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Beste lezers,  
 

Zondagmiddag 10 november heeft het harmonieorkest wederom een geweldig visitekaartje afgegeven. In 
een nagenoeg uitverkochte Concertzaal in Tilburg werd een prachtig concert gegeven in het kader van 75 
jaar bevrijding en vrijheid. Muziek, zang, film, foto’s  en verhalen over de bevrijding van Brabant kwamen 
voorbij. Over dit concert kunt u natuurlijk meer lezen in dit Klankbord. 
Rest het harmonieorkest nog een concert in dit kader, namelijk op maandag 2 december als in het Willem 
van Oranjecollege te Waalwijk een educatieconcert voor scholieren wordt gegeven. 
Vanaf nu gaat er gewerkt worden aan het nieuwjaarsconcert en aan het programma voor de Europese 
Kampioenschappen in Amiens Frankrijk in mei volgend jaar. 
Gelukkig is in De Wetering weer alles te krijgen, zodat de gezelligheid na de repetitie weer terug  is. 
Bedroefd waren we echter toen het bericht binnenkwam over het onverwachts overlijden van onze oud-
dirigent Heinz Friesen. Heinz is 85 jaar geworden. De herdenkingsdienst werd gehouden in de kerk van 
Oudenbosch, waar een samengesteld orkest waarin een aantal muzikanten uit ons orkest een eerbetoon aan 
Heinz heeft gebracht. 
Onze voorzitter gaat in zijn bijdrage aan dit Klankbord nader in op het overlijden van Heinz en ook vindt u in 
deze uitgave een aantal reacties op het overlijden van Heinz. 
 

Natuurlijk vindt u ook nu weer de gebruikelijke rubrieken van onze vaste schrijvers. 
Een speciaal woord van dank aan Coen Smits voor een aantal foto’s van het Bevrijdingsconcert. 
 

Veel leesplezier toegewenst. 
 

De redactie.                                                                                                              
 

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



 2 
 

Van de Voorzitter 
 

De ene maand is de andere niet en dat geldt in het bijzonder voor de afgelopen maand. Eerst kwam 
het trieste nieuws van het overlijden van Heinz Friesen op 23 oktober. Heinz is bijna 35 jaar onze 
dirigent geweest en heeft een onvergetelijk indruk achtergelaten. Wij zijn hem heel veel dank 
verschuldigd; hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het bereiken van het hoge muzikale 
niveau van Koninklijke Sophia’s Vereeniging. Zijn herdenkingsdienst was indrukwekkend. Wij 
wensen Marianne, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit 
verlies. 
Dan was er het bevrijdingsconcert in de Concertzaal in Tilburg op 10 november. Een geweldig 
succes! De gedurfde combinatie van muziek, film en verhaal heeft de vele toehoorders (waaronder 
diverse gasten uit de plaatselijke, provinciale en landelijke politiek) zeer aangesproken en geraakt. 
Hulde aan Jos Schroevers die dit allemaal met elkaar wist te combineren tot een wervelende show 
die geen moment verveelde. Indruk maakten ook de Nieuwe Veste Bigband onder leiding van onze 
trompettist Hans Bloemen, sopraan Judith Weusten, Sister Swing en het Souvenir Jeugdkoor. Klaas 
Bongaerts was verantwoordelijk voor de begeleidende toepasselijke filmbeelden en Jack Didden 
slaagde erin om de mensen te boeien met korte historische toelichtingen over de bevrijding van 
Noord-Brabant. Graag wil,ik iedereen die dit concert tot een succes heeft gemaakt van harte 
bedanken. Het was top!  
 

We kijken nu uit naar het bevrijdingsconcert dat we op 2 december in samenwerking met het Willem 
van Oranje College uit Waalwijk in de aula van die school gaan presenteren. Ik citeer uit het 
persbericht van de school: ‘Dit schooljaar wordt door de leerlingen nagedacht over de betekenis en  
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de grote waarde van vrijheid. Vrijheid die zo vanzelfsprekend lijkt, maar niet vanzelf is ontstaan. 
Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers, vrijheid van godsdienst, onze democratie, vrijheid van 
partnerkeuze, … we zijn het ons niet dagelijks bewust; deze vrijheid moeten we samen koesteren, 
want zo blijkt uit het nieuws en de geschiedenis, deze vrijheid is kwetsbaar. Het concert, de zang, 
presentatie en toelichting van leerlingen hopen het bewustzijn, dat we deze vrijheid moeten 
onderhouden te vergroten.’ 
 

