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Uit de redactie

Een nieuw zangjaar begint voor mij tegelijk met het nieuwe jaar van de
scholen, ná de zomer. Je zou zeggen, een nieuw jaar begint toch bij
oud&nieuw? Maar de eerste dagen na vakantie op kantoor na de
zomer heeft toch een gevoel van een nieuwe start.

En zo zie ik eigenlijk ook in mijn dagelijkse leven het begin van een
nieuw jaar echt pas na de zomer. De tijd vol gezelligheid, buiten zijn,
vakantie, lange dagen vol licht en warmte zijn voorbij. Nu komt de
terugkeer van de donkerte in de avond. Opeens je fietslichtje aandoen
als je van koor afkomt, toch even dat jasje aandoen en net even wat
moeilijker wakker worden in de ochtend.

Afgelopen zomer was voor velen een verademing na een lange
periode vol annuleringen, verlies en radeloosheid. En dat was voor
iedereen anders. Daarom heb ik voor dit Sofytje aan een aantal van
jullie een momentje van geluk gevraagd. “Hoe heb jij deze zomer dat
kleine geluk beleefd?” De antwoorden van een aantal leden vind je
verderop in dit vernieuwde Sofytje. Het bracht mij veel warmte en geluk
om jullie te zien genieten aan de herinnering van de kleine mooie
geluksmomenten.

Want hoe droevig ook verlies van wat is geweest kan zijn, alle
herinneringen aan de fijne momenten leven ook voor altijd met ons
mee. Net als onze eerste concert net voor de zomer, iets wat we voor
altijd in onze harten sluiten.

Heel veel leesplezier in dit vernieuwde Sofytje!

Naomi en Sigrid
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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!



Van de voorzitter

Beste koorleden,

Ons nieuwe zangseizoen is alweer in volle gang. We hebben een
warme en droge zomer achter de rug en we maken ons op voor een
somber en nat jaargetijde. We vinden het najaar, de herfst en winter
altijd een moeilijke tijd. Alles is grijs, grauw, kil en koud maar ondanks
dat hebben we een hartverwarmend concert voor de boeg en wel op
17 december aanstaande. Ons traditionele kerstconcert in de
Agathakerk!

We hopen dat we kerk weer vol krijgen en dat we beter uit de kosten
komen dan ons afgelopen concert. Doordat we niet voldoende kaarten
hebben verkocht heeft dit concert ons veel geld gekost, het was het
dubbel en dwars waard maar grote verliezen zijn nooit leuk. Wellicht
helpt het als je in je omgeving alvast een visje uitgooit en probeert om
mensen in je omgeving te enthousiasmeren.

De hoge kosten hebben ons ook aan het denken gezet, de
inkooprekeningen waren fors hoger dan voorheen. Net als ieder gezin,
bedrijf of andere verenigingen zullen ook wij goed op onze inkomsten
en uitgaven moeten letten. Alles wordt duurder en betekent dat wij op
alle uitgaven, waar we invloed op hebben, zullen kijken of het minder
kan zonder dat de kwaliteit minder wordt.

Zeker tijdens een concert wordt er op de uitgaven gelet maar ook bij de
repetities. Een kwartiertje korter zingen wil niet meteen zeggen een
reductie op de contributie. Waarom eigenlijk niet? Ik zal jullie vertellen
dat wij vanaf maart jl. € 3,- per avond meer betalen aan de
Vredevorstkerk voor de energiekosten maar ook een huurverhoging
van ongeveer 25% is aangekondigd. Je snapt dat wij een en ander
4



moeten doorrekenen en dan hopen wij dat we geen ingrijpende
maatregelen hoeven te nemen ten aanzien van de contributie. Hierover
later meer.

Voor jullie ligt een nieuw, fris Sofytje dat gemaakt is door de nieuwe
redactie. Leuk om weer te lezen en alle ellende van het dagelijks leven
even op de achtergrond te laten verdwijnen. We maken er een mooi
najaar van en we gaan ons opmaken voor een fijn en mooi
kerstconcert.

Met vriendelijke groet,

Nico Zuurendonk
Voorzitter

Uit het secretariaat

Op dinsdag 30 augustus zijn we weer heerlijk gestart met de repetities.
Er waren nog niet zo veel koorleden, want er was nog een aantal
Sofisten met vakantie. Maar zo langzamerhand wordt de zaal weer
steeds voller.

