Jaarverslag Sophia’s Vereeniging 2017
Algemeen
Het jaar 2017 was weer een mooi verenigingsjaar vol met activiteiten. Het harmonieorkest heeft ook
dit jaar onder leiding van Jos Schroevers veel concerten verzorgd. In het voorjaar vond de tweede
uitvoering van het project ‘The West Side Story’ plaats. De concertzaal was wederom uitverkocht. In
het najaar vonden drie concerten plaats in respectievelijk Tilburg, Overpelt en Nijmegen. Deze
concerten waren feitelijk een opmaat naar het volgende grote muzikale project ‘All you can Opera’
dat op 8 april 2018 in de Concertzaal Tilburg zal worden uitgevoerd.
Ook SOL had weer een druk jaar. Onder leiding van Hadewych van Leeuwen werden vele activiteiten
binnen de gemeente Loon op Zand opgeluisterd. Daarnaast mocht SOL dit jaar weer een optreden
verzorgen in de Efteling.
Ook SPE heeft dit jaar bij diverse gelegenheden van zich laten horen. Een muzikaal hoogtepunt was
het optreden in het Eftelingtheater, waarbij SPE met een spectaculair optreden ‘Loon op Zand
beleeft’ heeft geopend.
Bestuur
• Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende leden:
Peter Essers , voorzitter
Gosse Hoekstra, penningmeester
Marije Reitsma, secretaris
Jan van Esch en Peter van Esch, vertegenwoordigers van het harmonieorkest
Bram Nieuwenhuisen, vertegenwoordiger van de opleiding
Frans van Dongen, vertegenwoordiger van SPE
Paul Veltman, aandachtsgebied sponsoring
Tijdens de algemene ledenvergadering op 6 maart 2017 werd Bram Nieuwenhuisen gekozen tot
bestuurslid. Peter van Esch heeft zijn penningmeesterschap overgedragen aan Gosse Hoekstra.
• Het bestuur heeft in 2017 10 keer vergaderd.
• De raad van Advies bestond in 2017 uit 6 leden. De Raad heeft 3 keer vergaderd.
Harmonieorkest
• Eind 2017 bestond het harmonieorkest uit 87 leden. Het orkest stond het hele jaar onder leiding
van dirigent Jos Schroevers.
• Op zondag 22 januari 2017 werd het jaar ingeluid met het traditionele Nieuwjaarconcert. De
volgende werken werden gespeeld: Salomes Tanz van Richard Strauss, La Picara Molinera
•
•

•

•

intermedio de la Zarzuela van Pablo Luna en enkele delen uit de West Side Story (America,
Cool, I feel pretty, Somewhere, A boy like that and I have a love) van Leonard Bernstein.

Op zaterdag 4 februari 2017 werd de begrafenisdienst voor Max Fijen opgeluisterd. Er werd
stemmige muziek ten gehore gebracht: Lux Aurumque van Eric Whitacre, Intermezzo Sinfonico
van Pietro Mascagni en Jupiter Hymn van Gustav Holst.

Op 12 februari 2017 vond de tweede uitvoering van het project ‘The West Side Story’ plaats. Na
de succesvolle uitvoering op 5 november 2016 werd op veler verzoek het project nogmaals
uitgevoerd. Samen met zangers van het Fontys Conservatorium uit Tilburg werd muziek uit de
musical West Side Story uitgevoerd in de concertzaal in Tilburg. De zaal was opnieuw
uitverkocht!
Op 14 mei 2017 vond een concert plaats in samenwerking met de Koninklijke Fanfare
Kempenbloei uit Achel in de Broekhovense Kerk in Tilburg. Helaas was er tijdens dit concert niet
zoveel publiek. De volgende werken werden ten gehore gebracht: Vetrate di Chiesa van Ottorino
Respighi, Fellini van Johan de Meij (solist: Vincent Klep) en Salomé’s Tanz van Richard Strauss.
Op 10 juli 2017 werd de zomervakantie ingeluid met het traditionele Klapstoelenconcert.
Vanwege het slechte weer vond dit concert helaas niet plaats voor het Witte Kasteel, maar in
de sporthal. De volgende muziekstukken werden gespeeld: Carmen Suite no1 van Georges
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Bizet, Huapango van José Pablo Moncayo, Quando, Quando van Engelbert Humperdinck (zang:
Tanja van den Eijnden en Theo Sterk), Sway van Peres Prado (zang: Tanja van den Eijnden) en
Conga del Fuego Nuevo van Arturo Márquez.

