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stembanden 
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loepzuiver advies. 
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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!



 2 

INHOUD 

 

INHOUD ........................................................................... 2 

Uit de redactie .................................................................... 3 

Van de voorzitter ................................................................. 4 

Uit het secretariaat .............................................................. 5 

In memoriam Coby ................................................................ 7 

Jaap en Ria 60 jaar getrouwd .................................................... 9 

Weer zingen bij het koor ........................................................10 

Vanuit Frankrijk ..................................................................12 

“Schemering” 2017 ...............................................................13 

Puzzel .............................................................................15 

Recept ............................................................................16 

We mogen weer! ..................................................................16 

Waarom zingen in een koor? .....................................................17 

Verjaardagen .....................................................................18 

Waar, wie, wat en hoe? .........................................................19 

Namen en emailadressen van contactpersonen ..................................20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

printen &
kopiëren

dtp &
ontwerp

afwerken
& inbinden

groot
formaat
printen

full colour
drukwerk

bouwtekening
plotten 
& scannen

roll-up
banners

computer
& internet
gebruik

Van full colour

tot full service

J. van Deventerstraat 9 - 1941 EP Beverwijk

Tel: 0251 - 213 005

www.printerette.nl - beverwijk@printerette.nl





 3 

Uit de redactie 

 

Beste Sofisten, 
 

Volgens mij is dit het eerste Sofytje van het nieuwe seizoen en volgens mij is 
dit ook gelijk de eerste waarbij de redactie het Sofytje bijna moest vullen 

met stukjes die we zelf hebben geschreven. 
 

Gelukkig kwam het toch nog goed... 
 

Maar toch: We vragen heel vaak of u een stukje wilt schrijven over dingen die 
u heeft beleefd, we hebben elkaar anderhalf jaar niet gezien maar het lijkt 

mij sterk dat u ook nog eens anderhalf jaar de deur niet bent uit geweest... 
 

Misschien heeft u een mooie fietstocht gemaakt of een leuke wandeling en 
onderweg wat spannende dingen meegemaakt, laat het ons weten het hoeft 

echt niet professioneel te zijn maar het is leuk om eens andere dingen te 
lezen van mensen die je kent. 

 
Zelf heb ik al eens geschreven over mijn hobby’s zoals treinen of wat ik mee 
heb gemaakt tijdens het vissen, het waren echt geen hoogstandjes in het 
schrijvers vak, maar ik vond het wel leuk om u deelgenoot te laten zijn met 

andere dingen die mij boeien. 
 
Graag zouden we dat ook van u willen lezen, dus klim in de pen en schrijf wat 

aardigs of laat ons kennis maken met een leuke hobby die wij als koorleden 
nooit achter u gezocht hadden. 

 
Geniet even goed van dit Sofytje en wie weet staat uw stukje de volgende 

keer in ONS clubblad. 
 

Namens de redactie, 
Leo  
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Van de voorzitter 

 
Beste koorleden, 

 
Dinsdagavond 24 augustus jl. hadden we een eerste bijeenkomst na 16 

maanden in de tuin van de Agathakerk. Dankzij de gastvrijheid van Co 
Wittebrood en zijn vrijwilligers konden wij een informele avond organiseren 

met een officieel tintje. De feedback die we hebben ontvangen was positief 
en de opkomst was overweldigend. 
 

We hebben in de afgelopen maanden de nodige klappen te verwerken gehad; 
El, Annelies, Henk en Coby zijn niet meer onder ons.  We hebben ook een 

aantal leden die te kampen hebben of gehad hebben met hun gezondheid; Ali, 
Nuijt, Jan-Willem, Bert, Riemie, Ans en Cees. Gelukkig kan ik zeggen dat ik, 

buiten Bert en Riemie om, heel even kort met iedereen heb kunnen spreken en 
ook blij ben dat ze op de eerste bijeenkomst erbij waren. 

 
Heel langzamerhand gaan we de goeie kant op. Vanaf 31 augustus repeteren 

we weer in de kerk en met de livestream. Nog niet ideaal maar het begin is er. 
 