Rabo-Clubsupport 2022
Ook hebben we ons weer ingeschreven voor de Rabo-Clubsupport
2022. Ik ben reuze nieuwsgierig hoeveel het stemmen op onze club
heeft opgebracht. Als ik dit schrijf is het nog niet bekend. 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.

Vomaracties
De koorleden die boodschappen doen bij de Vomar kunnen hun “Klant
is Koningkaart” koppelen aan Songs for You. Elke 3 maanden wordt
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het gespaarde bedrag overgemaakt naar Songs for You. De vorige
periode was dat € 30,04 Afgelopen week werd er € 26,73 gestort.
Hartelijk dank voor jullie medewerking voor Songs for You.

Regelmatig wordt er gevraagd naar de code van de Vomar. Deze code
is SOBE2021.
Nu werd ik er ook op attent gemaakt dat je bij € 15,- boodschappen
een munt krijgt. Deze campagne staat los van je Klant is Koning-kaart.
Iedereen kan stemmen op zijn of haar favoriete club als je in het bezit
bent van één of meerdere clubmunten. Breng uiterlijk zondag 9
oktober via vomar.nl/clubmunt een stem uit op onze club.

Sponsor kliks
Wie heeft er nooit iets gekocht bij Bol.com, Zalando of Wehkamp? Wie
heeft er niet eens een hotel geboekt via booking,com? Iedereen! En
dat is waar Sponsorkliks om de hoek komt kijken. Als je bij iedere
online aankoop eerst even naar de website van Sponsorkliks gaat,
druppelt het sponsorgeld langzaam maar zeker binnen, zonder dat het
1 cent extra kost! Zie het overzicht van deelnemende webwinkels. Nog
even wat voorbeelden: Sponsorkliks sponsort je club ook als je een
online fotoalbum maakt, toner bestelt, een telefoonabonnement afsluit,
een reis boekt, een (zorg)verzekering afsluit, een bloemetje laat
bezorgen, noem maar op. En ook belangrijk: het is 100% anoniem,
dus niemand die ziet dat die dure reis van jou is of dat jij degene bent
die voor een kapitaal bij Zalando hebt besteld. Doen dus!!!

Vertrouwenspersoon van Songs for You
De discussie over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik is
natuurlijk erg actueel. Ook binnen de Bond van Zangkoren is hierover
uitgebreid gesproken. Als uitkomst van deze discussie heeft de Bond
voor Zangkoren besloten een vertrouwenspersoon aan te stellen. Het
artikel over de vertrouwenspersoon lees je verderop in dit Sofytje.
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Jubileum van Joke van der Ende en Mieke Kuijper
Ook hadden wij een jubileum te vieren op 1 september en wel van
Joke van der Ende en Mieke Kuijper. Zij waren 25 jaar koorlid. Zij
werden gehuldigd op de repetitie van 13 september 2022. Joke en
Mieke kregen uit handen van onze voorzitter Nico een oorkonde, een
prachtige bos bloemen en een sculptuur in de vorm van een roos. De
gouden roos symboliseert de gewaardeerde inzet en betrokkenheid
voor het koor Songs for You. Beide dames hebben zich zeer ingezet
voor het koor.

Joke is en was altijd bezig met het tellen van de centen tijdens onze
jaarlijkse bazaar. Ook is zij lid geweest van de muziekcommissie Joke
is altijd met muziek bezig en heel trouw met het instuderen van de
muziekstukken. Ook helpt zij daarbij haar koormaatjes. Het is ook een
kritisch koorlid. Ook zet zij zich in, samen met Cees, om de website
draaiende te houden.
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“Waar blijft de tijd”, reageerde Mieke toen ik haar uitnodigde om op 13
september aanwezig te zijn op het koor. Mieke heeft zich op allerlei
gebied ingezet voor het koor. Zij was altijd druk bezig met de bazaar.
Maar ook heeft zij samen met El Schelvis met heel veel enthousiasme
de loterij verzorgd, waar zij altijd op ludieke wijze de loterij wist te
presenteren. In die 6 jaar tijd hebben de dames ruim € 8000,- weten op
te brengen.

