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1948 NN Beverwijk
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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 

 

Uit de pen van Leo 

Vanaf het 2e kwartaal van 2017 heeft de redactie; Anja Vlaanderen, Tineke 

Vermeij en ondergetekende u via het Sofytje het wel en wee van het koor laten 

weten. In 5 jaar tijd gebeuren er heel veel leuke, bijzondere, en natuurlijk ook 

droevige gebeurtenissen waar we bij stil hebben gestaan.  

Gelukkig zijn we ook doorgegaan met de dingen die op ons pad kwamen zoals het 

digitaliseren van het Sofytje, het streamen van onze dirigent thuis, maar ook 

van de repetities, eerst met zo’n 50 mensen en later met het hele koor.  

Je vraagt je dan wel eens af, zouden we dat ook zonder Corona hebben gedaan 

of zouden we gewoon op oude voet verder zijn gegaan. We blijven een bijzonder 

koor want wie had ooit gedacht dat we zouden gaan pinnen bij de maandelijkse 

borrel en ook het bestellen van kaarten voor het concert gaat tegenwoordig per 

pin.  

Bestuursleden die het zo leuk vinden dat ze graag nog een extra termijn willen 

doen en dat komt ons natuurlijk goed uit want dan zijn wij nog niet aan de beurt 

om in het bestuur plaats te nemen.  

Wat heeft de redactie vaak moeten bedelen om copy te krijgen over een hobby 

of iets wat bijzonder is wat een koorlid zoal buiten het koor doet, een concert 

had altijd goede recensies van de koorleden en soms lieten de schrijvers zien 

dat ze best wel gespannen waren en dat was voor ons o zo herkenbaar.  

Dit is voor mij het laatste stukje dat ik als redactielid schrijf, maar zeker niet 

voor het Sofytje want ook de nieuwe redactie kan alleen maar een Sofytje 

maken als wij als leden van Songs for You ze voorzien van heel veel copy. 

Leo Klok 
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Uit de pen van Tineke 

 

Wat zal ik doen? 

Eens lekker uitpakken? Over het hoe en wat en wanneer etc. etc.? 

 

Nee natuurlijk niet! Het was maar 5 jaar, we hebben een prima redactie gehad 

met ieder op zijn of haar beste plek. Anja, alweer 2,5 jaar geleden verhuisd, 

Leo en ik vulden elkaar goed aan en zo kwam er elk kwartaal weer een nieuw 

Sofytje. 

 

De werkelijke aktie komt van de leden van ons mooie koor, als er geen kopij 

komt, is de redactie nergens. Uiteraard geldt dit voor alles in ons koor, we 

kunnen niet zonder elkaar. En af en toe neem je een taak op je, later weer een 

andere of even niets, gewoon even lekker alleen zingen.  

 

Dank voor jullie inbreng, ook voor dit Sofytje. Leuk al die stukjes over ons 

eerste concert in 2 jaar. Daar is het Sofytje volgens mij ook voor bedoeld: 

verbinden en motiveren. En de blijheid spatte er vanaf!!! 

Daarom deze keer ook een aparte pagina met blije foto’s van de 14e. Alle foto’s 

zijn gemaakt door Paul Hallmann iedereen weet dat wel maar toch; ere wie ere 

toekomt, en wat zijn ze mooi!!! 

 

De redactie heeft altijd geprobeerd alles in het Sofytje aan bod te laten 

komen, verdriet en vreugde wisselden elkaar zeker in de afgelopen jaren af. 

Aan ons de taak om hier zorgvuldig mee om te gaan, in alle openheid.  

 

En nu?  

 

5 jaar geleden begonnen Anja, Leo en ik, alledrie met onze eigen taak, gewoon 

met te doen wat ons het beste lag, en zo houd je het lang vol. En volgens mij zit 

dat ook wel goed bij de nieuwe redactie! Daarom dragen we vol vertrouwen het 

stokje over. Ik zie uit naar het komend Sofytje!! 

 

Sigrid en Naomi; succes en heel veel plezier! 

 

Tineke 
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Van de voorzitter 

 

Beste Sofisten, 

 

Voor jullie ligt weer een zomereditie van het Sofytje. Echter het is het 

laatste Sofytje van de hand van Tineke en Leo. Na een jarenlange inzet van 

hen beiden vinden ze het nu tijd voor een nieuwe redactie. Gelukkig is de 

oproep voor een nieuwe redactie snel beantwoord. 

Allereerst wil ik Tineke en Leo bedanken voor hun tomeloze inzet voor ons 

“ clubblad”. Bij een redactie ligt voor elke uitgave een enorme druk. Het is 

vaak niet eenvoudig om kopij te krijgen en het blad weer goed te vullen maar 

we mogen tevreden terugkijken hoe het elke keer weer gelukt is. Tineke en 

Leo; Chapeau! 

De oproep voor een nieuwe redactie is zoals gezegd weer snel ingevuld en 

ik wens Naomi en Sigrid heel veel plezier met het maken van “ons” Sofytje. 

Na ons geweldige voorjaarsconcert maken we ons nu op voor een heerlijke 

zomer en na de zomerstop gaan we weer toe werken naar ons kerstconcert. 

Een concert waar zowel de leden maar ook het publiek weer naar uitkijkt. 

Ik wens jullie allemaal een hele mooie zomer en als je tijdens de zomerstop 

nog een tenor, bas of bariton tegen komt probeer hem of haar te 

enthousiasmeren om bij ons te komen zingen. 