Hoe gaat het verder? We hebben nog geen idee en het bestuur gaat zich de 
aankomende maanden bezighouden met het kijken naar de mogelijkheden voor 

het organiseren van een concert in welke vorm dan ook. 
 

Verder, zoals gezegd op 24 augustus, wil ik nogmaals alle leden en 
bestuursleden bedanken voor het vertrouwen en de loyaliteit aan de 

vereniging. Zonder vertrouwen en loyaliteit hadden we het nooit gered met 
elkaar.  

 
Ik spreek de hoop uit dat we in 2021 nog een paar leuke dingen kunnen doen 

en dat we in 2022 weer redelijk normaal kunnen draaien zoals we gewend 
waren. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Nico Zuurendonk 

Voorzitter 
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Uit het secretariaat 

 

Van het secretariaat 
 

En zo ging de vlag uit op dinsdag 24 augustus. Het bijna voltallige koor kwam 
na anderhalf jaar weer bij elkaar in de Agathakerk. Gelukkig was het weer 

prachtig, zodat we buiten in de tuin van de kerk elkaar konden ontmoeten. De 
catering was goed verzorgd en we stonden ruim uit elkaar om ons toch zo goed 

mogelijk aan de coronaregels te houden.  
 

Nico had een mooie speech voorbereid met in chronologische volgorde 
hetgeen er in die anderhalf jaar tijd allemaal gebeurd was.  

 
Het was muisstil toen Nico de koorleden herdacht die in deze periode ons 

ontvallen waren. Er werd een foto neergezet met bij die foto een rode roos.  
Het was een heel bijzondere en indrukwekkende avond. Een avond met een 

lach en een traan. 
 

De borrel en de hapjes werden door Jaap en Ria Oord aangeboden die op 3 
augustus 60 jaar getrouwd waren. 
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Kascontrole 

In het vorige Sofytje werd er een oproep gedaan voor een reserve voor de 

kascontrole. Yvonne Sjoerdsma heeft zich bereid gevonden om deze taak op 
zich te nemen. Yvonne willen wij daarvoor hartelijk danken.  

 
Nieuwe oude koorleden 

Op het oude nest zijn weer teruggekeerd. 
• Annelies Kooger 

• Naomi Günther. 
We heten de dames weer hartelijk welkom en hopen dat ze het weer net zo 

naar hun zin hebben als een tijd geleden. 
Helaas hebben twee projectleden zich weer afgemeld nl. Ger van Vliet en 

Berend Hollaar.  

Meedenkende koorleden. 

Je hoeft heus niet in een bestuur te zitten om met 
goeie ideeën te komen. 

 

Dag Trudy,  

Vanmorgen zag ik bij de Vomar deze actie.  

Wellicht iets voor ons koor? 

 

Groet,  Ilja 

 
Ook maakte Ilja ons nog even attent op de De SponsorKliks app. Met 
SponsorKliks op je telefoon of tablet neemt de kans dat je vergeet te 

SponsorKlikken  af. 
De app is beschikbaar voor Android en Apple. Nadat je de app hebt 

geïnstalleerd selecteer je jouw vereniging en slaat deze op.  
Elke keer als je naar een winkel gaat vanuit de app dan is de vereniging die je 

wilt sponsoren bekend.  
 

De agenda van 2021 

Zaterdag 16 oktober:  Kledingactie 

Zaterdag 24 oktober:  Kledingactie 
Tussen 10.30 uur en 12.00 uur bij zwembad De Zien in Uitgeest.  

  
Trudy 
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In memoriam Coby 

 

Beste koorleden, 
 

Op woensdagmorgen 15 september jl. werd het bestuur op de hoogte gebracht 
van het overlijden van Coby van Duinen. 

 
Coby leed al 8,5 jaar aan de ziekte van 

Kahler. Ze heeft al die tijd gevochten 
tegen deze ziekte maar ze kon de 

strijd helaas niet winnen. 
 

Coby is vanaf 17 juni 1997 lid van 
Songs For You en we verliezen in haar 

een zeer gewaardeerde zangeres, met 
een altijd vrolijk gezicht, veel humor 

en een opgeruimd karakter. Ze zat 
altijd boordevol interesse voor 

iedereen, een woordje of een grappige 
opmerking met een schaterlach er 

achter aan. 
 

