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Beste lezers,  
 

Nu de vakantieperiode voor bijna iedereen achter de rug is, heeft ook de redactie van Klankbord de draad 
weer opgepakt en voor u de septembereditie samengesteld. 
Hopelijk heeft iedereen een mooie vakantie gehad om zodoende weer uitgerust en wel aan het dagelijkse 
leven te beginnen. En natuurlijk hoort daar in ons geval ook bij het musiceren in ons mooie harmonieorkest. 
Het harmonieorkest heeft inmiddels weer enkele repetities achter de rug en ook SOL en SPE hebben de draad 
weer opgepakt. 
Helaas is de gezelligheid in De Wetering na de repetitie in verband met interne problemen daar niet optimaal, 
maar daar moeten we nog even mee leren leven. 
 

Het orkest is inmiddels begonnen met de repetities voor het Bevrijdingsconcert in de Concertzaal te Tilburg 
in november. Het programma vindt u in dit Klankbord. 
Ook is het programma bekend voor de deelname aan de Europese Kampioenschappen volgend jaar in 
Frankrijk. 
Al met al een behoorlijke uitdaging. 
 

Fijn te vermelden dat ons orkest na de vakantieperiode weer is uitgebreid met een aantal nieuwe leden. 
Iedereen van harte welkom en hopelijk hebben jullie een fijne tijd in onze mooie orkest met een uitdagend 
programma! 
 

Natuurlijk vindt u ook nu weer de gebruikelijke rubrieken van onze vaste schrijvers. 
 

Veel leesplezier toegewenst. 
 
De redactie.  
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Van de Voorzitter 
 
De zomervakantie zit er weer op en dus is het ook weer tijd om een bijdrage aan het Klankbord te leveren. 
Wat was het warm of beter gezegd, heet de afgelopen weken en hoe plezierig is het dat het weer wat is 
afgekoeld. Wij hebben onder andere vakantie gevierd in München, een erg mooie en interessante stad. Er 
zijn vele prachtige musea, de Englischer Garten zorgt voor verkoeling en aangename rust- en 
wandelmogelijkheden, terwijl ook de innerlijke mens niets tekort komt met vele restaurants en uiteraard 
Bierstuben zoals het Hofbrauhaus. Zeer interessant was ook een bezoek aan het Olympisch stadion, waar in 
1972 de Olympische spelen werden gehouden. Wie oud genoeg is kan zich ook nog de Palestijnse terreuractie 
herinneren en de dramatische afloop daarvan met vele doden. Maar het Olympisch stadion is ook de plaats 
waar het Nederlands Elftal in 1974 met 2-1 de finale van het WK Voetbal verloor van West-Duitsland. Het 
hieruit voortvloeiende nationale trauma werd enigszins weggewist in 1988 toen Oranje in datzelfde jaar het 
Europees Kampioenschap behaalde door een 2-0 overwinning op de Sovjet-Unie (met een weergaloze goal 
van Van Basten). Bij een bezoek aan de kleedkamers was het net of de spelers er nog maar net van tevoren 
in waren geweest, ofschoon het stadion al lang niet meer voor voetbal wordt gebruikt. Indrukwekkend waren 
ook de rondleidingen in het nieuwe en oude Rathaus van München (met een bezoek aan het balkon waar elk 
jaar Bayern München wordt toegejuicht na het behalen van het zoveelste kampioenschap) alsmede een 
speciale wandeling naar plekken in München die een belangrijke rol hebben gespeeld in het Derde Rijk. Deze 
laatste rondleiding was georganiseerd naar aanleiding van het feit dat het 75 jaar geleden was dat er een 
(mislukte) aanslag op de Führer was gepleegd. Bekend is onder andere de Feldherrnhalle waar op vrijdag 9 
november 1923 na de Bierkellerputsch de nazi’s naar toe marcheerden om de macht over te nemen. Zij 
werden echter gestopt door de gealarmeerde politie, die hen stopte in een vuurgevecht. Nadat Hitler in 1933 
aan de macht was gekomen, liet hij een gedenkplaat met de namen van de 16 omgekomen nazi’s 
aanbrengen. Een erewacht van SS-ers zag erop toe, dat elke voorbijganger de Hitlergroet bracht aan deze 
gedenkplaat. Nogal wat mensen liepen echter van de Residenzstrasse via de Viscardigasse naar de  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bierkellerputsch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Residenzstrasse_(M%C3%BCnchen)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Viscargigasse&action=edit&redlink=1
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Odeonsplatz een blok rond om de verplichte Hitlergroet te ontwijken. Deze Viscardigasse werd daarom ook 
wel de Drückebergergasse genoemd.  
 