Veel plezier en tot in het nieuwe seizoen! 

Met vriendelijke groet, 

Nico Zuurendonk 

Voorzitter 
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Uit het secretariaat 

 

Wat fijn dat we weer met elkaar zo’n mooi concert hebben kunnen geven op 

14 mei in de Agathakerk. En wat was ik persoonlijk blij met ons grote stuk 

in de krant. We hebben ons koor toch wel weer even mooi op de kaart kunnen 

zetten.  

 

Prachtige banner van ons koor! 

De banner die jullie ook op de voorkant 

van het Sofytje zien staan is 

ontworpen door Naomi. Hij is prachtig 

van kleur. We zijn er heel blij mee en 

willen Naomi heel hartelijk danken voor 

dit schitterende resultaat. 

 

Rabo-Clubsupport 2022 

Ook hebben we ons weer ingeschreven 

voor de Rabo-Clubsupport 2022. 

Dit jaar is de Rabobank vroeg 

begonnen met het inschrijven van 

deelname. 

 

De stemperiode wordt georganiseerd 

na de zomervakantie, van 5 tot en met 

27 september. Zo hebben we alle tijd 

om ons hierop voor te bereiden en de 

koorleden te informeren om te gaan 

stemmen. 

 

Het doel waarvoor we willen meedoen is: geld reserveren voor het 60-jarig 

bestaan van Songs for You om zo een mooi feest te kunnen realiseren. 

 

 

 

6



 

 
7 

Hoe gaat het met: 

 

Betsy 

Het was fijn te zien dat Betsy aanwezig was bij ons Voorjaarsconcert. 

De dag na het concert appte Betsy mij: Wat was het een schitterend 

concert gisteravond. Ik heb enorm genoten. 

 

Jan-Willem 

Ook fijn dat Jan-Willem weer mee kon zingen met het concert. Ik vind het 

heel fijn te zien dat alles weer een beetje ons “oude” koor begint te worden. 

Inmiddels is Jan-Willem 

 

Jubileum van Margriet van den Berg. 

 

 
 

 

Ook hadden wij een jubileum te vieren op 13 mei en wel van Margriet van 

den Berg. 

Zij werd gehuldigd op de repetitie van 17 mei 2022.  

Margriet is 25 jaar koorlid van Songs for You. 

Margriet kreeg uit handen van de voorzitter een oorkonde, een prachtige 

bos bloemen en een sculptuur in de vorm van een roos. De gouden roos 

symboliseert je gewaardeerde inzet en betrokkenheid voor het koor Songs 

for You. Hartelijk gefeliciteerd Margriet en we hopen dat je nog lang bij 

ons kan blijven zingen. 
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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. 

Bij onze vorige oproep werd de mannenpartij versterkt door Bram Slaager. 

Bram heeft 14 mei enthousiast mee kunnen doen met ons Voorjaarsconcert. 

Wij hopen dat hij het ontzettend naar zijn zin heeft bij ons. Wij zijn in 

ieder geval blij met hem. 

 

Projectlid wordt officieel koorlid. 

En dat is natuurlijk Rinus Gjaltema. Rinus we zijn natuurlijk heel blij dat je 

weer op het “oude” nest teruggekeerd bent. Ik hoop dat we nog lang van je 

kunnen genieten. Welkom weer bij de club. 

 

De agenda van 2022 

❖ 05 juli ( dinsdag) Laatste repetitie 

❖ 11 juli ( maandag) Generale repetitie trouwdienst in Katwijk. 

❖ 14 juli (donderdag) Medewerking trouwdienst Eline en Aldert. 

❖ 30 augustus ( dinsdag) Start nieuwe seizoen. 

❖ 24 sept (zaterdag) Korenfestival Uitgeest. 

❖ 08 oktober (zaterdag) Bazaar. 

❖ 17 december (zaterdag) Kerstconcert in de Agathakerk met combo. 

 

 

Geschreven door Trudy 
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Yolanda Gorter 17 juni 2022 25 jaar koorlid Songs for You 

 

Yolanda had helemaal niet verwacht dat het 

alweer 25 jaar geleden was dat zij lid werd van 

ons koor.  

Wel zei Yolanda toen er aan haar gevraagd 

werd of zij 21 juni op de repetitie aanwezig zou 

zijn:” Dan zou Coby ook 25 jaar koorlid zijn 

geweest, want wij kwamen op dezelfde datum 

samen het koor versterken als officieel lid. 

Maar dat mocht helaas niet zo zijn dat we dit 

jubileum samen konden vieren”.   

 

Yolanda is altijd erg betrokken geweest bij het 

koor. Ook hebben wij altijd erg genoten als 

Yolanda op de laatste avond van het seizoen 

optrad voor ons, samen met Betsy Koeten, 

Inger Roschar en Jenny Piëst als de Soprana’s.  

En tijdens de koorreizen wist Yolanda samen 

met Coby de boel altijd goed te vermaken. Op 

de bazaar was Yolanda vaak te vinden in de 

stand van de loterijen.  

 

Zeg het met een bloem 

Yolanda heeft een sculptuur van een bloem 

gekregen, een blijvende bloem die altijd straalt!  

 

Een speciaal geschenk voor speciale mensen. Deze 

bloem is gemaakt door Corry Ammerlaan. 

