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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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Uit de redactie 

 

Beste Sofisten, 

 

Op het moment van schrijven van dit stukje, als het blad klaar is, sneeuwt het 

en wordt de wereld even wit. Alsof hij zeggen wil: jullie denken dat het lente is 

en alles in de hand te hebben; maar de natuur heeft het laatste woord! 

 

Mijn geplande wandeling buiten bij het Alkaardermeertje moet even wachten. 

Voor de twee kleine honden Jip en Pip is het niet echt slim nu op het besneeuwde 

gras te lopen, binnen de kortste keren zijn ze ijskoud en nat.  

 

Tsja, het zet je wel aan het denken; wat zijn we eigenlijk maar een klein 

onderdeel van alles wat in de oneindelijke ruimte zweeft, om over het zwarte 

gat maar te zwijgen...Hoe ongrijpbaar en niet te begrijpen is dat... 

 

Tsja, over het zwarte gat gesproken; volgens mij zitten we daar nog een pietsie 

in qua schrijven en insturen voor ons Sofytje. Het is allemaal nog wat tam.... 

 

Waar wachten we eigenlijk op.... 

 

Ach, dat kan zoveel zijn, en we realiseren ons steeds meer dat de wereld er 

toch anders uitziet dan voorheen. We hebben meer rust rond Corona, maar de 

oorlogsdreiging zet ons weer met beide benen op de grond.  

 

En natuurlijk kijken we uit naar ons concert, ondanks dat het toch nog wat 

onwennig zal zijn. Maar alleen al het samen weer repeteren is als vanouds 

gezellig en inspirerend. Daarom zou ik willen zeggen: Laten we er gewoon 

ouderwets van genieten op 14 mei. Met natuurlijk, en wellicht juist dan in het 

bijzonder, iedereen in onze gedachten en in ons hart die we er zo graag bij 

hadden willen hebben. Maar we doen het als vanouds met elkaar: Samen! 

 

En de redactie is uiteraard zeer benieuwd naar jullie (concert) belevenissen!!! 

 

Mede namens Leo,  

Tineke 
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Van de voorzitter 

 

Beste Sofisten, 

 

Het is best een rare gedachte om alweer een stukje te schrijven voor ons leuke 

“Sofytje” en tegelijk ook een rare gedachte dat het wel eens één van de laatste 

uitgave kan zijn van het “Sofytje”.  

De vraag is dan ook; wie o wie wil de redactie voortzetten zodat we kunnen 

blijven lezen over het wel en wee van de vereniging en ook kunnen blijven lezen 

over de leuke belevenissen van de leden. Zou je meer willen weten dan kun je 

terecht bij Tineke Vermeij en heb je wellicht andere ideeën over het uitgeven 

van een clubblad mag je je ook melden bij één van de bestuursleden. 

Ik hoop dat we het “Sofytje” voort kunnen zetten. 

 

Verder zijn we lekker bezig met de voorbereidingen van ons voorjaarsconcert 

op zaterdag 14 mei aanstaande in de Agathakerk. De kerk is geregeld, het 

orkest wacht op de juiste partituren en de soliste is ook van de partij. Het 

belooft weer een ouderwets concert te worden. We zien dit concert wel een 

beetje als een “bevrijdingsconcert” omdat we hopen nooit meer met strenge 

maatregelen te maken te krijgen. We zingen voor de pauze Corona weg met het 

stuk dat Aldert heeft geschreven en na de pauze zingen we leuke, mooie en 

aangrijpende stukken en we hopen dat we een fijn concert neer mogen zetten. 

 

Al met al lijkt alles weer een beetje in het normale terug te komen alhoewel we 

op moeten blijven letten. De regels blijven gelden dat als je niet lekker bent, 

verkouden of hoesterig dan blijf je thuis en volg je de repetitie via de 

livestream. Dit kan live of later via You-Tube of via de website. We zien dat er 

goed gebruik gemaakt wordt van deze technische mogelijkheden. 

 

Ik hoop dat we een nieuwe redactie kunnen verwelkomen, ik hoop dat we weer 

ouderwets door kunnen gaan met repeteren en concerten voorbereiden. Het is 

fijn om iedereen weer bij elkaar te zien en een kop koffie of een borrel te 

drinken. Wat mij betreft blijft het zo! 

 

Met vriendelijke groet, 

Nico Zuurendonk, voorzitter 
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Uit het secretariaat 

 

Zo zoetjes aan zijn we toch weer opgestart met repeteren, met plannen maken 

en met stemoefeningen. 