Tijdens de vakantie is er hard gewerkt aan het indienen van subsidieaanvragen voor de bevrijdingsconcerten 
die het grote orkest van Sophia’s Vereeniging in het najaar en het begin van volgend jaar zal gaan verzorgen. 
Het eerstkomende bevrijdingsconcert is op 10 november aanstaande in de Concertzaal te Tilburg. Dat belooft 
een heel bijzonder concert te worden met prachtige muziek en zang, waar hopelijk veel belangstelling voor 
zal bestaan. Ook zijn we in gesprek met het Willem van Oranje College uit Waalwijk voor het verzorgen van 
een educatief bevrijdingsconcert in Waalwijk. Verder wordt achter de schermen ook hard gewerkt aan het 
mogelijk maken van deelname van Sophia’s Vereeniging aan het Europese Kampioenschap in Amiens op 23 
mei 2020. De officiële aanmelding voor dit prestigieuze kampioenschap heeft al plaatsgevonden, maar er 
moet natuurlijk nog heel wat gebeuren -muzikaal, financieel en organisatorisch - voor het zover is. We kijken 
er allemaal zeer naar uit. Zeer belangrijk voor de pr en de financiën van de vereniging is het op 10 oktober 
bij De Rooi Pannen in Tilburg te houden sponsordiner. Probeer aub zoveel mogelijk mensen te interesseren 
voor dit sfeervolle en muzikale diner. 
 
SOL en SPE hebben een erg gezellige Opmaat georganiseerd als start van een ongetwijfeld weer erg druk 
nieuw seizoen. De repetities van alle geledingen van Sophia zijn weer in volle gang en ook het bestuur is weer 
opgeschaald en gereed voor het nieuwe seizoen.  
Kortom, we zijn er allemaal klaar voor.  
 

Peter Essers                                                                                                        

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

https://nl.wikipedia.org/wiki/Odeonsplatz
https://nl.123rf.com/photo_33698992_hamer-rechter.html?term=gavel&vti=mls0u4u5wk7k84g2hj-2-57
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Van de bestuurstafel 
 

Op zaterdag 29 juni 2019 werd het muzikale seizoen afgesloten met een gevarieerd en goed bezocht 
Klapstoelenconcert. Naast de muziek van SOL, SPE en het Harmonieorkest werd het cabaret van Jack IJpelaar 
en Ad van de Nieuwenhuizen en de zang van Tanja van den Eijnden en Theo Sterk erg door het publiek 
gewaardeerd. En natuurlijk zorgde het warme weer ervoor dat nog lang kon worden nageborreld bij het 
Witte Kasteel.  
 

Na het Klapstoelenconcert begon de zomervakantie. Hopelijk heeft iedereen een fijne tijd gehad in binnen- 
of buitenland. Inmiddels is het echter al weer september en is het muzikale seizoen weer gestart. De eerste 
repetities zijn al weer geweest.  
 

De eerste activiteit op de agenda van Sophia is het Sponsordiner op donderdag 10 oktober 2019 in de Rooi 
Pannen in Tilburg. Deze avond zal worden geopend door een optreden van SOL. Het diner, dat wordt verzorgd 
door studenten van de Rooi Pannen, zal worden opgeluisterd door verschillende ensembles bestaande uit 
muzikanten van het Harmonieorkest. Het belooft een mooie avond te worden met lekker eten en mooie 
muziek. Plaatsen voor dit diner kosten € 85,00 en kunnen worden gereserveerd via onze website 
www.sophiasvereeniging.nl , per email via sponsordiner@sophiasvereeniging.nl of telefonisch bij bestuurslid 
Paul Veltman (06- 21 867 388). 
 