Betrokkenheid met mens en maatschappij is voor 

haar van grote waarde en dat zal altijd blijven. Dat 

vinden wij van Yolanda ook, heel betrokken bij 

mens en maatschappij. Daarom past dit cadeau zo 

goed bij Yolanda.  
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Uit de PR: uit de krant van het NHD van 11 mei 2022 

 

Met voorjaarsconcert van Songs 

for You zingt koor de stilte weg. 

’Het is onze dikke rode streep onder 

de coronaperiode’ 

 

De stilte wegzingen, dat is het doel 

van het voorjaarsconcert dat het 

Beverwijkse koor Songs for You op 

14 mei geeft.  

Het speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde ’coronastuk’ is zowel 

een afsluiting van de coronatijd als een met oh ja-momentjes doorspekte 

terugblik daarop. 

„Het zijn klassieke melodieën, maar er zit ook iets swingends in”, zegt 

Aldert Fuldner, de dirigent van het koor en componist van het coronastuk 

met de titel ’Wij zingen de stilte weg’. „Het gaat ook niet specifiek alléén 

over corona. Er zit bijvoorbeeld ook een deel in met allemaal losse woorden 

als ’aerosolen’, ’wappies’ en ’raamvisite’. Het zijn woorden die je op zeker 

moment tijdens de coronacrisis heel veel hoorde.” 

 

Coronawoordenboek 

De Heemskerkse dirigent begon aan het stuk in het voorjaar van 2020, in 

eerste instantie als tijdverdrijf tijdens de eerste lockdown. „Ik kon in die 

periode niet werken, maar ik wilde wel iets maken. Online heb ik gezocht 

naar gedichten en teksten die mensen over corona schreven. Ik vond ook 

een coronawoordenboek. Dergelijke teksten en woorden heb ik als 

inspiratiebron gebruikt voor dit muziekstuk.” 

Het bestuur van het koor was direct enthousiast over het idee. Destijds 

kon niemand weten hoe lang de opvoering op zich zou laten wachten. „Het 

doel was zo snel mogelijk optreden”, aldus Fuldner. „Maar uiteindelijk heeft 

het twee jaar geduurd. Nu is het onze dikke rode streep onder de 

coronaperiode.” Hij verwacht dat de teksten in het muziekstuk op veel 

herkenning van het publiek kunnen rekenen. 
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 „Er zit bijvoorbeeld een stukje 

in over de uitvaarten die heel 

klein gehouden moesten worden: 

’Proost op mij als het weer kan’. 

Dat las ik ergens en vond ik erg 

mooi.  

Er zit gedragen muziek onder 

dat deel.”  

Ook het veelgehoorde mantra 

’Alleen samen krijgen we corona onder controle’ mocht natuurlijk niet 

ontbreken in het stuk. „Daar zit een melodie bij die je de volgende dag nog 

onder de douche staat te zingen”, voorspelt Fuldner. „Het wordt zeker niet 

alleen maar zwaar.” 

 

Dirigent Aldert Fuldner schreef het muziekstuk ’Wij zingen de stilte weg’ 

voor het Beverwijkse koor Songs for You 

 

Losse liedjes 

Het voorjaarsconcert heeft de naam ’Wij zingen de stilte weg’ en bestaat 

uit twee delen. Het ruim drie kwartier durende coronastuk wordt voor de 

pauze opgevoerd. In het tweede deel worden veel losse nummers gezongen 

uit het repertoire van het deel, en wordt ook stilgestaan bij vrijheid. Dat 

gebeurt middels twee liederen die verwijzen naar de situatie in Oekraïne, 

maar bijvoorbeeld ook met het lied ’Alles wat ademt’ van Rob de Nijs. 

 

Tijdens het concert wordt het koor muzikaal ondersteund door 

professionele muzikanten van het Holland Symfonie Orkest. Sabine Kirsten 

is de soliste op deze avond. 

 

Afgelopen oktober konden de repetities van start gaan, alleen om na zes 

weken alweer te worden stilgelegd wegens een lockdown. Met filmpjes en 

ander online oefenmateriaal konden de koorleden in hun eigen huizen wel al 

met het stuk aan de slag. 
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Songs for You heeft 

105 leden die niet 

alleen uit Beverwijk 

komen, maar ook uit 

onder meer Uitgeest 

en Velserbroek. „Het 

is een koor met heel 

veel saamhorigheid”, 

zegt voorzitter Nico 

Zuurendonk.  

„Veel leden zien elkaar ook privé en helpen elkaar als er iemand ziek is of 

vervoer nodig heeft.”  

Een paar extra heren kan het leden nog wel gebruiken. „We zijn op zoek 

naar mannenstemmen.” 

 

Van en voor de leden 

 

Terugblik van Anneke Metselaar 

Het liedje wat in mijn hoofd zit, zelfs als ik aan 't zwemmen ben is: "Neem 

me mee, als je mijn naam noemt"....I 

k heb het de hele zondag nog gezongen. Ook tijdens het baantjes trekken.. 

  

Dit is ook 't nummer dat we gezongen hebben bij het graf van Coby, 

voorafgaand aan het concert. Het moment van bloemen neerzetten en de 

kaarsen aansteken bij Coby, met ons groepje 2e sopranen, vond ik zo 

bijzonder en waardevol. Dit lied zongen we tijdens het concert natuurlijk 

ook speciaal voor alle leden niet er niet meer bij waren.. ik zag hier en daar 

de nodige tranen vloeien...Coby, Henk, El en Annelies zullen voor altijd 

onderdeel uitmaken van SfY. 