Kaarten voor dit concert kunnen worden gereserveerd via info@wvoranje.nl voor €5,- Aanvang van 
het concert is 20.00 uur en de school is vanaf 19.30 uur open voor het publiek.  
 

Bij het bevrijdingsconcert in Tilburg heb ik speciale aandacht gevraagd voor onze oud-voorzitter Jan 
van den Heuvel (1882-1971). Hij was van 1917 tot 1963, maar liefst 46 jaren dus, voorzitter van 
Sophia’s Vereeniging. Gedurende de oorlogsjaren was hij wethouder van de gemeente Loon op 
Zand. De Duitsers noemden hem ‘Herr Bürgermeister”. In die functie heeft hij veel goede dingen 
voor de bevolking van Loon op Zand kunnen doen, waarbij hij veel durf en persoonlijke moed heeft 
getoond. Groot was dan ook de verbijstering toen hij na de bevrijding door een klein groepje 
kwaadwillende burgers uit Kaatsheuvel werd beticht van collaboratie met de Duitsers. Hij werd 
daarna geschorst van zijn wethouderschap in afwachting van een nader onderzoek. Alle 550 
gezinshoofden van Loon op Zand hebben toen een petitie ondertekend waarin werd gewezen op de 
vele verdiensten van Van den Heuvel en werd geëist dat hij van alle blaam zou worden gezuiverd. 
Van den Heuvel zelf schreef ook een verdedigingsschrift (‘En het volk sprak…’). Binnen een maand 
werd hij weer in zijn functie hersteld en volledig gerehabiliteerd. Een belangrijke gebeurtenis een  
 

mailto:info@wvoranje.nl
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week voor de bevrijding van Loon op Zand was het bevel van de Duitsers aan Jan van den Heuvel 
om de mannen van Loon op Zand op te roepen om schuttersputjes te graven. Dat was een 
gevaarlijke bezigheid gelet op de vele geallieerde vliegtuigen en beschietingen. Van den Heuvel 
heeft vervolgens iedereen laten waarschuwen voor het dreigende gevaar, waarna de meeste 
mannen wegvluchtten naar de Loonse duinen. Toen de Duitsers daar echter lucht van kregen, 
dreigden zij twintig mensen te fusilleren. Daarop kwamen de gevluchte mannen weer terug en 
hebben zij alsnog het spitwerk gedaan. Jan van den Heuvel moet hebben geweten welk groot risico 
hij persoonlijk liep. Mogelijk zou hij een van de eersten zijn geweest die in aanmerking kwam om 
gefusilleerd te worden. Een passage uit ‘En het volk sprak…’ geeft de angst en zorg uit die dagen 
treffend weer: 
 

‘Bij mijn ochtendwandeling kwam ik verschillende personen tegen die elders een heenkomen 
zochten. ’t Was intussen 7 uur. Ik kwam thuis, ’t was kil en ik voelde me niet erg op mijn gemak. Na 
een warme kop koffie gebruikt te hebben, baden we, op voorstel van mijn vrouw, het rozenhoedje. 
Nood leert bidden.’ 

Wij herdenken Jan van den Heuvel met groot respect. 
 
Peter Essers  

 

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

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

De afgelopen maanden hebben zowel muzikaal als organisatorisch in het teken gestaan van de 
voorbereidingen op het concert ‘75 jaar vrijheid’. Inmiddels heeft het concert plaatsgevonden en 
kunnen we terugkijken op een zeer gevarieerde middag waarbij met muziek, beelden en de 
toelichtingen van Jack Didden de sfeer van oorlog en bevrijding werd weergegeven. De Concertzaal 
in Tilburg zat nagenoeg vol en het publiek was zeer enthousiast. We kunnen dus terugkijken op een 
zeer geslaagd concert. 
 

Het concert krijgt nog een vervolg in de vorm van een Educatieconcert in de aula van het Willem 
van Oranje College in Waalwijk. Dit concert gaat op maandagavond 2 december 2019 plaatsvinden. 
De leerlingen van de school zullen met gedichten en liedjes een bijdrage leveren aan het concert. 
 

Na de vakantie zijn  10 nieuwe leerlingen begonnen met een muziekopleiding bij Sophia. Ook zijn 
drie leerlingen uit de opleiding ingestroomd bij SOL en is er weer een nieuwe cursus Muziek op de 
BSO van start gegaan. Ook het Harmonieorkest heeft na de vakantie een aantal nieuwe leden mogen 
begroeten. Ik wens iedereen veel plezier en succes bij Sophia! 
 