Wi� wille� Jok� e� Miek� ha�telij� felicitere� e� w� hope�
da� z� no� lan� bi� on� zulle� blijve� zinge�
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Nieuw in de verhuur

modulair indoor LED wall ROE Black Pearl2 - P2.8

Netstar Audiovisueel | Bingerweg 18-R | 2031 AZ Haarlem
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Nieuwe mannelijke koorleden
We zijn nog steeds op zoek naar mannelijke koorleden.

Weer terug van weggeweest
En dat is Dirk Alders. Dirk, 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.

Maar we zijn ook erg blij dat Betsy na zo’n lange tijd afwezig te zijn
geweest, weer is komen zingen. Betsy reageerde de eerst avond via
de app: “Ik heb enorm genoten en weer heerlijk gezongen”. Betsy,
welkom terug.

Opzeggen lidmaatschap
Helaas heeft Sandra de Jong (1e alt) haar lidmaatschap opgezegd.
Sandra vindt het heel jammer dat zij niet meer kan komen. De reden is
dat Sandra naast haar eigen bedrijf een parttime baan erbij heeft
gekregen in de zorg met onregelmatige diensten. Sandra kan niet
meer naar de repetities komen plus dat ze weinig tijd over heeft om de
muziek in te studeren. Wij willen Sandra heel erg bedanken voor haar
inzet voor het koor.

Geschreven door Trudy

De agenda van 2022

8 oktober (zaterdag) Bazaar in de Agathakerk

17 december (zaterdag) Kerstconcert in de Agathakerk met combo
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Bazaar 8 oktober

Op zaterdag 8 oktober zal van 10.00 – 14.00 uur de BAZAAR van Songs for
You plaatsvinden in een voor ons nieuwe locatie:

De St. Agathakerk aan de Breestraat 93 in Beverwijk

Inmiddels zijn de “kraamhoofden” weer benaderd door de coördinatoren
Esther Zuurendonk & Edward Paap en hebben wij met elkaar overlegd.
Wellicht dat je al benaderd bent door een van deze kraamhoofden met het
verzoek in hun kraam te assisteren. Mocht dat niet het geval zijn of je wilt dit
keer ook een bijdrage leveren (bijvoorbeeld omdat je ‘nieuw’ bent op ons
koor), aarzel dan niet een van hen of ons aan te spreken.

Vanzelfsprekend zijn vele extra helpende handen van harte welkom bij
de voorbereidingen op vrijdag 7 oktober en na afloop van de bazaar op
zaterdagmiddag (na 14.00 uur).

Hulp gevraagd

Extra hulp kan o.a. gebruikt worden bij de kledingkraam (Loes Schram), de
cadeau/sieradenkraam (Edith Gorteraura) en de huishoudkraam (Laura
Zonneveld). Ook bij de voorbereidingen op vrijdag voor de bloemenkraam zijn
extra handjes erg welkom (Anneke Metselaar). Lijkt het je leuk om een
bloemstukje te maken, aarzel dan niet om je aan te melden, ook als je dit nog
niet eerder gedaan hebt. Ook voor de loterij worden nog mensen gezocht die
vrijdag en zaterdag willen assisteren (Nieske Schoo).

Meld je bij de betreffende kraamhoofden of bij de coördinatoren als je dit
jaar ook wilt helpen.

De opzet en indeling van de bazaar zullen grotendeels gelijk zijn aan die van
de laatste bazaar in 2019.
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Wat hebben we nog nodig?

Voor de bloemenstand kunnen de waterdichte potten, schalen en vazen
ingeleverd worden op vrijdagochtend 7 oktober in de Agathakerk vanaf 10
uur. Het liefst zo vroeg mogelijk, aangezien de bloemstukjes diezelfde vrijdag
gemaakt gaan worden.

Voor de loterij vragen we elk koorlid om op dinsdag 27 september en/of
dinsdag 4 oktober één of meer mooie nieuwe cadeaus in te leveren.

Het zou superfijn zijn als je zelf al je cadeau(s) wilt inpakken in doorzichtig
plastic. Dit scheelt héél veel werk op vrijdag voor onze loterij collega’s.

Tijden en inleverpunt

Op vrijdag 7 oktober vanaf 10.00 uur gaan we in de kerk de stands
opbouwen en inrichten. We werken ernaartoe, dat de stands op vrijdag
om 20.00 uur gereed zijn.