Op 4 november 2017 werd samen met Fanfare De Hoop uit Stellendam een concert verzorgd in
de serie Verrassende Ontmoetingen. De volgende werken werden gespeeld: Ouverture Der

fliegende Holländer van Richard Wagner, Intermezzo Manon Lescaut van Giacomo Puccini, een
aria en twee duetten uit de opera La Bohème van Giacomo Puccini: Si, Mi chiamano Mimì, O
soave fanciulla, In un coupè… Oh Mimì, tu più non torni (solisten: Josephina Louise Hoogstad,
Nick van Kuipers en Jan Willem van der Hagen), Suite La Bohème van Giacomo Puccini en het
slot uit de Suite Turandot (nessun Dorma).
Met dit concert startte de aanloop naar het volgende grote muzikale project ‘All you can Opera’
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dat op 8 april 2018 in de Concertzaal Tilburg zal worden uitgevoerd.
Op 19 november 2017 vond een concert in Overpelt plaats in samenwerking met de Koninklijke
Fanfare Kempenbloei uit Achel. In een volle zaal werden de volgende werken uitgevoerd:
Ouverture Der fliegende Holländer van Richard Wagner, Intermezzo Manon Lescaut van
Giacomo Puccini, Suite La Bohème van Giacomo Puccini, Prelude naar de derde acte met het
Bruidskoor van Richard Wagner en het slot uit de Suite Turandot (nessun Dorma).

Op 17 december 2017 vond het laatste concert van het jaar plaats in de prachtige concertzaal De
Vereeniging in Nijmegen in samenwerking met Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel. Het
harmonieorkest trad op met het Bachkoor uit Nijmegen en de solisten Josephina Louise
Hoogstad (sopraan), Simone van Seumeren (mezzosopraan), Nick van Kuipers (tenor) en Jan
Willem van der Hagen (bariton). De volgende stukken werden ten gehore gebracht:
Uit de opera Lohengrin van Richard Wagner: Prelude naar de derde acte met het Bruidskoor
Uit de opera Carmen van Georges Bizet: L’amour est un oiseau rebelle, Vivat! Vivat le Toréro,
Votre toast…je peux vous le render
Uit de opera Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni: Coro d’introduzione
Uit de opera La Bohème van Giacomo Puccini: Si, mi chimano Mimi, Oh Suave Fanciulla, In un
coupe?...Oh mimi, tu più non torni en La Bohème Suite.

Sophia’s Percussion Ensemble
• SPE stond dit jaar weer onder leiding van Bart Holleman.
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Het jaar werd geopend met het Driekoningenblazen op 6 januari en het
Nieuwjaarsconcert op 22 januari. Tijdens het Nieuwjaarsconcert werden de volgende
werken gespeeld: Noble Star van Peter Kill, Fantasy for Four van K. Nijsse en Micheal’s
Dance van Jan Schipper.
Op 26 maart 2017 was er een slagwerkspecial in basisschool De Blokkendoos. De
slagwerkleerlingen en SPE traden op.
Op 20 april werd het basisscholenproject afgesloten in de Wetering. De avond werd geopend
door SPE.
Op 1 juni werden de wandelaars van de avondvierdaagse ingehaald door SPE en SOL.
Op 10 juli werd de zomervakantie ingeluid met het Klapstoelenconcert in de Wetering.
Na de zomervakantie vond op 16 en 17 september een activiteitenweekend plaats. Er werd veel
gerepeteerd en op zaterdagavond was er een speurtocht. Het weekend werd afgesloten met
een concert tijdens het evenement ‘Loon presenteert’.
Op 1 oktober 2017 trad SPE samen met SOL op in de Efteling, waarbij ook het park bezocht
mocht worden.
Op 25 oktober was SPE nogmaals in de Efteling. Deze keer in het Eftelingtheater, waarbij SPE
met een spectaculair optreden ‘Loon op Zand beleeft’ heeft geopend. SPE werd na afloop
beloond met een daverend applaus van het publiek
Op 25 november was er een Sinterklaas surpriseavond. De leden van SOL en SPE hadden voor
elkaar surprises en gedichten gemaakt. Het was een gezellige avond.
Op 17 december heeft SPE het jaar afgesloten met hun deelname aan de Kerstklokkenloop.

