na anderhalf jaar weer 

Songs for You te kunnen zijn.  

 

Kascontrole 

De Algemene ledenvergadering werd gehouden op 30 maart 2021. Door de 

coronamaatregelen kon de kascommissie niet bij elkaar komen om alle 

stukken te controleren. Uiteindelijk is het dan toch gelukt op 15 juni jl. 

In onderstaand schrijven ziet u nog vraagtekens staan bij reserve voor de 

kascommissie. Wie van de koorleden is bereid om voor volgend jaar op de 

reservelijst te komen. Graag opgeven bij het secretariaat. 

 

De kascontrole is uitgevoerd op 15 juni 2021 door Monic Andree Wiltens 

en Annet van de Lageweg. 

Er wordt decharge verleend aan de penningmeester door middel van een 

getekend schrijven. 

Volgend jaar zal de kascontrole worden uitgevoerd door Annet van de 

Lageweg en Gemma van Doorn. 

Als reserve heeft  ????????? zich opgegeven.  

 

De penningmeester wordt bedankt voor zijn duidelijke verslag. 
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Hoe gaat het met: 

 

Nuijt Slings? Ik heb een heel gezellig bezoek gebracht bij Nuijt en zijn 

vrouw Ria.  

De gezondheid van Nuijt is momenteel stabiel. Nuijt moet nog regelmatig 

onderzoeken ondergaan. Nuijt doet iedereen de hartelijke groeten en hij 

is heel blij met de aandacht, die hij van de koorleden mag ontvangen, 

hetzij telefonisch, hetzij via een kaartje. 

 

Een lieve groet voor Coby van ons allen. Wij wensen haar veel kracht toe.   

Ans Slings? Ook heb ik Ans telefonisch gesproken en geïnformeerd hoe 

het met haar gaat. Door de corona is Ans heel ziek geweest, maar 

momenteel gaat het naar omstandigheden veel beter met haar. Ze heeft 

nog wel de naweeën van de corona. 

Ans hoopt dat we weer snel kunnen zingen. We wensen ook Ans veel 

sterkte met een verder herstel van haar gezondheid. 

Jan-Willem? Met heel opgewekte positieve Jan-Willem heb ik een 

wederom leuk gesprek gehad per telefoon over zijn gezondheid en zijn 

sollicitaties. Jan-Willem liet weten dat hij weer aan het werk gaat. Hij 

was superblij.  Ik vroeg Jan-Willem wat ik in het Sofytje mocht schrijven, 

maar hij stelde voor, zelf een mailtje naar de koorleden te sturen. 

 

Ook aan Betsy wordt nog steeds gedacht. Een aantal weken geleden 

fietste ik naar Castricum op zondag. Eindelijk konden we weer eens op een 

terras zitten. Bij de “Oude Keuken” op het terrein van Dijk en Duin namen 

we een kopje koffie. Daar ontmoette ik Betsy met een vriendin op het 

terras. Ze zag er goed uit. Ik heb haar kort even gesproken.  

Ook Cees Smael wensen wij een voorspoedig herstel. En zoals Cees zelf in 

zijn bedankje naar de koorleden schreef: “Wellicht zien of spreken we 

elkaar binnenkort weer bij leuke gelegenheden”.  

Dat hopen wij ook Cees!! 

 

Helaas heeft Ellen Bakker 1ste alt haar lidmaatschap opgezegd. We willen 

Ellen bedanken voor haar inzet voor het koor en hopen haar nog vaak te 

zien bij één van onze concerten.  
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Verder wil ik melden dat er nog 1 enthousiast mannelijke projectlid zich 

heeft aangemeld om met ons mee te doen met ons Corona project. 

Zijn naam is Arnold Vermeulen (tenor). Arnold is voor ons een bekend 

gezicht.  

Nadat een groot aantal koorleden in de straat stond om afscheid van Henk 

te nemen, kreeg ik van Arnold dezelfde middag een mailtje binnen.  

 

Op deze moeilijke, bijzondere dag wil ik je iets vragen. Ik zit eraan te 

denken om als een soort nagedachtenis en eerbetoon aan Henk mee te 

zingen met het komende concert van Songs for You. Natuurlijk als het 

koor dat goedvindt natuurlijk.  