Het eerstvolgende concert van het Harmonieorkest wordt een zeer bijzonder concert. Omdat het dit jaar 75 
jaar geleden is dat de provincie Noord-Brabant is bevrijd door de geallieerden wordt dit een 
Bevrijdingsconcert. Dit concert zal plaatsvinden op zondag 10 november 2019 in de Concertzaal Tilburg. Het 
zal een zeer gevarieerd concert worden dat uiteraard in het teken van de bevrijding zal staan en waarbij de 
sfeer van die tijd tot uitdrukking zal komen in de muziek. 
Ik kan u dit concert van harte aanbevelen. Zet u de datum daarom alvast in uw agenda. 
 

http://www.sophiasvereeniging.nl/
mailto:sponsordiner@sophiasvereeniging.nl
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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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Dan nog een berichtje over de website. Deze is momenteel ‘under construction’.  Er wordt gebouwd aan een 
nieuwe website. Nog niet alle gegevens staan vermeld. Dus mocht u informatie missen dan weet u dat 
hieraan wordt gewerkt. 
 
Tot zover weer een aantal punten van de bestuurstafel. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u 
altijd terecht bij een van onze bestuursleden. 
 
Marije Reitsma 
 
 
 

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

 

’60 jaar’ dank! 
 

Graag zeg ik de musici en zéker ook het talrijk aanwezig publiek 
dank voor de verrassende en welluidende aandacht voor mijn 
zestigste verjaardag bij gelegenheid van het klapstoelen-
concert op 29 juni jl.  
Verder dank ik Peter Essers voor zijn warme en vriendelijke 
woorden, en het bestuur van Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
voor de bijzondere oorkonde die ik die avond mocht 
ontvangen. 
 

Jhr. Mr. Charles (‘Charlie’) Verheyen, ere-voorzitter 
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
 

wordt mede ondersteund door  

 
 

 

Stichting  Jacques  de  Leeuw 
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Uit de orkestcommissie. 
 

Eigenlijk was de vergadering van de Orkestcommissie gepland op 2 september, maar door omstandigheden 
is deze verplaatst naar 16 september.  
Hierdoor zal het verslag hiervan in het volgende Klankbord worden opgenomen. 
Ik zal mij dan ook beperken tot het vermelden van het programma van het Bevrijdingsconcert in november 
en van de Europese Kampioenschappen volgend jaar. 
 

Bevrijdingsconcert op 10 november Concertzaal Tilburg: 
- Mars, uit The Planets van Gustav Holst 
- Theme from Band of Brothers van M.Kamen 
- The Mission Suite (alleen Gabriels oboe) van E. Morricone 
- Suite Hymn of the Highlands van Philip Spark 
- Symphony no. 4 van Johan de Meij 
- Charles Chaplin in een arrangement van M.Peeters. 
 
 

Europese Kampioenschappen op 23 mei 2020 Amiens Frankrijk: 
- Compositieopdracht ( verplicht werk ) 
- Ballata delle Gnomidi van O. Respighi 
- El Jardin de Hera van Suner – Oriola 
 

Piet van den Nieuwenhuizen, orkestcommissie. 
 
*************************************************************************************** 
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Terugblik Klapstoelenconcert op 29 juni. 
Op zaterdagavond 29 juni vond het Klapstoelenconcert plaats. Ditmaal dus niet op maandagavond in verband 
met de driedaagse viering van 750 jaar Loon op Zand. Een mooiere zomerse avond had je niet kunnen 
bedenken. Geen wonder dat honderden mensen met en zonder klapstoel naar het Witte Kasteel waren 
gekomen om dit gratis concert op die unieke locatie bij te wonen. 
De gehele vereniging  trad hierbij op en het viel bijzonder in de smaak, getuige de enthousiaste reacties van 
het publiek. Onze voorzitter Peter Essers gaf bij elk uit te voeren werk een korte uitleg, waardoor de muziek 
beter door het publiek kon werden begrepen. 
Vermeldenswaard is ook dat tijdens het concert onze erevoorzitter Charles Verheijen door onze voorzitter 
werd gefeliciteerd met zijn 60e verjaardag op die dag. Namens de vereniging werd hem een mooie oorkonde 
uitgereikt. 
Na afloop van het concert bleef het nog lang druk op de binnenplaats van het kasteel waar iedereen gezellig 
onder het genot van een drankje nog wat kon napraten. 
 