Sophia’s Opleidingsorkesten Loon op Zand (SOL)
• Dit jaar stond SOL onder leiding van Hadewych van Leeuwen.
• Ook voor SOL startte het jaar met het Driekoningenblazen op 6 januari en het
Nieuwjaarsconcert op 22 januari.
• Op 12 februari 2017 werd er een concert verzorgd in verzorgingshuis Joannes Zwijsen in Tilburg.
De echtgenote van Ben Vos is in dit verzorgingshuis opgenomen. Mevrouw Vos en de andere
bewoners hebben kunnen genieten van een mooi concert.
• Op 19 februari vond er een koffieconcert plaats in basisschool De Blokkendoos waar alle
leerlingen met een blaasinstrument van zich lieten horen.
• Op 30 maart ging het basisscholenproject van start voor de leerlingen van groep 5 en 6 van de
Loonse basisscholen. Na een introductieles op school op 30 maart kwamen zo’n 140 leerlingen
op drie donderdagochtenden naar de Wetering voor hun muziekles op slag- of blaasinstrument.
Op donderdag 20 april vond de afsluiting plaats met – na een opening door SPE – van iedere
school een slagwerkverhaal uitgevoerd door de leerlingen van de groepen 5. De groepen 6
brachten samen met SOL ‘A few notes in a box’ van Ivo Kouwenhoven ten gehore.
• Op 1 juni werden de wandelaars van de avondvierdaagse ingehaald bij de Wetering. Hierbij
werden twee stukken samen met muziekvereniging Concordia gespeeld.
• Tijdens het Pinksterweekend (3 en 4 juni) werden er spulletjes verkocht op de Meimarkt in
Tilburg. Dit was erg gezellig en bovendien werd er geld verdiend voor de verenigingskas.
• Op 10 juli werd het seizoen afgesloten met het Klapstoelenconcert.
• Na de zomervakantie vond op 16 en 17 september het activiteitenweekend plaats voor SOL en
SPE. Het weekend werd afgesloten met een concert tijdens het evenement ‘Loon presenteert’.
• Op 1 oktober traden SOL en SPE op in de Efteling waarbij ook het park bezocht kon worden.
• Op 10 november heeft SOL samen met leden van het harmonieorkest opgetreden tijdens de
afscheidsreceptie van burgemeester Wim Luijendijk.
• Op 19 november werd samen met muziekvereniging Concordia Sinterklaas ingehaald.
• Op 23 november speelde SOL voorafgaande aan het sponsordiner in de Rooi Pannen. Dit
optreden werd gezellig afgesloten met een ‘dinertje’ bij de Mac Donalds.
• Op 24 november vond de jaarlijkse surpriseavond plaats voor de leden van SOL en SPE.
• De examens vonden plaats op 25 november en 16 december. Ook dit jaar waren er weer
meerdere examenkandidaten.
• Het jaar werd afgesloten met een optreden tijdens de Kerstklokkenloop op 17 december 2017.
• Nieuw dit jaar was de cursus Muziek bij de BSO. Deze cursus werd geïnitieerd door de Stichting
Muziekopleiding Loon op Zand. Beppie Schalken verzorgde vijf blokken van vijf lessen voor de
kinderen die de buitenschoolse opvang bezochten. De kinderen hebben ervan genoten.
Overige zaken
• Op 27 januari overleed erebestuurslid Max Fijen. Op 4 februari vond er een herdenkings- en
begrafenisdienst plaats.
• Het carnaval werd gevierd van zaterdag 25 februari tot en met maandag 27 februari. De
organisatie was weer mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers van onze vereniging.
• De jaarlijkse ledenvergadering vond plaats op 6 maart 2017.
• Op 24 april overleed Eric de Rooij. Eric was lid van het harmonieorkest en daarnaast was hij
actief voor de Stichting Muziekopleiding en de website van Sophia. Op 3 mei vond zijn
afscheidsdienst plaats.
• Op 2 juni 2017 vond de begrafenis plaats van rustend lid Ad de Jong.
• Op 10 november 2017 werd afscheid genomen van burgemeester Wim Luijendijk, een trouwe
bezoeker van onze concerten. Tijdens de afscheidsreceptie traden de vijf muziekverenigingen uit
de gemeente Loon op Zand op. Namens Sophia namen er leden van zowel SOL als het
harmonieorkest deel.
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Op 23 november vond een sponsordiner plaats in de Rooi Pannen in Tilburg. Er werd
voorafgaand en tijdens het diner muziek gemaakt door SOL en drie ensembles bestaande uit
leden van het harmonieorkest.
Op 21 januari 2018 zullen de jubilarissen van 2017 worden gehuldigd. De jubilarissen van 2017
betroffen: Ad Brands (70 jaar lid), Marjolein Ligtenberg-Essers (12,5 jaar lid) en Marie-Antoinette
Megens (12,5 jaar lid).

Marije Reitsma
20 februari 2018