Hoewel woorden te kort schieten, wil ik Dries, Charlotte en Sam, Jan en Kara,  
Marit en Kevin en de kleinkinderen namens het bestuur en Aldert heel veel 
sterkte toewensen in de aankomende tijd met dit enorme verlies. Coby laat 

naast een mooi gezin ook een grote leegte achter. 
 

Heel veel liefs van ons en in gedachten zijn we bij jullie en bidden voor jullie. 
 

Namens het bestuur, 
 

Nico Zuurendonk 

voorzitter 
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NOOIT MEER 

 

We zijn stil en verdrietig  

omdat Coby nu echt nooit meer bij ons clubje zal zijn. 

Al zal ze natuurlijk altijd bij ons blijven horen  

en zal haar naam altijd genoemd blijven worden.  

 
Nooit meer..... 

Na afloop van de repetitie thuis appen met elkaar. 
Over de rijdende rechter over een conifeer. 

En dat is natuurlijk nog maar een onbeduidend item. 
Er zijn zoveel meer momenten, anekdotes en emoties te noemen.  

Een onverwachte arm om je schouder. 
Nooit meer voetbal kijken onder de repetitie.,  

Een fietssleutel zoeken in het zand... 
Nooit meer gekkigheid en je schaterlach, die dingen die jou zo Coby maakten. 

Een heel fijn mens, vol humor, altijd oog voor een ander... 
Jouw verontwaardiging als je het ergens niet mee eens was. 

Je oprechtheid en je gezelligheid. 
Het snoeptrommeltje wat rond ging,  

 jij zette dan je bril omhoog op je voorhoofd.. 
Dan kon je beter kijken wat er in zat...en dan naar achteren kijkend met een 

glunderend Yammie Yammie gezicht en gebaar met je handen. 
Wat zullen we nog vaak met een glimlach aan je denken. 

Je was altijd zo lekker gevat... vol humor en altijd oog voor een ander, voor 

iedereen een praatje in de pauze. Maar nooit meer...  
Jouw onverwoestbare positieve instelling: 

Op je 60e verjaardag nodigde je ons hele clubje sopranen uit  
en zei dat je nooit had gedacht dat je dit zou halen. 

Je hebt het nog bijna 3 jaar langer vol gehouden..... 
Dries, de kinderen en de kleinkinderen moeten verder zonder jou.. 

We zullen je nooit vergeten, je bent nu Thuis waar jij zo op vertrouwde, 
en waar wij nog geen weet van hebben. 

Onze ketting van vrienschap verbroken? 
Nee hoor, die ene schakel van de ketting heeft juist extra glans  

en straalt voor altijd op ons af.. 
Nooit meer Coby, maar voor altijd in ons hart.... 

Je sopraanmaatjes 
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Jaap en Ria 60 jaar getrouwd 

 

Op 5 juli kreeg ik een 
mailtje binnen van Ronald 

Oord, de zoon van Jaap en 
Ria, met de aankondiging 
dat Ria en jaap op 3 

augustus 2021 60 jaar 
getrouwd waren. Ronald 

vroeg of het mogelijk zou 
zijn dat er een delegatie 

van het koor een aantal 
liederen zouden kunnen 

komen zingen op deze 
heugelijke dag. In de 

bestuursvergadering werd 
het besproken, maar het 

antwoord wisten wij 
natuurlijk al.  

 
We hadden al anderhalf jaar niet meer met elkaar gezongen en in deze 

periode waren er veel koorleden en ook Aldert op vakantie. Toen kwam Nico 
met een voorstel. Hij vroeg eerst aan Leo Klok of hij een DVD kon maken van 

de filmpjes die de koorleden konden maken met hun felicitatiewens voor het 
bruidspaar.  

 
Leo heeft er iets heel moois van gemaakt.  

Op dinsdagochtend zijn Ada en ik met een prachtige bos bloemen en de DVD 
naar Jaap en Ria geweest. Zij wisten echt helemaal van niets, want toen Ada 
de foto maakte zei Jaap: Ik ben er helemaal niet op gekleed. Onder het genot 

van een kop koffie bekeken we de DVD op het grote scherm. Het bruidspaar 
was zichtbaar ontroerd bij het zien van zoveel enthousiaste koorleden met 

hun wensen. Boven op de kast stonden al de nodige felicitatiekaarten en er 
zouden die dag nog zeker vele kaarten volgen.  