We rekenen hierbij op vele helpende handen! Indien er koorleden zijn, die
tijdens de opbouw op vrijdag al iets willen kopen, dan kan dat in overleg met
Esther of Edward.

Details voor spullen inleveren Bazar

Inleveren van spullen kan op: vrijdag 7 oktober van 10.00 tot 20.00 uur.

Je kan daarbij het beste gebruik maken van de ingang aan het
Slangenwegje (achterkant van de kerk)
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Wat mag er ingeleverd worden?
- Goede, bruikbare, mooie en vooral hele spullen. Draagbare kleding

en schoenen die nog voor verkoop geschikt zijn.
- Geen tijdschriften, videobanden en encyclopedieën, wel stripboeken

en l.p.’s.
- Alleen klein-meubelen, geen bedden, kasten, tafels en fietsen, maar

wel kindermeubilair en tuinmeubels. Bij twijfel even overleggen met
Jan Metselaar.

Verder hebben we extra tafels nodig om alle spullen op uit te stallen. Mocht
je in het bezit zijn van een klaptafel of behangtafel en je wilt deze uitlenen,
dan ook graag deze op vrijdag (voorzien van je naam!) in de kerk afleveren.
Ook zijn steekwagens welkom om zwaardere spullen op te kunnen vervoeren.

Op zaterdag worden alle medewerkers verzocht om 09.00 uur aanwezig
te zijn om de laatste hand te leggen aan de inrichting van de stands.

De bazaar gaat om 10.00 open!
De toegang is gratis

Om 14.00 uur sluiten we de deuren.
Dan gaan we met zijn allen de overgebleven spullen opruimen en de kerk en
andere gebruikte ruimtes en het sanitair schoonmaken. Hierbij het dringend
verzoek aan iedereen om zijn/haar steentje bij te dragen. Vele handen maken
tenslotte licht werk!

Waar moeten de overgebleven spullen naar toe?
De overgebleven kleding, schoenen, tassen, riemen, knuffels, gordijnen,
beddengoed, etc. worden om 14.00 uur opgehaald.

De rest wordt volgens afspraak opgehaald door medewerkers van
NOPPES uit Beverwijk.
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Onontkoombaar restafval wordt in zakken gedaan en door zoveel mogelijk
mensen meegenomen voor de eigen kliko of restafvalcontainers. Daarmee
besparen we geld voor huur van een container en verwerking van het afval.

Op voorhand bedanken we iedereen voor zijn/haar bijdrage aan het welslagen
van deze bazaar.

We wensen jullie een hele fijne bazaar toe
en hopen op een mooie opbrengst

De coördinatoren,
Esther Zuurendonk
Edward Paap

Kledingactie

Ook dit jaar is er weer de kledingactie. Uiteraard is nog verkoopbare
kleding van harte welkom op de Bazaar.

Voor de kledingactie kan er het volgende ingeleverd worden:

(Bruikbare) kleding, schoenen (gepaard a.u.b.), laarzen,
tassen en huishoudtextiel (GEEN slaapzakken en kussens)

Gaarne de kleding in afgesloten zakken inleveren

De zakken met kleding e.d. kunnen uitsluitend op vrijdag 7 oktober
tussen 10.00 uur en 20.00 uur ingeleverd worden in de Agathakerk.
Houdt alsjeblieft deze zakken met kleding gescheiden van kleding die
je wilt inleveren voor de Bazaar.

In de Agathakerk zal duidelijk worden aangegeven waar deze zakken
geplaatst kunnen worden. De zakken met kleding e.d. voor de
kledingactie worden zaterdag 8 oktober opgehaald.
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Van en voor de leden

Geluksmomentjes. Soms zijn ze superklein zoals een zonnestraaltje door een
druppel zien schijnen en soms zijn ze heel groot. Ik wil beginnen met een van
de grootste momenten in een leven: een heilige liefdesverbintenis. Aldert en
Eline zijn afgelopen zomer getrouwd en het koor mocht deze dienst
begeleiden, samen met De Lofstem, Jubilate en CRM. Een zeer bijzondere
dag om bij aanwezig te mogen zijn! Nogmaals gefeliciteerd Eline & Aldert.

