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Beste lezers,
Voor u ligt het laatste Klankbord van het seizoen 2018-2019. Dit betekent dus dat de vakantieperiode
aanbreekt waarin iedereen weer van een welverdiende rust gaat genieten.
Echter nog eenmaal moet de voltallige vereniging aan de bak en wel op zaterdagavond 29 juni . Dan vindt
namelijk ons traditionele Klapstoelenconcert plaats. Zoals je ziet wel op een andere dag dan de gebruikelijke
maandagavond. Maar dit heeft te maken met het feit dit concert opgenomen is in het kader van de viering
van 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand. We gaan er van uit dat de weergoden ons gunstig zijn gestemd, zodat
het concert plaatsvindt voor het Witte Kasteel.
Na afloop is er dan nog volop gelegenheid om onder het genot van een glaasje wat na te praten.
Afgelopen maand heeft het harmonieorkest een tweetal concerten gegeven in Den Haag en Breda.
Een terugblik hiervan kunt u in dit Klankbord lezen.
Ook SOL heeft de nodige activiteiten ontplooid en natuurlijk is ook dit uitvoering opgenomen in dit Klankbord.
Ton van Helvert heeft een mooi stuk geschreven over zijn belevenissen als muzikant van SOL. De moeite
waard om dit lezen.
Natuurlijk feliciteren wij onze voorzitter Peter Essers die op 11 juni weer beëdigd is als lid van de Eerste
Kamer der Staten Generaal voor het CDA. Het wordt voor Peter zijn vierde termijn als Eerste Kamerlid.
Proficiat.
De redactie hoopt weer een interessant blad voor u te hebben gemaakt en wenst iedereen een hele fijne
vakantie toe met mooi weer en voor de een de nodige rust en voor de ander de nodige activiteit.
Veel leesplezier toegewenst.
De redactie

.
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Van de Voorzitter
Het grote orkest kan terugkijken op twee prima concerten in Den Haag en Breda, waar prima muziek werd
gemaakt. Het concert in Den Haag samen met orkestvereniging Musica vond plaats in de bijzondere
ambiance van De Nieuwe Kerk met een heel mooie akoestiek met Julien Hervé van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest als soloklarinettist. Een staande ovatie was de beloning van het geboeide publiek. Een
serieuze domper op de vreugde was het ongeluk van Cis, die door een ongelukkige val van een trap haar
heup brak. Zij moest worden opgenomen in het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag en werd de volgende dag
overgebracht naar het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Na een operatie is zij thans aan het revalideren. Wij
wensen haar veel beterschap toe. Hopelijk is zij weer op tijd hersteld voor haar vakantie begint.
Het concert in het Chasssé theater te Breda in de serie Verrassende Ontmoetingen samen met harmonie
Euphonia van Teteringen, kon ik helaas niet bijwonen, maar ook over dit concert heb ik goede geluiden
gehoord over de kwaliteit van het gebodene, zij het dat er minder publiek aanwezig was dan van tevoren was
gehoopt.
Maar ook Sol kan terugkijken op een prima maand. Eerst werd ter ere van de vorig jaar overleden Ben Vos
een mooi zondagochtendconcert gegeven in verzorgingshuis Joannes Zwijsen in Tilburg. Zijn vrouw Pia was
zichtbaar geroerd door deze muzikale huldeblijk. Zondag 16 juni, Vaderdag, gaf SOL samen met het
opleidingsorkest van L’Echo des Montagnes uit Tilburg onder leiding van dirigent Geerd Doomen (tevens
invalmuzikant-hoornist in het grote orkest van Sophia) een mooi filmconcert met toepasselijke filmopnames
in de concertzaal van De Wetering. Ondanks het vroege uur waren veel toeschouwers naar de Wetering
gekomen.
Bijzonder is ook dat een grote groep vrijwilligers van SOL en SPE van zaterdagmiddag 8 juni tot en met
zondagmiddag 9 juni (dus inclusief een hele nacht) tweedehandsspullen aan de man en vrouw heeft gebracht
tijdens de Meimarkt in Tilburg. Dit heeft wederom veel geld in het laatje gebracht voor de opleiding,
waardoor de financiering van toekomstige activiteiten weer wat gemakkelijker is gemaakt. Vanaf deze plek
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zou ik alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan dit succes heel hartelijk willen bedanken.
Persoonlijk was het voor mij ook een bijzondere maand omdat ik op 11 juni weer ben beëdigd als lid van de
Eerste Kamer voor het CDA. Na van 2003-2015 Kamerlid te zijn geweest, begin ik thans derhalve aan mijn
vierde termijn. Een hele eer, maar ook een flinke uitdaging in het versplinterde politieke landschap, waarin
het kabinet steeds weer moet zoeken naar andere meerderheden.
Thans is de inspanning van alle geledingen van Sophia gericht op de voorbereiding van het
Klapstoelenconcert dat dit jaar een bijzonder karakter heeft omdat het in het kader van de viering van 750
jaar Heerlijkheid Loon op Zand wordt georganiseerd. Van harte hopen we uiteraard dat het goed weer zal
zijn op 29 juni, zodat dit concert weer bij het Witte Kasteel kan worden gehouden. Bijzonderheid is ook dat
het vroegere cabaretgezelschap van Sophia nog een keer zal optreden, bestaande uit Ad van den
Nieuwenhuizen en Jack IJpelaar. Dit zal voor menigeen een sentimental journey betekenen. Ook
‘oudgediende’ Tanja zal weer als zangeres haar opwachting maken met onder andere songs die ons zullen
terugbrengen naar de oorlogs- en bevrijdingsjaren. De middeleeuwse markt en activiteiten op de
Kasteelweide zullen ongetwijfeld extra aan de sfeer bijdragen.
Na het Klapstoelenconcert hebben wij allen de vakantie verdiend, zij het dat het grote orkest op 1 juli nog
een afsluitende repetitie heeft.
Ik wens iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij Koninklijke Sophia’s Vereeniging een heel
prettige vakantie toe. Rust goed uit, geniet ervan en kom vooral gezond terug om weer met nieuwe energie
in augustus het aanstaande muziekseizoen te beginnen.
Peter Essers