  

Wat hebben we toch een mooi en bijzonder koor. Ik ben blij en dankbaar 

dat ik hier onderdeel van uit mag maken! 

 

Groetjes, Anneke 
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Nog steeds een beetje stil... 

 

Ons eerste concert weer na zo'n lange tijd en ik ben er nog steeds van 

onder de indruk. 

 

Mede ook door de reacties later van mijn eigen familie, vrienden, een oud-

lid en leden die helaas niet mee konden zingen, maar wel naar het concert 

zijn gekomen. 

 

Ikzelf was ook even bang dat ik niet mee kon zingen tijdens het concert. 

Na een aantal lockdowns, waarbij ik mijn zaak heb moeten sluiten en 

uiteindelijk ook besmet ben geraakt met het coronavirus, moest ik nu alle 

zeilen bijzetten en kon ik vaak niet naar de repetities komen.  

 

Heel fijn dat ik dan wel de livestreams heb kunnen volgen en veel vrije tijd 

heb besteed aan het instuderen van de muziek en tekst. Ik ben dan ook erg 

blij dat ik toch mee kon doen. Het is nu wel even alles laten bezinken, waar 

we zo naar toe geleefd hebben is dan weer voorbij. Het is echt zo'n after-

party gevoel, maar wel een heel voldaan gevoel. 

 

Mijn grote dank aan iedereen die dit mogelijk hebben gemaakt! 

 

Muzikale groet, 

Sandra de Jong 
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De stilte is weg! 

Door omstandigheden heb ik de repetities in de afgelopen 2 maanden over 

moeten slaan. Dat kon even niet anders, maar wat keek ik uit naar het 

concert van 14 mei! Het leek me ook wel eens leuk om in de kerk te zitten 

en zo alles te horen en te zien. 

Met mijn moeder (Corry Baijense, voor velen geen onbekende) zat ik 

verwachtingsvol en keurig op tijd in de kerk, we hadden prima plaatsen 

gevonden. 

We hebben ontzettend genoten (en hier en daar zachtjes meegezongen)!  

Het was gewoon allemaal prachtig: het koor, het programma, het orkest, de 

sopraan, de hele sfeer: fantastisch; wat ons betreft een avond met een 

sterretje! 

Hadden wij dan misschien ook nog min- of verbeterpuntjes? Nou, de koffie 

was niet te drinken (maar de wijn des te beter). Het orkest klonk af en toe 

te hard waardoor het koor niet altijd even goed uit de verf kwam (met name 

bij het Elegia vond ik dat zelfs storend). En de teksten waren niet altijd 

even goed verstaanbaar (dit hoorden we van meerdere mensen uit de kerk). 

Hoe dan ook: mijn moeder en ik hadden een heerlijke avond en Aldert mag 

weer trots zijn, niet alleen op zichzelf maar ook op ons koor. 

Mooie bijkomstigheid: jullie hebben ook mijn stilte weg gezongen, waarvoor 

dank.  

Het begint bij mij weer te kriebelen: ik ga gewoon weer tijd maken voor de 

repetities en kom de eerste alten binnenkort weer versterken. Tot gauw! 

Edith Gorter 
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De stilte kwam....  

 

Ja, veel geoefend en natuurlijk heel veel zin om met het hele koor in de 

Agathakerk te staan. De repetitie s'middags geweldig wat een geluid en 

weer een super ervaring om met solist en orkest een geheel te krijgen. Vol 

goede moed mee naar Gladys om daar een hapje te eten en om ons om te 

kleden. 

 

Wat er daar gebeurde met mij in een sneltreinvaart was ongelofelijk,  van 

een beetje niet lekker tot ...... ik weet het niet. Na een uurtje toch de 

beslissing genomen om ( vlak voor aanvang) toch snel naar huis te fietsen. 

Bijna huilend van ellende toch thuis gekomen (dan is Heemskerk in een keer 

ver). Gelijk naar boven waar Rob mijn man al in bed lag met buikgriep (ja 

dat weten wij nu) zal jullie verdere details besparen . 

 

Het is nu woensdag en wij zijn voor het eerst echt weer uit bed en beginnen 

weer wat te eten, (een ding is wel fijn het scheelt heel wat gewicht haha). 

De muziek heeft alle dagen in mijn hoofd doorgeklonken en ik weet zeker 

dat het een super optreden was (alleen de repetitie was al een kaartje 

waard).  

 

Aldert, jij bent een tovenaar met noten en ik hoop nog vele jaren met het 

koor van je te genieten, 

 

Gerry 
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De Nieuweling 

Hoi, ik ben Bram Slaager – die nieuwe bij de bassen! 

Recent ben ik van start gegaan bij Songs For You na al een paar jaar gedacht 

te hebben: “wellicht moet ik eens gaan kijken bij dat koor”. Mijn partner 

las een oproep op Facebook en zo liep ik op een mooie dinsdagavond naar de 

Vredevorstkerk om eens te gaan kijken. 

Ondertussen zing ik een aantal weken bij de bassen mee met liederen die 

deels eenvoudig in te studeren zijn, maar sommige liederen zullen nog wel 

de nodige tijd kosten. De opgedane koorervaring uit het verleden helpt 

gelukkig wel om de muziek snel genoeg eigen te maken. 

