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Uit de redactie

Winter is coming! En dat merken we heel goed! Ik heb het nog nooit zo
koud gehad en ook al ben ik een fan van koud douchen, ik sla af en
toe die koude stralen over. Brrrrr. Genoeg kou!

Laten we het hebben over warmte. Warmte in de kerk waar we zingen
en thee/borrels kunnen drinken, warmte vanuit het koor om even iets
meer contributie te betalen, warme wensen voor Sofytje en elkaar, de
warme schoot van Sinterklaas (heb ik gehoord van Janet, ik durfde
niet) en natuurlijk de heerlijke warme St. Agathakerk waar we
afgelopen weekend konden zingen!

En dan de warme reacties van iedereen en de knuffels na ons
knallende concert, geweldig. Dankjewel lieve mensen voor jullie
warmte en gezelligheid. Zo komen we wel de winter door.

Ik heb ontzettend genoten afgelopen seizoen, morgen begint de echte
winter pas en dit is al een voorproefje. Laten we elkaar warm houden
en we zien elkaar in januari bij het Top2000 spektakel.

Geniet van de kerstdagen met iedereen die dicht bij je is en moge alle
verwachtingen uitkomen in 2023!

Naomi

Van de voorzitter

December 2022

Beste Sofisten,

De laatste week van 2022 en het jaar is alweer om. De tijd gaat snel,
wat is een jaar? We hebben weer veel gedaan in de afgelopen
maanden, een mooi voorjaarsconcert in mei, een goeie bazaar en een
mooi kerstconcert. Kortom een jaar om weer met een goed gevoel op
terug te kijken.
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Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die zich ingezet hebben
en het mogelijk gemaakt hebben om alle facetten vlekkeloos te laten
draaien in onze vereniging. Echt top en een mooie samenwerking.

Het aankomende jaar gaan we weer een prachtig jaar tegemoet met
leuke activiteiten. Ik denk aan de stemvorming met Harjo Pasveer, de
opstart van ons Top 2000 concert met projectleden, een tweetal
kerkdiensten, een bazaar en twee kerstconcerten. Weer genoeg om
naar uit te kijken.

Ik wens jullie allemaal een gezellige jaarwisseling en dat het voor jullie
allemaal maar een gezond en mooi 2023 mag worden.

Ik zie jullie graag weer op dinsdag 10 januari, we beginnen dan met
een inloop met koffie en aansluitend een uurtje zingen. Zo rond de klok
van kwart over negen kletsen we weer verder onder het genot van een
drankje.

Met vriendelijke groet,

Nico Zuurendonk
Voorzitter

Van het secretariaat

Ik schrijf dit stukje een dag na ons kerstconcert. Moe, maar voldaan zit
ik achter mijn bureautje. Na twee jaar geen kerstconcert te hebben
uitgevoerd, is dit toch wel weer heel bijzonder. Dank jullie wel dat ik dit
weer samen met jullie mee mocht beleven.

Rabo-Clubsupport 2022
Ook hadden we ons weer ingeschreven voor de Rabo-Clubsupport
2022. Het bedrag dat is opgehaald door op onze club te stemmen
bedraagt: € 633,50. Het doel waarvoor we meededen was: geld
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reserveren voor het 60-jarig bestaan van Songs for You om zo een
mooi feest te kunnen realiseren.

Vomaractie
Regelmatig wordt er gevraagd naar de code van de Vomar. Deze code
is: SOBE2021
De koorleden die boodschappen doen bij de Vomar kunnen hun “Klant
is Koningkaart” koppelen aan Songs for You. Elke 3 maanden wordt
het gespaarde bedrag overgemaakt naar Songs for You. De afgelopen
periode was dat € 40,86. Hartelijk dank voor jullie medewerking voor
Songs for You.

De Grote Clubactie
De Grote Clubactie heeft ons weer € 300,- opgeleverd. Hartelijk dank
voor jullie bijdrage voor je club. En ook Ellen, dank je wel voor je inzet
om deze actie weer te organiseren.