***************************************************************************************
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Van de bestuurstafel
Sinds het laatste Klankbord zijn er weer een paar mooie concerten gegeven door SOL en het harmonieorkest.
Op zaterdag 18 mei 2019 was er het concert in Den Haag. Het harmonieorkest verzorgde samen met
symfonieorkest Musica een prachtig concert in de Nieuw Kerk. De sfeer was goed en het publiek was zeer
enthousiast. Met name het prachtige klarinetconcert van Navarro met klarinettist Julien Hervé werd zeer
goed ontvangen.
Op zondag 26 mei 2019 heeft het harmonieorkest samen met Harmonie Euphonia uit Teteringen een concert
verzorgd in het Chassé Theater in Breda. Ontzettend leuk om hetzelfde programma in een andere zaal
nogmaals uit te voeren.
Op zondag 16 juni 2019 verzorgde SOL samen met het opleidingsorkest L’Echo des Montagnes (onder leiding
van hoornist Geerd Doomen) een Filmconcert in de Wetering. Muziek uit verschillende films met daarbij
getoonde filmbeelden zorgden voor een fantastische ochtend.
Het seizoen is nu bijna op zijn eind. Op zaterdag 29 juni 2019 vindt nog het Klapstoelenconcert plaats, waarna
de zomervakantie kan beginnen.
Het Klapstoelenconcert vindt dit keer, anders dan andere jaren, plaats op zaterdagavond. Het maakt
onderdeel uit van het totale programma van het Kasteelfeest dat in dat weekend plaatsvindt vanwege het
750-jarig jubileum van Loon op Zand. Zowel SOL, SPE als het harmonieorkest zullen optreden. Het traditionele
Klapstoelenconcert heeft dit jaar een extra feestelijk programma met onder andere cabaret en zang van
Tanja van den Eijnden. U bent van harte uitgenodigd!
Marije Reitsma
***************************************************************************************
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`Vrienden van Sophia´
* Boons Agenturen
* Van Besouw Beheer
* Koala vogel- en dierengroothandel
* ‘Le Monde’ wereldse broodjes
* Rabobank
* Roelofs Safety
* Rijschool Knook
* So Nice
* Scholt Energy
* Stichting De Leeuw
* VDT Advocaten en Mediators
* Verlouw-Bouw
* Van Venrooij
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Uit de orkestcommissie.
Op maandag 3 juni heeft de orkestcommissie haar maandelijks overleg gevoerd.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
Programma 2019:
De concerten op 18 mei in Den Haag en 26 mei in Breda zijn goed verlopen.
Het concert in de Nieuwe Kerk in Den Haag was erg sfeervol in deze prachtige kerk. Die sfeer misten
we natuurlijk in het Chassé Theater in Breda. Er is prima gemusiceerd en de solist was fenomenaal.
29 juni:

Klapstoelenconcert (i.h.k.v. 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand )
Wij openen het avondgedeelte en spelen op de gebruikelijke locatie voor het kasteel.
Programma:

-

Mars uit The Planets van Gustav Holst
La Leyenda del Beso van R. Soutullo-J. Vert.
Hymn of the Highlands van Philip Sparke
ABBA Mamma Mia
Twee stukken met zang van Tanja en Theo op trompet.

Wij spelen circa 45 minuten. Ook het (oude) cabaret treedt op.
Er is een voorrepetitie van 17.00 uur tot 18.30 uur in de Wetering.
10 oktober:

Sponsordiner.
Voor het diner treedt SOL op in de ontvangstruimte.
Tijdens het diner treden een drietal ensembles op, samengesteld uit muzikanten van
het grote orkest.
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11 november: Bevrijdingsconcert in de Concertzaal te Tilburg.
maandag
Let op: Dit betreft nog een optie. Als alles doorgaat wordt het een concert met een
verteller, Sister Swing, Big Band van Hans Bloemen, alles aangevuld met filmbeelden.
Het totaal duurt anderhalf uur, zonder pauze.
16 of 17 dec:

Optie: Kerstconcert of bevrijdingsconcert te Waalwijk.

Programma 2020:
13 januari:

Optie: Educatie-bevrijdingsconcert in De Leest te Waalwijk voor o.a. schoolkinderen.

26 januari:

Nieuwjaarsconcert te Loon op Zand.

23 mei:

Wij zijn uitgenodigd voor de Europese Kampioenschappen in Amiens, Frankrijk.
Het betreft nog een optie.
Programma: - Compositieopdracht (verplicht werk)
- Ballata delle Gnomidi van Respighi
- El Jardin de Hera van Suner-Oriola.

19/20/21 juni: Eldorado.
Dit is een optie. Nadere info en inventarisatie volgt nog.
Verdere opties:
- ABBA Project zou tot de mogelijkheden kunnen behoren in het najaar van 2020.
- Een te organiseren Carnavalsconcert moet nog nader worden besproken.
- “Maestro concert” Hierbij strijden vijf of zes bekende mensen de “Gouden Baton”.
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Over de bezetting wordt tijdens iedere vergadering gesproken.
Er hebben zich twee nieuwe fagottisten gemeld, alsmede een baritonspeler.
Bij de rondvraag werd aandacht gevraagd voor het snel plaatsen van nieuwe muziek op Dropbox, alsmede
info over het project Eldorado.
Tot zover het verslag van de vergadering. Suggesties zijn altijd welkom bij alle leden van de
orkestcommissie.
Piet van den Nieuwenhuizen, orkestcommissie.