En dat is bij mij echt nodig. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we alleen op 

de repetitieavond gaan bubbelen, maar eigenlijk moet het elke dag. Ik moet 

eerlijk toegeven dat ik dat ook niet dagelijks doe, maar mijn voornemen is 

positief. Dus….blijven zingen en bubbelen is het advies!!. 

Ik had zelf het gevoel dat je weer helemaal opnieuw moest opstarten. 

Afgelopen week had ik PR-vergadering. De vorige vergadering was ruim twee 

jaar geleden, februari 2020. We waren toen bezig met het Bevrijdingsconcert. 

Helaas ging dat niet door.  

Nog even ter herinnering zie hieronder De Sponsor kliks.  

 

Sponsorkliks 

Nog even de aandacht voor Sponsorkliks. Ik wil jullie allemaal vragen dit in de 

gaten te houden. Het is namelijk zo’n makkelijke manier van geld verdienen en 

een hoop bedrijven doen hier aan mee. Denk in de vakantieperiode maar aan het 

boeken van een hotel of zelfs een reis. Klik op Sponsor kliks, selecteer de 

vereniging die u wilt sponseren en ga via Sponsor kliks naar bijvoorbeeld 

Booking.com en boek en betaal uw reis. Kortom vergeet Sponsor kliks niet in de 

aankomende vakantieperiode als u iets online gaat kopen. Het zijn mooie 

inkomsten voor onze vereniging. 

 

Hoe gaat het met: 

Betsy 

Aan Betsy wordt nog steeds gedacht. Het was de bedoeling dat Betsy zou 

komen zingen op het koor. Maar bij nader inzien zag ze er toch van af.  

Ze zou het wel fijn vinden als je haar een bezoek zou brengen in Castricum.  

Op zondagmiddag zit ze vaak buiten op het terras bij Dijk en Duin als het mooi 

weer is. Regelmatig treden daar ook bandjes op. Heel gezellig. 

Ze kijkt er echt naar uit als je haar een bezoek zou willen brengen. Voor het 

telefoonnummer en mailadres van Betsy stuur je even mailtje naar het 

secretariaat zodat je een afspraak kan maken om haar een bezoekje te 

brengen. Wil je Betsy 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 positieve Jan-Willem heb ik een wederom leuk 

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

zijn werk. Op het moment dat ik Jan-Willem belde lag hij met een zware hernia 

in bed.  

We wensen Jan-Willem heel veel sterkte met zijn herstel. Namens alle 

koorleden hartelijke groeten en hopen hem toch snel weer te zien bij Songs for 

You.  

 

Opzeggingen lidmaatschap 

Helaas heeft Dirk Alders zijn lidmaatschap opgezegd. We willen Dirk  

bedanken voor zijn inzet voor het koor en hopen hem nog vaak te zien 

bij één van onze concerten. 

 

Nieuwe mannelijke koorleden. 

We zijn nog steeds op zoek naar mannelijke koorleden.  

Om een mooie volle koorklank te laten horen, kan onze bas-en tenorenpartij nog 

wel wat versterking gebruiken. 

 
Na onze oproep heeft Bram Slaager zich aangemeld. We heten Bram hartelijk 

welkom bij Songs for You en hopen dat hij het ontzettend naar zijn zin zal 

hebben. 

 

Guus en Truus 55 jaar getrouwd. 

Woensdag 9 maart waren Guus en Truus 55 jaar 

getrouwd. 

 

Ze vroegen zich af hoe wij dat nu weer wisten, want zelf 

hadden ze er geen ruchtbaarheid aan gegeven. Maar ja, 

wij hebben zo onze bronnen.  

Namens Songs for You is er een mooi boeket gebracht om 

het bruidspaar te feliciteren. Truus en Guus waren 

zichtbaar verrast met de bloemen, met de reacties op 

facebook en telefoontjes die ze mochten ontvangen.  Wij 

wensen het bruidspaar nog vele gelukkige en gezonde 

jaren met elkaar. 
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De agenda van 2022 

• 14 mei (zaterdag)   Voorjaarsconcert in de Agathakerk  

• 5 juli ( dinsdag)    Laatste repetitie 

• 11 of12 juli ( ma of di)   Generale trouwdienst 

• 14 juli (donderdag)         Medewerking trouwdienst  

Eline en Aldert. 

• 30 augustus ( dinsdag)      Start nieuwe seizoen. 

• 24 sept (zaterdag)           Korenfestival Uitgeest. 

• 8 oktober (zaterdag)          Bazaar. 

• 17 december (zaterdag)         Kerstconcert in de Agathakerk met 

                                           Combo.                 

Geschreven door Trudy 

 

Van en voor de leden 

 

BASSEN EN TENOREN GEZOCHT! 