 
Wij wensen Jaap en Ria nog vele jaren van geluk en gezondheid met elkaar en 

met hun kinderen en kleinkinderen. 
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Weer zingen bij het koor 

 

Lieve iedereen, wat ontzettend leuk om weer te 
mogen zingen bij Songs for You!  

 
Terugkijkend op de afgelopen tijd... Juist toen ik 

besloot om even te stoppen vanwege grote 
drukte en stress in mijn leven kwam corona om 

de hoek kijken. Helemaal geen koor meer, ook 
niet om naar te luisteren of samen zingen op een 

project.  
 

En het overlijden van El en Henk was echt even slikken voor mij. Elke keer als 
ik Jenkins hoorde, werd ik weer verdrietig om alles wat er niet meer was. 

Eigenlijk had ik toen niet eens meer kunnen zingen, want er kwam alleen maar 
gemis. Het was een heftige periode, maar juist toch deze afgelopen tijd heeft 

mij enorm geholpen om te vertragen en te bezinnen.  
 

Want we zijn allemaal op zoek naar rust en zingeving, nou, die heb ik 
ondertussen wel gevonden.. Toen het duidelijk werd dat er weer gezongen kon 

worden in de kerk werd alles duidelijk. Het samen zingen is zó ontzettend 
helend en ik heb het ontzettend gemist!  

 
Toen ik bij de bijeenkomst was in de prachtige tuin van de Agatha kerk zag ik 
vergeten gezichten. Ik werd er emotioneel van, hoe snel je iedereen vergeet 

als ze uit het oog zijn. Daarom is het nu juist zo belangrijk om door te gaan 
met repeteren in de kerk. De humor, de stemmen, het samenzijn, de verhalen 

en de troost. Ook al ben ik een van de jongste, zo voelt het helemaal niet. Het 
is echt thuiskomen. Ik had nooit gedacht dat ik in een kerk mijzelf thuis zou 

voelen. 
 

Nou, jullie worden bedankt, 
 

Dankjewel, 

liefs, Naomi 
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Vanuit Frankrijk 

 

Hallo allemaal, 
Ik zit hier op mijn terrasje in 

Frankrijk, wit wijntje en toostje brie 
bij de hand. We vieren vakantie, Siem 

en ik, we zijn precies op de helft, nog 
een dag of 10 en dan zijn we weer thuis. 

Ik lees vanaf hier de mail van Tineke, 
met het verzoek iets te schrijven en 

spontaan maak ik een mail. 
Hoe bijzonder vind ik het om hier, op een heerlijke plek in Frankrijk, weer te 

mogen zitten. Zon, prachtig landschap en een lieverd naast me. 
 

Ik ben er dankbaar voor dat dit weer kan, dat dit weer mogelijk is na al die 
maanden dat we bang werden van wat er met onze wereld gebeurt. 

Angst voor onze gezondheid, die van onze geliefden en angst voor hoe de 
wereld er uit kwam te zien. 

Ik ben zo blij dat wij, met ons gezin, er goed doorheen zijn gekomen. Dat onze 
meiden en hun vrienden nog steeds werk hebben, dat we allemaal gezond zijn 

gebleven. Hoe slecht verging het anderen?  
En dat onze wereld gelukkig gewoon doordraaide, ondanks beperkingen en 

andere zaken die wel vervelend waren, maar ach, het komt wel weer goed. 
Godzijdank komt het weer goed, misschien niet helemaal meer zoals voorheen, 
maar we mogen weer. Weer op vakantie, weer met elkaar afspreken, weer uit 

eten en, hopelijk gauw, weer met elkaar zingen. Live bedoel ik dus. 
Dat zal best emotioneel zijn denk ik, maar mensen, hoe fijn zal het voelen om 

weer met elkaar uit volle borst te laten horen hoe mooi muziek kan zijn.  
 