“Beste koorleden,
Het was een prachtige dienst en we vinden het nog steeds bijzonder
dat zo veel koorleden de moeite hebben genomen om te komen
zingen! We willen jullie ook bedanken voor de persoonlijke kaarten en
cadeaus. De bijdrage van jullie hebben we inmiddels gebruikt voor een
nieuw en uitgebreid servies. Jullie enthousiaste en mooie reacties na
de zomervakantie zijn leuk om te horen. Wat mooi dat iedereen het
ook als een heel bijzondere dienst heeft ervaren.
Hartelijke groeten van Eline en Aldert”

Foto’s bruiloft Eline & Aldert: Susanne Lindy Fotografie
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Wat een leuke, lieve en ontroerende geluksmomentjes heeft de
redactie mogen ontvangen van jullie! Bedankt voor alle reacties, groot
én kleine momentjes van geluk.

We weten zeker dat iedereen net zo geniet van de ‘kleine dingen die
het deden’ afgelopen zomer. Bij sommige quotes staat er een linkje
geplaatst ter inspiratie. Bij anderen een foto, mét naam van de
fotograaf/bron.

Vee� plezie� erme�!

“Wij zijn deze zomer Opa en Oma geworden! We zijn zo blij en trots!”
Lind� & Edwar�

“Deze zomer heb ik gezond mogen doorbrengen in het prachtige
Friesland” Klaa�

“Ik ben groot fan van André Rieu en enkele weken geleden werd in het
bioscoopje in Castricum het concert van André Rieu vertoond, dat hij
gegeven heeft in juli op het Vrijthof in Maastricht. Dat was geweldig.

Ook de solisten, 3 sopranen en 3 tenoren, waren top!” Bets�
https://www.andrerieu.com/nl/tour/amsterdam-7-januari-2023-nederland
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“De zomer en het afgelopen jaar afsluiten
met een groots vuurritueel op een magisch
muziek festival met allemaal prachtvrouwen
om mij heen was echt het hoogtepunt!”
Glad�� https://castlefest.nl/nl

“Heerlijk samen met het gezin buiten

wandelen en Geocachen!” Petr�
https://geocachen.nl/geocaching/

“Al fietsend over de grote stille heide in Drenthe belandden we zomaar
midden in een kudde van ongeveer 400 schapen en 1 hond!

Een moment om nooit meer te vergeten.” Miek� & Erns�
(Foto: Natuurmonumenten)

https://www.drenthe.nl/fietsen-wandelen
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“Lekker op de camping in Spanje helemaal niks doen..” Ing�

Op diezelfde camping: “Genieten van onze buren die elke dag langs

kwamen met een biertje of soepje, zo lief!” To�

“Mijn kleindochter fietste in deze zomer voor het eerst!

Dat was echt prachtig” Ja�

“Mijn kleindochter belde mij: “Opa, ik ben door
de eerste ronde heen voor de Koninklijke
Luchtvaart School!”

Ik ben supertrots op haar” Pau�

“Ik had met een paar oud-collega’s afgesproken,
dat was zo fijn om ze weer te zien!

Even collega kunstenaars onder elkaar, ik heb erg genoten” The�

“Treintjes uitzwaaien langs het spoor in Frankrijk, waar we direct naast

het spoor een huisje hadden. Ik voelde me weer een kind!” Wi�
https://bijzonderhuisje.nl/categorie/frankrijk/

“25 jaar na mijn eerste ontmoeting met mijn man zijn we weer terug

gegaan naar waar het allemaal begon.. Italië” Edit�
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“Heerlijk even genieten van onze mooie omgeving, chillen op

Timboektoe” Jane�

(Timboekto� Foto: Volkskrant)

Joke kwam met een prachtig verhaal over haar geluksmoment. Zij kon
het niet bij een quote houden. Lees hieronder wat zij heeft
meegemaakt:

“Via Loes Schram, die lid is van COV-Haarlem, kreeg ik een poster van
het Holland Symfonie Orkest met komende concerten. Hun
eerstvolgende concert was The Armed Man van Jenkins, dus ik las
zeer geïnteresseerd verder. Dit prachtige stuk zou 3 september door
het Zeeuws Concertkoor worden uitgevoerd als scratch in de St.
Jacobskerk in Vlissingen. Toen was mijn interesse helemaal gewekt, ik
20



ben nog nét geen Zeeuws meisje, maar wel van mijn 3e tot mijn 14e in
Vlissingen opgegroeid.

