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Uit de redactie 

 

Beste Sofisten, 

 

Eem Sofytje van terugzien en vooruitblikken. De redactie voelt zich gezegend 

dat, zeker in het afgelopen jaar, alles ruimte heeft gekregen wat in ons koor 

leeft.  

 

En wat kunnen we nog toevoegen aan alle mooie woorden en filmpjes van het 

bestuur en dirigent? Ik zou het echt niet weten,  alles is gezegd! 

Wat warm en ontroerend. En wat knap gemaakt door medekoorleden!! 

Verderop in het Sofytje hebben we alle links nog een keer op de rij gezet.  

 

Wat mooi dat we toch een beetje in de Songs for You kerstsfeer kunnen 

komen op deze manier.  

 

Maar daar hebben jullie met je kopij ook voor gezorgd hoor! De redactie 

heeft toch weer een kerst en terug-en vooruitblik Sofytje kunnen maken en 

zo hebben we gezamenlijk iets toe kunnen voegen aan het kerstgevoel. Dank 

daarvoor! 

 

Vaak was er de stress na ons kerstconcert om nog snel een mooie foto van het 

concert in te voegen in het kerst-Sofytje, die is er nu niet. Maar we spreken 

hierbij de hoop maar ook zeker het vertrouwen uit, dat dit volgend jaar weer 

het geval zal zijn!!! 

 

De redactie, Leo en Tineke 
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Van de voorzitter 

 
Beste koorleden, Beste sofisten, 

 

Nog even een woordje schrijven voor het Sofytje, precies op het moment dat de 

feestdagen voor de deur staan en we net vernomen hebben dat ons land weer in 

een strenge lock down moet vanwege het oprukkende Omikronvirus, een nieuwe 

variant van Corona. 

Onzekere tijden breken aan en de feestdagen zien er weer hetzelfde uit als vorig 

jaar. Jammer, weer geen concert met kerst en we waren zo goed op weg met het 

studeren en het organiseren. 

 

Het is belangrijk dat we niet bij de pakken neer gaan zitten maar dat we de 

toekomst positief inzien. Ongetwijfeld zal er een moment komen dat het beter 

gaat met weer vrijheid als vanouds, al zien we dat misschien op dit moment nog 

niet. Natuurlijk zijn we het allemaal zat en is het einde nog niet in zicht. 

 

Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we hoogtepunten en dieptepunten 

gekend, ik denk nog even aan de leden die ons ontvallen zijn en die we herdacht 

hebben op 24 augustus. Deze avond voelde voor velen van ons als een moment van 

hereniging en nieuwe vrijheid. Wat was het fijn om elkaar weer te zien. Ook het 

repeteren was weer een feestje en de plannen voor een concert in december 

werden gemaakt. Hoe het verder afloopt hoef ik niet op te schrijven. 

 

Dat brengt mij dat ik iedereen wil bedanken voor zijn/haar inzet en het 

meedenken in de mogelijkheden. Uiteindelijk hebben we toch weer emotionele, 

mooie en waardevolle momenten met elkaar beleefd. 

 

Vooruitkijkend op het jaar dat voor ons licht kan ik kort zijn; onzekerheid! Jullie 

weten dat we twee jaar geleden in onze jaarlijkse brainstorm een vijfjarenplan 

gemaakt hebben. Hiervan zijn nu al twee jaren om en wat er van de plannen 

overblijft is ook onzeker. 

 

Het jaar 2022 zal een jaar worden waarin we kort vooruit kunnen kijken, grote 

plannen en lange termijnplanning zijn er wel maar blijven onzeker. 

Het belangrijkste voor nu en de aankomende tijd is dat we allemaal voorzichtig 

zijn en gezond blijven. 

 

Met vriendelijke groet, 

Nico Zuurendonk. voorzitter 
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Uit het secretariaat 

 

Heerlijk om elkaar weer te zien en samen te zingen. Maar helaas was dat maar 

van korte duur.  

 

Ik merkte wel aan mijn stem dat ik niet meer zo getraind was. Ik zei al tegen 

Yvonne die naast mij zit: Zullen we maar bij de mannen gaan zingen nu we een 

toontje lager zijn gaan zingen?  

 

Maar… ik ben druk aan het bubbelen met mijn aangeschafte Lax Vox slangetje 

en met behulp van de aanwijzingen van Ben Manshanden, die hij persoonlijk bij 

mij thuis heeft voorgedaan, moet het toch wel weer lukken. Maar ik heb van 

een aantal koorleden vernomen dat hun stem echt wel achteruit is gegaan. Ja, 

rust roest zegt het spreekwoord. Dus….blijven zingen en bubbelen is het 

advies!!.  