Nu nog een dag of wat genieten van la douce France. En bij thuiskomst de 
repetities via de computer te volgen om weer een beetje bij te zijn. 

 
Ik kan niet wachten. Tot gauw. 

 
Atie Schoon 

 

(geschreven voordat we het bericht van ons maatje Coby kregen, maar toch in 

overleg geplaatst). 
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“Schemering” 2017 
 

Beste sofisten, 
  

Ik was wat aan het scrollen in mijn documenten en kwam een artikel tegen dat 
ik 4 jaar geleden heb geschreven. 

In Heemskerk werd in 2017 het stuk SCHEMERING gebracht waarvan ik het 
verslag voor het Sofytje heb gemaakt. 

In 2019 was IJmuiden het decor voor het verhaal van de LUWTE, en dit jaar 
was Beverwijk met ZICHT het laatste deel van deze trilogie. 

Ik heb samen met Ben een heel leuke tijd gehad met het repeteren en de 3 
voorstellingen die we hebben gedaan. 

  
Met vriendelijke groet, 

  
Leo Klok 

  
Mooier, beter, anders 

Via de mail van het koor krijgen de mannen een mail met 
het verzoek om mee te doen in een mannenkoortje dat 

optreedt in een theater stuk dat gehouden wordt in de 
tuinen van kasteel Assumburg. 

Tja denk je dan wat moet ik daar nu mee en klik de mail 
weg, maar een week later weer zo’n mailtje, het met 

hetzelfde verzoek en het is nog vakantie dus laat ik eens kijken of het wat 

voor mij kan zijn. Ik schrijf me in en krijg een keurig mailtje terug met het 
script en het lied dat het mannenkoor bij scene D moet gaan zingen. Op 

vrijdag 8 september is voor mij de eerste repetitie en daar kom ik ook Ben 
Manshanden tegen, samen zoeken we een plekje in het koetshuis van het 

kasteel want het regent behoorlijk en we zouden eigenlijk op locatie gaan 
repeteren maar dat is met dit weer geen optie. Samen met Tommie, die het 

lied heeft geschreven en Iris de regisseuse gaan we van start. Tijdens het 
zingen worden er wat dingen verandert en ik hoor van Ben dat dit al eens 

eerder is gebeurd, van het mannenkoor wordt ook verwacht dat we de Populist 
bewaken en soms wat commentaar geven, dus zetten we River (hij speelt de 

Populist) op een stoel en hij steekt van wal en wij proberen zo goed en zo 
kwaad als het kan commentaar te geven wat best wel lastig is als je dit voor 

het eerst doet.  
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Toch spat het plezier van de groep 
en Ilse geeft aanwijzingen hoe we 

moeten spelen en ook daar worden 
steeds veranderingen in 

aangebracht, maar daarvoor heeft 
zij de regie. 

Op donderdag 14 september gaan 
we op locatie repeteren met 

regenkleding mee want al lijkt het 
droog er kunnen nog steeds buien 

over trekken, hoe zal dat over een 
week gaan bij de try-out spookt het door mijn hoofd want als het rot weer is 

zal het een moeizaam geheel worden want het is niet de bedoeling dat we 
tijdens de uitvoering regenkleding dragen. We staan nu op de plek waar het 

over een week gaat beginnen en het begint nu ook donker te worden en de 
lampjes op onze helm geven een zwak schijnsel op onze tekst. 

 
Zondag 17 september de laatste gewone repetitie en als we binnen komen op 

het park lopen we rechtstreeks naar de “zeevonkvissers” (wie verzint dit?) om 
even bij onze collega’s te kijken maar niet te lang want we moeten zelf ook 

nog wat doen. Bij het betreden van ons podium staan er allemaal stokken in de 
grond van laag naar hoog in een speciaal patroon en de stijger waar de populist 

op komt te staan. Het is nog niet helemaal klaar maar we krijgen nu toch echt 
het gevoel dat dit ons toneel wordt, Serge, onze gitarist zet in een we 
repeteren eerst ons lied van de “Maanwerkers” daarna met River die we 

moeten bewaken en ondersteunen tijdens zijn opzwepende monoloog, we 
juichen, roepen en vragen het begint nu ergens op te lijken. Dinsdag generale 

kostuumrepetitie met alle toeters en bellen, Ben en ik doen het laatste uurtje 
mee omdat we het ook belangrijk vinden om te repeteren met SfY.  