Ik heb hele gelukkige herinneringen aan die tijd en ga zeker wel 1x per
jaar weer even de Zeeuwse zeelucht opsnuiven. Een en een is bij mij
nog steeds twee, dus hier moest ik bij zijn. De St. Jacobskerk was bij
mij niet helemaal onbekend, we gingen bij gelegenheid wel eens daar
kerken als onze eigen (Petrus-) kerk niet beschikbaar was, maar had
er nog nooit koormuziek gezongen of een concert beluisterd.

Weekendje hotel geboekt voor de scratch en op zaterdagmorgen om
9.30 uur present voor de 1e repetitie. Het koor bestond uit ruim 100
zangers, waarvan meer dan de helft van het organiserende koor. Maar
ook zangers uit Delft, Leiden, Amersfoort, Brugge, Maldegem en
Beverwijk.

Alles was zeer goed georganiseerd en de hele dag liep helemaal op
rolletjes. De dirigent (Pim Overduin) dirigeerde heel duidelijk. Na de
lunchpauze kwam het orkest erbij (de ochtend was met
pianobegeleiding) en de dirigent was zo tevreden dat hij ons om 4 uur
in de middag een uur eerder dan gepland de stad in kon sturen voor
het diner. Het was die dag behoorlijk warm en ook de kerk was aardig
heet, dus we waren blij dat we een lange pauze hadden om even bij te
komen van het harde werken.

's Avonds om acht uur openden de trompettisten van het Holland
Symfonie Orkest, de organist speelde daarna een sonate uit de 17e
eeuw op het orgel, de soliste Helena van Heel zong twee liederen van
Mahler waarna de slagwerkers van het HSO een spetterend optreden
op grote en kleine trommen gaven. (Mochten we nog een keer met het
HSO samenwerken zou ik aanraden dit laatste ook in de
programmering op te nemen, heel sensationeel! Duo per Uno heet het
stuk van Nebojsa J. Zivkovic.)
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Verleih uns Frieden van Mendelssohn-Bartholdy werd door het koor ter
afsluiting van het deel voor de pauze gezongen. Na de pauze was het
tijd voor de hoofdmaaltijd: the Armed Man. Het ging best heel goed,
dingen die tijdens de repetities niet liepen gingen nu wel goed gelukkig.
Alleen bij nr 7 (Charge!) kwamen we een beetje in de problemen, de
dirigent gaf hier een te hoog tempo aan, waardoor ook de trompettisten
het niet meer bij konden houden. Gelukkig kwamen we wel allemaal
tegelijk weer aan het eind. Zelfs het Ring Ring, waar ik mijn hart altijd
voor vasthoud, ging heel goed.

Al met al een onwijs leuke ervaring, een geweldige dag en een
prachtig weekend in Vlissingen beleefd.”

Jok�

Wandelen

Een nieuwe rubriek! Bijna iedereen kan wel wandelen, kort of lang. In
deze rubriek delen wij leuke wandelingen in en om Beverwijk. Deze
eerste editite is een favorietje van de redactie. Lekker dichtbij, snel in
het fijne Westerhout voor een mooie wandeling. Breesaaproute 5,5 km

“De rode route loopt door de Breesaap, een uitgestrekte duinvallei van vóór
de aanleg van het Noordzeekanaal (rond 1870) en de komst van de
Hoogovens (1918). Onder de rook van Tata Steel wandelt u over een oude
dorpsweg door het oude Beverwijk, over schelpenpaadjes, door landgoederen
en langs duinmeertjes, die in 2011 zijn aangelegd als compensatie voor de
aanleg van de Westelijke Randweg.

Helemaal in het noorden gaat de route langs enkele lunetten van de Linie van
Beverwijk. De oorspronkelijk 26 lunetten zijn na de Engels-Russische invasie
in 1799 gebouwd in opdracht van de Bataafse republiek. Dit gebeurde onder
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commando van de Bataafse kolonel Cornelis Krayenhoff. Gekozen werd voor
Beverwijk, omdat Holland aan het begin van de 19de eeuw hier op z'n smalst
en dus gemakkelijk te verdedigen was.”