 

Hoe gaat het met: 

Aan Betsy wordt nog steeds gedacht. Op dinsdag 14 december hebben Jan 

Stil en ik namens SfY een bezoek gebracht aan Betsy. Het gaat steeds beter 

met Betsy en ze was blij ons te zien. Wat een leuke middag. Wij zagen echt 

de oude Betsy weer terug. We hebben ons rot gelachen om haar humor.Ze 

stond al op de uitkijk toen we aankwamen.  

 

We mochten natuurlijk niet in het huis zelf 

wegens de maatregelen, maar we gingen naar 

De Oude Keuken, een restaurant op het 

terrein. 

 

Ze doet iedereen de groeten en ik moest 

zeggen dat het heel goed met haar gaat. 

 

Wil je haar een kaart sturen dan is hier het 

adres. 

 

Betsy Koeten  

Ouderenkliniek opname GP unit 2  

Oude Parklaan 149   

1901 ZZ  Castricum 
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Jan-Willem 

Met een nog steeds heel opgewekte positieve Jan-Willem heb ik een wederom leuk 

gesprek gehad per telefoon, wel een uur lang, over zijn gezondheid en over zijn 

werk. Zijn gezondheid gaat met ups en downs, maar momenteel gaat het weer de 

positieve kant op. Jan-Willem laat weten heel veel respect te hebben voor het 

bestuur dat, ondanks dat we bijna niet gezongen hebben, veel werk heeft verzet. 

Aan alle koorleden wil hij de hartelijke groeten doen en de allerbeste wensen. 

 

Opzeggingen lidmaatschap 

Helaas hebben Ada en Harry Mooij hun lidmaatschap opgezegd. We willen Ada 

en Harry bedanken voor hun inzet voor het koor en hopen ze nog vaak te zien 

bij één van onze concerten.  

Ook per 1 januari 2022 gaan Jolanda Tromp en Helga Kuijper ons verlaten. We 

willen de dames bedanken voor hun inzet voor het koor. Helga heeft al 

aangegeven dat ze zeker komt luisteren naar ons volgend concert, wanneer 

dat ook mag zijn.      

 

RABO Club Support. 

Op zaterdag 6 november bij de schaatsbaan in Haarlem, mochten Nico, Ingrid 

en Trudy de cheque van de Rabobank in ontvangst nemen met het mooie 

bedrag van € 787, 22. 

Wij willen alle koorleden die hun stem hebben uitgebracht en Songs for You 

daarmee hebben gesteund, hartelijk bedanken voor hun bijdrage.  
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Van en voor de leden 

 

Songs for You-ers BEDANKT! 

Op 6 november jl. ging ik samen met mijn mede-secretaris Margriet naar de 

IJsbaan in Haarlem om voor Zwembad de Zien de Rabobank Clubsupport 

cheque in ontvangst te nemen. Vanwege de nieuwe Corona regels had de 

prijsuitreiking een iets andere invulling gekregen en kwamen we enigszins 

‘verlaat’ aan om de drukte rond de uitreiking te vermijden. 

 

Bij aankomst werden we ‘opgewacht’ door Nico, 

Trudy en Ingrid die namens Songs for You de 

cheque al in ontvangst hadden genomen. 

Enthousiast als altijd vertelden zij ons dat 

Zwembad de Zien ‘hoog’ was geëindigd en wel 

op de derde plaats! Wie had dat nu kunnen 

bedenken; we waren compleet verrast. 

 

Helemaal verbaasd waren Margriet en ik dan 

ook dat we een cheque in ontvangst mochten 

nemen voor de Zien met een bedrag van  

 

€ 2.312,71 erop! Nooit eerder heeft een 

sponsoractie zoveel geld voor het zwembad 

opgeleverd. 

 

Daarom: alle stemmers van Songs for You 

onwijs BEDANKT voor je stem en het 

bestedingsdoel, verdere verduurzaming in de 

vorm van zonnepanelen op het terrein, wordt in 

2022 vast en zeker gerealiseerd. 

 

We hopen je in het nieuwe seizoen, als het 

zwembad haar 60-jarig  bestaan viert, een 

keertje te mogen verwelkomen; tot Zien(s)! 

 

 

Anneke Metselaar 

 



Niesten Adviesgroep

Parallelweg 124-46

1948 NN Beverwijk

T  (0251) 27 60 00

E  info@niesten.nl

www.niesten.nl

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!
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Wat een raar jaar! 

Wat een raar jaar hebben wij toch gehad. Toen het nieuws kwam dat wij weer 

mochten oefenen had ik zo er veel zin weer in. Nu door de oplopende 

besmettingen weer een break maar waar wij mee bezig zijn en wat wij in de 

toekomst weer gaan doen geeft de burger (in ieder geval deze) moed . 