 
Als we aan komen ziet alles er sprookjesachtig uit, blauw en geel licht en een 

rookmachine die de grond in een sinistere mist zet en het “bos” een zwevend 
aanblik geeft. En dan is het al heel snel donderdag, de tryout en worden we 

geschminkt en staan we te trappelen om los te gaan maar niet eerder dan dat 
we ons hebben opgewarmd rond het beeld midden in het park, we maken een 

grote cirkel en doen allerlei leuke bewegingen (dit doen we elke voorstelling) 
en om 5 voor acht gaat ieder naar zijn plek en wachten we op het publiek. 
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Het duurt wel even voordat de eerste groep zich bij ons verzameld en 
inmiddels zijn we allemaal wel weer koud geworden, maar het is droog en als 

de groep mensen aankomt zijn we de kou snel vergeten en gaan we aan het 
werk en roepen en zingen uit volle borst.  

 
Na vijf keer zit de voorstelling erop maar er wacht het publiek nog een 

verrassing, zij staan bij het beeld en kijken naar het kasteel. Dan vanuit het 
niets en van alle kanten, komen alle spellers roepend en herrie makend dwars 

door het publiek en bestormen en “belegeren” het kasteel. Dit blijft niet 
opgemerkt door de kasteelheer en wilt ons wegjagen maar zijn vrouw is het 

daar helemaal niet mee eens en zingt ons toe om ons daarna uit te nodigen in 
haar kasteel, wel moeten de 

ezeltjes die het publiek hebben 
begeleid apart naar de stal. Als we 

binnen zijn zwaaien we het publiek 
uit en breekt er een gejuich op en 

zit de eerste van 4 voorstellingen 
erop.  

 
Leo Klok (Mijnwerker) 

 
 

Puzzel 

 
Oplossing rebus vorige uitgave: ‘Ik maak deel uit van het warmste koor van de 

IJmond’ 
 

Parkeerplaats: 
Vraag: Wat is het nummer van 

het vak waarin de auto 
geparkeerd staat? 

 
Tip: bekijk het eens van de 

andere kant. 
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Recept 

 

Omdat het weer donker word en er best wel wat kleur op tafel mag komen, dit 
recept op herhaling. Dit keer een feestelijk recept want als u dit op een 

langwerpige schaal serveert komen de Oo´s en de Aa´s van zelf. We 
gebruiken veel kleur in dit gerecht. 

 

Orak arik van vis (voor 4 personen) 

500gr kabeljauwfilet, 3 takjes selderie, 2 uien,4 grote eieren,2 
teentjes knoflook, 4 eetl. mais- of zonnebloem olie, ½ prei, peper uit 

de molen, 5 worteltjes, 1 theel. suiker, 1 theelepel maïzena 
 

Breng in een pan 1½ liter water aan de kook. Spoel de vis onder koud water af 
en pocheer deze gaar in het kokende water. Draai nu het gas iets lager. Hak 

intussen de knoflook en de ui fijn. Fruit deze in de hete olie licht bruin. Snijd 
de worteltjes fijn en voeg de stukjes hieraan toe. Bak ca. 4-5 minuten. Kluts 

de eieren en voeg ze eveneens toe. Roer in de pan tot er vlokken roerei 
ontstaan. Hak de prei en selderie flinterdun en voeg deze op het laatst toe 

met nog wat suiker en maïzena. Maal over het geheel ten slotte peper. 
Schep de gare kabeljauw met een schuimspaan uit de pan en leg de vis op een 

voorverwarmde schaal. Garneer rondom het gefruite eimengsel en serveer 
meteen met een kom mooi gaargestoomde witte rijst.  

KooK JooP 
 

We mogen weer! Eerste repetitie 28.09.2021 
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Waarom zingen in een koor? 