Natuurlijk vinden wij dat goed en wij heten Arnold dan ook hartelijk 

welkom.  

 

De agenda van 2021 

Deze agenda is nog leeg. Niets staat er nog vast. 

 

Geschreven door Trudy 

 

Puzzel 
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Van Josephien 

 

Lieve Sofisten. 

 

In het Sofytje van januari/februari/maart schreef Henk een stukje met 

als kop: HET KAN NIET WAAR ZIJN. 

Dat duidde op zijn fiets die 3 jaar geleden, gestolen was bij de 

Agathakerk en weer teruggevonden was. Wat was hij blij toen die agent 

dat op een decembermorgen vlak voor de kerst dat kwam vertellen. 

 

Maar wie kon bevroeden dat een paar maanden later in het volgende 

Sofytje zijn overlijden wordt vermeld. DAT KAN TOCH NIET WAAR 

ZIJN. 

Maar helaas het is waar. 

Er zal nu over 3 jaar helaas geen agent bij ons langs komen............was dat 

maar waar...... 

 

Het is heel hard en zwaar om zonder Henk verder te moeten. 

Onverteerbaar en onwerkelijk. Gelukkig word ik gesteund door heel veel 

lieve mensen om me heen. Dat troost me en daar ben ik ontzettend 

dankbaar voor. 

 

Ook de wijze waarop veel sofisten samen met buren, familie, vrienden en 

bekenden afscheid van Henk hebben genomen om met elkaar een erehaag 

te vormen en voor hem applaudisseerden.  Dat heeft mij ontroerd. 

Ook de vele lieve kaartjes, de bloemen, hartelijke woorden, die ik tot op 

heden steeds nog krijg doen mij steeds weer beseffen wat voor een goed 

mens Henk voor iedereen was. 

 

Hij had een groot hart.  

Ik was trots op hem dat ie zo was. 

Ik ben jullie heel dankbaar dat jullie hem zo’n passend en mooi afscheid 

hebben gegeven. 

Die herinnering zal ik altijd bij me dragen. 

 

Lieve groet, Josephien. 
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Van Jan-Willem 

 

Beste Sofysten , 

  

Het is inmiddels alweer een aardige tijd 

geleden dat iets ik van me heb laten 

horen, dus het wordt wel weer eens 

tijd. 

Maar, dat is naar mijn idee een goed 

teken. 

  

Terugkijkend naar 2020 en de eerste 

helft van 2021 hebben we met zijn allen 

best veel meegemaakt en dat is ons niet 

in de koude kleren gaan zitten. 

  

Er zijn ons koorvrienden ontvallen waarbij we (wanneer we weer gaan 

repeteren) best een traan zullen laten als we constateren welke gaten er 

in onze gelederen, om diverse redenen, zijn gevallen. 

Koorvrienden die ziek geworden zijn en behandelingen ondergaan die een 

ware aanslag op hun lichaam zijn, maar dit vol goede moed en een positieve 

insteek  ondergaan. 

Kracht puttend uit de warme deken die omgeslagen wordt door de 

saamhorigheid van ons koor. De positieve energie die doorgegeven wordt 

door de kaarten, telefoontjes, e-mails en aandacht die er onderling binnen 

ons koor is. 

  

Ten minste… Zo heb ik het in ieder geval ervaren. 

  

Ons bestuur, vertegenwoordigd door Nico, die de nodige keren een lastige 

boodschap moest afleveren. 

Of Trudy die in voorkomende gevallen de lastige boodschap per email 

moest afleveren. 

Maar ook het bestuur en Aldert die plannen hebben gemaakt om ons koor 

in beweging te houden door een “na Corona” concert voor te bereiden. 
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Ze hebben het met verve gedaan en ik denk dat we als koor trots mogen 

zijn op dit bestuur en onze dirigent. 

  

Ik kan me levendig voorstellen dat eenieder binnen ons koor in de 

afgelopen 1,5 jaar wel eens wanhopig en verdrietig een traantje weg 

mocht pinken, ik in ieder geval wel. 

  

Maar de eerlijkheid gebied me te zeggen dat de afgelopen 1,5 jaar mij ook 

nog wel een aantal positieve dingen heeft gebracht. 