Nu zo vlak voor de feestdagen wil ik iedereen fijne feestdagen wensen en 

voor het nieuwe jaar gezondheid en geluk. 

 

Tot heel gauw, dikke kus aan allen, Gerry 

 

Wat een verrassing!!!!! 

Donderdagavond 2 december zou een vriend van Jaap langs komen voor een 

"bakkie" koffie. 

Rond de klok van 8 uur ging de bel. Ik was 

bezig voor de koffie, en toen stapten er twee 

mensen de kamer binnen. Ik keek op en zag 

toen dat Nico en Trudy in de kamer stonden 

met een boeket bloemen. Ik wist er niets van 

want Jaap had het geheim gehouden. Mijn 

mond viel open van verbazing. De jassen gingen 

uit en werd mij verteld waarvoor zij kwamen. 

Natuurlijk wist wel dat ik dit jaar, op 1 

december, 40 jaar lid was van SFY, maar i.v.m. Covid was alles afgelast. Dus 

heb ik er nooit meer aan gedacht. 

 

Na de koffie heeft Nico een mooi woordje gesproken en kreeg ik de prachtige 

bloemen met een oorkonde en een prachtige sculptuur van twee figuurtjes die 

elkaar de hand geven. In dit geval heel toepasselijk. Ik ben er heel blij mee, 

maar heel jammer dat wij dat niet met elkaar kunnen vieren. 

 

Het was heel gezellig en hebben die avond de veertig jaar laten passeren, 

want er is in de loop van die jaren veel veranderd. Ik hoop nog een aantal 

jaren lid te blijven van SFY. 

 

Verder wens ik iedereen hele mooie kerstdagen en een gezond en muzikaal 

2022 toe. 

 

Hopelijk tot snel, Ria Oord 
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Bericht van Guus en Truus 

Lieve Sfy, het is nu een jaar geleden dat het ongeluk met Guus gebeurde, en 

het jaar was heel heftig voor ons beide. Nu is alles weer in een rustiger 

vaarwater, en gaat het naar omstandigheden goed.  

De steun van jullie heeft ons erg goed gedaan en was liefdevol en fijn. Dank 

hiervoor aan allen. Wij hopen en wensen dat we allen deze moeilijke tijd in 

gezondheid doorkomen, en wensen jullie een heel fijn vredevol kerstfeest toe 

en de beste wensen voor het nieuwe jaar. 

 

Liefs van Guus en Truus de Boer 

 

Digitale kerstconcert 

Leuk hoor het digitale kerstconcert op maandag 20 december. 

Ik had er tijd voor om het meteen te beluisteren, omdat ik niet naar sporten 

kan. Dan is het erg leuk om de week anders te beginnen. Ik heb er van genoten 

en lekker meegezongen. 

Je beleeft het weer even en je ziet het helemaal voor je. Meteen heb ik het 

doorgestuurd naar al mijn fans, die altijd naar ons kwamen luisteren. 

 

Hartelijk dank aan de mensen, die dit hebben gemaakt. 

Iedereen wens ik mooie kerstdagen toe en op naar het nieuwe jaar! 

 

Lieve  groet, Magda van der Hout 
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Gedicht van Mieke Kuijper 
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Geen meneer C 

Er is weer een oproep gedaan voor kopij voor het Sofytje. Om de ‘bevalling’ 

van Tineke wat op gang te helpen, stuur ik graag een bijdrage. Eens kijken of 

ik een tekst kan maken zonder dat ‘meneer C’ eraan pas komt. Van hem hebben 

we immers allemaal onze buik helemaal vol, we zijn meer dan klaar met hem en 

hopen dat hij volgend jaar geen (grote) rol meer speelt in onze levens. 

 

Nog een paar dagen werken en het jaar is om. De afgelopen tijd heb ik mijn 

huis in kerstsfeer gehuld, de (deels zelfgemaakte) kerstkaarten zijn 

onderweg naar familie en vrienden.  

Vandaag ook alvast wat oliebollen voorgeproefd… ze riepen nogal nadrukkelijk 

vanuit de kraam “Eet ons!” Hebben jullie dat misschien ook gehoord? 

 

Wat ik mis in deze tijd is natuurlijk ons eigen kerstconcert en de 

voorbereiding daarop.  

Maar gelukkig, we kregen een link met een compilatie van eerder gezongen 

kerstliederen, die heb ik net beluisterd. Wat heerlijk en mooi! Het bezorgde 

mij veel kippenvelmomenten, fijne herinneringen en gepaste trots dat ik hier 

mijn bescheiden bijdrage aan heb mogen leveren. 

