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Beste lezers,  
 
December, de laatste maand van het jaar en de maand waarin we met het Kerstnummer het jaar 2019 voor 
Klankbord afsluiten. 
 

Het afgelopen jaar waren er voor Sophia - zowel voor het harmonieorkest, SOL als SPE - geslaagde concerten, 
fijne repetities met gezellige nazitten, maar ook droevige gebeurtenissen, zoals onlangs het droeve nieuws 
van het overlijden van onze fagottist Marc den Braven. Onze voorzitter Peter Essers heeft hierover een In 
Memoriam geschreven. 
 

Zoals gebruikelijk in het Kerstnummer vindt u bijdragen van de erevoorzitter, Raad van Advies en van de 
penningmeester, alsmede de jaaroverzichten van de vereniging, Muziekopleiding Loon op Zand en SPE. 
Ook de leeftijdsgrafiek van het harmonieorkest ontbreek dit jaar niet. 
 

Er is een interessant artikel van onze fluitiste Suzanne Kratsborn over Muziek in de Klas en dat ze o.a. in dit 
verband de laatste jaren meerdere ontmoetingen heeft gehad met koningin Maxima. 
Bernadette Essers heeft geschreven over de sinterklaasviering bij SOL en SPE en van de reiscommissie is er 
een toelichting op de reis naar Amiens. 
Verder zijn er de gebruikelijke rubrieken Van de voorzitter, Van de bestuurstafel, 
Wij feliciteren en de Agenda. 
 

Rest de redactie u prettige Kerstdagen, een goede jaarwisseling en alle goeds 
voor 2020 toe te wensen 
 

De redactie.                                                                                                                     
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Van de Voorzitter 
 

Het overlijden van Marc den Braven op 29 november jongstleden heeft ons allen zeer geraakt. Marc was 
twintig jaar lid van Koninklijke Sophia’s Vereeniging, waar hij in het grote orkest solo-fagottist was. Verderop 
in het Klankbord vindt u zijn In Memoriam. De herdenkingsdienst voor Marc was erg indrukwekkend. Wij 
wensen zijn vrouw Emily, kinderen en kleinkinderen, verdere familie en vrienden  heel veel sterkte toe bij de 
verwerking van dit grote verlies.  
 

Op 2 december hebben wij in de aula van het Willem van Oranje College te Waalwijk een concert gegeven 
voor leerlingen van het Willem van Oranje College, hun (groot)ouders en andere familieleden alsmede 

leerkrachten van de school. Thema was ’75 jaar vrijheid’. Het werd wederom een bijzonder 
concert. De leerlingen hadden teksten voorbereid rondom het thema vrijheid; ook was er een 
gelegenheidskoor van leerlingen van het Willem van Oranje College die samen met het grote 

orkest het lied ‘Vrij zijn’ uitvoerden. Verder werkten aan dit concert mee sopraan Judith 
Weusten, het Souvenir Jeugdkoor en harpiste Liselotte de Nooijer. De filmbeelden waren weer uitgezocht en 
gearrangeerd door Klaas Bongaarts. De leerlingen hadden daarnaast eigen filmbeelden uitgezocht. De 
opbrengst van dit concert was door de school bestemd voor het project ‘Willem goes Brasil’, bestemd voor 
de bouw van een sport- en speelplaats voor kinderen in Brazilië die in een kansarme wijk opgroeien. Voor dit 
project zijn tien leerlingen van het Willem van Oranje College gekozen die zich als ambassadeurs van dit 
project een jaar lang inzetten met allerlei acties. Natuurlijk was de akoestiek in de aula minder dan in de 
Tilburgse Concertzaal, maar het was toch een prachtig concert dat volledig recht deed aan de viering van 75 
jaar bevrijding. Veel dank aan iedereen die dit concert heeft mogelijk gemaakt, in het bijzonder aan de 
leerkrachten en directie van het Willem van Oranje College die samen met Jos Schroevers het programma in 
elkaar hebben gezet. 
Het einde van het jaar nadert. Dat betekent dat het ook tijd wordt om terug te kijken naar alle goeds dat dit  
 