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 

 
*************************************************************************************** 
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Uit de orkestcommissie. 
 

Op maandag 11 november heeft de orkestcommissie haar gebruikelijke overleg gevoerd. 
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest. 
 
Voorzitter Peter Essers deelde vooraf het volgende mede: 
Hij complimenteerde het orkest, dirigent en organisatie voor het geweldige Bevrijdingsconcert van 10 
november. Onder de aanwezigen waren o.a. lokale, provinciale en landelijke politici, hetgeen voor de 
toekomstige contacten een pré kan zijn. Wel gaat hij met de Concertzaal in gesprek over het functioneren 
van de technici van deze zaal. Hierop waren nogal wat aanmerkingen. 
Ook werd Ralph Oors welkom geheten in de Orkestcommissie. Hij vertegenwoordigt de slagwerkgroep. 
 
Programma 2019: 
 
 2 dec.:  Bevrijdings-educatieconcert. 

Dit concert waarin de schooljeugd een rol speelt vindt plaats in de aula van het Willem van 
Oranjecollege te Waalwijk. 

  De organisatie is druk bezig, er is een persbericht gemaakt, alsmede flyers. 
Leerlingen hebben gratis toegang, overige belangstellenden betalen € 5,00. 
Het concert begint om 20.00 uur. Soundscheck om 19.00 uur. 
Het orkest wordt aangevuld met het kinderkoor en soliste Judith Weusten. 
Het programma vindt u in dit Klankbord. 

 
Programma 2020: 
26 januari: Nieuwjaarsconcert in Loon op Zand. 
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  Programma: 

▪ Dance Satanique, Alexandre Kosmicki 
▪ Suite Hymne of the Highlands, Philip Sparke  
▪ Charles Chaplin, Chaplin/Delange/Wilson/Philips/Parsons 
▪ Radetsky mars, Johann Strauss 
▪ Game of Thrones, samen met SOL. 

 

11 april: Try-out uitwisselingsconcert in Benevia te Dordrecht. 
  Samen met het Dordts Philharmonisch Orkest. 
  Betreft avondconcert. We spelen het concoursprogramma. 
 

08 mei:  Try-out uitwisselingsconcert in de Concertzaal Tilburg, samen met St. Michael uit Thorn. 
  Het concert wordt georganiseerd door Verrassende Ontmoetingen. 
  We spelen het concoursprogramma. 
 

23 mei: Europese Kampioenschappen in Amiens Frankrijk.  De reiscommissie is met de organisatie 
bezig. We spelen volgens de loting op zaterdag om 18.00 uur. Daarom zal het vertrek pas 
op zaterdagochtend zijn en zullen we daar van zaterdag op zondag overnachten. 
Programma: 

▪ Danse Satanique ( Kosmicki ) Verplicht werk. 
▪ Ballata delle Gnomidi ( Respighi ) 

▪ El Jardin de Hera ( Suner-Oriola ) 
 

19/20/21 juni: Eldorado. Nadere info volgt. Er is op korte termijn goede informatie en inventarisatie 
richting de muzikanten noodzakelijk. 
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??  juli:  Klapstoelenconcert. 
  Er moeten nog afspraken worden gemaakt met het Witte Kasteel en De Wetering. 
  Voor dit concert moet een mooi en aantrekkelijk programma worden gemaakt. 
 

Najaar:  Dan proberen we een ABBA-project op te zetten. De Concertzaal is hiervoor niet geschikt. 
Daarom wordt informatie ingewonnen bij 013 in Tilburg. 

  Bij de ABBA groep wordt geïnformeerd wanneer zij beschikbaar zijn, daarna kan de datum 
en locatie worden vastgesteld. 

  

Over de bezetting wordt tijdens iedere vergadering gesproken. 
Voor de komende concerten is de bezetting compleet. 
Bram wil gaan stoppen, mede in verband met oppas.  
Ook Madeleine zullen we voorlopig nog moeten missen. 
 
Bij de rondvraag werd aandacht gevraagd voor het onderhoud en kleine vervangingen op korte termijn van 
slagwerkinstrumenten. Op de lange termijn nadenken over vervanging van de 30 jaar oude pauken. 
 
Tot zover het verslag van de vergadering. Suggesties zijn altijd welkom bij alle leden van de 
orkestcommissie.  
 
Piet van den Nieuwenhuizen, orkestcommissie. 
 
