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Lessen 
In 2021 volgden in totaal 35 leerlingen een muziekopleiding bij de Stichting. De leerlingen 
zijn vaak al actief in, of kunnen worden opgeleid om deel te nemen aan één of meerdere 
orkesten van Sophia's Vereeniging, of andere gezelschappen zoals bijv. Muziekvereniging 
Concordia in Loon op Zand. 

Docenten 
In 2021 heeft de Stichting te maken gehad met een docentwisseling. Trompetdocent Hans 
Bloemen is tijdelijk gestopt vanwege zijn deelname aan de musical Aladdin. Zijn lessen zijn 
overgenomen door collega-docent Pieter de Kok 

Project Basisscholen 
In maart/april werd het inmiddels niet meer weg te denken jaarlijkse project met de drie 
basisscholen uit kerkdorp Loon op Zand georganiseerd. Alle groepen 5 van de basisscholen 
maakten kennis met slagwerk en de groepen 6 mochten kiezen uit een aantal 
blaasinstrumenten om daarop de eerste beginselen te leren. In de Wetering gingen twee 
vakdocenten aan de 'slag' met de slagwerkers in spe. De blazers proefden intussen in kleine 
groepen begeleid door een vakdocent aan het spelen van hun eerste melodieën. Op deze wijze 
bereidden alle leerlingen zich enkele weken voor op hun hoogtepunt van dit project: de 
afsluitende voorstelling in de Wetering voor alle ouders en belangstellenden. Helaas dit jaar 
door COVID geen grootse afsluiting in de Wetering, maar een afsluitend concert per school. 
De afsluiting werd door vrijwilligers van SMOL gefilmd. De filmpjes werden bewerkt door 
Ralph Oors en vervolgens naar de scholen gestuurd om aan de leerlingen en hun ouders te 
laten zien. Zo konden ouders toch de verrichtingen van hun kind(eren) beluiteren en bezien. 
Op deze manier werd er toch nog een mooie afsluiting van het project gecreëerd. 

Examens / Samenwerking Muziekopleiding Kaatsheuvel 
In 2021 was er een fluit- en een hoorn-examen in Loon op Zand. Ondanks de wat rare 
voorbereiding door Corona, werden de examens toch goed gevolg afgelegd Voorzitter van de 
examencommissie en gecommitteerde was John Groeneveld (examenbureau Groeneveld). 
John Groeneveld verzorgt ook de theorielessen en theorie-examens voor Loon op Zand en 
Kaatsheuvel. De samenwerking met Muziekopleiding Kaatsheuvel rondom theorielessen en 
examens loopt erg plezierig. We hopen de samenwerking met alle partijen nog jaren te 
kunnen blijven voortzetten. 