http://www.kerstplaatjes.eu/kerstversiering/kerst.php?display=kerstversiering/versiering31.gif
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jaar ons heeft gebracht. Alle geledingen van Sophia hebben weer heel mooie muziek gemaakt. Dat begon 
met een prachtig concert in het Efteling Theater op 23 januari ter gelegenheid van de opening van de viering 
van het 750 jaar bestaan van de Heerlijckheid Loon op Zand, gevolgd door het Nieuwjaarsconcert de 
daaropvolgende zondag. Ook dit concert viel zeer in de smaak bij het talrijke publiek. In het kader van ‘750 
Jaar Heerlijckheid Loon op Zand’ hebben we met zijn allen op 29 juni onder grote belangstelling een prachtig 
Klapstoelenconcert gegeven bij Het Witte Kasteel. De tropische temperaturen werden snel vergeten door de 
zeer gevarieerde muziek die door SOL, SPE en het grote orkest werd gespeeld. Eerder had het grote orkest 
op 18 mei een sfeervol concert gegeven in de Nieuwe Kerk te Den Haag en Sol op 16 juni een filmconcert in 
Hilvarenbeek. Het najaar stond in het teken van de twee prachtige bevrijdingsconcerten in Tilburg (10 
november) en  Waalwijk (2 december). Op 10 oktober vond ook nog het Sponsordiner plaats in De Rooi 
Pannen in Tilburg, waaraan vele muzikanten van alle geledingen van Sophia een muzikale bijdrage leverden. 
  

Al met al een imposante reeks van prachtige concerten, waarbij ik alle andere Sophia-acties, zoals 
Driekoningenspelen, Carnaval e.d. maar even buiten beschouwing laat.  
We kijken uit naar het Nieuwjaarsconcert op 26 januari, ter gelegenheid waarvan we drie jubilarissen in het 
zonnetje gaan zetten: Sjef Soyer, die maar liefst vijftig jaar lid is en twee jubilarissen die 12 ½ jaar lid zijn: 
Marjolein van den Boom en Harm Wijkhuis. 
 

Ik wil graag een ieder die ons in het afgelopen jaar heeft ondersteund, waaronder de leden van de Raad van 
Advies, alle sponsors en donateurs, vrijwilligers en uiteraard alle andere supporters, leden, dirigenten en 
bestuursleden van harte bedanken.  
 

Heel fijne feestdagen toegewenst, alle goeds voor 2020 en  graag tot ziens bij het 
Nieuwjaarsconcert.   
 

Peter Essers                                                                                                                      
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In Memoriam Marc den Braven 

Op 29 november jongstleden overleed Marc den Braven. Marc was al geruime tijd ziek, maar het 
bericht van zijn overlijden kwam niettemin als een schok en raakte ons allen zeer. Marc was ruim 
twintig jaren lid van Sophia. In het grote orkest was hij een uitmuntende solo-fagottist. Hij was een 
echte liefhebber van mooie muziek en vooral van het spelen van mooie muziek. Hij hield van reizen 
en genoot met volle teugen van onze concertreizen. Als je met hem sprak, merkte je dat hij behalve 
voor de muziek ook een ruime belangstelling had voor zaken als literatuur, sport en politiek. Hij was 
trots op zijn gezin en vond het prachtig als dochter Madeleine de sterren van de hemel speelde als 
solo-klarinettiste bij onder andere het grote orkest. Hij stond midden in het leven toen een ziekte 
hem overviel, waar hij het niet van kon winnen, ofschoon hij dat wel samen met zijn gezin met volle 
overgave heeft geprobeerd. Zijn wereld werd steeds kleiner. Hij probeerde nog naar onze concerten 
te komen en is zelfs nog een keer bij een repetitie geweest. Dat alles dwingt veel respect af.     

De herdenkingsdienst voor Marc was erg indrukwekkend. Wij wensen zijn vrouw Emily, kinderen en 
kleinkinderen, verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe bij de verwerking 
van dit grote verlies.  

Hij ruste in Vrede. 

In Edele Vriendschap Verbonden 

*************************************************************************************** 
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“Ongewoon gewoon”  
 

Dit jaar vieren we in Nederland het feit dat wij 75 jaar geleden werden bevrijd van de 
onderdrukking door het Naziregime. De aandacht hiervoor leidt ertoe dat je – misschien nog meer 
dan gewoonlijk – stil staat bij hoe “ongewoon gewoon” vrijheid eigenlijk is. En kijk je in de wereld om je heen, 
dan realiseer je je ook hoe kwetsbaar vrijheid kan zijn. Het is daarmee een verworvenheid die we niet alleen 
maar moeten koesteren, maar die wij ook dienen te bewaken en beschermen. 
Laten we er samen voor zorgen dat die velen, die destijds hun leven gaven voor onze vrijheid, dat niet voor 
niets hebben gedaan. 
 