 

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

https://nl.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrJ6iQWVs1d8acADZt1KAx.;_ylu=X3oDMTIybWlhOWkzBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM0MzU3ZjYzYzM0NTc1OWVlNzYxOGQzNjk1MDFlMjE3ZgRncG9zAzIEaXQDYmluZw--?back=https%3A%2F%2Fnl.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dmuziekplaatjes%26fr%3Dmcafee%26tab%3Dorganic%26ri%3D2&w=1300&h=1130&imgurl=thumbs.dreamstime.com%2Fz%2Fmusical-notes-6379864.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fdreamstime.com%2Fstock-images-musical-notes-image6379864&size=124.9KB&name=Musical+notes+stock+vector.+Illustration+of+classical+...&p=muziekplaatjes&oid=4357f63c345759ee7618d369501e217f&fr2=&fr=mcafee&tt=Musical+notes+stock+vector.+Illustration+of+classical+...&b=0&ni=21&no=2&ts=&tab=organic&sigr=11tg1jbv5&sigb=12sdm8vs0&sigi=11hdsk0p1&sigt=11po2ga6j&sign=11po2ga6j&.crumb=dDBjJ72ZBqA&fr=mcafee
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Dirigent Heinz Friesen (85) overleden 
In het ziekenhuis in Breda is vanochtend Heinz Friesen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat 
heeft zijn familie bevestigd. Friesen werd vorige week met hartklachten in het ziekenhuis 
opgenomen. 

Friesen geldt als een van de grootste 
dirigenten uit de geschiedenis van de 
amateurblaasmuziek. Hij leidde tal van 
toporkesten naar grote successen. Zo won hij 
vijf keer het Wereld Muziek Concours in 
Kerkrade. Hij deed dat met drie orkesten: 
harmonieorkest Sint Michaël van Thorn 
(1974 en 1993), koninklijke harmonie 
Oefening & Uitspanning Beek en Donk 
(1978) en de Koninklijke Philharmonie 
Bocholtz (1985 en 1989). Verder dirigeerde 
hij onder meer de koninklijke harmonie 
Pieter Aafjes Culemborg en de koninklijke harmonie Sophia's Vereeniging Loon op Zand. Voor zijn vele 
verdiensten voor de amateurmuzieksector ontving hij vele onderscheidingen, waaronder Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. De in het Limburgse Brunssum geboren Friesen was van huis uit hoboïst. Hij 
speelde bij het Brabants Orkest en Rotterdams Philharmonisch Orkest. 
 
 

Uit: Klankwijzer Gepubliceerd: 23 OKT 2019 - 11:37  
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Orkesten bedroefd over overlijden van hun maestro 
 

De harmonieorkesten waar de gisteren overleden dirigent Heinz Friesen de meest successen mee 
behaalde, hebben bedroefd gereageerd op het overlijden van hun maestro. 
 
Sophia’s Vereeniging Loon op Zand  
“Allen die betrokken zijn bij Koninklijke Sophia’s Vereeniging Loon op Zand zijn geschokt door het tragische 
bericht van het overlijden van Heinz Friesen”, zegt voorzitter Peter Essers van Sophia’s Vereniging uit Loon 
op Zand. “Heinz is van onschatbare betekenis geweest voor Sophia’s Vereeniging. In de twee periodes dat 
hij dirigent van Sophia’s Vereeniging is geweest (van 1969 tot 1980 en van 1993 tot 2015) heeft hij ‘Sophia’ 
muzikaal op een zeer hoog niveau gebracht. Enerzijds doordat hij met zijn charisma en autoriteit op het 
gebied van de symfonische blaasmuziek veel goede muzikanten heeft geïnspireerd om bij ‘Sophia’ te 
komen spelen, anderzijds door zijn gedrevenheid om steeds op het allerhoogste niveau muziek te willen 
maken en geen concessies te doen wat betreft de muzikale uitvoering. Hij had een unieke gave om 
muzikanten los te laten komen van de noten zodat de pure muziek overbleef. Wij zijn hem grote dank 
verschuldigd en wensen Marianne, zijn kinderen en alle andere dierbaren heel veel sterkte toe.” 
 