Klapstoelenconcert
Zaterdag 29 juni 19.30 uur
Witte Kasteel Loon op Zand
Bij slecht weer in De Wetering

Digitaliseren Muziekbibliotheek
Voor het digitaliseren van onze muziekbibliotheek zijn we
op zoek naar mensen die hierbij willen helpen. Je kunt je
aanmelden bij een van de bestuursleden of bij Christiane
Hoekstra.
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging
wordt mede ondersteund door

Stichting Jacques de Leeuw
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Klapstoelenconcert zaterdag 29 juni
Dit jaar vindt het Klapstoelenconcert plaats op
zaterdag 29 juni om 19.30 uur. De locatie is voor
het Witte Kasteel en bij slecht weer in De
Wetering. Het is dit jaar ingepast in de driedaagse
viering van 750 jaar Loon op Zand op 28, 29 en 30
juni.
Programma:
SOL o.l.v. Hadewych van Leeuwen-Peeters
-

Soldaat van Oranje
Ine Belle Historie
Charlie and the Chocolate Factory
Iwill follow Jim
Jurassic Parc
Shrek
Hoe to train tour Dragon
Mamma Mia
Hollandse Hits
Shut up and dance
Shake it off.

SPE o.l.v. Dena Bisschop
-

Groover, Tonn vd Veerdonk
Rock Starter, Jan Schipper
Oil-Barrel Best, Leon Camp
*****

Harmonieorkest o.l.v. Jos Schroevers:
- Mars, Gustav Holst, arr. Chr. Janssen
- Suite from Hymn of the Highlands, Ph. Sparke
Deel 1: Ardross Castle

- La Leyenda del Beso, R. Soutullo en Juan Vert
arr. Douglas Mclain

- Ouverture Mamma Mia, Andeersson/Ulvaes
ParAbbafase 1 en 2. arr. Jeroen Geevers
- The Girl in 14g. Jeanine Tesori en Dick Scanlan
Zangsoliste Tanja v.d. Eijnden-Keunen
- Vera Lynn Forever, arr. Wilhautvast
Zangsolisten Tanja v.d. Eijnde-Keunen en
Theo Sterk
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TERUGBLIK CONCERT DEN HAAG OP 18 MEI 2019.
Blazen aan het Spui presenteert de mooiste symfonische blaasmuziek met harmonieorkesten, fanfares en
brassbands uit het gehele land in de Nieuwe Kerk in Den Haag.
Met concerten en activiteiten wil Blazen aan het Spui de unieke Nederlandse blazerscultuur een podium
bieden.
Het harmonieorkest van Sophia was hiervoor uitgenodigd om op 18 mei een concert te geven.
Het bijzondere hieraan was dat voor deze keer als tweede orkest was uitgenodigd geen blaasorkest, maar
een amateur symfonieorkest uit Den Haag genaamd Orkestvereniging Musica Den Haag.
Dit orkest staat evenals ons eigen harmonieorkest onder leiding van Jos Schroevers.
Het betrof hier een avondconcert en begon om 20.15
uur.
De Nieuwe Kerk is een prachtig gebouw in het
centrum van Den Haag en wordt tegenwoordig niet
meer voor de eredienst, maar voor andere
doeleinden zoals concerten gebruikt. Hiervoor is de
kerk dan ook geschikt gemaakt door middel van
aanpassingen om de akoestiek te verbeteren. Dit is
bijzonder goed geslaagd, want de klank was
voortreffelijk.
Voor de pauze trad Orkestvereniging Musica Den
Haag op met als soliste de sopraan Laetitia Gerards
die enkele opera-aria’s van Puccini en Leoncavallo
ten gehore bracht. Daarna speelde het orkest een aantal delen uit Romeo en Julia (de orkestsuites 1-3).
Na de pauze begon Sophia met Concerto II voor klarinet en harmonieorkest van Oscar Navarro met als solist
Julien Hervé. Deze geweldige klarinettist is o.a. als soloklarinettist verbonden aan het Rotterdams
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Philharmonisch Orkest. Met de uitvoering van dit concert dwong hij een groot respect af van alle
aanwezigen. Grote klasse!
Daarna werd nog uitgevoerd Belkis, Regina di Saba van
Ottorino Respighi. Prachtige muziek met veel solistische
inbreng van verschillende instrumenten. Stuk voor stuk
indrukwekkend.
Al met al kunnen we terugzien op een prachtige
muzikale avond.
Julien Hervé tijdens repetitie