Na de coronastop zijn wij weer 

volop aan het repeteren en wat is 

het heerlijk om met elkaar te 

zingen! Op dit moment zijn we druk 

bezig ons voorjaarsconcert van 14 

mei in te studeren. 

 

Om een mooi volle koorklank te laten horen, kan onze bas- 

en tenoren partij nog wel wat versterking gebruiken. 

Kijk eens om je heen en/of laat dit bericht circuleren 

onder je mannelijke familieleden, vrienden en kennissen:  

 

Ben jij een BAS of TENOR en houd jij ook zo van zingen? 

Is jouw koor gestopt en zoek je een nieuw koor? Kom dan 

vrijblijvend naar de repetitie van Songs for You.   

Wij repeteren op dinsdagavond van 19.30 tot 21.45 uur in 

de Vredevorst kerk te Beverwijk.  

Wil je liever eerst wat meer informatie?  

 

Stuur dan een mail naar secretaris@songsforyou.nl. 

mailto:secretaris@songsforyou.nl
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Ook deze pagina was voor jou gereserveerd!! 

Jouw verhaal had er in kunnen staan! 

 

Ons koor heeft zoveel koorleden! 

 

Wij beleven toch wel IETS? 

 

Tijdens de repetitie en in de pauze hebben  

we elkaar toch ook altijd zoveel te vertellen! 

 

Doe je volgende keer weer mee om iets 

 leuks van het Sofytje te maken?  

Mail/bel/schrijf, maakt niet uit,  

de redactie geeft het wel vorm  

en doet er een leuk plaatje bij! 

 
❖ De wereld ligt weer een beetje aan onze voeten... 

❖ We hebben weer hoop en vertrouwen... 

❖ Doe je nog mee? 

❖ Alleen samen maken we er van wat! 

❖ Schrijf je mee de stilte weg? 

 

Zullen we inderdaad doorgaan?  

Samen? Ja toch!! 
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DANK JE WEL! 

Lieve koorleden  hierbij willen wij jullie van 

harte bedanken voor de lieve berichten kaarten 

en de telfoontjes ,en de prachtige bos bloemen 

en de lieve bezoekjes die wij mochten 

ontvangen bij ons 55jarig huwelijks feest ,dit 

heeft ons erg verrast dank! 

 

Guus en Truus de Boer 

 

R.V.WILLIAMS 

Door Marlie Durge, mijn eerste zanglerares ben ik 

bekend geraakt met Ralph Vaughan Williams, Een 

Engelse componist (geboren 1872).  

Wat ik interessant vindt aan het werk van 

Williams, is dat hij gedichten van bekende Engelse 

dichters op muziek zet, een paar van deze liederen 

heb ik op de afsluitende kooravonden gezongen. 

Een van zijn mooiste composities en bekendste 

werk van hem is The lark ascending 

 

Stel je voor: een vallei op het platteland, grassprieten vol dauwdruppels, de 

eerste zonnestralen van de dag, en plotseling... prachtig vogelgezang. Met dit 

natuurbeeld begint The lark ascending 

 

In The lark ascending speelt de soloviool het gezang van een veldleeuwerik na. 

Deze vogel zingt zijn prachtige lied terwijl hij omhoog vliegt, vaak tot grote 

hoogte. Vaughan Williams bevond zich in de natuur toen de melodie voor de 

soloviool in hem opkwam: hij maakte een wandeling langs de kliffen van de 

kustplaats Margate.Maar het muziekstuk heeft een nog eerdere oorsprong. 

Vaughan Williams baseerde The lark ascending namelijk op een deel van het 

gelijknamige gedicht van de Brit George Meredith (1828-1909), dat het gezang 

van een veldleeuwerik beschrijft: 

Diverse gedichten die door Williams op muziek zijn gezet zijn gebundeld in De 

Songs of travel. Interesse? Op het Internet is veel van zijn werk te 

beluisteren, 
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Van het lied Bright is the ring of words van Rovert Louis Stevenson kwam ik 

een mooie vertaling tegen, misschien wel leuk om de Engelse en Nederlandse 

tekst te vergelijken.  

 
Bright is the ring of words 

When the right man rings them. 

Fair the fall of songs 

When the singer sings them. 

Still (they are)  carolled and said- 

On wings they are carried- 

After the singer is dead 

And the maker buried. 

    Low as the singer lies 

In the field of heather. 

Songs of his fashion bring 

The swains together. 

And when the west is red 

With the sunset embers 

The lover lingers and sings 

And the maid remembers. 