  

Zingen maakt blij! Alles gaat weer stromen en je 
voelt dat je leeft!  Muziek zorgt voor meer 

ontspanning en minder stress. Muziek maakt iets 
in je los, letterlijk. Soms versterkt het spontaan 

een vrolijke bui, op andere momenten zorgt het 
ineens voor melancholisch gevoel. Wie regelmatig 

naar muziek luistert, doet zichzelf daar een groot 
plezier mee. Onderzoeken naar het positieve effect van muziek op je 

hersenen zijn talloos. Het zou voor minder stress zorgen en meer ontspanning. 
En: “Door zelf een instrument te spelen of te zingen, zou je je brein enorm 
verrijken,” vertelt hoogleraar Erik Scherder . 
 

Samen zingen verbroedert 
Er zijn volgens de hoogleraar een aantal voordelen van het samen zingen. Het 

versterkt namelijk het gevoel van saamhorigheid en empathie. Je treedt op en 
en wilt bijvoorbeeld elkaars tekst aanvullen en klanken op de anderen 

afstemmen, wat een gevoel van verbroedering geeft. Tegelijkertijd worden er 
in je hersenen sommige gebieden actief die een afremmende werking hebben 

op stress en pijn. Daarnaast komt er, volgens hem, zodra je zingt in een koor 
het stofje oxytocine vrij. Dat stofje zorgt ervoor dat je dat gevoel van 

saamhorigheid en empathie ervaart, net als meer rust. 
 
Goed voor je humeur 

Zingen geeft energie en maakt blij! Helemaal als je dat samen doet; in een 
koor met vertrouwde koorleden die elkaar helpen en enthousiasmeren. 

 
Eén en één is drie 

Misschien heb je er nog niet op deze manier over nagedacht, maar bij het 
samen zingen, kun je als groep klanken maken die je in je eentje nooit voor 

elkaar zou krijgen. 
 

Kadootje voor de rest! 
En als kers op de taart doe je er anderen (als het goed is) er ook een (groot) 

plezier mee. Dus op naar die leuke repetities en uiteindelijk dat concert!! 
 

Bron: Erik Scherder  
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Verjaardagen 

 

Jo    Lokhorst 7 oktober 

Henny   Gjaltema 9 oktober 

Wim   Korevaar 9 oktober 

Monic   
André 
Wiltens 11 oktober 

Janet van der Bie 13 oktober 

Jan Willem   Leurs 19 oktober 

Ali van der Winden 24 oktober 

Yvonne   Sjoerdsma 26 oktober 

          

Stijntje   Blankman 5 november 

Ilja de Loor 7 november 

Sigrid   Beentjes 8 november 

Nico    Hoogerbrugge 9 november 

Zegert   Klinkenberg 20 november 

Sandra de Jong 21 november 

Esther   Zuurendonk 27 november 

Edward   Paap 29 november 

          

Bert   Kroon 1 december 

Loes   Niesten 1 december 

Aldert   Fuldner 8 december 

Helga   Kuijper 8 december 

Wil   Korevaar 9 december 

Linda   Paap 11 december 

Dré   Molenaars 14 december 

Jolanda van Langelaar 18 december 

Ton van Kampen 25 december 
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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 

Trudy Bleijendaal  secretaris secretaris@songsforyou.nl 

Bert Kroon  1e penningmeester bertkroon@ziggo.nl  

Ingrid Ronde  2epenningmeester ingrid.ronde@tiscali.nl 

Ton van Kampen  bestuurslid tonvkampen@gmail.com 

Jan Stil  bestuurslid Stil.jal@ziggo.nl 

Machteld de Kuiper  bestuurslid mdekuiper@hotmail.com 

Dirigent    

Aldert Fuldner   aldertfuldner@icloud.com  

Redactie     

Leo Klok  redactie Sofytje sofytje4u@gmail.com 

Tineke Vermeij  redactie Sofytje sofytje4u@gmail.com 

Afmelden    

Bassen/tenoren  Trix Kwakkel Beatrix1946@gmail.com 

Alten 2  Janet v.d. Bie Jp.vander.bie@hccnet.nl 

Alten 1  Ria Slotemaker fam-rasco@ziggo.nl 

Sopranen 2 
 Anneke Metselaar Janenannekemetselaar 

@ziggo.nl 

Sopranen 1 

 Regina 

Hoogerbrugge 

 

hoogerb@ziggo.nl 

 

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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