Ook Sophia’s Vereeniging droeg haar muzikale steentje bij aan deze herdenking en viering van 75 jaar 
bevrijding. Zo was er de prachtige uitvoering in de Tilburgse Concertzaal op 10 november, en het 
educatieproject in dit kader in Waalwijk op het Willem van Oranje-college begin december. Immers, hoe 
belangrijk is het ook de huidige jonge generatie hierbij te betrekken 
Maar natuurlijk was daar ook het schitterende optreden tijdens het Concours in Enschede, uitmondend in de 
vererende uitnodiging tot deelname aan de Europese kampioenschappen in Amiens volgend jaar mei. In dit 
alles toont Sophia’s Vereeniging zich ook een “ongewoon gewone” vereniging. 

 

Bestuur, dirigenten van de diverse geledingen, musici, roadies en al die andere betrokkenen 
verdienen hiervoor grote waardering én ondersteuning van allen, die zo genieten van de 
prachtige muziek. 
 

In die gedachte wens ik allen een mooi Kerstfeest en een gelukkig en “ongewoon gewoon” 2020 toe. 
 

Jhr. mr. Charles Verheyen 
ere-voorzitter                                                                                                                               
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Onze beste wensen voor het 

Nieuwe Jaar  2020 

Vol hoop, liefde en vrede ! 

Gezellige Kerstdagen en een 

Voorspoedig 

Muzikaal Nieuwjaar ! 

 

De Raad van  Advies 

Koninklijke Sophia’s Vereeniging  -  

Loon op Zand 
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Van de bestuurstafel 
 

Tijdens de laatste bestuursvergadering werd uiteraard stilgestaan bij het zeer droevige nieuws over het 
overlijden van Marc den Braven. Marc was solofagottist in het Harmonieorkest en vader van klarinettiste 
Madeleine. Wij wensen Madeleine en haar familie heel veel sterkte toe.  
 

Inmiddels heeft ook het Educatieconcert in het Willem van Oranje College in Waalwijk plaatsgevonden. Een 
mooi concert in de sfeer van de oorlog en de bevrijding. Er waren mooie bijdragen van leerlingen van de 
school over het onderwerp ‘vrij zijn’. Ook waren er tijdens de muziek prachtige filmbeelden te zien. Naast 
het Souvenir Jeugdkoor was er een koor dat was samengesteld met leerlingen van de school. Samen werd 
het lied ‘Vrij’ gezongen. De aula van de school zat goed vol. Het was weer een mooie en indrukwekkende 
avond.  
 

Nu het Harmonieorkest het laatste concert van 2019 achter de rug heeft is begonnen met de voorbereidingen 
op het ECWO (European Championship for Wind Orchestras) dat op 23 mei 2020 in de Franse stad Amiens 
gaat plaatsvinden. Aan dit kampioenschap zullen 9 orkesten deelnemen uit 9 verschillende landen. Er staan 
lastige stukken op de lessenaar, dus daar moet op tijd aan worden begonnen. Maar ook organisatorisch moet 
er van alles geregeld worden. De reiscommissie is op zoek geweest naar een geschikt hotel. Ook zijn inmiddels 
offertes opgevraagd bij touringcarbedrijven. In 2020 gaan we dus een fantastische uitdaging tegemoet. 
 

Voor nu wens ik u namens het bestuur van Sophia’s Vereeniging fijne feestdagen toe!    
 

Marije Reitsma 
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Van de penningmeester 
 

Dit jaar voor de derde keer trof ik in mijn mailbox het verzoek om voor het kerstnummer van het Klankbord 
een (kort) verslag aan te leveren. Nu is het uiteraard geen verrassing dat dit verzoek zou komen, maar wel 
dat het jaar alweer voorbij is. 
 

Het kerstnummer is een moment voor terugblikken. Als ik dan terug blader in mijn bijdrage voor het 
Kerstklankbord van vorig jaar valt op dat ik toen toch iets te optimistisch was. Onze succesvolle deelname 
aan het concours te Enschede en de reis naar Italië hadden uiteindelijk een licht tekort tot gevolg. Dat maakte 
dat we dit jaar niet alleen een sluitende begroting 2019 nodig hadden, maar ook het tekort 2018 zouden 
moeten aanzuiveren . 
 