Sponsor kliks
Toch wil ik nog weer even de sponsorkliks onder de aandacht brengen.
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 en zelfs een
bloemetje laat bezorgen. 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!!!
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Jubileum van Ingrid Ronde
Ook hadden wij een jubileum te vieren op 17 september en wel van
Ingrid Ronde. Zij was op die dag 40 jaar koorlid. Zo jong nog en dan al
40 jaar koorlid. Als 17-jarig meisje werd Ingrid in 1982 lid van het koor.
Zij werd gehuldigd op de repetitie van 27 september 2022.

Ingrid kreeg uit handen van onze voorzitter Nico een oorkonde, een
prachtige bos bloemen en een sculptuur met als titel dank. Een
symbolische sculptuur van twee mensfiguren die elkaar de hand
schudden. Titel “ Dank ! “Hartelijk dank voor je gewaardeerde inzet en
betrokkenheid voor het koor Songs for You.

Nieuwe koorleden
We zijn heel blij met de komst van twee nieuwe heren en wel Cas
Rustemeijer en Marcel Visser. Hartelijk welkom beide heren. We hopen
dat ze het erg naar hun zin zullen hebben bij Songs for You.

Jeanet Visser wilde ook wel eens zingen en is samen met haar man
Marcel meegekomen naar Songs for You. Marcel zingt al bij De
Lofstem. Maar ja, dat is een herenkoor en daar kunnen ze geen dames
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gebruiken. Jeanet wilde het eerst eens proberen om tot het
kerstconcert mee te doen. We hebben wel begrepen dat Jeanet
zeer muzikaal is. Als ik dit stukje schrijf weten we natuurlijk nog niet of
Jeanet definitief wil blijven, maar we hopen het natuurlijk wel. Wij
zouden het in ieder geval erg leuk vinden als ze zou willen blijven.

Opzeggen lidmaatschap
Helaas heeft Nel van der Sleet (2 de alt) haar lidmaatschap opgezegd.
Wij willen Nel heel erg bedanken voor haar inzet voor het koor.

Geschreven door Trudy
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De agenda van 2023

10 januari Start eerste repetitie van het jaar

17 januari Start project Top – 2000

28 januari (zaterdag) Stemvorming van Harjo Pasveer

19 februari (zondag) Dienst Vredevorstkerk

9 april (zondag) Dienst Morgensterkerk

15 april (zaterdag) Concert Top - 2000

Van de kledingcommissie

Onze nieuwe kledingcommissie wilde graag een compliment
overbrengen aan het koor naar aanleiding van ons Kerstconcert in de
St. Agathakerk:

Na een heel koude start hebben we toch in de avond een
hartverwarmend concert gegeven. Wat zag iedereen er mooi uit, de
mannen in hun nieuwe pakken en alle dames tot in de puntjes
verzorgt. Wat zijn wij toch een mooi stel bij elkaar.

We hebben veel prachtige feedback gekregen na afloop van het
concert, onze gasten hebben genoten van een mooi kerstconcert.

Op naar de volgende uitdaging!

Kledingcommissie
Gerry & Gemma
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Vanuit Spanje

Beste sofisten,

Nog even een berichtje uit Spanje.

Het was voor iedereen een verrassing dat ik nog even bij jullie binnen
kwam, voor mij ook hoor, ik had namelijk de boot gemist. Samen met
mijn pieten had ik gelukkig wel voorbereidingen getroffen. Jammer dat
ze er niet bij konden zijn. Gelukkig is piet Trudy ook niet onbekend met
het pietenvak en zij heeft mij fantastisch geassisteerd.

11



Van mijn spionpiet heb ik begrepen dat jullie inmiddels een mooi
kerstconcert hebben gehad. Volgend jaar hoop ik daar een keer bij te
zijn, lijkt mij echt prachtig.

Nogmaals allemaal heel hartelijk bedankt voor de  en warme
ontvangst, leuk om te helpen met de loterij en om nog een paar
bekenden gezien te hebben. Ik wens jullie alle goeds en hopelijk weer
tot volgend jaar.