Wat mij opvalt zo in die afgelopen weken is dat er een fijne positieve 

atmosfeer is op de repetitie avonden. Dat is vaak tekenend voor de 

saamhorigheid en samenwerking tussen de leden, de dirigent en andere 

betrokkenen. Dat is een compliment voor u allen. 

Daarnaast wil ik een groot compliment geven aan alle vrijwilligers die ook 

bij Songs For You onmisbaar zijn. Zonder de tomeloze inzet van deze 

mensen is een organisatie zoals het koor nergens.  

Dit was ook goed merkbaar voorafgaand en tijdens het concert waarin ik 

zaterdag 14 mei ook een toontje mee mocht zingen. Een mooi concert en 

positieve terugkoppeling van het publiek was het resultaat. Voor mijzelf 

bevestigt dit dat ik een leuke plek heb gevonden in een fijn koor, iets om 

op verder te bouwen. 

Ik wens u allen nog veel 

mooie noten op uw zang toe! 

Bram 
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Wat gaat er nu door je hoofd? 

 

Een goeie vraag na een intensieve en vooral spannende tijd. Waarom 

spannend? Ach ja, na twee en een half jaar weer een concert. Hierbij 

kwamen vooraf in het bestuur veel vragen; verkopen we wel genoeg kaarten, 

wil het publiek wel weer komen en wat willen de leden? Best spannende 

vragen die je pas na het concert kunt beantwoorden. Zelf kijk ik terug op 

een prachtig concert, we hebben het mooie Coronatorium gezongen wat 

menigeen in de zaal een geweldig stuk vond. Samen met het orkest was het 

een prachtig geheel.  

Na de pauze waren de liedjes wat populairder maar waren zeker 

toepasselijk voor deze tijd en dan denken we aan de oorlog in Oekraïne . 

Al met al een zeer geslaagd concert met een mooie medewerking van het 

Holland Symfonie Orkest en Sabine Kirsten maar ook niet te vergeten het 

mooie uitlichten van de kerk hetgeen verzorgd werd door M-Sound. Dit alles 

hadden we niet kunnen organiseren zonder de grote gastvrijheid van het 

team van de Agathakerk. Net als in mijn afsluiting wil ik iedereen die het 

concert mogelijk gemaakt hebben enorm en nogmaals bedanken voor de 

inzet en medewerking.  

Een concert organiseren blijft een spannend geheel en geeft een 

behoorlijke druk op de bestuursleden. Er moet veel geregeld worden achter 

de schermen en elk detail wordt via een draaiboek besproken zodat er niets 

vergeten wordt. Zodra het draaiboek ingevuld is volgt er een 

informatiebrief aan de leden met alle benodigde info zoals plaatsen en 

tijdstippen. Kort voor het concert komen er veel vragen en opmerkingen 

vanuit de leden op ons af zoals; “kan dit niet anders” en “waarom is dit zo 

geregeld”?  

We begrijpen dat zaken niet altijd geregeld worden zoals je zelf zou willen 

zien maar wij kunnen het helaas niet iedereen volledig naar de zin maken. 

En als ik naar het geheel kijk hoe dit concert verlopen is zijn we weer 

tevreden en gaan we ons opmaken voor het kerstconcert. 
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Een week na het concert ben ik op vakantie gegaan met een moe maar 

voldaan gevoel. Tot twee weken na het concert gonsden diverse liederen de 

hele dag door mijn hoofd en het gekke is; alles uit mijn hoofd…….. 

Zoals de eerste zin luidt; “ wat gaat er nu door je hoofd”, heb ik hierboven 

beschreven wat er door mijn hoofd is gegaan in de dagen na het concert en 

heb ik weer zin om samen met jullie toe te werken naar het kerstconcert. 

Groetjes, Nico 

Samen muziek maken 

 

Beste zangmaatjes ,  

  

Wat heb ik genoten van het  samen muziek maken . 

Dat we de muziek vorig jaar kregen was het  voor ons een droevige tijd en 

de mooi gecomponeerde muziek met rake teksten kon ik niet zonder tranen 

zingen. Wat ik ook probeerde het lukte niet . 

 

Ik heb zelfs Aldert gemaild dat het het hem niet ging worden …..  

Ik kreeg een een lieve mail terug waar ik mij gesteund voelde en dat het 

voor meerdere mensen ook moeilijk was . Gaande weg lukte het steeds 

beter en met het concert heb ik het droog kunnen houden . 

De nummers uit ons hoofd leren was nog wel een dingetje en het grappige 

is wel dat ik gister op weg naar AZ op de fiets alles uit mijn hoofd zat te 

zingen . Grrrrrrr 

 

Aldert wat ben je een top dirigent en helemaal  als we een concert hebben,  

je bekt alles mee en geeft alles perfect aan . En ook alle mensen achter de 

schermen mogen niet vergeten worden   “Bedankt“ 

We hebben de stilte met volle overgave weg gezongen.  

Op naar ons volgende muzikale  Samenzijn .  

  

Groetjes, 

Monique 1 ste sop  
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Concert 14 mei St. Agathakerk, Beverwijk 

Eindelijk was er dan weer een concert van Songs for You na een lange 

periode van stilte door de corona pandemie en de gevolgen daarvan. Daarom 

ook de titel: “We zingen de stilte weg” 

Het 1e gedeelte voor de pauze werd geheel gevuld door een stuk door Aldert 

samengesteld, waarbij hij zowel de teksten schreef als de muziek 

componeerde. Ik was dus heel erg benieuwd hoe dit zou klinken.  