Bijzonder jammer was het incident met Cis Damen.
Zij is in de pauze onfortuinlijk van een trap gevallen
en heeft haar heup gebroken. Na opgenomen te zijn
in het Bronovo Ziekenhuis is ze daags daarna
vervoerd naar het ziekenhuis in Tilburg waar ze is
geopereerd. Veel sterkte gewenst.
Piet van den Nieuwenhuizen, redactie.
****************************************
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Masterclass op maandag 20 mei
Op maandagavond 20 mei werd er door Jos Schroevers een masterclass gegeven aan vier leerlingen van
Danny Oosterman. Deze leerlingen genieten hun opleiding aan het Conservatorium van Amsterdam.
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TERUGBLIK CONCERT BREDA OP 26 MEI 2019.
In de concertserie “Verrassende Ontmoetingen” was op 26 mei een concert geprogrammeerd in het Chassé
Theater te Breda. Voor dit concert was ons harmonieorkest
uitgenodigd.
Het tweede orkest was Harmonie Euphonia uit Teteringen.
Dit orkest stond onder leiding van dirigent Römanö Mediati en
speelde voor de pauze een vijftal kortere werken, voornamelijk
gecomponeerd voor harmonieorkest.
Euphonia is een orkest met een mooie bezetting, echter jammer
dat de klarinetgroep zowel in aantal als in volume achterbleef bij
de rest van het orkest.
Na de pauze speelde Sophia hetzelfde programma als de week
daarvoor In Den Haag.
Dus stond als eerste werk het Concerto II voor klarinet en
blaasorkest van Oscar Navarro op het programma met als solist
Julien Hervé. Wederom speelde Julien de
sterren van de hemel en ontving voor zijn
optreden een daverend applaus.
Daarna kon het publiek genieten van de
prachtige klanken in het stuk Belkis,
Regina di Saba van Ottorino Respighi.
Wederom een succesvolle avond voor ons
prachtige harmonieorkest.
Piet van den Nieuwenhuizen, redactie.
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Zondag 26 mei speelden wij (SOL) in Zorgcentrum ‘Johannes Zwijsen’ in Tilburg.
Dit deden wij om de, inmiddels overleden, Ben Vos te eren. Ben speelde al een behoorlijke
tijd besbas bij het Groot Harmonie Orkest, kwam een keer invallen voor SOL en is sindsdien
altijd blijven meespelen. Ben was natuurlijk ook de man achter het transponeren van
partijen naar een andere sleutel of het uitwerken op de computer van partijen vanuit de
partituur. De reden waarom wij Johannes Zwijsen uitkozen, was omdat Ben zijn vrouw Pia hier woont.
We hadden een behoorlijk repertoire en de bewoners daar zijn gebaat bij precieze tijden, dus probeerden
wij ons daar zoveel mogelijk aan te houden. Peter Essers opende als voorzitter van Sophia’s Vereeniging het
concert.
We begonnen met Fanfare and Flourishes, bekent als themesong van het Songfestival, daarna deden we
opvolgend de volgende nummers : - Un Bell Histoire, - Rosanne, - Jurassic, - Parc Highland Rhapsody
Daarna was het even tijd voor wat te drinken, om vervolgens weer verder te gaan met wat luchtigere muziek:
- Hollandse hits (met meezingers zoals ‘Als de morgen is gekomen’ van Jan Smit en ‘Maak me gek’ van Gerard
Joling), - Charlie and the Chocolate factory (deel 1), - I will follow him, - Mama Mia. En natuurlijk sloten af
met Brabant van Guus Meeuwis.
Het repertoire dat we wilden spelen was iets groter, maar zoals al gezegd was het de bedoeling dat wij ons
aan het schema hielden van het verzorgingstehuis. Al met al hebben de bewoners genoten van ons optreden.
Ben, u heeft vast meegekeken met uw sigaret en colaatje van bovenaf, we hopen dat u genoten heeft, of in
uw woorden te zeggen: ‘het ging wel’ of te wel u vond het harstikke leuk. Uw vrouw en de andere bewoners
hebben het zeker naar hun zin gehad.
Iris Hornman
***************************************************************************************
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AFSLUITING CURSUSJAAR MUZIEK BIJ DE BSO
Deze kanjers sloten op 3 juni jl de cursus Muziek bij de
BSO 2019-2020 af.
Het laatste blok was gewijd aan een ontdekkingstocht
langs diverse instrumenten. Als ware professionals
bespeelden ze alle verschillende instrumenten die
gepresenteerd werden door juffrouw Femke en de
muzikanten die met hun instrument naar de les kwamen.
In de voorafgaande blokken hadden de leerlingen van
groep 1 tot en met 3 letterlijk (met boomwhackers,
allerlei instrumenten en zingen en bewegen) en figuurlijk
gespeeld met thema’s als bijvoorbeeld Griezelen en
Monsters, Dieren, Gekke Liedjes en Wat je later worden wilt.
De leerlingen van groep 4 tot en met 7 hebben kennis
gemaakt met wat muziek maken inhoudt, ze gingen ‘aan de
fluit’ op kleurige blokfluiten, maakten kennis met het
notenschrift, leerden canon zingen en ontdekten wat
muziek maken en luisteren allemaal inhoudt. Ook in
schooljaar 2019-2020 zal de cursus Muziek bij de BSO (mits
voldoende aanmeldingen) worden gegeven, dan met
thema’s als ‘Hout’, ‘Koper’, ‘Slag’ en ‘Snaar’. Je hoort erover,
leert er over, doet er iets mee en ontdekt heel erg veel!!
Zin om dit ook mee te doen? Geef je dan op bij Bernadette Essers-Jacobs,
bernadette_essers@hotmail.com; 0416-363235
(Voor meer informatie, zie de www.sophiasvereeniging.nl, onder Opleiding of bel of mail Bernadette).
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Meimarkt 2019
Zo zag onze kraam van de