Ook nu geldt dat op het moment van schrijven van deze bijdrage het jaar nog niet financieel is afgesloten. 
Toch kan ik met een aan zekerheid grenzende stelligheid opschrijven dat we de begroting 2019 niet alleen 
sluitend hebben gekregen, maar ook het tekort 2018 zullen inlopen. 
 

We zijn uiteraard nog steeds kritisch op de kosten, maar vooral ook in staat gebleken om een betere balans 
te vinden in de plussen en minnen bij het uitvoeren van concerten etc. Daarbij hebben we hulp gehad van 
een groot aantal personen en organisaties. Dat had wel tot gevolg dat ik dit jaar naast de jaarbegroting nog 
meer projectbegrotingen heb moeten op- en (vooral) bijstellen. 
 

Niet te begroten onzekerheden zijn ook dit jaar en de jaren (?) hierna het nog steeds niet afgeronde 
faillissement van onze voormalige verhuurder en onze huisvesting, ofwel de toekomst van de Wetering. 
 

Daarnaast zijn we continue op zoek naar projecten die interessant zijn voor een breed (betalend) publiek  
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met handhaving van onze identiteit en aantrekkingskracht op een brede kring van ook jonge musici uit Loon 
op Zand en omgeving. 
De concert- en evenementenplanning loopt vooruit tot ver in 2021, waarbij de plannen voor het najaar 2020 
en het voorjaar 2021 steeds meer contouren krijgen, maar vooral ook financieel uitdagend blijken te zijn.  
 

Vooralsnog ligt de aandacht echter vooral op de (financiering van de) deelname van het groot orkest aan het 
Europese kampioenschap te Amiens op 23 mei 2020. Ieders hulp is ook hierbij hard nodig. 
 

Rest mij om op deze plaats alle vrijwilligers, onze roadies, musici, dirigenten, sponsoren, donateurs en alle 
anderen die 2019 tot een succes hebben weten te maken te bedanken en de hoop uit te spreken dat we ook 
van 2020 een geweldig jaar weten te maken. 
 
Gosse Hoekstra 
Penningmeester 
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JAAROVERZICHT 2019 VAN SOPHIA’S VEREENIGING. 
 
06 januari  : Driekoningen blazen door SOL en SPE. 

23 januari  : Openingsconcert 750 jaar Loon op Zand in Eftelingtheater 
     door het harmonieorkest 

27 januari  : Nieuwjaarsconcert met huldiging jubilarissen uit 2018. 

17 februari  :  Koffieconcert slagwerkers in de Blokkendoos. 

1 t/m 5 maart  : Carnaval in De Wetering. 

17 maart  : Herinneringsconcert Huub Kennis o.a. door SOL . 

01 april   : Algemene ledenvergadering. 

18 april   : Afsluiting basisscholenproject door SOL en SPE. 

18 mei   : Concert harmonieorkest in de serie “Blazen aan het Spui” 
     in de Nieuwe Kerk in Den Haag. 

26 mei   : Concert harmonieorkest in het Chassé Theater in Breda.  

26 mei   : SOL concert bij Joannes Zwijsen in Tilburg. 

06 juni   : Inhalen avondvierdaagse SOL en SPE. 

15 juni   : Filmconcert in De Wetering door SOL.  

29 juni   : Klapstoelenconcert. 
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17 augustus  : SOL en SPE organiseren OPMAAT. 

10 oktober  : Sponsordiner met diverse muzikale optredens. 

23 oktober  : Overlijden van onze oud-dirigent Heinz Friesen. 

26 oktober  : Concert SOL bij Vitamine C in De Wetering.  

10 november  : Bevrijdingsconcert harmonieorkest in Concertzaal Tilburg. 

22 november  : Surpriseavond SOL en SPE. 

29 november  : Overlijden van onze fagottist Marc den Braven. 
     Afscheid van Marc op 7 december. 

2 december  :  Bevrijdings-educatieconcert in Willem van Oranje College 
      te Waalwijk door harmonieorkest. 