Piet van den Nieuwenhuizen, redactie. 
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Op donderdag 10 oktober 2019 organiseert Koninklijke Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand in 
samenwerking met De Rooi Pannen, centrum voor ondernemingsonderwijs in Tilburg, voor de 
zevende keer het befaamde sponsordiner.  
Met het sponsoren van één of meerdere stoelen voor dit diner ondersteunt u de muziekopleiding 
voor de jeugd, in het bijzonder het basisscholenproject en het instrumentenfonds, dat van groot 

belang is voor de gehele muziekopleiding van Sophia. 

In 2017 hebben wij met de opbrengst van het sponsordiner 
groot onderhoud gepleegd aan ons slagwerk en dit daar waar 
nodig is vernieuwd. Tevens hebben wij gezorgd voor een 
goede bescherming zodat bij transport het slagwerk niet 
beschadigd raakt. Ook de jeugdopleiding heeft een financiële 
injectie gekregen; daarmee hebben we een aantal 
instrumenten kunnen aanschaffen terwijl er eveneens 
onderhoud is gepleegd. 
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Wij garanderen u weer een avond van prima culinaire kwaliteit muzikaal begeleid door muzikanten 
van het grote orkest van Sophia’s Vereeniging. Dit orkest is afgelopen jaar uitgeroepen tot Nederlands 
beste symfonisch blaasorkest dat om die reden in 2020 mag meedoen aan de Europes e 
Kampioenschappen in Amiens (Frankrijk).  
 
 

Het sponsordiner zal plaatsvinden in een sfeervolle 
ambiance. Studenten van De Rooi Pannen verzorgen 
het diner en de bediening. Het zal u en uw gasten aan 
niets ontbreken. 
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OPMAAT 2019 
MOOI BEGIN VAN EEN NIEUW MUZIEKJAAR 

Zaterdag 17 augustus komt een groot aantal leden van SOL en SPE bij elkaar om op een gezellige, ontspannen 
manier het nieuwe muziekjaar in te luiden en tevens bij te praten na de vakantie. Leuke verhalen genoeg na 
de vele mooie vakanties die de leden gehad hebben. 
Deze keer wordt de OPMAAT bij Lily’s gehouden. Gastvriendelijke 

mensen daar (zo heeft ook het 
GHO al mogen ontdekken op de 
eerste repetitieavond), alle 
ruimte om iets te doen, eten en 
drinken worden goed verzorgd, 
kortom: prima formule. 
De Marjoleinen en Henrike 
hebben het heft in handen bij 
deze OPMAAT en zij bedachten 
een enige echte heuse SOLSPEpubquiz. Eerst moest er een naam voor 
ieder team bedacht worden door de teamleden zelf, dat lukte prima. De 
creativiteit is duidelijk zichtbaar in: Sollebollekus, Sophia’s Quiz 
Kampioenen, OrkestOpMaatjes, De Muzieknootjes. 

Voor elk wat wils en voor iedereen om mee te doen, niks te moeilijk, niks te zwaar, superleuk dus. 
Muziek herkennen, logo’s weten, suikerklonten-toren-bouwen, sprookjes uitbeelden (hilarisch met een 
geweldige act van onze Dennis, die een prachtige Sneeuwwitje speelde met een magistrale doodsval na het 
eten van de appel) en natuurlijk ook een gedeelte SOPHIA-weet-vragen. 
Hersenkraken, behendigheid, creativiteit, muzikaliteit, het zat er allemaal in. Lachen, samen denken, samen 
werken, wat een teams!! 
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Natuurlijk kan er maar 1 de echte winnaar zijn en dat was het team van Dennis, 
Jinthe, Mirthe, Sandra en Tessa Moonen, oftewel de Muzieknootjes. Zij 
ontvingen een gouden medaille en een wisselbeker. Hulde aan het team. 
Na deze ontspannen SOLSPEpubquizmiddag goed verzorgd met drinken en iets 
lekkers, werd er gezamenlijk nog een hapje gegeten en ging eenieder voldaan 
naar huis. 
Met dank aan de Marjoleinen en Henrike voor een heel gezellige OPMAAT. En 
we weten: Never change a winning team en dat geldt ook voor de 
organisatie……….  
 