  

Door de problemen met mijn gezondheid heb ik in het afgelopen 1,5 jaar 

van de Corona maatregelen eigenlijk niet zo heel veel last gehad. 

Onze vaste kooravond op de dinsdag en mijn avondje spelen bij Unidos 

(Braziliaanse drumband) heb ik op zich niet eens zo veel gemist. 

Het sociale aspect (de muzikale vrienden) heb ik dan weer wel gemist, wat 

mij geleerd heeft dat (wat je ook doet) de mens centraal staat. 

 

Het heeft mij geleerd dat opgeven geen optie is en dat er altijd een weg 

naar het doel is, ook al kom je veel obstakels tegen en moet je soms een 

omweg nemen. 

 

Ik heb mogen leren dat er, hoe bescheiden ook, altijd ergens een zonnetje 

schijnt en dat je jezelf daaraan kan optrekken. 

 

Niet alles op mijn pad ging zoals het moest en ik moet of moest het doen 

met zoals het gaat of dat het ging, dat hoeft niet eens zo slecht te zijn 

en het brengt je inzicht in jezelf. 

  

Dit alles maakt dat ik mezelf ’s morgens recht in de spiegel kan aankijken, 

concluderend dat daar geen knappe vent staat , maar wel iemand die het 

afgelopen jaar zichzelf heeft leren kennen en inmiddels 

voorzichtig begint te begrijpen wat belangrijk is. 

 

Maar ook kan ik de conclusie trekken dat een hoop van de clichés 

een hoge mate van de waarheid bevatten. 
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Tja, en dan kom je uiteindelijk toch op de vraag “Hoe gaat het nu?”. 

 

Hoewel het uiteindelijk niet meer goed 

gaat komen met mijn gezondheid ben ik 

positief gestemd en lijken alle 

puzzelstukje op hun plek te vallen. 

Sinds mijn terugkeer uit het ziekenhuis 

en mijn verblijf in ’t huis Lioba in 

Egmond Binnen wandel en fiets ik 

regelmatig maar probeer als 

het even gaat ook nog wat aan 

hardlopen te doen (al behoeft dat nog wat verbetering ). 

Ik mag dan ook stellen dat ik (ondanks dat ik longemfyseem heb) een 

redelijk goede conditie heb. 

 

Daarnaast vertelde de longarts mij dat de immunotherapie goed aanslaat 

en dat het resultaat (de afname van de tumoren in mijn longen) binnen één 

jaar na de start van de behandeling uitermate goed is. 

 

Verder lijkt het erop dat mijn hersenen na de bestraling van 

vorig jaar vrij van tumoren zijn. 

Kortom, gezondheid technisch het gaat het best goed en kan ik 

met een beetje geluk nog even mee . 

  

2021 staat voor mij in het teken van vooruitgang. 

Het jaar waar we met een beetje geluk Corona achter ons gaan laten, onze 

wonden likken, herstellen, vol goede moed weer voorwaarts gaan en onze 

(muzikale) vrienden weer in de armen kunnen sluiten. 

Als doel had ik voor mezelf gesteld om op enerlei wijze weer aan het werk 

te komen en ik moet zeggen… dat is me gelukt. 

Zelfs zo goed dat ik kortgeleden de keuze had tussen een (participatie) 

functie als werkplekondersteuner bij het VU in Amsterdam (Ik heb 

tenslotte formeel een arbeidshandicap, al merk ik daar zelf niet zo heel 

veel van) en een (niet participatie) functie als Teamleider (Senior ICT 

Servicedesk medewerker, voor 32 uur per week) bij de zorgcirkel in 

Purmerend. 
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Aangezien de functie van Teamleider (Senior ICT Servicedesk 

medewerker) al een tijdje op mijn wensenlijstje staat heb ik voor deze 

functie gekozen en daar mag ik per 1 juli dan ook gaan starten. 

Een andere prettige bijkomstigheid is dat het bij deze functie de 

doelstelling is om dit voor 50% vanuit huis te doen én dat er voornemens 

zijn om de servicedesk en kantooromgeving naar Alkmaar te verhuizen. 