Complimenten voor de samenstelling van de compilatie en de mooie beelden 

daarbij! 

 

En dan staat 2022 voor de deur. Dat wordt voor mij een jaar met veel 

veranderingen. Mijn dochter en haar man gaan verhuizen van een appartement 

vlak bij ons naar een ‘grote mensenhuis’ wat verder weg. Mijn zoon heeft hun 

appartement gekocht zodat manlief en ik zo rond half maart ons huis weer 

voor onszelf hebben (niks lege nest syndroom, ik kijk ernaar uit!). En na vele 

jaren bij dezelfde werkgever hoop ik volgend jaar een nieuwe dichter bij huis 

te vinden, waar ik de laatste jaren van mijn werkzame leven aan de slag kan 

(mocht iemand nog een ervaren secretaresse zoeken, bel me!).  

Wat niet verandert in 2022 is mijn eindeloze geduld en optimisme met het 

vaste geloof dat het allemaal wel weer goed komt.  

 

Ik wens iedereen warme feestdagen, het allerbeste voor 2022 en ik hoop dat 

we elkaar gauw weer in goede gezondheid zien en horen tijdens een repetitie 

of elders.  

 

Edith Gorter  
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Dank! 

Nog wel bedankt voor de mooie bos bloemen en 

felicitatie kaarten die wij gehad hebben voor 

onze 50 jarige bruiloft. 

Die door de corona maatregelen toch wel 

aangepast is . Met alleen de kinderen en 

kleinkinderen die dit  op verschillende dagen met 

ons gevierd hebben. Ik hoop dat ik op een 

dinsdagavond nog een keer kan trakteren . 

Groeten uit Velserbroek  Gré en Cees Riedijk 

Belevenissen van Trudy Bleijendaal. 

 

Vomar : 

Spek je clubkas met Club is Koning sparen van Vomar! 

 

In het vorige Sofytje maakte Ilja mij daar op attent.  

Later hoorde ik van Leo dat de oude klantenkaart niet geldig meer was. 

Ik heb een nieuwe code aangevraagd en een nieuwe Klant-is-Koning kaart. 

De code is: SOBE2021 

 

Zelf kocht ik nooit bij de Vomar, maar wel bij Deen in Heemskerk. Nu is de 

winkel van Deen, Vomar geworden. Dus ik heb een kaart genomen. Elke drie 

maanden wordt het bedrag gestort op de rekening van Songs for You. Nu 

blijkt dat ze pas uitbetalen als we de grens van € 20,- hebben bereikt. Dat 

was nog niet het geval in deze drie maanden.  

Dus koorleden, als je voorheen bij Deen de boodschappen deed en nu bij de 

Vomar, neem een Klant-is-Koning kaart. Misschien lukt het ons dan wel om het 

gespaarde bedrag op onze rekening te krijgen. 

 

Vriendenloterij 

Begin oktober hadden wij een belavond van de Vriendenloterij. Ik heb 1 lot 

genomen, ook al omdat SfY van elk lot inkomsten ontvangt. Ik ontving een 

VIP-kaart waarmee ik bij veel musea gratis entreekaarten kon krijgen. Daar 

heb ik al veel gebruik van kunnen maken.  

https://www.vomar.nl/cik
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Met mijn twee kleinzoons ben ik naar 

het Zuiderzeemuseum geweest. Met 

mijn VIP-kaart had ik twee gratis 

entreekaarten. Er was in de 

herfstvakantie veel voor kinderen te 

doen.  

 

Een ouderwetse kermis, een 

waarzegster, een verkleedkist, maar 

ook de knutselhoek om een klompbootje 

te maken was erg in trek bij de jongens 

 

 

Een week daarna gingen we naar het Muiderslot. Weer 

1 gratis ticket voor de entree.  

Er was een dag voor kinderen met ridders, toernooien 

en zwaardvechten etc. De jongens genoten met volle 

teugen. 

 

Kortgeleden ben ik met mijn Vip-kaart met weer 2 

vrijkaarten naar het Amsterdam Museum geweest 

waar je de Gouden Koets kon bewonderen.  

 

Kortom, ik heb al veel gebruik kunnen maken van mijn 

Vip-kaart van de Vriendenloterij. En ik weet zeker dat 

er nog meer bezoeken naar musea op het programma 

staan.  