Meimarkt

editie 2019
(in Juni met Pinksteren) in
Tilburg er uit
Na op zaterdag 8 juni in Loon
op Zand te hebben geladen
(met dank aan Bart
Vromans, Maria, Dennis,
Jasmijn en Iris- Hoera hoera
voor Jasmijn onze redster in
de nood die ook met haar
auto klaar stond om de
Loonsen weer naar huis te
brengen- Henrike en Arend)
werden de spullen aan de
Juliana van Stolbergstraat bij de door SOL gehuurde kramen neergezet. Mijn God wat een spullen, hoe
moeten we die verkocht krijgen?????
Even na 18.00 uur op zaterdag waren de kramen geplaatst en ze konden dus meteen ingericht worden. Maria
is daar supergoed in (zij heeft talenten te over (niet alleen muziek maken dus) waar we graag gebruik van
maken) en al snel was de kraam duidelijk en gezellig ingericht. Dat dat de kooplust opwekt, was ook snel
duidelijk. De spullen vlogen (tegen betaling) de kraam uit. We hadden dan ook een stel geweldige verkopers
achter de kraam staan (Maria, Chantal de Bonth, Fleur en Harm Wijkhuis en Willem Ligtenberg). We zeggen
het iedere keer weer: het meeste verdien je tussen 19.00 uur en 00.00 uur op zaterdag. Chantal en Fleur
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zorgden ervoor dat onze kraam goed opviel: met kleurenlichtjes knipperende brillen en staven trokken volop
de aandacht (dank dames!!) Drukte genoeg gelukkig en rond middernacht hadden we al een mooi bedragje
bij elkaar. En dan de nacht, moeilijk? Soms, maar dankzij Ton en (andere) Bernadette viel het ook nu weer
heel erg mee. Het bleef droog en de klanten waren erg gezellig. Geen onvertogen woord, wel lol voor drie.
Een mooie groene ketting op een prachtige poncho, rood-wit met een vleugje groen, is toch schattig voor
een heer van stand.
De nacht was wel een beetje koud, maar het schrobbelerke van de organisatie maakte veel goed. Vanaf 07.00
uur konden we een heerlijk ontbijtje nuttigen bij de Kattenrug. Daar knap je van op Dat was alleen maar
mogelijk dankzij de vroege-vogels-ploeg van de Marjoleinen en Letty. De kraam was goed en vertrouwd
bezet. De verkoop ging, na een dipje tussen 05.00 uur en 07.00 uur weer lekker verder en we raakten steeds
meer door onze spullen heen. Om 12.00 uur waren de vroege vogels klaar met hun dienst en kwamen Lucas
en Ludwig voor de laatste loodjes achter de kraam. Gelukkig bleef ook Letty mee helpen, want het werd nog
een aardige partij druk. Vanaf 16.00 uur kon je gratis meenemen en kon je daarvoor iets in de pot doen. Op
deze manier raakten we de minder gangbare zaken nog voor een groot deel kwijt en hoefden we uiteindelijk
maar vier kleine dozen van de heel vele dozen, kratten, tassen en zakken naar de kringloopwinkel te brengen.
We hebben weer een geweldig mooi bedrag bij elkaar verkocht voor onze uitjespot. Nu nog een paar
muzikanten van SOL die het uitje gaan regelen en dan weten we helemaal weer waar we het voor deden!
Over twee jaar weer? Jep, Maria en ik gaan er nog een keer voor en als de mensen van hierboven ook weer
mee kunnen helpen, hebben we zeker weer een prachtige markt.
Ik heb het weer erg naar mijn zin gehad met maatje Maria en de anderen. Hartelijk dank allemaal.
Dikke zoen,
Bernadette
***************************************************************************************
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AVONDVIERDAAGSE 2019
En weer hadden we geluk. Wie zegt er dat wij in een nat land wonen? In al die jaren (en dat er zijn er intussen
al behoorlijk wat) dat ik de vierdaagse mee ‘in blaas’ is het 1 keer voor gekomen dat we binnen moesten
zitten vanwege de regen en al die andere keren zaten we als SOL gewoon lekker op het plein bij de Wetering
de wandelaars en ‘inhalers’ vrolijk buiten
gezellige muziek toe te spelen.
Zoals de foto toont was zelfs de
temperatuur ok. De eerste wandelaars
lieten zich al even na 19.30 uur bij de
Wetering huldigen hetgeen ons deed
besluiten dan ook maar te beginnen met
muziek maken. Rond 20.00 uur hoorden
we onze gewaardeerde collega’s van
Concordia aan komen marcheren en
stopten wij met onze muziek.
Gezamenlijk speelden wij (onderhand
traditie geworden) Brabant waarna wij
nog een half uurtje verder speelden voor de binnenkomende groep wandelaars.
Geweldig om te zien hoeveel mensen die vier dagen benutten om te bewegen (nu nog gewoon te voet of
met de fiets naar de Wetering komen in plaats van met de auto……)
Het was weer een succes deze 4-daagse.
En wij? Wij gingen naar binnen en maakten nog een uurtje muziek voor onszelf en het concert van 16 juni.
Voor volgende jaar staat hij al weer in onze jaarplanning!
Groetjes, Bernadette
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Filmconcert door SOL met het opleidingsorkest van L’Echo des Montagnes Zondag 16 juni 2019
in de Wetering
Het concert staat nogal vroeg op de dag in de planning, om 10 uur maar liefst. Bovendien is dit het afsluitend
seizoensconcert. En het is nog Vaderdag ook.
Het afsluitende Seizoen- Film- Vaderdag- Ochtendconcert
Voor de zondagochtend is de belangstelling, ondanks enige scepsis vooraf, best goed. Dat is een leuk aspect
van een opleidingsorkest, ouders en grootouders, familie en vrienden, vriendinnen en bekenden. Verzekerd
van belangstellenden.
De harmonie L’Echo des Montagnes uit Tilburg is van 1867.
Een leeftijdgenoot van Sophia’s Vereeniging (met drie e’s).
Met recht een zustervereniging (vereniging met twee e’s).
Onze voorzitter, ook op deze ochtend in zijn rol als
(voortreffelijke) spreekstalmeester, heeft zijn huiswerk
gedaan. Hij legt uit dat het geen toeval is, blaasorkesten,
ontstaan in dat tijdsgewricht. De onafhankelijkheidsoorlog
van de Belgen is voorbij en de betrokken militairen zijn hun
werk kwijt. De muzikanten onder hen moeten wel de kost
verdienen en helpen hier en daar in het zuiden mee de
Opleidingsorkest L’Echo o.l.v. Geerd Doomen
verenigingen op te richten en te leiden. Vandaar. Interessant trouwens, zodra er iets wat ouder wordt en
naar geschiedenis en historie begint te rieken, is de heer Essers zijn belangstelling gewekt. Heeft Sophia,
evenzeer als de fiscale wetenschap, dan ook al een paar belangwekkende boeken opgeleverd.
Het opleidingsorkest van de Echo is een heel mooie groep. Krap in de klarinetten, maar fikse secties
trompetten en saxofoons. Geert Doomen is hun dirigent. Wij hebben ooit hem leren kennen bij St Joachim
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uit De Moer. Dat heeft ze daar goed gedaan, doch de Moer was voor hem al rap te klein. Vervolgens komen
we hem tegen als dirigent van het, voor de gelegenheid, regionale opleidingsorkest, na het overlijden van de
gewaardeerde Huub Kennis. Dat was een groep van naar schatting een 140 deelnemers ! Het
herdenkingsconcert toen is erg goed verlopen. Veelbelovende gast.
En nu vaart de Echo haar opleidingsorkest er wel bij. Ze zijn onze gasten en treden als eerste op. Met muziek
van films: Bohemian Rhapsody met een arrangement van John Berry, Met The Blues Brothers Revue, een
arrangement door Jay Bicook en Latin Gold, het arrangement is van Paul Lavander en tenlotte een prachtige
Toto Medley. Gerard Doomen maakte zelf het arrangement. Een groep met getalenteerde jongeren als deze
voert het beslist naar zijn en onze voldoening uit. Mooi optreden. Onze spreekstalmeester stelde daarom
natuurlijk voor om dit nog eens een keer af te spreken.
Na de pauze is SOL aangetreden. Een van onze Irissen
heeft beelden bij de muziek gezocht. Ik zal u niet lastig
vallen met een paar opspelende details in de
voorbereiding. Het zag er wondermooi uit bij de
uitvoering. Onze Hadewych deed haar uiterste best om de
muziek te laten samenvallen met de beelden. Dat valt
geheid niet mee. Maar toch hoorde ik een paar keer
opmerken dat het er gewoon op leek dat ze de hele groep
als aan een touwtje heeft. Met op de juiste momenten
een vertraging dan wel een accellerando. Complimenten !