Bernadette 
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Wij feliciteren...........  
 

Harmonieorkest:  ``    1 sept.   Heske van Esch, baritonsaxofoon 

    6 sept.  Maike Vuijsters, tuba 
    8 sept.  Do Klerx, slagwerk 
    8 sept.  Nicole van Weel, altsaxofoon 
  10 sept.  Bastien Vievermans, hoorn 
  12 sept.  Renée Damen, altsaxofoon 
  13 sept.  Maikel v.d. Velden, Lid van Verdienste 
  14 sept.  Saskia Wilms-de Wild, klarinet 
  23 sept.  Manon van Bijsterveldt, dwarsfluit 
 

    8 okt.  Sjef Soyer, logistiek 
  13 okt.  Martin Werkman, bastrombone 
     14 okt.   Peter van Esch, trompet/bestuur 
     16 okt.   Johan Sies, slagwerk 
     17 okt.   Elly Broekhof-van Loon, strijkbas 
     21 okt.   Kristel Kalkers, klarinet 
     23 okt.   Jos Schroevers, dirigent 
     25 okt.   Nelis v.d. Hoven, erelid 
     30 okt.   Caspar de Bonth, Raad van Advies 
     31 okt.   Marty IJpelaar, tuba 
 

SPE:   23 okt.  Bart Holleman, dirigent 
 

SOL:       7  sept.  Marjolein Ligtenberg-Essers, hobo 

      1 okt.  Ton van Helvert, tenorsaxofoon  
        4 okt.    Manon van Wanrooij, dwarsfluit 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nldata.nl/dezwerm/zuidwester/uimages/ballonnen.jpg&imgrefurl=http://forum.viva.nl/forum/eten/wat-eet-je-op-dit-moment-deel-2/list_messages/156856/1&h=364&w=400&tbnid=u6povQBj0lgALM:&zoom=1&docid=QKFC_3fYhg7yiM&ei=QGbTVLaPLYHlUImQhPAE&tbm=isch&ved=0CFQQMygmMCY
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    AGENDA 
Zaterdag 14 sep. 10.00 uur : Houtrepetitie in Blokkendoos 

Zaterdag 21 sep. 10.00 uur : Koperrepetitie in Blokkendoos 

Donderdag 10 oktober  : SOL Opening Sponsorconcert Rooi Pannen, tijd volgt 

Zaterdag 26 oktober  : SOL concert bij Vitamine C (zij bestaan 10 jaar) Wetering,  

  aanvangstijd nog niet bekend.  

Zondag 10 november :14.30 uur  Bevrijdingsconcert harmonieorkest Concertzaal Tilburg   

Vrijdag 22 november : Surpriseavond, SOL en SPE vanaf 19.30 uur, Gildeweg 87 

Zaterdag 15 december : Kerstklokkenloop (18:00-19.30 uur) Wetering, SOL en SPE 

Maandag 6 januari  :  Driekoningenblazen, SOL en SPE, vanaf 17.30 uur  
   (met opwarm-eetpauze) tot ong. 21.30 uur 

zondag  26 januari 14.00 uur : Nieuwjaarsconcert gehele vereniging 

Zaterdag 28 maart   : Driedorpenconcert met St. Joachim en Prins Maurits in De Moer, 
   aanvang nog niet bekend, SOL. 
Donderdag 16 april   : Afsluiting Muziekproject, Wetering, 18.30 uur, SOL en SPE 

Zaterdag 16 mei   : Optie concert met Fanfare ONS in Nieuwendijk, SOL 

zaterdag 23 mei    : ECWO kampioenschappen in Amiens harmonieorkest  OPTIE 

Donderdag 28 mei  : : Inhalen Avond-4-daagse SOL en SPE vanaf 19.45 uur 

Zaterdag 13 juni 19.00 uur : SOL, afsluitend seizoenconcert, De Wetering 

Zaterdag 4 of maandag 6 juli  : Klapstoelenconcert, gehele vereniging, Witte Kasteel of Wetering,  

Donderdag 27 augustus 2020 : SOL Eerste repetitie seizoen 2020-2021 
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Het volgende Klankbord verschijnt maandag  14 oktober 
 

Kopij binnen uiterlijk dinsdag  8 oktober 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 