Hartelijke groet,
Sint Nicolaas

Van en voor de leden

Hoe leuk zou het zijn om een paar kerst- en nieuwjaarswensen in het
Sofytje te plaatsen om iedereen een warm hart toe te wensen tijdens
deze letterlijke koude dagen? Nou, de stroom briefjes die ik terugkreeg
was overweldigend! Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan elkaar
allemaal :)
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Hierbij álle wensen die ik binnen heb gekregen. Lees ze langzaam stuk
voor stuk door en merk op bij jezelf wat je voelt. Deze wensen zijn van
jullie voor jullie. Ook al heb je geen wens ingeleverd, je mag toch deze
wensen ontvangen. Dat is toch geweldig!

Elke zin is 1 kerstwens. Ontzettend veel plezier met het lezen en we
zien elkaar in januari weer!

~~~

Liefde en gezondheid

Mijn wens voor het koor is dat iedereen alleen nog maar op de dirigent
let en niet op elkaar!

Mijn wens is lekker ontspannen lachen tijdens het zingen!

Een warme plek en mensen die je alles waard zijn.
Geestdrift te over.
Een lied in je hart.

Goedheid die beantwoord wordt.
Zo wens ik iedereen ook nog veel zangplezier toe in 2023!

Annelie� Meije� - va� de� Klo�ste�
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Voor iedereen gezondheid, warmte en geloof in de toekomst

Een gezond nieuwjaar voor iedereen. Vrede in Oekraïne & Rusland.
Een warme winter voor alle leden.

Vrede op aarde, respect voor elkaar en dat men wat meer voor elkaar
over heeft. Ik wens allen een liefdevol, licht en vreugdevol 2023.

Liev� groe� Conn�

Dat óók de mensen en kinderen die niet zoveel hebben een
vreugdevolle kerst hebben!!

Een liefdevol gezond en muzikaal 2023 toegewenst

Wij wensen iedereen een warm en liefdevol nieuw jaar!
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Allereerst heel veel gezondheid voor alle koorleden!
Maar ook wens ik veel goede jonge mannen die ons koor komen

versterken! - Lief�, Loe� Schra�

Fijne kerstdagen met veel liefde en geluk

Mijn wens is de liefde en verbinding van muziek nog meer te kunnen
delen met anderen. - Glad��

Voor allen en prachtig en gezond en gezellig 2023. - Tree�

Dat de oorlog in Oekraïne met Kerst tot een eeuwige vrede mag
leiden.

Vrede!

Respect voor elkaar
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Ik wil iedereen mooie kerstdagen toewensen
& heel veel zangplezier met elkaar in 2023. - Yoland� Go�te�

Liefde en geluk voor alle mensen

Voor iedereen een warm 2023. Laten we vooral naar elkaar omkijken..
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Een heel goed en gelukkig jaar. En een goede gezondheid.

Alle goeds en liefs voor allemaal

Geluk en gezondheid voor iedereen. - Ja� Wille�

Voor iedereen een fantastisch jaar. Met heel veel liefde voor elkaar.

Wij wensen jullie allemaal een liefdevolle kerst en een gelukkig gezond
nieuwjaar

Hele warme gezellige kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar vol
met liefde en gezondheid

Geef licht
Voor een uitweg uit het donker

Geef wat er vaak niet is
Geef alles wat je hebt

Geef de liefde een gezicht - Wie� O�sterhof

Voor iedereen een gezond, gelukkig en een prachtig 2023.
Dikk� knu�e� Gerr�

Geniet, dans en straal
Kies er niet eentje

Maar doe het dit jaar allemaal
Ad�
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Vanuit Jubilate

Songs for You zingt de stilte weg

Op 14 mei jl. gaf Songs for you (SFY) een concert in de St. Agathakerk te
Beverwijk. Na een stille periode van twee jaar als gevolg van de
coronapandemie kon het koor weer doorgaan met repeteren en zich
voorbereiden op een prachtige uitvoering. Wij hadden kaarten en kregen een