SOL o.l.v. Hadewych

SOL heeft al een poosje mooie filmmuziek op de lessenaar. Een uitgebreide selectie gaan we bij deze
gelegenheid spelen: Soldaat van Oranje van de beroemde Rogier van Otterloo, het arrangement is van Koos
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Mark, Une Belle Histoire, bekend geworden door Michel Fugain, van Pierre Delanoe. Arrangement door
Frank Bernaerts. Vijf deeltjes uit Charlie and the Chocolatefactory. De muziek is van Danny Elfman, het
arrangement van Roy Phillippe. Wie kent ze niet, Whoopy Goldberg. De ster uit Sister Act ! Wij spelen I Will
Follow Him. Meerdere schrijvers hebben er aan
bijgedragen. Het arrangement is van Ron Sebregts.
Het thema uit Jurassic Park, vorige week nog een stukje
van de film gezien. Gecomponeerd door John Williams en
hier gearrangeerd door John Higgins. Nog zo’n beroemde
film: Shrek met de muziek gearrangeerd door Jan van den
Brandt. De muziek uit How to Train your Dragon komt van
John Powell, het arrangement is van Sean O’loughlin.
Tenslotte, en je kunt er niet omheen: ABBA. Dat
fenomenale viertal heeft muziek gemaakt, bijkans
onsterfelijk !
voorzitter bedankt Hadewych en Geerd
Hun doorbraak overigens kwam, zoals bekend na een EuroSongfestival……..Benny en Björn was het koppel
dat veel van hun geweldige muziek schreef. Wij spelen daarvan Mamma Mia. Daar scoor je mee zowel in een
bejaardenhuis als tijdens een basisscholenproject. Peter Kleine Schaars maakte het arrangement.
Alles bij elkaar was dit een fijne en goed bestede ochtend.
We waren met een paar mensen tamelijk vroeg in de Wetering, de zaal moest nog versierd worden. We zijn
te laat. Anderen waren ons voor, zij hebben dat zaterdagmorgen al gedaan. En knap ! Eentje was er bij de
bioscoop om wat affiches geweest. De Wetering zag er feestelijk uit. Goed bezig, SOL !
Tot een volgende keer.
Ton van Helvert.
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SPE NIEUWS
Lekker gaan genieten in de vakantie tijd.
Ook voor de leden van SPE en de slagwerkopleiding gaat de vakantieperiode weer aanbreken.
Het muzikale seizoen 2018-2019 zit er weer op.
Een seizoen waarin ontzettend hard is gewerkt aan de muzikale- en ritmische vormgeving.
Een geweldig Nieuwjaarsconcert eind januari, een verrassend koffieconcert 17 februari en tot besluit van dit
slagwerkseizoen het mogen meewerken aan het speciale klapstoelenconcert bij het Witte Kasteel op
zaterdag 29 juni in het kader van 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand.
We zijn trots op de leden van SPE voor hun doorzettingsvermogen en enthousiasme en natuurlijk ook op de
slagwerkers bij de opleiding.
Bart Holleman, dirigent en Robin Muizer, docent opleiding zijn we veel dank verschuldigd voor hun bijdragen
afgelopen muzikale jaar.
Het is nu tijd om weer lekker te ontspannen en te gaan genieten van een welverdiende vakantie.
Luuk, Pim, Joppe, Julian en Jinthe , Mees, Lianne, Giedo en Marijn en ook Bart en Robin, hele gezellige,
zonnige dagen geniet ervan om daarna, eind augustus, weer terug te keren met nieuw energie.
Heel veel plezier!
Letty Haen
Frans van Dongen, bestuur
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Wij feliciteren...........
Harmonieorkest:

1
3
4
7
9
10
11
20
23
24
24
26
28
29

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni

1 juli
6 juli
9 juli
16 juli
22 juli
29 juli
29 juli
2 aug.
2 aug.

Rob v.d. Made, slagwerk
Corien v.d. Made, klarinet
Harrie Haen, roadie
Jolanda Vink, klarinet
Hans Bloemen, trompet
Simon Emmen, trombone
Manon Vink, dwarsfluit
Kees Jansen, niet-musicerend lid
Bernadette Essers, basklarinet
Marc den Braven, fagot
Marjon Lankhaar, klarinet
Alphons van Stenis. trompet
Mariola de Gouw, klarinet
Jhr. mr. Charles E.J.M. Verheyen, erevoorzitter
Ad Brands, erelid
Saskia Essers-van Ree, klarinet
Piet v.d. Nieuwenhuizen, redactie / erelid
Lindsay Walter, klarinet
Tom Peeters, altsaxofoon
Luc v.d. Kaa, niet-musicerend lid
Ludwig Reijnen, trompet
Ton Bon, trompet
Tanja v.d. Eijnden-Keunen, niet-musicerend lid
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Wij feliciteren...........
Harmonieorkest:

11 aug.
13 aug.
14 aug.
16 aug.
22 aug.
27 aug.
29 aug.
31 aug.

Jan IJpelaar, niet-musicerend lid
Niels Vissers, hoorn
Kees van den Nieuwenhuizen, piccolo
Audrey van Doornspeek, hoorn
Chantal de Bonth-Vromans, niet-musicerend lid
Suzanne Kratsborn, dwarsfluit
Sjef IJpelaar, klarinet
Frans van Dongen, bestuur

1 sept.
6 sept.
8 sept.
8 sept.
10 sept.
12 sept.
13 sept.
14 sept.
23 sept.