 

Trudy 
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WOORDZOEKER KERST 2021 

Cadeau 

Chocolade 

December 

Diner 

Eten 

Familie 

Feest 

Hagel 

Hulst 

IJs 

Kaars 

Kaarten 

Kerstbal 

Kerstboom 

Kerstnacht 

Kersttakken 

Klokjes 

Kou 

Krans 

Lichtjes 

Liefde 

Nieuwjaar 

Piek 

Rendier 

Samen 

Slee 

Sneeuwpop 

Sneeuwvlokken 

Ster 

Vakantie 

Versiering 

Vrede 

Warmte 

Winter 

 

 

Oplossing Parkeerplaats: nr 87. 
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Onderstaand stukje had Rien geschreven voor het vorige Sofytje. Maar 

helaas kwam dit stukje te laat binnen om nog te plaatsen. 

 

Van een geëmigreerde pensionado   1 oktober 2021 

 

Mijn laatste stukje proza voor het Sofytje 

is alweer een tijdje terug en ik vond na de 

oproep van Leo, dat ik maar weer eens wat 

moest schrijven voor de volgende uitgave. 

Bij deze dan. 

We hebben, ondanks de barre tijden, toch 

nog een klein kerstconcertje kunnen geven 

in Kašperské Hory, zij het met slechts een 

heel klein “clubje” van ongeveer 10 

personen, de muziekbegeleiding overigens 

niet meegerekend. 

 

Kašperské Hory is een mooi stadje in de heuvels van Šumava, de Tsjechische 

kant van het Beierse Woud en het kerkje, waar we normaliter elk jaar de 

traditionele kerstmis zingen, is koud, maar wel erg sfeervol. 

 

Na de kerst ben ik niet meer naar het koor terug gegaan. Er vonden weliswaar 

repetities plaats, maar alleen onder voorwaarde, dat men zich liet testen. 

Mij niet gezien, ik ben een gezond mens en het is van de zotte, dat je je 

gezondheid moet bewijzen door middel van een zeker niet onschuldige test. Ik 

heb verder zo mijn eigen gedachten over de “pandemie”, maar dat terzijde. 

We hadden nog wel een afscheidje van het zangseizoen in de tuin bij Tereza, 

onze dirigente. Ik ben er toch maar heen gegaan en het was natuurlijk best 

weer even gezellig om de meesten van het koor weer te zien. 

 

In november starten we weer met de normale repetities. Beetje laat zullen 

jullie denken, maar dat is in verband met de zwangerschap van Tereza. 

Ik zie er erg naar uit (naar de repetities, bedoel ik :-)). 

 

We hadden van de vorige kerst nog wat overgehouden, namelijk een Ave Maria 

van een zekere Miškinis, wat we ook in één van de voorjaarsconcerten zouden 

uitvoeren. 
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Dit Ave Maria is wat mij 

betreft gewoon een draak van 

een alternatief voor Mozart 

zijn vertolking, hoewel die mij 

ook niet echt bevalt, maar dat 

is natuurlijk heel persoonlijk. 

 

In ieder geval had ik de muziek 

van Miškinis al eens in mijn 

muziekprogramma gezet en van het geheel een mp3 gemaakt. Dan kan je goed 

horen hoe de stemmen samen klinken. 

Nou, niet erg best dus naar mijn gevoel. Ik heb een varkentje wel eens 

melodieuzer horen blèren en Miškinis had naar mijn mening beter gewoon 

timmerman of groenteboer kunnen worden. 

Er zijn partijen, waarvan de individuele stemmen los van elkaar niet meteen 

overtuigen, maar samen met de andere gewoon goed, tot zelfs heel mooi 

klinken. 

 

Het Ave Maria van Miškinis is absoluut een uitzondering op deze regel. 

In ieder geval gingen we met Maria zwaar de mis(t) in, wat natuurlijk vooral 

ellendig was voor onze dirigente Tereza. 

Zij deed het prima, maar wij maakten er een zooitje van, wat volgens mij meer 

ligt aan het uit te voeren werk, dan aan onze zangkwaliteiten. 

Gelukkig heeft ze Miškinis op staande voet ontslagen en een andere componist 

aangesteld. 

Het Ave Maria van Měchura klinkt beter en is ook veel logischer van opbouw. 

Voor zover je daar in de muziek tenminste van kunt spreken - ik ben tenslotte 

ook maar een eenvoudige cultuurbarbaar. 

 

Met de huidige crisis bleef er, behalve klussen in de tuin, maar daar was eind 

maart het weer nog niet naar, niet veel anders over om dan maar te gaan 

hobbyen. 

 

Ik ben begonnen met airbrushen, het spuiten van mijn vliegtuigmodellen in 

plaats van ze handmatig met de penseel te beschilderen. Ik heb er nu 

trouwens al 117 op de plank staan. Ik was al aardig op weg om een Airbus 

A380 (Emirates) te maken voor Jana, die gek is van grote verkeersvliegtuigen. 