Harmonie Sint Michaël van Thorn  
Orkestmanager Frank Crasborn namens Sint Michaël van Thorn: “Bestuur en leden van Harmonie Sint 
Michaël van Thorn zijn diep bedroefd over het overlijden van haar oud-dirigent en eredirigent Heinz 
Friesen. Sint Michaël en Heinz waren tot op de dag van vandaag onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hij 
verlegde met het orkest muzikale grenzen en we vierden grote muzikale successen. De blaasmuziekwereld 
verliest met Heinz Friesen zijn grootste dirigent en ambassadeur. We wensen zijn vrouw Marianne, 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.” 
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Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes Culemborg 
Mari Woerdenbach was 25 jaar voorzitter van de Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes in de periode dat 
Friesen het orkest leidde: “Een muzikaal icoon is ons ontvallen. Heinz Friesen de vader van de Nederlandse 
blaasmuziek en ook de grondlegger van de symfonische blaasmuziek is ons op 85-jarige leeftijd ontvallen. 
Dit bericht kwam als een schok binnen bij de leden van de Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes, waar hij 
vanaf 1975 ruim 40 jaar onafgebroken heeft voorgestaan. Hij heeft de harmonie gevormd tot wat het nu is, 
een symfonisch blaasorkest. Tijdens zijn 40-jarig jubileumconcert zei hij in een interview “Dat het orkest 
begrijpt welk gevoel ik wil overbrengen, is het mooiste wat ik in Culemborg heb bereikt in die 40 jaar”. 
Want als geen ander kon Heinz uitleggen hoe je noten moet knuffelen en aan je hart moest drukken. Het 
was iedere donderdag weer een feest om onder deze inspirerende, maar ook veeleisende en soms strenge 
dirigent te mogen spelen. Hij zal altijd in onze herinnering blijven voortleven, want vergeten doen wij hem 
nooit. Op dit moment zijn onze gedachten bij zijn vrouw Marian en de (klein)kinderen. We wensen hen heel 
veel sterkte en kracht toe in deze zware tijd. 

 
Koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning Beek en Donk 
Voorzitter Pierre Heesakkers: Met gepaste trots kijkt de koninklijke harmonie Oefening & Uitspanning Beek 
en Donk terug op de jaren dat Heinz Friesen haar dirigent was. Op de jeugdige leeftijd van 29 jaar kwam 
Heinz naar ons dorp als een meer dan bevlogen dirigent. Hij zou er ruim 25 jaar blijven. Vanaf het eerste 
moment leerde Heinz ons hoe noten omgezet kunnen worden in muziek. O&U mocht onder zijn 
eigenzinnige leiding grootse triomfen vieren en de muzikanten hebben het als een voorrecht ervaren onder 
hem te mogen musiceren. Als geen ander kon hij met een oogopslag, een kreun of handgebaar feilloos zijn 
muzikale bedoeling overbrengen. Naast deze muzikale kwaliteiten was hij eveneens een aimabel persoon 
die iedereen bejegende in de goede toonaard en daarbij de juiste snaar wist te raken. Heinz mag 
terugkijken op een rijk muzikaal leven. 
 
 



 13 
 
Philharmonie Bocholtz 
Met droefheid vernamen wij dat onze oud-dirigent Heinz Friesen op 85-jarige leeftijd is overleden. Heinz 
leidde de Phil, van 1962 tot 1967 en van 1981 tot 2003. In deze periode heeft hij de Phil keer op keer naar 
ongekende muzikale hoogtepunten gebracht. Zijn muzikale invloed is anno 2019 dan ook nog steeds 
aanwezig in het orkest. Onder zijn leiding heeft de Phil twee keer het WMC gewonnen, in 1985 en 1989. In 
1995 bracht Heinz tijdens het mini-WMC met zijn Phil de Alpensymfonie van Richard Strauss ten gehore. 
Het werd vooraf door velen in de muziekwereld als onmogelijk geacht om dit bijna één uur durende 
symfonisch gedicht met harmonieorkest uit te voeren. Achteraf mag dit aangetekend worden als absolute 
hoogtepunt wat alleen onder Heinz Friesen mogelijk was. Heinz bedankt voor alles wat je voor de Phil hebt 
betekend. Jij was en blijft de grootste. We zullen je altijd in herinnering blijven houden. Wij wensen 
Marianne, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit enorme verlies. 
 

Uit:  Klankwijzer 
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Reacties van enkele van onze leden op het overlijden van Heinz op facebook   
 