Heske van Esch, baritonsaxofoon
Maike Vuijsters, tuba
Do Klerx, slagwerk
Nicole van Weel, altsaxofoon
Bastien Vievermans, hoorn
Renée Damen, altsaxofoon
Maikel v.d. Velden, Lid van Verdienste
Saskia Wilms-de Wild, klarinet
Manon van Bijsterveldt, dwarsfluit

SPE:

31 aug.

Frans van Dongen, bestuur

SOL:

3 juni
21 juni
23 juni
30 juni

Corien v.d. Made, klarinet
Henrike v.d. Hurck, trombone
Bernadette Essers, basklarinet
Jasmijn van Straalen, dwarsfluit
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Wij feliciteren...........
SOL:

13 juli
29 juli

Linda Elings, altsaxofoon
Ludwig Reijnen, trompet

21 aug.
21 aug.
27 aug.

Mirte Jansen-de Jong, hobo
Tessa Moonen, hoorn
Melissa Geenen, altsaxofoon

7 sept.

Marjolein Ligtenberg-Essers, hobo

******
- Melanie Nieuwenhuisen-Dimmers, die op 1 juni bij het Koningschieten de eerste vrouwelijke koning
van het gilde Sint Ambrosius is geworden
- Peter Essers, die 11 juni weer is beëdigd als lid van de Eerste Kamer voor het CDA. Na van 2003-2015
Kamerlid te zijn geweest, begint hij nu aan zijn vierde termijn.
******

Wij wensen beterschap ...........
Marc den Braven, Madeleine den Braven, Marie-Antoinette Megens, Simon Emmen, Cis Damen, Noortje
v.d. Meulen, Marrit v.d. Made en Ton Bon, die om uitlopende medische redenen de repetities voorlopig niet
kunnen bijwonen.
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AGENDA
Zaterdag 29 juni
19.30 uur
Zaterdag 17 augustus
Maandag 26 augustus
Donderdag 29 augustus
Donderdag 10 oktober
Zaterdag 26 oktober

:
:
:
:
:
:

Vrijdag 22 november
Zaterdag 14 sep.
10.00 uur
Zaterdag 15 december
Zaterdag 21 sep.
10.00 uur
Maandag 11 november
Maandag 6 januari :

:
:
:
:
:

zondag 26 januari
Zaterdag 28 maart

:
:

zaterdag 23 mei
Donderdag 16 april
Zaterdag 16 mei

14.00 uur

:
:
:

Klapstoelenconcert gehele vereniging
OPMAAT, info volgt, SOL en SPE
Start repetities harmonieorkest
Eerste repetitie nieuwe seizoen SOL en SPE
SOL Opening Sponsorconcert Rooi Pannen, tijd volgt
Concert bij Vitamine C (zij bestaan 10 jaar) Wetering,
aanvangstijd nog niet bekend, SOL
Surpriseavond, SOL en SPE vanaf 19.30 uur, Gildeweg 87
Houtrepetitie in Blokkendoos
Kerstklokkenloop (18:00-19.30 uur) Wetering, SOL en SPE
Koperrepetitie in Blokkendoos
Bevrijdingsconcert harmonieorkest Concertzaal Tilburg OPTIE
Driekoningenblazen, SOL en SPE, vanaf 17.30 uur
(met opwarm-eetpauze) tot ong. 21.30 uur
Nieuwjaarsconcert gehele vereniging
Driedorpenconcert met St. Joachim en Prins Maurits in De Moer,
aanvang nog niet bekend, SOL.
ECWO kampioenschappen in Amiens harmonieorkest OPTIE
Afsluiting Muziekproject, Wetering, 18.30 uur, SOL en SPE
Optie concert met Fanfare ONS in Nieuwendijk, SOL
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Donderdag 28 mei
:
Zaterdag 13 juni 2020 19.00 uur
Maandag 6 juli 2020 19.30 uur
Donderdag 27 augustus 2020

:
:
:
:

Inhalen Avond-4-daagse SOL en SPE vanaf 19.45 uur
Afsluitend SEIZOENSCONCERT, SOL, De Wetering
Klapstoelenconcert, gehele vereniging, Witte Kasteel of Wetering,
SOL Eerste repetitie seizoen 2020-2021

*************************************************************

Het volgende Klankbord verschijnt maandag 9 september
Kopij binnen uiterlijk dinsdag 3 september

Chassé Theater 26 mei 2019
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging o.l.v. Jos Schroevers

Enschede 9 december 2018

Kasteelfeest Loon op Zand 28 t/m 30 juni
Het Kasteelfeest is een driedaags evenement in de kern Loon op Zand en een belangrijke activiteit in
het kader van het jubileum 750 jaar heerlijkheid/gemeente Loon op Zand. Het Kasteelfeest is een
historisch festijn en wordt gehouden van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni. Wat staat er te
gebeuren ?
We beginnen met onze jeugd. Op vrijdagmorgen 28 juni beleven de 1800 leerlingen van de
tien basisscholen in onze gemeente, hun Kinderkasteelfeest. Samen met ruim 250 leraren en
begeleiders. Zij dragen allen hun eigen versierde middeleeuwse outfit – een tuniek met muts. Plaatsen
van actie zijn de Kasteelweide en het Landgoed Het Witte Kasteel. In groepen van gemiddeld 25
kinderen en 3 – 6 begeleiders, gaan zij aan de slag in een zestal “kasteelwerken” (workshops). Dat zijn
allerlei activiteiten met raakvlakken met historie. Doel is hen op een leuke manier (nader) kennis te
laten maken met geschiedenis en cultuur; saai ? Vergeet het maar; spelenderwijs onderzoekend leren.
Vrijdagavond 28 juni: vanaf 19.00 uur toegang en om half acht start op de Kasteelweide de Rokade
van de heerlijkheid. Een theatraal (levend) schaakspel waarin historische figuren uit verschillende
periodes op hilarische wijze de “strijd” nog eens aangaan tussen Vaartskwartier (Kaatsheuvel) en
Straatskwartier (Loon op Zand) en De Moer. Schaakstukken en spel worden speels toegelicht, terwijl
acteurs uit onze inwoners garant staan voor een levensechte uitvoering. Tegen half tien volgt een
optreden van de band Ogham. Nadere introductie overbodig. Veel kijk en luisterplezier.
Op zaterdagmorgen 29 juni gaat om 10.30 uur – na een vrijwilligersontbijt – het Kasteelfeest
verder op de Kasteelweide en vanaf 14.00 uur ook op Landgoed Het Witte Kasteel. Bezoekers en
vrijwilligers in kledij en plunje met “middeleeuwse look” versterken de sfeer van het historisch festijn.
Op de Kasteelweide verblijven gasten uit de 16e eeuw en er is een historische markt. Een groot aantal
spelers brengen bezoekers in middeleeuwse beleving en er vinden in deze sfeer de nodige