Niet direct mijn smaak, maar deze komt boven haar bureau te hangen.  
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Bij zulke grote modellen ontkom je eigenlijk niet aan spuiten in plaats van 

schilderen; het resultaat is normaal gesproken een stuk mooier. 

Als beginnend airbrusher zou je eigenlijk niet direct met de grotere objecten 

moeten beginnen. 

Het zijn toch behoorlijke vlakken, die je dekkend moet zien te krijgen in de 

aangegeven kleur, maar ik kon er niet omheen. 

Een van de hoofdkleuren is wit en dat is een akelig lastige kleur om te 

verwerken. Maakt niet uit op wat voor oppervlak, maar het dekt voor geen 

meter en als het dan uiteindelijk toch dekt (penseel), heb je een dikke laag 

verf met allemaal strepen. 

 

Ik heb in de loop der jaren een hartgrondige hekel aan witte verf opgebouwd 

en heb gelukkig zodoende maar weinig wit in de camouflagekleuren van mijn 

modellen. 

De eerste poging, het spuiten van de motorkappen, ging redelijk goed al 

duurde het voor mijn gevoel een eeuwigheid voordat het resultaat me een 

beetje beviel. 

De vleugelvlakken pakten effe anders uit. Niet dekkend te krijgen, tussendoor 

de verfspuit en vooral mezelf steeds maar weer schoongemaakt, daarbij nog 

de hele hobbyruimte en half Újezdec onder gekliederd en het zag er gewoon 

nog niet uit. Ik heb de Airbus maar even opzij gezet om eerst maar eens te 

gaan oefenen met wat kleiners..... 

 

Het voorjaar begon zoals gezegd laat en dankzij de vochtige periode ervoor 

liep alles met een sneltreinvaart uit. Wel een paar weken later dan in 

Nederland, want het blijft hier wat langer koud tot zelfs zeer koud, maar met 

een zonnetje erbij en zonder wind was het echt hartstikke lekker buiten. 

 

De zomer vervolgens was nat, erg nat en veel planten hebben het deze keer 

vanwege het vele water niet gered. Dat 

was weleens anders in de vorige jaren. 

Frans T, de klima-paus van Brussel, kan zijn 

globale opwarming wel een tijdje achter de 

kachel zetten, want het was af en toe 

gewoon bar koud. 

Toch heb ik nog aardig wat kilometers met 

de motor gemaakt, al ben ik hem dit 

seizoen inmiddels al in totaal 12 weken 
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kwijt aan een storing met de versnellingsbak. Had ik toch maar weer een 

Honda gekocht in plaats van deze wel erg mooie chopper van Yamaha. 

Ja, en we zijn alweer begin oktober en ik hoop, dat ik nog een paar ritjes met 

de motor kan maken voordat het kouder wordt. Vorig jaar kon ik tot half 

november rijden, voordat te koude handen me dwongen naar huis om te keren. 

En toen kreeg ik gisteren het Sofytje via de mail binnen. Het overlijden van 

Henk, El en Annelies had ik al meegekregen, maar van Coby wist ik het nog 

niet. 

Het heeft mij ook zeker niet onberoerd gelaten. Mooie nagedachtenis van de 

sopraanmaatjes trouwens. Helemaal Coby, inderdaad onverwoestbaar positief. 

En Henk was altijd mijn maatje bij de tenoren. 

Ook hem zal ik nooit vergeten en als ik weer eens in de buurt ben en een 

repetitie kan en mag bijwonen zal ik ze allen missen. 

 

De situatie hier lijkt wat soepeler dan in NL, maar dat komt omdat heel veel 

Tsjechen het nut niet zien van de overtrokken maatregelen. 

Ik gedraag me hier dan ook zeker niet volgens de geldende regels, want ik ben 

zoals ik al eerder zei, een vrij en gezond mens en vind ook niet dat ik dat moet 

bewijzen middels een belachelijk en wettelijk illegaal QR-paspoort. 

 

Wat hier in Tsjechië overigens (nog) niet bestaat voor zover ik weet, en als ik 

het wist, dan steken ze het het maar ergens waar het heel erg donker is… 

 

Ik vind, dat deze onzin al veel te lang heeft geduurd al besef ik best wel, dat 

verenigingen er niet omheen kunnen. 

De Yamaha motorclub, waar ik me bij heb aangesloten, mocht zelfs geen 

tourritten organiseren. In de open lucht nota bene! 

 

Ook Bellissimo is net weer gestart onder beperkende voorwaarden. De 

Schuilhoek, waar ze voorheen repeteerden, voldeed niet aan de eisen voor een 

grotere groep personen. Maar dat weten jullie vast al van Trix. Oh en het 

nummer van de parkeerplaats is 87, maar daar waren jullie natuurlijk ook 

allang achter. 