Jos Schroevers 
Een bijzonder vreemde dag. Jarig zijn maar toch ook bedroefd. Mijn grote voorbeeld is overleden.  
Op 10 jarige leeftijd bezocht ik een concert op Hemelvaartsdag in Thorn. Ik hoorde daar iets wat me altijd is 
bijgebleven. St. Michael uit Thorn met Heinz Friesen op de bok. Na het concert, brutaal als ik toen was, liep 
ik naar hem toe en vertelde dat ik ook dirigent wilde worden. Zonder te twijfelen liep hij naar achter en kreeg 
ik zijn zojuist gebruikte baton. Deze baton koesterde ik en zo dirigeerde ik op 10 jarige leeftijd alle muziek  
mee. 11 Jaar later vertelde ik dit in Loon op Zand aan de bar waar ik paukenist was en Heinz herinnerde zich 
dit als de dag van gisteren. Sindsdien hebben we elkaar niet meer uit het oog verloren. En nu...... 
De man die mij heeft geleerd hoe een symfonisch blaasorkest moet klinken en mij de kans gaf om me  
verder te ontwikkelen maar bovenal een muzikale legende is.....is niet meer. 
Ik herinner me alle keren nog dat ik in Oudenbosch uren sprak over vroeger en hij schitterende anekdotes 
had over bijzondere muzikale momenten. Maar ook over partituren waar ik destijds geen raad mee wist kon 
hij me haarfijn uitleggen hoe hier mee om te gaan. Buiten dat was hij ook altijd geïnteresseerd in het gezin. 
Hij vroeg altijd hoe is het met de kinderen en Elke. 
Heinz, dank voor alles! Ik zal je nooit vergeten en jouw muzikale geest zal altijd hoorbaar blijven. Jij was de 
persoon die symfonische blaasmuziek tot een hogere kunst kon verheffen. Rust zacht Heinz Friesen. 
 

Suzanne Kratsborn 
Heinz is overleden, de maestro der maestro’s is niet meer. 15 jaar lang speelde ik bij Sophia met hem. Wat 
een bijzondere man. Door zijn handgebaar ging ik beter spelen, door zijn molto expressivo gaf ik alles wat ik 
had, met zijn feedback ging ik nog meer mijn best doen ( soms hilarisch: waarom klinken jullie nou als 
fluitketels, zei Heinz eens tegen de fluiten), van zijn humor genoot ik, zijn ongekende muzikaliteit 
bewonderde ik, zijn persoonlijke aandacht op een moeilijk moment waardeerde ik. De mooiste muziek heb   
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Ik met Heinz gespeeld met De Vuurvogel als een soort rode draad (het was mijn eerste en laatste stuk dat ik 
met hem speelde).Wat was het ongelofelijk fijn om een jaar geleden  in een door Heinz samengesteld orkest 
nog een keer te mogen Vuurvogelen met hem. Bijna onmogelijk na een meer dan zinderende Tod und 
Verklärung. Uniek.  
Ik ben dankbaar voor al dit moois. Heinz zit voor altijd in mijn hart. Rust zacht, Heinz. 
 

Tanja v.d. Eijnden-Keunen 
Lieve, warme, inspirerende, soms ook strenge en veeleisende Heinz, rust zacht. 
Nooit zal ik vergeten hoe je kon uitleggen hoe een melodie gespeeld moet worden, je een noot moet 
knuffelen en aan je hart drukken, hoe een mooie toon klinkt en dat open noten er zijn om ingekleurd te 
worden. 
Wat heb ik ontzettend veel van je geleerd en wat was het een voorrecht om zo vaak met jou samen muziek 
te maken.... 
 

Mariola de Gouw 
Hij is niet meer... 
Mijn muzikale voorbeeld: hoe je van noten, muziek kunt maken en van een diversiteit aan mensen, een orkest 
wat ver boven de kunde van de individuen uitstijgt. 
Maar ook: Mijn eindeloze voorbeeld in mijn business management: hoe je oog voor details en het geheel (en 
alles daartussen) tegelijkertijd moet hebben en hoe je door ogenschijnlijk kleine veranderingen, geweldige 
resultaten kunt bereiken. 
.......en dit met een liefde voor muziek en de medemens. 

Een laatste knipoog voor jou Heinz       (zoals vroeger tijdens de repetities), gecombineerd met een dikke        
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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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In Memoriam Cees Beerens. 
 
Het was even schrikken toen begin oktober het bericht binnen kwam dat Cees 
Beerens, oud-drumband-  en percussionlid  vrij plotseling was overleden. 
Cees  was een fanatiek en zeer betrokken SPE-lid  en vanaf de oprichting van 
Sophia’s drumband (1955) hierbij betrokken.. 
Als nestor heeft Cees altijd z’n plaats binnen de SPE-slagwerkgroep weten te  
vinden en was creatief in het uitvoeren van de percussion muziekwerken. 
Cees was een zeer sympathieke persoon die zich ook op velerlei gebied heeft 
ingezet in en voor onze Loonse gemeenschap.  
 