Dat zou betekenen dat ik de baan heb die ik wil op een plek waar ik dat  

graag zou willen. En zo is de puzzel compleet… 

 

Bovenal hoop ik jullie snel weer te zien en samen te zingen, al ga ik ervan 

uit dat dit pas na de zomervakantie zal gebeuren. 

 

Blijf gezond en pas op jezelf en elkaar, 

Jan-Willem 
 

Van Annelies 

 

Hallo Sofisten, 

 

Als vrijwilligster bij diverse 

buurthuizen in Beverwijk en 

Heemskerk ben ik creatief betrokken 

bij verschillende activiteiten. Zo houd 

ik mij ook bezig met het organiseren 

van exposities. Stichting Welzijn 

Beverwijk biedt kunstenaars de 

mogelijkheid te exposeren in 

Wijkcentrum Citadel te Broekpolder. Het exposeren is kosteloos maar de 

werken zijn niet verzekerd. De werken blijven ongeveer 8 weken hangen. 

Ik ben reuze benieuwd of er zich tussen de sofisten ware kunstenaars 

bevinden! 

 

Verder wens ik jullie allen een mooie warme zomer toe en misschien tot 

horens. 

 

Groetjes, Annelies Meijer 
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Geocachen, geschreven door Sanne 

 

Geocachen is eigenlijk schat zoeken je vindt een 

kokertje met een, logrol daar schrijf je je eigen 

naam in of je team naam in. Er kan een trackable 

in zitten een trackable is iets  wat je mee mag 

mee mag nemen, de trackable  willen zo veel 

mogelijk plaatsen van de wereld zien. 

 

Papa , Mama en ik  hebben er al 87 cache 

gevonden. Het is handig als je een cache tasje  

bij je hebt  misschien een schroevendraaier nodig 

of een magneetje nodig. we hebben een rondje 

Geestmerambacht gedaan en tussen het rondje 

Geestmerambacht ook nog een andere cache 

gevonden hij hete de kraai  en de nachtcache die 

konden we niet gevonden in één nacht en we 

hebben hem de volgende dag wel gevonden en de 

andere cache hete wandelen door de pronktuin assemburg. 

Het is wel handig als je een pen bij de hand hebt want als je cache vind 

dan kun je meteen je naam of team naam er in zetten en dan kun je hem 

meteen  loggen , loggen betekent dat je hem hebt gevonden . ik maak als 

er een puzzel is dan maak ik de puzzel metten, als je de puzzel hebt 

gemaakt dan krijg je het coördinaat je krijgt dan een Noord coördinaat en 

een Oost coördinaat en dan krijg je het eindpunt. 

 

Sanne (dochter van Petra en Jan-Willem) 
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Verjaardagen 

 

Jan    Stil 25 juli 

Elly   Duin 2 augustus 

Eline   Duinker 3 augustus 

Desiree van  Osch 8 augustus 

Conny   Butter 11 augustus 

Betsy   Koeten 12 augustus 

Wim   Bouwman 12 augustus 

Gerry   Brown Cahuzak 13 augustus 

Harry   Mooij 17 augustus 

Ada   Mooij 20 augustus 

Gemma van  Doorn 20 augustus 

Truus de Boer 21 augustus 

Anja   Schinkel 22 augustus 

Cees    Smael 25 augustus 

          

Ada de Vaal 2 september 

Edith   Gorter 6 september 

Klaas   Terpstra 13 september 

Inge   van Kampen 25 september 

Carla de Waal 29 september 

Coby van Duinen 30 september 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuw in de verhuur

modulair indoor LED wall ROE Black Pearl2 - P2.8

Netstar Audiovisueel | Bingerweg 18-R | 2031 AZ Haarlem
+31 (0)23-5325202 | netstar-av.nl | verhuur@netstar-av.nl
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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 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  aldertfuldner@icloud.com 06-29512555 

Redactie      

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 september uit. 

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

 

  

mailto:bertkroon@ziggo.nl
mailto:ingrid.ronde@tiscali.nl
mailto:aldertfuldner@icloud.com
mailto:sofytje4u@gmail.com
mailto:sofytje4u@gmail.com
mailto:Beatrix1946@gmail.com
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