Helder is de klank van woorden 

door de juiste man verhaald, 

mooi de waterval van liederen 

als de zanger ze vertaalt. 

nog steeds gezongen en verteld 

-op vleugels worden ze gedragen- 

als de zanger ter aarde is besteld 

en de schrijver weggedragen.  

    Al ligt de zanger dan terneer 

daar op de hei begraven, 

zijn liederen bieden telkens weer 

aan geliefden een mooie haven 

en als de zon ter kimme neigt 

de avondlucht verguld 

de vrijer traag zijn liejes rijgt 

dan is de meid vervuld. 

Groetjes, Ben 
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JAARVERGADERING 2022 

Eindelijk mocht het weer en de opkomst was groot en er waren belangrijke 

dingen te bespreken. Zo was er het WBTR (de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen) waar mee bedoeld werd dat wij als koor het bestuur 

controleren en de bestuursleden elkaar controleren zodat alles en iedereen 

gecontroleerd word. Ook punt 8 was zeer belangrijk want er waren twee 

bestuursleden die heel graag nog een rondje van drie jaar mee wilde doen, maar 

omdat zij al 3x een perioden erop hadden zitten moest er hier en daar in de 

belangrijke papieren wat veranderd worden, wij als koor hadden er geen moeite 

mee zodat eigenlijk het hele bestuur voor dit jaar blijft zitten. Niet 

onbelangrijk was de inspraak die we krijgen in de muziekkeuze, al heeft de 

dirigent het laatste woord. Dus als je eens een leuk stuk hoort kan je dat 

doorgeven aan het secretariaat die het dan doorspeelt naar de dirigent en als 

hij er iets mee kan zou het zo maar eens kunnen dat we dat gaan zingen.  

Na de klap met de hamer 

dat aangaf dat de 

vergadering was afgelopen 

kregen we een drankje 

namens het bestuur die kan 

bij ons niet meer stuk. Dit 

was een kort verslag van de 

vergadering 2022. De 

vergadering komt 

overigens in z’n geheel op 

de website.  

 

Leo 



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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PUZZEL 

Cijfer vierkant. 

 

De cijfers 1 tm 9 moeten in de velden van het 

vierkant worden geplaatst, hierbij moet de 

som van de cijfers op elke rij en ook diagonaal 

gelijk zijn. 
 

 

THE PASSION OP GOEDE VRIJDAG IN DE H. AGATHA 

Voorafgaand aan ons concert in 

de H. Agathakerk kunnen we 

weer even de sfeer van de 

Agatha proeven. Op Goede 

Vrijdag, 15 april, wordt The 

Passion uitgevoerd door het 

Projectkoor onder leiding van 

Marieke Zondervan.  

 

Het koor brengt samen met de 

band inspirerende liederen als "A 

Million Dreams", "Tot jij mijn 

liefde voelt", "Breng me naar het 

water", en "Als ik je zie in de 

hemel" ten gehore, afgewisseld 

met een eigentijdse vertelling 

van het lijdensverhaal van Jezus 

Christus door Maarten Mantel.  

 

Ben je verhinderd op Goede Vrijdag? 

De uitvoeringen zijn tevens te zien en mee te maken op zaterdag 9 april om 

19.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwe-Geboorte Kerk in Uitgeest en op zondag 10 

april om 15.30 uur in de Pancratiuskerk in Castricum.  

 

De kerken zijn een half uur voor aanvang open en zijn rolstoeltoegankelijk. De 

toegang is gratis; na afloop vindt er een deurcollecte plaats.  
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Verjaardagen 

 

APRIL 

 

O2  Tineke Huising 

07 Magda van der Hout 

10 Loes Schram 

11 Cees Riedijk 

17  Gladys Vianen 

21 Tineke Vermeij 

23 Kinda Wijnstra 

29 Naomi Günther 

30 Yolanda Gorter 

 

MEI 

 

01  Annelies Kooger 

06  Jaap Oord 

08  Simone Rolink 

11   Bram Slaager 

13  Margaret Welboren 

14  Ellen Krull 

15  Atie Schoon 

16  Corry Beerta 

16  Bertil van den Berg 

17  Nel de Leeuw 

18  Nel van der Sleet 

21  Laura Zonneveld 

23 Annie Quakkelaar 

23  Jannie van der Lugt 

24  Annelies Meijer 

26  Ans Slings 

26  Leny Pennock 

27  Ingrid Ronde 

29  Monique Bottemanne 

30  Mieke Kuiper 

JUNI 

 

01  Trix Kwakkel 

06  Riemie Kroon 

07  Margriet van den Berg 

13  Inge Delije 

15  Thea de Lange 

19  Marianne Kramer 

25  Dirkje Sleeuwenhoek 

29  Ria Oord 
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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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