Wij wensen zijn echtgenote Nelly, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte dit 
verlies  te dragen. 
Wij zullen Cees in “Edele vriendschap” blijven gedenken. 
 
Frans van Dongen, bestuur 

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

 
Terugblik op het concert van 10 november.  
Afgelopen zondagmiddag 10 november heeft het harmonieorkest van Sophia’s Vereeniging haar bijdrage 
geleverd aan de viering van 75 jaar bevrijding en vrijheid. 
Dit gebeurde in de vorm van een groots concert in de Concertzaal te Tilburg. 
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Naast het harmonieorkest deden hier aan mee de Nieuwe Veste Bigband uit Breda o.l.v. onze trompettist 
Hans Bloemen, het Souvenir Jeugdkoor o.l.v. Peggy Hegeman, de sopraan Judith Weusten, Sister Swing, 
historicus Jack Didden en Klaas Bongaerts die film en projecties voor zijn rekening nam. 
De Concertzaal was nagenoeg uitverkocht, wat natuurlijk een geweldige stimulans was voor alle deelnemers. 
Onze voorzitter Peter Essers heette alle aanwezigen van harte welkom en gaf een toelichting op wat deze 
middag ten gehore zou worden gebracht. Ook besteedde hij in het bijzonder aandacht aan onze oud-
voorzitter Jan van den Heuvel, die in de oorlogsjaren veel heeft betekend voor de Loonse bevolking. 
Het programma voor de pauze beeldde de ernst van de oorlogsjaren uit met muziek van o.a. Holst, Ennio 
Morricone, Johan de Meij, Philip Sparke en M. Kammen waarin het Theme from Band of Brothers gezongen 
door Judith Weusten voor kippenvel zorgde. 
Na de pauze ging het concert over in wat luchtiger sferen waarin de bevrijding en de vrijheid voorop stonden. 
Een mooie rol hierin was weggelegd voor de Sister Swing met liedjes van de Andrew Sisters en Vera Lynn, 
aangevuld met muziek door de bigband en het harmonieorkest.  
Vermeldenswaard was de mooie combinatie van het muziekstuk Charles Chaplin met de mooie oude film van 
deze geweldige komiek. 
Ondanks de beperkte tijd die Jack Didden had voor zijn verhaal over de bevrijding van Brabant, wist hij telkens 
vlot tot de kern van de zaak te komen, mooi ondersteund met beelden. 
Tot slot werd natuurlijk de overbekende song “We’ll meet again” door muzikanten, koor en solisten met 
ondersteuning van alle aanwezigen uitgevoerd. 
Een langdurige staande ovatie was de dank van alle aanwezigen. 
Wat een prachtige middag waarin af en toe een traan maar ook blijdschap voorbij kwam. 
Hulde aan de organisatie en alle deelnemers! Sophia heeft het weer geflikt. Bedankt. 
 

Piet van den Nieuwenhuizen,  
redactie. 
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        Nieuwe Veste Bigband en harmonieorkest                                sopraan Judith Weusten en Souvenir Jeugdkoor 
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             Nieuwe Veste Bigband en Sister Swing                                  sopraan Judith Weusten en Souvenir Jeugdkoor          

                Harmonieorkest o.l.v. Jos Schroevers                                                          Bloemetje na afloop          
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Educatieconcert ‘75 jaar bevrijding’ in Willem van Oranje college te Waalwijk 

op maandag 2 december door Sophia’s Vereeniging 
 

Op maandagavond 2 december zal het harmonieorkest een educatie/bevrijdingsconcert verzorgen in de aula 
van scholengemeenschap Willem van Oranje te Waalwijk. 
De aanvang van het concert is 20.00 uur 
Leerlingen hebben gratis toegang, overige belangstellenden betalen € 5,00. 
Het adres is De Gaard 4, Waalwijk. 
 

Programma: 

• Mars, the Bringer of War uit de Planets  

• Theme from Band of Brothers,  m.m.v. Weusten, sopraan Judith  

• Theme from Schindlers List,  door Liselotte de Nooijer op harp 

• Deel 1 Symfonie 4,  m.m.v.  Judith Weusten, sopraan 

• Deel 3 Symfonie 4,  m.m.v. sopraan Judith Weusten en Souvenir Jeugdkoor 

• Deel 6 uit Symfonie 4,   m.m.v. Souvenir Jeugdkoor en sopraan Judith Weusten 

• The Mission Suite  

• Deel 1 uit Suite Hymn of the Highlands 

• Charles Chaplin   

• Vrij zijn,  m.m.v. koor Willem van Oranjecollege  
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
 

wordt mede financieel ondersteund door  

 
 

 

Stichting  Jacques  de  Leeuw 
 

 

 
 
 

 
 



 25 
 

VROEGE SINTERKLAAS 
 

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de Stichting 
Muziekopleiding meegedaan heeft aan Rabo Clubsupport 
(ja, eerst Spek-de Clubkas-actie). 
Dank aan al diegenen die een stem aan ons  
gunden want daardoor mochten we € 457,57  
ontvangen voor Muziek bij de BSO. 
 
