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Van de redactie 

 

Best medekoorlid,  

 

U bent niet in de war hoor, vlak voor Kerstmis is er een Sofytje uitgekomen. 

Maar helaas; er is een groot stuk van het secretariaat, t.w. van Trudy 

weggevallen. Natuurlijk kunnen we het alsnog in de maart  editie zetten, maar 

dat duurt wel heel lang en wat let ons om gewoon nog even een mini-Sofytje te 

maken!  

De stukjes zijn de moeite waard om nog te lezen, ook omdat de bedankjes in 

het al verschenen Sofytje betrekking hebben op onderstaande stukjes!.  

 

Dus bij deze! 

Hartelijke groet, namens de redactie, Tineke 

 

Cees en Gré Riedijk 50 jaar getrouwd. 

 

Van de dochter of schoondochter 

van Cees kregen we een verzoek 

binnen om op zaterdag 11 

december in de Ichthuskerk in 

IJmuiden met Songs for You te 

komen zingen voor Cees en Gré die 

50 jaar getrouwd zijn in 

december.  

Daar hadden wij natuurlijk erg 

veel zin in en Aldert was ook 

beschikbaar. 

 

Maar ook hier gooide Corona weer roet in het eten. Namens ons allen is er een 

mooi boeket bezorgd en een felicitatiekaart. 

 

Wij hopen dat Cees en Gré een mooie dag hebben gehad en wensen hen nog 

vele jaren van geluk en gezondheid samen met hun kinderen en kleinkinderen 

namens de koorleden, dirigent en bestuursleden.  

 

Trudy 
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Ria Oord 40- jarig jubileum als koorlid 

      

 

 

 

 

 

  

 

40 Jaar lid van Songs for You en wel op 1 december 2021 

 

Ria werd lid op 1 december 1981. 

Eerder dit jaar was Ria 60 jaar getrouwd. 20 Jaar na haar huwelijk met Jaap 

werd Ria lid van Songs for You, het koor dat toen nog Oosterwijk Meerestein 

heette. 

 

Jaap kwam pas veel later mee. Dat was 17 jaar later.  

Ria houdt niet zo van belangstelling zoals we al aan de weet kwamen bij haar 

60-jarig huwelijk. Maar bepaalde feesten kun je niet zomaar voorbij laten 

gaan. 

Als heel trouwe koorzanger stond Ria, samen met Jaap altijd klaar als er een 

klus gedaan moest worden voor het koor. 
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Ria altijd aktief: 

• Bij de Bazaar in de bediening bij de tafels.  

• Ria als gastvrouw samen met Jaap bij een concert en brengt ze nog 

steeds de genodigden naar hun gereserveerde plaatsen.  

• Maar ook voor andere hand en spandiensten biedt Ria en ook samen 

Jaap, haar hulp aan zoals vorig jaar bij het rondbrengen van de 

kerstlichtjes.  

 

Als dank voor alles een toepasselijk cadeau met als titel: DANK. 

 

Bij vele gelegenheden geven wij elkaar de hand. In deze 

coronatijd is dat heel moeilijk om dit gebaar na te volgen. 

Daarom geven wij op deze manier Ria de hand om op deze wijze 

onze verbondenheid uit te drukken.  

 

Maar vooral dank voor haar inzet en betrokkenheid voor Songs 

for You. 

 

Trudy 

De agenda van 2022: Digitaal kerstconcert Songs for You 

Kerstfeest met Songs for You.  

Een compilatie van kerstliederen die wij eerder ten gehore 

hebben gebracht. Deze liederen zijn afkomstig van onze cd’s. 

Te beluisteren vanaf 20 december via deze link:  

https://youtu.be/8SmhmnoNojI 

Trudy 

 

En tot slot nogmaals namens de redactie: 

 

https://youtu.be/8SmhmnoNojI