Uiteraard had ik van Yolanda wel wat gezien en gehoord, maar het geheel? 

Extra uitdaging voor deze uitvoering, behalve een eerste optreden na een 

hele lange tijd, was natuurlijk het ontbreken van een viertal koorleden, die 

in de afgelopen twee jaar zijn overleden. Dat voelde speciaal op deze avond  

als een enorm gemis.  

De teksten, over het algemeen redelijk goed te verstaan, hadden door de 

gebeurtenissen van de afgelopen periode voor de koorleden een emotionele 

lading, moeilijk om dan geconcentreerd te blijven zingen. Zeker het stuk  

“in hoop en vertrouwen” droeg hiertoe bij. De tekst, deels geïnspireerd op 

het Bijbelboek Prediker gaf mooi weer hoe we de afgelopen periode zijn 

doorgekomen. Indrukwekkend vond ik het Kyrie en Gloria, niet alleen 

prachtig gezongen, maar door de begeleiding van het Holland Symfonie 

Orkest ook heel sfeervol uitgevoerd.  

De bijdrage van Sabine Kirsten verhoogde die sfeer nog; wat een volume, 

wat een stembeheersing, schijnbaar moeiteloos en wat een fijne 

verschijning om naar te kijken.  

Ik maakte op deze avond kennis met een heel andere Sabine: zij speelt en 

zingt nl. ook regelmatig bij mijn moeder, die in een verpleegtehuis in 

Alkmaar verblijft en waar Sabine voor de bewoners een muziekochtend 

verzorgt. Er worden dan oude, bekende liedjes gezongen en de bewoners 

worden uitgenodigd mee te zingen en ook mee te musiceren, heel bijzonder 

! 
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Na de pauze een mix van voor mij bekend repertoire, maar ook een aantal 

nieuwe nummers. Ik was verrast door “Echoes in the rain” van een van mijn 

favoriete artiesten Enya en het ingetogen gespeelde Palladio, ook 

opgenomen op de CD van Delta Airlines met andere nummers van Karl 

Jenkins, waar ik als eens eerder over heb geschreven.  

Ik was ook heel erg benieuwd naar The Mansions of the Lord. De 

dinsdagavond gebruik ik vaak, bij afwezigheid van Yolanda, om een film te 

kijken. Toen ze aan het einde van de avond binnenkwam, was net de 

aftiteling van de film “We were soldiers” bezig, waarbij dit nummer ook 

werd gezongen. De film gaat over het begin van de oorlog in Vietnam, 

waarbij de achtergebleven partners thuis in spanning het goede, maar heel 

vaak het slechte nieuws afwachten.  

Het werd o.a. ook gezongen bij de begrafenis van Ronald Reagan. Het 

inspireerde Yolanda gelijk een berichtje te sturen naar Aldert of we dit 

ook niet eens zouden kunnen zingen. Het was echter bij hem al bekend. De 

opstelling van beide trompettisten, waarbij de 2e trompettist een soort 

echo speelde van de tonen van de 1e trompettist, maakte het nog mooier. 

Persoonlijk vond ik de delen uit “Les Miserables” wat lang en je kon merken 

dat het koor na een hele middag repeteren en een lange concert vermoeid 

raakte. Het werd een beetje rommelig. 

Al met al heb ik bijzonder genoten van deze 

prachtige avond. Onvermeld mag zeker niet 

blijven de fraaie verlichting. Wat jullie als 

koorleden niet konden zien was ook de 

prachtige belichting van de koepels achter het 

koor, die zorgde voor een prachtige uitstraling.  

Wat een heerlijke avond, wat een geweldig koor 

en hopelijk blijft de stilte nu ook definitief weg 

en hoor ik snel weer meer van SfY !! 

Fred Gorter 
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Wat gaat er door het hoofd van Trudy na het concert van 14 mei. 

Moe maar voldaan. Wat waren mijn taken. 

Wat een organisatie om een concert voor elkaar te krijgen. En heel vaak 

lopen de zaken niet zoals je verwacht dat ze moeten lopen.  Laten we 

beginnen bij de PR om een concert in de belangstelling te brengen. Voor een 

aantal jaren geleden stuurde je een persbericht gratis naar verschillende 

kranten. Er zijn waren in het verleden zelfs twee zondagskranten, die al 

niet meer bestaan. De kranten hebben het ook moeilijk, dus er was een 

weekkrantje dat geld vroeg om het te plaatsen. Dat doen we maar even niet. 

Dan maar vragen wat een advertentie kost in het NHD.  Een kwartpagina 

kost al bijna 500 Euro.  

 

Toen kwam ik op een idee. Een aantal jaren geleden had ik het genoegen om 

in de krant te komen met mijn gitaartje geschreven door Gwendelyn Luijk 

met de rubriek op vrijdag: “Ik geef het stokje door aan”.  Ik dacht: Ik ga 

het gewoon proberen. Niet geschoten is altijd mis.  

 

Ik schreef de redactie aan met de vraag of Gwendelyn een interview af 

wilde nemen van de dirigent en de voorzitter. Zij kan zo leuk schrijven, 

schreef ik naar de redactie. Al heel snel kreeg ik bericht van Gwendelyn en 

zij kon zich nog herinneren dat wij samen op mijn kamertje boven aan het 

zingen waren en de grootste lol hadden. 