De cheque hiervoor werd uitgereikt op de SPE-repetitie 
van donderdag 7 november jl. 
 
Hartelijk dank Rabobank. We hopen er mooie  
dingen mee te gaan doen. 
 
Bernadette Essers-Jacobs  
SMOL  
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Wij feliciteren...........  
 

Harmonieorkest:      
  4  nov. Tini v.d. Nieuwenhuizen, tenorsaxofoon 
  5  nov. Rob Rutjes, hoorn 
10  nov. Ad v.d. Nieuwenhuizen, dwarsfluit 
13  nov. Harm Wijkhuijs, hoorn 
14  nov. Christiane Hoekstra-Montagne, althobo 
18  nov. John Groeneveld, hobo 
25  nov. Ed Sterk, klarinet 
30  nov. Cis Damen, erelid 
 

  1  dec. Tessa Reijnen, altsaxofoon 
11  dec. Melanie Nieuwenhuisen-Dimmers, hoorn 
19  dec. Petri Smulders, klarinet 
22  dec. Peter Haens, Raad van Advies 
28  dec. Desiree van Stenis, esklarinet 
30  dec. Gerard van Amelsvoord, klarinet 
 

SPE: 
18  nov. Mees van Rijdt 
10  dec. Lianne Dusée 
 

SOL:  
26  nov. Iris v.d. Made, trompet 
  1  dec. Tessa Reijnen, altsaxofoon 
11  dec. Iris Hornman, klarinet 
11  dec. Melanie Nieuwenhuisen-Dimmers. hoorn 
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      AGENDA 
Vrijdag 22 november : : Surpriseavond, SOL en SPE vanaf 19.30 uur, Gildeweg 87 

Maandag 2 december   : Educatieconcert harmonieorkest in W. van Oranjecollege Waalwijk 

Zondag 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 8 februari 10.00 uur : Houtrepetitie in de Blokkendoos 
Zaterdag 15 februari 10.00 uur : Koperrepetitie in de Blokkendoos 
zondag 15 maart   : Studiedag voor het gehele orkest 
Zaterdag 28 maart   : Driedorpenconcert met St. Joachim en Prins Maurits in De Moer, 
   aanvang nog niet bekend, SOL 
Zaterdag 11 april : Harmonieorkest try-out concert in Dordrecht voor het ECWO  

Donderdag 16 april   : Afsluiting Muziekproject, Wetering, 18.30 uur, SOL en SPE 

Vrijdag 8 mei  : Harmonieorkest try-out concert Concertzaal voor het ECWO  

Donderdag 14 mei   : Concert in de Venloene, SOL 

zaterdag 23 mei    : ECWO kampioenschappen in Amiens harmonieorkest  

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 

???????  juli   : Klapstoelenconcert, gehele vereniging, Witte Kasteel of Wetering,  

Donderdag 27 augustus 2020 : SOL Eerste repetitie seizoen 2020-2021 

Donderdag 17 december 2020 : SOL Kerstconcert Venloene, aanvang 19.00 uur 

 



 
 

Het volgende Klankbord verschijnt maandag  16 december 
 

Kopij binnen uiterlijk dinsdag  10 december 
 



 

 
 

Harmonieorkest o.l.v. Jos Schroevers 
 



 

 
 



 

 
 

Souvenir Jeugdkoor 
 



 

 
 

Sopraan Judith Weusten 



 

Sopraan Judith Weusten 



 

 
 

Nieuwe Veste Bigband o.l.v. Hans Bloemen en Sister Swing 
 
 



 

 



 
 

                                                     Jack Didden,  verteller historie 
 



 

 
 
 



 

 
 

Sister Swing 
 



 

 
 

Harmonieorkest en Souvenir Jeugdkoor o.l.v. Jos Schroevers 
 



 

 
 

Harmonieorkest o.l.v. Jos Schroevers 
 



 

Harmonieorkest o.l.v. Jos Schroevers 



 

Solisten en dirigenten krijgen na afloop een bloemetje 

 