Tekst en screenshot: Wandelnetwerk Noord-Holland:
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/zoeken-in-alle-routes/breesaaproute-rood/10987

De QR code kan je met je camera van je telefoon scannen. Je
gaat dan naar de website van Wandelnetwerk Noord-Holland

voor deze route. Veel wandelplezier! (Getest door de redactie)
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Recept

Shakshuka is oorspronkelijk een Noord Afrikaans gerecht. Dankzij de
Israëlische chef Yotam Ottolenghi is het inmiddels in veel andere delen
van de wereld een steeds populairder gerecht aan het worden. Het is
betaalbaar, makkelijk te maken, vult goed en je kunt er heerlijk mee
variëren.

Deze Midden-Oosterse variant vonden we in de Allerhande. Een
super praktisch recept; zo kun je bijvoorbeeld de wortel, ui en zoete
aardappelen al voorgesneden halen.

Een perfect snel en warm herfstmaal!

Voor 2 personen.
Bereidingstijd 30 minuten.

Wat heb je nodig?

● 2 el olie (olijf-, arachide-, zonnebloem-)
● 500 g fijngesneden hutspotgroenten
● 2 tl ras el hanout specerijenmelange
● 300 g zoete aardappelen
● 1 teen knoflook
● 7,5 g verse koriander
● 400 g tomatenblokjes
● 50 ml water
● 100 g babyspinazie
● 4 eieren
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Hoe maak je het?

● Verhit de olie in een grote koekenpan en fruit de
hutspotgroenten en ras el hanout 5 min. op laag vuur.

● Schil ondertussen de zoete aardappelen en snijd in stukjes van
ca. 1½ cm.

● Snijd de knoflook fijn en de koriander grof.
● Voeg de zoete aardappel en knoflook toe aan de groente en

bak nog 4 min. mee. Schep regelmatig om.
● Voeg de tomatenblokjes, de helft van de gesneden koriander,

het water, peper en eventueel zout toe en breng het geheel aan
de kook. Doe de deksel op de pan en laat 10 min. op laag vuur
stoven.

● Roer de spinazie door de stoof.
● Maak 4 holtes (per 2 personen) in het groentemengsel en breek

in elke holte een ei. Doe de deksel op de pan en laat 10-12
min. op laag vuur stoven tot de eieren net gaar zijn.

● Bestrooi met de rest van de koriander en serveer.

Ee� smakelij�
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Puzzel

Vertrouwenspersoon voor het zangkoor

De discussie over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik is natuurlijk
erg actueel. Ook binnen de Bond van Zangkoren is hierover uitgebreid
gesproken. Als uitkomst van deze discussie heeft de Bond voor Zangkoren
besloten een vertrouwenspersoon aan te stellen. Zij heeft hiervoor een
opleiding gehad. Haar naam is Willy Heuff.

E-mail: secretaris@korenbond-nh.nl
Bestuurslid van Bond voor Zangkoren Noord-Holland, 2 de secretaris en
tevens vertrouwenspersoon.

Willy Heuff legt uit wat zij belangrijk vindt hoe om te gaan met een melding
van grensoverschrijdend gedrag.
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“In eerste instantie is het natuurlijk erg belangrijk dat de koren zo transparant
mogelijk omgaan met deze problematiek. Maak het bespreekbaar en maak
het voor uw koorleden toegankelijk om naar het bestuur te kunnen stappen
met haar of zijn probleem. Let als bestuur ook zelf op eventuele aanwezige
signalen. Ook anderen kunnen opmerken dat bepaalde omgangsvormen,
gedrag, niet als prettig ervaren worden en het is belangrijk dat ook zij de
ander veilig kunnen aanspreken op haar of zijn gedrag of degene die het
overkomt, vragen of zij kunnen helpen.

Mocht er niet genoeg veiligheid gevoeld worden om naar het bestuur van het
koor te stappen, dan is er de mogelijkheid de vertrouwenspersoon van de
Bond van Zangkoren te benaderen. Een mailtje of telefoontje naar het
secretariaat is voldoende, de secretaris geeft dan mijn E-mailadres door.
Belangrijk om te weten is dat de regie geheel blijft bij degene die zijn of haar
verhaal wil vertellen. Ik luister, ik kan helpen de gedachten te ordenen. Ik los
niet op. Wel kan ik, mocht de persoon in kwestie dat willen, adressen
doorgeven van deskundige organisaties. Degene die contact met mij opneemt
is ook degene die bepaalt welke stappen zij of hij wil ondernemen. Of
misschien is alleen dat luisterend oor belangrijk. Wat er besproken wordt blijft
tussen ons. Ik koppel ook niet terug aan het bestuur.