Op de repetitie kwam zij om 19.00 uur een interview afnemen met Aldert 

en Nico. Ook schoot zij een flink aantal foto’s. 
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Elke dag keek ik in de krant en werd echt een beetje ongeduldig. Ik appte 

Gwendelyn wanneer het interview in de krant zou komen, want het concert 

kwam steeds dichterbij.  

Ik ben afhankelijk van de redactie, appte ze mij terug.  

 

Tot grote vreugde stond er op de voorpagina de volgende dag groot nieuws 

met een aankondiging van ons concert. Simone in het groot voorop, net alsof 

zij de soliste was op ons concert. Dat was lachen.  

Maar op de regio pagina stond er zo’n mooi interview zoals we nog nooit in 

de krant hebben gestaan. Ik heb Gwendelyn bedankt voor het prachtige 

interview dat zij voor ons gemaakt heeft. 

 

Tegenwoordig gaat de PR veelal digitaal. De koorleden hebben erg hun best 

gedaan om de persberichten en de poster zoveel mogelijk te delen onder 

hun vrienden en bekenden. 

Dus als iemand zegt: Ik heb nog helemaal niets in de krant gezien? Dat kan 

kloppen, want ook wij zijn erg afhankelijk van de redacties of ze een artikel 

willen plaatsen en of er plek voor is. Of…….je moet je portemonnee 

opentrekken. Dan weet je zeker dat er iets in komt te staan. 

Er komt ook niet zomaar een recensent terwijl je daar om gevraagd hebt. 

Er zijn er niet zoveel en er is de omgeving veel te doen waar ze naar 

toegestuurd kunnen worden. 

Ook zijn er berichten naar de radio gestuurd. Maar ook daar heb ik niets 

van vernomen. 

Ook de posters worden niet overal meer geaccepteerd in de winkels. 

 

Dan het verhaal van de herenpakken. Het leek wel of het gouden pakken 

zouden worden.  

Ik ben we er wel driekwart jaar mee bezig zijn geweest. Ik ben vier keer 

bij C& A geweest. De laatste keer was Ton met mij mee. Heel duidelijke 

afspraken gemaakt met mevrouw de manager. Ik had er een verslag van 

gemaakt. Toen kwam corona om de hoek kijken.  
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Na deze periode ging ik met verslag en al naar Beverwijk om definitieve 

afspraken te gaan maken, maar puntje bij paaltje stelden deze gemaakte 

afspraken niets meer voor. De heren moesten allemaal maar online de 

pakken gaan bestellen. 

Toen stelde Nico voor om bij Gents te gaan informeren. Heel enthousiast 

stelde de verkoper voor om zelf naar de Vredevorst kerk te komen om de 

heren de maat op te nemen. Dat was eind februari. En het duurde en duurde 

maar. Ik maar bellen en mailen. Er was personeelsgebrek en de aanlevering 

duurde langer door de oorlog etc.  

 

Maar eindelijk op de generale repetitie hing daar een gedeelte van de 

pakken. Op vrijdagmiddag, een dag voor het concert, bracht, de post nog 

twee dozen bij mij thuis met een restant van de broeken en jasjes. Snel 

Bram, Jan en Ton gebeld om de broeken op te halen. Voor klaas was er ook 

een pak. Ik Klaas gebeld en die was toevallig bij Stijntje op visite. Ik met 

twee pakken snel naar Stijntje. “Die is ook voorzien”, dacht ik nog. Jan 

Metselaar had een te kleine broek gekregen, dus die moest weer 

teruggestuurd worden.  

 

En nog heeft niet iedereen zijn pak. De witte overhemden komen pas in juni.  

Ook bestelde ik 35 zilveren strikken. Op de rekening stond netjes “zilveren 

strikken”. 

Ik deed de doos open en tot mijn verbazing zaten er 35 oranje strikken in 

de doos.  

Het was natuurlijk vlak voor Koningsdag.  Maar ook dat kwam weer op zijn 

pootjes terecht. 

 

Dan moesten er nog chocolaatje gekocht worden voor de vrijwilligers van 

de Agathakerk. Ik pakte ze netjes in folie met een mooie strik er omheen. 

Ingrid had de kaartjes gemaakt. We worden altijd heel gastvrij ontvangen 

in de Agathakerk. En het is heel fijn om te zien dat de mensen heel verrast 

zijn als zij iets van Songs for You ontvangen als bedankje. Dat doet je goed. 
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Wat doe ik verder. 

Ik regel het orkest en de soliste en stel contracten voor ze op.  

Uitnodigingen sturen naar donateurs, familie van Aldert, bevriende koren 

en burgemeesters. Maar het valt mij tegen dat er nooit een burgemeester 

of afgevaardigde te zien is. Dan beantwoord ik nog mailtjes van koorleden 

die een vraag of opmerking hebben. Ik stel de infobrief voor het concert 

samen en verstuur ze naar de koorleden. Ook leg ik contact met mensen van 

de EHBO. Ik fiets regelmatig naar Printerette om de posters, de banners 

en andere informatie voor het koor op te halen. En zo zijn er nog vele taken 

die gedaan moeten worden om een concert tot stand te brengen. Maar ook 

de andere bestuursleden, hebben veel te doen. Ik doe dit niet alleen. 

Maar ook wil ik vermelden dat er veel koorleden zijn die hun handen uit de 

mouwen hebben gestoken. 