mooie plek met goed zicht op het koor en orkest. Hieronder een verslag van
deze belevenis.

Songs for You
In de afgelopen twee jaar waren er zeker plannen om zo snel mogelijk na de
diverse lockdowns een concert te gaan geven, ondanks de beperkende
maatregelen ten aanzien van het aantal toeschouwers. Ideaal was het
allemaal niet en na de versoepelingen van begin 2022 kwam toch het
vertrouwen terug en ging men aan de slag om een concert voor te bereiden.
Normaliter geeft SFY, dat dit jaar 58 jaar bestaat, in het voorjaar een concert.

Corona en de toestand in de wereld bepalen voor het overgrote deel het
gepresenteerde programma tijdens dit concert. Zo was er voor de pauze een
door Aldert Fuldner geschreven Corona-oratorium, kortweg Coronatorium
genoemd, met als titel “We zingen de stilte weg”. Na de pauze heeft het koor
een divers repertoire, passend voor de huidige tijd, ten gehore gebracht.
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Corona heeft trouwens ook bij SFY zijn tol geëist. Het concert werd
opgedragen aan vier koorleden die als gevolg van corona zijn overleden.

Dirigent Aldert Fuldner
Ook bij Aldert Fuldner was ineens de agenda leeg en snel bleek dat het wel
eens lang kon gaan duren. Eenzaamheid, verdriet, de angst voor een
onbekend virus, twijfel over vaccinaties en onvrede over de opgelegde
maatregelen vulden de dagen, weken en maanden. Na een lange periode
groeide wel de hoop en de verwachting dat het weer goed zou komen.

Aldert kwam op het idee om over de coronapandemie en de gevolgen
daarvan een muziekstuk te schrijven. Geïnspireerd door de tijd en de effecten
van de pandemie ging hij op zoek naar teksten, heeft zijn eigen verhaal
gemaakt en op muziek gezet: het Coronatorium.
Een paar keer, als een interludium tussen de delen van het stuk, komt een
thema terug van Edward Elgar, met name Nimrod uit de Enigma Variaties: de
eenzaamheid waaraan iedere kunstenaar ten prooi valt. Met deze muziek
sluiten verschillende delen van het Coronatorium mooi op elkaar aan.

Het Coronatorium
Het Coronatorium bestaat uit 10 delen:
1. Als de wereld aan je voeten ligt. Een lied over hoe het was vóór Corona en
dat het dan ineens mis gaat: het beest is uit zijn kooi.
2. Verlaten straten. Iedereen blijft binnen en werkt thuis, online. Geen lawaai,
we vliegen niet.
3. In hoop en vertrouwen.
De voortgang en hoe lang duurt het nog? En toch worden we weer, we
worden weer iets.
4. Ordinarium: Kyrie en Gloria.
De delen uit de Latijnse mis, prachtig op muziek gezet door Aldert.
5. Doe je nog mee?
Een lied over de dreiging met het Coronavirus besmet te raken. Vroeg of laat
pakt het beest ook jou.
6. Het stille leger.
Over mensen die met het virus zijn besmet en daar ernstige gevolgen van
ondervinden tot de dood toe! Ik had het leven lief, ik heb een steen verlegd.
7. Ubi Caritas et Amor.
Waar goedheid en liefde heersen, daar is God. De liefde van Christus heeft
ons bijeengebracht. Laten wij juichen en daarvan genieten.
8. Alleen samen.
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Alleen samen, alleen samen krijgen we Corona onder controle. Een
opsomming van termen en nieuwe woorden, de minister Hugo de Jonge, de
experts van OMT en RIVM. Anderhalve-meter-samenleving.
9. Cum Sancto Spiritu:
Kom Heilige Geest, uit de Latijnse mis.
10. Wij zingen de stilte weg.
De uitvoering van het oratorium heeft op ons best indruk gemaakt.
De afwisseling van zowel ingetogen als uitbundige teksten en de daarbij
passende muziek maken tot het einde toe een boeiend geheel.
De afzonderlijke delen van het oratorium werden aaneengesloten begeleid