Voor u is het belangrijk te weten dat ik ervaring heb in het voeren van
hulpverleningsgesprekken en van gesprekken waarbij de geheim-
houdingsplicht geldt. Inmiddels heeft de regering een regeringscommissaris
seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aangesteld in de
persoon van Mariette Hamer. Zij voert op dit moment gesprekken met de
verschillende beroepsorganisaties en beroepsgroepen en andere organisaties
om het probleem in kaart te brengen. Haar doel is te komen tot een duidelijke
omschrijving van wat grensoverschrijdend gedrag is, tot de verplichting voor
organisaties om een vertrouwenspersoon aan te stellen die hiertoe ook een
cursus moet volgen en om te komen tot eensluidende protocollen voor
onderzoeksbureaus. Wat dit voor de koorwereld gaat betekenen, weet ik niet.

Vooralsnog heeft de Bond van Zangkoren er dus voor gekozen zelf een
vertrouwenspersoon aan te stellen.”
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Verjaardagen

Jo Lokhorst 7 oktober

Henny Gjaltema 9 oktober

Wim Korevaar 9 oktober

Monic André Wiltens 11 oktober

Janet van der Bie 13 oktober

Jan Willem Leurs 19 oktober

Ali van der Winden 24 oktober

Yvonne Sjoerdsma 26 oktober

Stijntje Blankman 5 november

Ilja de Loor 7 november

Sigrid Beentjes 8 november

Nico Hoogerbrugge 9 november

Zegert Klinkenberg 20 november

Sandra de Jong 21 november

Esther Zuurendonk 27 november

Edward Paap 29 november
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Bert Kroon 1 december

Loes Niesten 1 december

Aldert Fuldner 8 december

Wil Korevaar 9 december

Linda Paap 11 december

Dré Molenaars 14 december

Jolanda van
Langelaar 18 december

Ton van Kampen 25 december

Koorinformatie

De repetitieavond is op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.45 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 033 531
4740

Als koorlid wordt van u verwacht dat u deelneemt aan zoveel mogelijk
repetities en door het bestuur geplande optredens. Bent u onverhoopt
verhinderd en kunt u niet bij een repetitie aanwezig zijn? Dan vragen
wij u dat te melden bij een van de contactpersonen.
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Contactpersonen voor afmelden

Bassen/tenoren
Trix Kwakkel beatrix1946@gmail.com (0251) 244 500
Alten 2
Janet van der Bie jp.vander.bie@hccnet.nl (0251) 375 276
Alten 1
Ria Slotemaker fam-rasco@ziggo.nl (0251) 231 951
Sopranen 2
Anneke Metselaar janenannekemetselaar@ziggo.nl (0251) 314 056
Sopranen 1
Regina Hoogerburg hoogerb@ziggo.nl (0251) 240 669

Bestuur

Voorzitter
Nico Zuurendonk voorzitter@songsforyou.nl (0251) 243 107
Secretaris
Trudy Bleijendaal secretaris@songsforyou.nl (0251) 235 812
1e Penningmeester
Bert Kroon bertkroon@ziggo.nl (0251) 242 667
2e Penningmeester
Ingrid Ronde ingrid.ronde@tiscali.nl (0251) 237 182
Bestuurslid
Ton van Kampen tonvkampen@gmail.com 06 1948 2941
Bestuurslid
Jan Stil stil.jal@ziggo.nl (0251) 211 432
Bestuurslid
Machteld de Kuiper mdekuiper@hotmail.com (0251) 249 778
Dirigent
Aldert Fuldner aldertfuldner@icloud.com 06 2951 2555
Redactie
Naomi Gunther
Sigrid Beentjes

sofytje4u@gmail.com
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Begin 2023 kom er weer een nieuw Sofytje uit.

Heb je goede ideeën of iets leuks te melden?
Spreek ons aan tijdens de koorrepetities of mail ons gerust!

sofytje4u@gmail.com
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