 

Groeten vanuit Újezdec en tot een volgend Sofytje, Rien 
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Samen op weg 

 

We zijn samen op weg. 

Soms op bekende, veilige paden. 

Maar in deze onzekere tijd ook vaak op de wat onbekende… 

Dat kan beangstigend zijn, het kost wat moeite om vertrouwen te houden. 

Het voelt soms ook als wat onveilig… 

 

Jozef en Maria waren ook samen op weg. 

Helaas: nergens werden ze binnengelaten, 

De herbergier stuurde ze naar de stal. 

Daar werd Jezus geboren in de kribbe: een voerbak. 

Maar wel een veilige plek.. 

Tot op de dag van vandaag symbool van hoop en troost. 

 

De kerstwens van het bestuur kwam vanuit de kerststal in de Agathakerk, nu 

helaas gesloten…. 

 

Was je er voor de lockdown nog niet aan toe gekomen om de kerststal te 

bezoeken, vind je het jammer? En heeft het stukje in het filmpje van het 

bestuur je nieuwsgierig gemaakt? Hierbij de link naar het You Tube filmpje:  

https://www.youtube.com/watch?v=R0h3_v0zPrE&t=195s. 

 

Het filmpje wat, mede door medewerking van “onze” Nico en Trudy,  is 

gemaakt voor de schoolkinderen die niet konden komen, maar natuurlijk ook 

voor jullie, jullie kinderen en kleinkinderen!  

Leuk voor de makers als er een heleboel Views op komen! 
 
Tineke 
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Wat een jaar….. 

Wat hebben bestuur en dirigent moeten anticiperen op alle gebeurtenissen in 

het afgelopen jaar. We hebben zoveel berichten via mail en de YouTube 

filmpjes gehad, sommige zo beladen en verdrietig… 

Met zorg gemaakt en daardoor heel intensief. En dan nu de prachtige kerst 

YouTubefilmpjes. Na het bekijken van het digitale concert kom je weer 

helemaal terug in het gevoel van toen: 

- De repetities: dat stukje: hoe krijgen we het er in hemelsnaam in… 

- Heb ik nu alles op  volgorde in de map, is de map nog netjes trouwens? 

- Zal ik toch maar mijn leesbril opzetten met zingen.  

- Of toch maar de andere bril op met leesgedeelte… 

- Kan dit nou; deze jurk.., o  jee, moet ik nu echt zo’n dunne panty aan… 

- Is dit pak nog wel netjes, ik heb het zo weinig aan.. 

- Lieve help, er helemaal niet gedacht dat het in de kerk altijd zo koud is… 

Maar dan: De euforie van het moment van daar te staan. Dat Amen en 

Kyriestukje dat nu gewoon goed gaat, het gevoel van samenhorigheid en 

ontroering als je je mensen in het publiek ziet die zichtbaar zijn geroerd. 

We moeten erop vertrouwen: Eens staan we er weer!  

 

Hierbij de links van de diverse Kerst-YouTubefilmpjes: 

 Het digitale kerstconcert: https://youtu.be/8SmhmnoNojI 

 De kerstwens van en voor onze leden: 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyout

u.be%2Fd9c2FgYgdI4&amp;data=04%7C01%7C%7Cee0d0252bc604d4b9486

08d9c3de0e6f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C6377

56180766345580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDA

iLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sda

ta=LKYx9A1GD88jLZqeyAF%2BK%2FYrvu2nQQfme1vFW%2BlyKuY%3D&amp

;reserved=0 

 En de kerstwens van het bestuur en Aldert: 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyout

u.be%2Fj4pkPF1enDA&amp;data=04%7C01%7C%7Cb6d341208f3249e3c3de0

8d9c46d618f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C63775

6796327576186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiL

CJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata

=sIYosnb9YnD2zZ%2F3f4g%2FZg7iMA8jpAOCwjNKSL%2B1Nvk%3D&amp;re

served=0       

Veel kijkplezier!!! 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8SmhmnoNojI&data=04%7C01%7C%7Cf90e655a508446593fea08d9c09d9094%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637752605241084701%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xfK7hQkhbJEg5rpjdTThovAwFD2b0Hw%2B6Q8XC5tjsHw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fd9c2FgYgdI4&amp;data=04%7C01%7C%7Cee0d0252bc604d4b948608d9c3de0e6f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637756180766345580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=LKYx9A1GD88jLZqeyAF%2BK%2FYrvu2nQQfme1vFW%2BlyKuY%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fd9c2FgYgdI4&amp;data=04%7C01%7C%7Cee0d0252bc604d4b948608d9c3de0e6f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637756180766345580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=LKYx9A1GD88jLZqeyAF%2BK%2FYrvu2nQQfme1vFW%2BlyKuY%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fd9c2FgYgdI4&amp;data=04%7C01%7C%7Cee0d0252bc604d4b948608d9c3de0e6f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637756180766345580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=LKYx9A1GD88jLZqeyAF%2BK%2FYrvu2nQQfme1vFW%2BlyKuY%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fd9c2FgYgdI4&amp;data=04%7C01%7C%7Cee0d0252bc604d4b948608d9c3de0e6f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637756180766345580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=LKYx9A1GD88jLZqeyAF%2BK%2FYrvu2nQQfme1vFW%2BlyKuY%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fd9c2FgYgdI4&amp;data=04%7C01%7C%7Cee0d0252bc604d4b948608d9c3de0e6f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637756180766345580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=LKYx9A1GD88jLZqeyAF%2BK%2FYrvu2nQQfme1vFW%2BlyKuY%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fd9c2FgYgdI4&amp;data=04%7C01%7C%7Cee0d0252bc604d4b948608d9c3de0e6f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637756180766345580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=LKYx9A1GD88jLZqeyAF%2BK%2FYrvu2nQQfme1vFW%2BlyKuY%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fd9c2FgYgdI4&amp;data=04%7C01%7C%7Cee0d0252bc604d4b948608d9c3de0e6f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637756180766345580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=LKYx9A1GD88jLZqeyAF%2BK%2FYrvu2nQQfme1vFW%2BlyKuY%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fj4pkPF1enDA&amp;data=04%7C01%7C%7Cb6d341208f3249e3c3de08d9c46d618f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637756796327576186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=sIYosnb9YnD2zZ%2F3f4g%2FZg7iMA8jpAOCwjNKSL%2B1Nvk%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fj4pkPF1enDA&amp;data=04%7C01%7C%7Cb6d341208f3249e3c3de08d9c46d618f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637756796327576186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=sIYosnb9YnD2zZ%2F3f4g%2FZg7iMA8jpAOCwjNKSL%2B1Nvk%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fj4pkPF1enDA&amp;data=04%7C01%7C%7Cb6d341208f3249e3c3de08d9c46d618f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637756796327576186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=sIYosnb9YnD2zZ%2F3f4g%2FZg7iMA8jpAOCwjNKSL%2B1Nvk%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fj4pkPF1enDA&amp;data=04%7C01%7C%7Cb6d341208f3249e3c3de08d9c46d618f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637756796327576186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=sIYosnb9YnD2zZ%2F3f4g%2FZg7iMA8jpAOCwjNKSL%2B1Nvk%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fj4pkPF1enDA&amp;data=04%7C01%7C%7Cb6d341208f3249e3c3de08d9c46d618f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637756796327576186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=sIYosnb9YnD2zZ%2F3f4g%2FZg7iMA8jpAOCwjNKSL%2B1Nvk%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fj4pkPF1enDA&amp;data=04%7C01%7C%7Cb6d341208f3249e3c3de08d9c46d618f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637756796327576186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=sIYosnb9YnD2zZ%2F3f4g%2FZg7iMA8jpAOCwjNKSL%2B1Nvk%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fj4pkPF1enDA&amp;data=04%7C01%7C%7Cb6d341208f3249e3c3de08d9c46d618f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637756796327576186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=sIYosnb9YnD2zZ%2F3f4g%2FZg7iMA8jpAOCwjNKSL%2B1Nvk%3D&amp;reserved=0
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Verjaardagen 

 

Annet vd Lageweg 6 januari 

Froukje v/d Velde 7 januari 

Paul   Knippen 16 januari 

Trudy   Bleijendaal 18 januari 

Anneke   Metselaar 21 januari 

Petra   Blokker 23 januari 

Leo   Klok 24 januari 

Machteld de Kuiper 24 januari 

Regina   Hoogerbrugge 27 januari 

Ben   Manshanden 28 januari 

          

Ria   Slotemaker 4 februari 

Ellen   Driessen 8 februari 

Mia   Withaar  10 februari 

Joke van der Ende 18 februari 

Nico   Zuurendonk 20 februari 

          

Rienk   Sjoerdsma 2 maart 

Jan   Metselaar 3 maart 

Nieske   Schoo 7 maart 

Dolf   Sluis 7 maart 

Marja   Raap 9 maart 

Mirja   Tams 20 maart 

Nuijt    Slings 20 maart 

Wiea   Oosterhoff 30 maart 

Ernst   Kuijper 30 maart 

Dirk   Alders 31 maart 

Trees   Stengs 31 maart 
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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 

 

Zodra het mogelijk is, komt er weer een nieuw Sofytje 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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