door het (veeltallige) Holland Symfonie Orkest, zoals eerder genoemd vaak
met een interludium op een thema van Edward Elgar’s Enigma Variaties.

Sabine Kirsten
Ook de soliste Sabine Kirsten geeft met haar warme sopraanstem zowel voor
als na de pauze acte de présence.
De sopraan Sabine Kirsten gaan wij ook ontmoeten op ons kerstconcert. Zij
studeerde solozang aan het Alkmaars Conservatorium en volgde bij meerdere
zangcoaches ook een aantal masterclasses.
Haar repertoire is veelzijdig, van religieus klassiek tot opera, werkt veel
samen met harmonie- en fanfareorkesten. Ze heeft een eigen zangpraktijk en
geeft ook workshops aan koren.

Na de pauze
Na de pauze heeft Songs for You een heel divers repertoire gekozen dat past
in de huidige tijd. Dit begint met ‘Conquest of Paradise’ van Vangelis, 2
stukken van Karl Jenkins, het ‘Sabbath Prayer’, ons wel bekend.

De solist zingt o.a. ‘Våren’ van Edvard Grieg, er zijn songs van Mary Donnely,
Enya, Venice en Era.
Ook ‘Alles wat ademt’ van Gerard Stellaard en delen uit ‘Les Miserables’
ontbreken niet.

Prachtig is de uitvoering van ‘The Mansions of the Lord’ (Nick Glennie-Smith,
uit de indrukwekkende film ‘We were soldiers’. 2 trompettisten spelen van
achter het publiek beurtelings een versregel, waarna koor en orkest dit lied
ten gehore brengen. Het concert wordt afgesloten met ‘You never walk alone’
en dat is dan natuurlijk een mooie uitsmijter als je na zo’n lange periode van
stilte weer het podium mag vullen.
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Een heel mooi concert in een schitterende ambiance, de St. Agathakerk in
Beverwijk. Je zou zo’n concert echt eens moeten meemaken en het is bij
deze dan ook een aanbeveling.

Teun (en Gretha) Ouwehand
Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate

Wandelen

Dit stukje heb ik al meerdere malen gelopen in Wijk aan Zee en het is
zo mooi! Heerlijk er eventjes uit, dorp en duin, en vooral belangrijk: niet
te lang. Even tussendoor om te mijmeren met de zee op de
achtergrond. Pak de fiets en loop dit prachtige stukje Wijk aan Zee!

https://www.komoot.nl/smarttour/6191071?tour_origin=smart_tour_sea
rch

1. Op toegangsweg ga richting zuidoosten. Volgen voor 18 m
2. Rechtdoor op Hogeweg. Volgen voor 37 m
3. Keer om en volg Hogeweg. Volgen voor 60 m
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4. Rechtdoor op Zeecroft. Volgen voor 34 m
5. Rechts en volg Zeecroft. Volgen voor 190 m
6. Rechts op Verlengde Voorstraat. Volgen voor 199 m
7. Links op Voetpad. Volgen voor 18 m
8. Rechts op Verlengde Voorstraat. Volgen voor 32 m
9. Links op Boothuisplein. Volgen voor 91 m
10. Rechtdoor op Meeuweweg. Volgen voor 288 m
11. Rechtdoor op Wim Mensinkstraat. Volgen voor 76 m
12. Ga links bij de splitsing en volg Wim Mensinkstraat. Volgen voor 90 m
13. Links op Voetpad. Volgen voor 71 m
14. Scherp rechtsaf en volg Pad. Volgen voor 125 m
15. Links en volg Pad. Volgen voor 2,02 km
16. Rechtdoor en volg Wandelpad (SAC T1). Volgen voor 259 m
17. Bij de kruising Buig rechtsaf op Relweg. Volgen voor 99 m
18. Bij de kruising Keer om op Relweg. Volgen voor 83 m
19. Links en volg Straat. Volgen voor 164 m
20. Bij de kruising Rechtdoor op Dorpsduinen. Volgen voor 127 m
21. Rechtdoor op Pad. Volgen voor 49 m
22. Rechts op Zeecroft. Volgen voor 183 m
23. Links en volg Zeecroft. Volgen voor 34 m

Recepten

Vegetarisch� shepher�’� pi�
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Benodigdheden voor ca. 4 personen

- Kruiden: zout, peper, tijm
- Olie (olijf- of zonnebloemolie)
- Evt. sambal
- Strooikaas
- 3 stelen prei
- 1 winterpeen
- Vegetarisch gehakt