demonstraties plaats. En natuurlijk is er te drinken en te eten. Deze zaterdag viert de Brabantse
commissaris van de koning – Wim van der Donk – als gast van de gemeente Loon op Zand ook een
gedeelte van ons 750-jarig jubileum mee in het Kasteelfeest. Hierbij zetten de gilden uit onze
gemeente deze ontvangst op rijke wijze luister bij.
Op zaterdag en zondag dragen koren, muziekgezelschappen, toneelclubs, spelers, acteurs en
actrices bij aan de sfeer van de middeleeuwen. De middenstand prijst hun hoogwaardige producten
aan in passende entourage en kleding. Samen versterken zij de (economische) bedrijvigheid en het
toeristisch-recreatieve karakter van onze heerlijkheid/gemeente. Reanactment groepen en onze eigen
inwoners en verenigingen dragen – in stijl – bij aan de uitstraling en de kwaliteit die we nastreven.
Op zaterdagmiddag 29 juni vindt ook het “Streek festival” plaats; Concordia uit Loon op Zand en zes
collega verenigingen uit de regio houden hun jaarlijks gezamenlijke optreden op de Kasteelweide.
Ondertussen vermaken diverse spelers en acteurs de bezoekers met allerlei acts en
vinden demonstraties plaats door Paard & Boog en de Bergsche Battery uit Geertruidenberg en De
Borgerij en de Cavalerie 1588 uit Bergen op Zoom. Ondertussen vertellen de 16e-eeuwse gasten over
hun wijze van leven en werken bij hun kampementen.
Op zaterdagavond houdt Koninklijke Sophia’s Vereeniging haar jaarlijkse “klapstoelenconcert” op
het voorterrein van Het Witte Kasteel. Genieten van de klanken van deze harmonie in een sfeervolle
omgeving. We sluiten de zaterdagavond af met een sfeervolle muziekgroep op de Kasteelweide
en ruime gelegenheid tot ontmoeting, genieten en een goed gesprek bij een hapje en een drankje.
De zondagmorgen 30 juni beginnen we om 11.00 uur met de viering van de Heilige Mis in
de openlucht bij het Theehuis op het Landgoed Het Witte Kasteel. Een Willibrordviering voor alle
kerkgemeenschappen in de (huidige) Willibrordparochie. Een viering uit dankbaarheid voor welvaart
en welzijn opgeluisterd door koorzang en gemeentezang.

Na de mis flaneren langs de middeleeuwse marktkramen, de historische kampementen en genieten
van optredens van diverse spelers en acteurs en van de demonstraties van Paard & Boog en onze 16eeuwse gasten. Een aantal koren uit onze gemeente brengen liederen ten gehore en instrumentaal
komen het Seniorenorkest en de Drumband Prins Maurits aan bod. En dan komt een spektakelstuk.
De Bergsche Battery, de Borgerij en de Cavalerie 1588 verlaten in colonne de Kasteelweide en trekken
door een deel van Loon op Zand. Zij bereiden zich voor, maar waarop ? Dat merken we als de tonen
van drumband Prins Maurits aanzwellen. Het leger van “Maurits” keert terug op de Kasteelweide en
stelt zich in slagorde op voor de aanval op het Kasteel van Loon op Zand. Uiteraard is ondertussen de
verdediging ook op sterkte gebracht. Een “herbeleven” van de aanval die in de begin jaren van de 80jarige oorlog ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. En dat het veroveren van het (vroegere) kasteel
van Loon op Zand geen eenvoudige opgave was, zult u merken. Breng gerust oordoppen mee. Deze
aanval wordt natuurlijk ook deskundig van commentaar voorzien. U hoeft niks te missen.
Na dit historische schouwspel is er gelegenheid tot het lessen van de dorst en het stillen van de “trek”.
We sluiten daarna het Kasteelfeest van Loon op Zand af met een groet aan de Brabantse hertog – die
deze dagen ook onze gast was – en zijn getuige van de start van de “Rit van Pauwels van Haestrecht”.
We keren daarbij in gedachte weer terug naar de late middeleeuwen. Deze grondlegger van het
kasteel van Loon op Zand was ook Hoogschout van de Meijerij en reed wekelijks op en neer van Loon
op Zand naar de hertogstad om zijn functie uit te oefenen. Een groep ruiters en koetsiers vertrekt
vanaf de Kasteelweide voor een defilé op voorterrein van Het Witte Kasteel en de Kasteelweide
waarmee we de Kasteeldagen in Loon op Zand afsluiten.
Om bezoekers van elders te kunnen ontvangen zijn een aantal parkeerterreinen beschikbaar en voor
fietsers is er een goede fietsenstalling. Verkeersbegeleiding, beveiliging en EHBO dragen bij aan de
veiligheid van onze bezoekers en inwoners. En samen zijn we natuurlijk gastvrij voor de bezoekers van
van elders. Fier op ons dorp en op onze gemeente; fier op Loon op Zand.