Het is een hele opsomming van taken die leuk zijn om te doen, maar soms 

denk ik wel eens: Zouden de koorleden wel weten wat er achter de schermen 

allemaal gedaan wordt om alles op rolletjes te laten lopen...... 

 

Geschreven door Trudy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kwam allemaal nog goed met de pakken.... 

Ook zonder strik zag het er perfect uit! 
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Leuk om te lezen 

 

Ralph Vaughan Williams  

 

Ralph Vaughan Williams heeft 

voor zijn liederencyclus de songs 

of travel gedichten van Robert 

Louis Stevenson op muziek 

gezet.  

Stevenson schreef voor 

verschillende tijdschriften 

beschouwingen en korte 

verhalen. Hij maakte naam met 

het eerst als feuilleton  

en later als boek uitgegeven 

zeerovers verhaal Schateiland. 

  

Zowel zijn avonturenromans als de romantische en horrorverhalen tonen 

een grote psychologische diepgang. Met Stevensons vroegste werken werd 

hij een van de pioniers in het schrijven van de 19e-eeuwse 

reisliteratuurStevenson beschreef in zijn beroemde psychologisch getinte 

roman The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde beelden over identiteit- 

en gedragswisselingen die een enorme invloed hebben gehad op het 

schrijven over deze thematiek. Stevenson zou zijn inspiratie voor het 

schrijven van dit verhaal geput hebben uit een personage in zijn droom, die 

omwille van de verhaallijn een merkwaardige dualiteit had aangenomen, hij 

was niet alleen een verdienstelijk schrijver maar heeft ook veel gedichten 

gemaakt. 

 

Stevenson was een zeer bereisd en avontuurlijke persoon hij bezocht veel 

tropische oorden, en besloot om op Samoa te gaan wonen en een huis te 

laten bouwen. Hij probeerde zijn vrouw over te halen om in de periode van 

de bouw in de natuur in een tent te gaan wonen en schreef om haar over te 

halen het volgens gedicht: 
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The Roadside Fire 

I will make you brooches and toys for your delight 

Of bird-song at morning and star-shine at night, 

I will make a palace fit for you and me 

Of green days in forests, and blue days at sea. 

I will make my kitchen, and you shall keep your room, 

Where white flows the river and bright blows the broom; 

And you shall wash your linen and keep your body white 

In rainfall at morning and dewfall at night. 

And this shall be for music when no one else is near, 

The fine song for singing, the rare song to hear! 

That only I remember, that only you admire, 

Of the broad road that stretches and the roadside fire. 

 

Een kampvuur op ons pad 

 

Ik zal broches voor je maken en speelgoed vol van pracht 

van het vroege lied van vogels en van sterren in de nacht,  

ik bouw een mooi paleis dat is bestemd voor mij en jou  

van groene dagen in het bos en zeedagen blauw. 

Ik zal het eten maken, en jij sluit het gordijn,  

de rivier strooit zijn schittering en de brem bloeit ragfijn.  

En jij wast je linnengoed, verzorgt je schoonheid trouw 

bij de regen in de ochtend en bij nachtelijke dauw. 

En als er niemand luistert is dit ons eigen lied,  

dat alleen ik onthouden zal, dat alleen jij geniet!  

Een lied om zacht te zingen, een zeldzaam mooie schat,  

van de wijde wegen vóór ons en een kampvuur op ons pad. 

Ook dit gedicht is weer meesterlijk vertaald, 

Niet woordelijk, maar het geeft de sfeer zeer goed weer 
 

Ben 
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Recept 

 

Zomerse spaghetti voor 4 a 5 personen 

Voor de saus 

2 uien, doosje champignons, 

plak ham, plak pork of boterhammenworst, 

4 ons rundergehakt, 2 teentjes knoflook of 1 

theelepeltje knoflookpoeder, 

2 blikjes Delmonte tomatenpuree, 

5 a 6 verse blaadjes Basilicum ( of gedroogde, 

neem dan 2 eierlepeltjes), 3 eierlepeltjes 

paprikapoeder, 

1 eierlepeltje Engelse kerrie, 1 theelepel Whorchester saus 

½ theelepel pepersaus, ½ theelepel cajene peper 

Peper en zout naar smaak 

 

Voorbereiden 

Snij de uien in kwarten en in dunnen ringen. Snij de champions in plakjes * 

TIP: doe dit eens met een eiersnijder. Ham en pork in dobbelsteentjes 

snijden.Basilicum zeer fijn snijden. Teentjes knoflook pellen 

 

Saus 

Doe de tomatenpuree in een kom en maak er met 4 / 5 blikjes warm water 

en mooie saus van. Doe de rest van de ingrediënten er in en roer het door. 

(evt. met knoflookpoeder) 

 

Bereiden 

Bak de champignons (niet bruin) in een hapjespan en doe de ui erbij tot ze 

glazig zijn. Haal alles uit de pan en rul de gehakt samen met de geperste 

knoflook. Doe de ham, pork, champions en ui er weer bij. Voeg nu ook de 

saus toe en laat het geheel op zacht vuur warm worden. Kook de spaghetti 

en serveer de saus apart. Zet een lekkere geraspte Parmezaanse kaas op 

tafel voor er over heen. 

Voor de laatste x Kook Joop 
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Puzzel 

DOOLHOF (Links beginnen) 

 

Oplossing Cijfer vierkant vorige uitgave 
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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 

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 
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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      

  sofytje4u@gmail.com  

  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!! 
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