- Aardappelpuree (instant, kant en klaar of zelfgemaakt)

Voorbereidingen

- Vet een ovenschaal in
- Was de winterpeen en snijd hem in dunne plakjes
- Idem voor de prei
- Maak de aardappelpuree

Bereidingswijze

- Schep de aardappelpuree in de ovenschaal
- Giet wat olie in de pan en voeg hier het vegetarische gehakt, de
winterpeen en prei aan toe
- Breng het geheel goed op smaak met zout, peper en (een ruime
hoeveelheid) tijm
- Houd je van pittig? Voeg dan een theelepel sambal toe
- Voeg ca. 200 ml. water toe en laat het mengsel een poosje sudderen
- Als het zo goed als gaar is giet je het overtollige vocht af en schep je
het winterpeen-/preimengsel op de aardappelpuree in de ovenschaal
- Bestrooi rijkelijk met strooikaas
- En dan kan de schaal de oven in: 20 minuten op 180 graden in een
heteluchtoven

Eventueel serveren met grof stokbrood en kruiden-, knoflook- of
zeezoutboter.

25



Courge�� & Citroe� Madeir� Cak�

175g boter of margarine
175g basterdsuiker
schil van 1 citroen

3 middelgrote eieren
250g zelfrijzend bakmeel, gezeefd

+- 135g courgettes
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suikerglazuur

150g poedersuiker
sap van 1/2 citroen
1 el Griekse yoghurt

Bereiding

- Klop de boter en suiker samen tot bleek en romig
- Voeg de citroenrasp en de eieren één voor één toe en klop

tussendoor goed door
- Vouw de bloem erdoor
- Rasp de courgette en knijp er zoveel mogelijk vocht uit
- Voeg de geraspte courgette toe aan het beslag en spatel er

doorheen
- Doe het beslag in een ingevette en met bakpapier beklede

broodvorm
- Bak ongeveer 45 minuten in een voorverwarmde oven van

175°C
- Laat 10 minuten afkoelen in de vorm voordat je hem op een

rooster stort om volledig af te koelen

Maak het glazuur door de poedersuiker, het citroensap en de
yoghurt tot een gladde massa te kloppen, voeg indien nodig
meer citroensap toe

Ee� smakelij�
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Puzzel

Los de onderste zin op (start bij 15) door de ontbrekende
letters in te vullen.

Antwoord vorige puzzel paardensprong

“Help ons koor sparen voor uitvoeringen via de vriendenloterij de
vomar de rabobank en sponsorclicks maar bezoek ook onze

bazaar”
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Verjaardagen

Annet vd Lageweg 6 januari

Froukje v/d Velde 7 januari

Paul Knippen 16 januari

Trudy Bleijendaal 18 januari

Anneke Metselaar 21 januari

Petra Blokker 23 januari

Leo Klok 24 januari

Machteld de Kuiper 24 januari

Regina Hoogerbrugge 27 januari

Ben Manshanden 28 januari

Ria Slotemaker 4 februari

Ellen Driessen 8 februari

Mia Withaar 10 februari

Joke van der Ende 18 februari

Nico Zuurendonk 20 februari

Rienk Sjoerdsma 2 maart
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Jan Metselaar 3 maart

Nieske Schoo 7 maart

Dolf Sluis 7 maart

Marja Raap 9 maart

Mirja Tams 20 maart

Nuijt Slings 20 maart

Wiea Oosterhoff 30 maart

Ernst Kuijper 30 maart

Trees Stengs 31 maart

Dirk Alders 31 maart

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 € 52,- en echtpaar € 91,-. 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.
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Bent u onverhoopt verhinderd en kunt u niet bij een repetitie
aanwezig zijn? Dan vragen wij u dat te melden bij een van de
onderstaande contactpersonen.

Bassen/tenoren
Trix Kwakkel beatrix1946@gmail.com 06 4642 6198
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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Voorjaar 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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