15 december  : Kerstklokkenloop SOL en SPE. 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Nieuwjaarsconcert 
 

Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
 

Zondag 26 januari    14.00 uur    De Wetering   Loon op Zand 
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Stichting Muziekopleiding Loon op Zand  
Jaarverslag 2019 

 
Het jaar is al weer bijna voorbij. Nog niet qua activiteiten, want er komen nog examens aan 
en een Kerstklokkenloop waaraan SPE en SOL mee doen, maar we sluiten straks weer een mooi 
muzikaal jaar af met de opleiding en opleidingsorkesten. 2019 begon muzikaal op zondag 6 januari 
traditiegetrouw met het Driekoningen spelen. Ook dit jaar werd begonnen met een optreden in de kerk bij 
het Koningenzingen door de Loonse kinderen en ter gelegenheid van een door de Echo der Duinen gezongen 
concert. Altijd leuk om muziek te maken in een warme sfeer en warme kerk. Op zondag 27 januari volgde het 
eveneens traditionele nieuwjaarsconcert in de Wetering met de hele vereniging. Dat is ieder jaar weer 
genieten. Met z’n allen muziek maken en laten zien dat dat zo leuk is! 
In februari werden de traditionele koffieconcerten gegeven door blazers, slagwerkers en kinderen van 
Muziek bij de BSO. Altijd weer mooi om te zien met hoeveel plezier er muziek gemaakt wordt van klein tot 
minder klein. 
Op zondag 17 maart werd door de muzikanten van SOL meegewerkt aan een groot regio-orkest ter 
gelegenheid van een herdenkingsconcert ter ere van de helaas overleden Huub Kennis. Een prachtige middag 
ter ere van deze muziekliefhebber en muziekstimulator. Dank voor alles Huub!! 
De laatste donderdag in maart en de drie eerste donderdagen in april werd het muziekproject voor de 
basisschoolleerlingen van de groepen 5 en 6 van de Loonse basisscholen gehouden, afgesloten op de laatste 
donderdag, 18 april, met een concert van de slagwerkleerlingen van de groepen 5 en van de blazersleerlingen 
van de groepen 6 (deze begeleid door SOL). Het was weer een feestje. 
Op zondag 26 mei gaf SOL een concert in verzorgingshuis Joannes Zwijsen in Tilburg ter ere van overleden 
muzikant Ben Vos. We zullen Ben blijven gedenken als een voor iedereen klaarstaande collega met een 
heerlijk gevoel voor humor. 
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Daarna werden op 6 juni, zoals ieder jaar op de donderdag na Hemelvaart, de wandelaars van de 
Avondvierdaagse ingehaald. Gezellig buiten werden de wandelaars begroet, eerst de solitaire lopers en 
daarna, met Concordia voorop, de grote groep wandelaars die ook hun medaille kwamen halen. Samen met 
Concordia werd Brabant gespeeld en daarna trakteerde SOL de wandelaars en inhalers op leuke muziek voor 
na de wandeling. 
Met Pinksteren (zaterdag en zondag) werd door leden van SOL en sympathisanten weer verkocht op de 
‘meimarkt’ in Tilburg. Iedere keer weer een geweldige happening. Gelukkig leuke bezoekers (zelfs ’s nachts), 
grappige ontmoetingen en veel verkopen. Voor de SOLpot altijd de moeite waard om er naar toe te gaan. 
Dank aan al die hulpen die weer van de partij waren en vooral maatje Maria die ook de 24 uur mee vol 
maakte. 
Volle vaart verder, want op zondag 16 juni werd het afsluitende seizoensconcert door SOL gegeven met als 
gastorkest Opleidingsorkest Echo des Montagnes onder leiding van Geerd Doomen. Een ontzettend leuk, 
mooi en afwisselend concert met als thema filmmuziek. De zaal was omgetoverd tot bioscoop en onder de 
muziek van SOL waren bijbehorende filmpjes te zien. Gelukkig hebben veel mensen hiervan genoten!  
Nog 1 activiteit en dan even vrij. Op zaterdag 29 juni (ingebed in het programma van de Kasteelfeesten van 
750 jaar Heerlijckheid Loon op Zand) werd het Klapstoelenconcert gehouden. Altijd een waar spektakel. En 
dit jaar heerlijk warm. Gelukkig zaten we onder de bomen bij het mooie Witte Kasteel en hadden de orkesten 
daar geen last van. Wat een prachtige afsluiting van het muziekseizoen. 
Maar voordat we van de vakantie gaan genieten, eerst orde op de archiefzaken stellen. Op dinsdag 
2 juli werd het SOLarchief opgeruimd door een groep enthousiaste, nauwgezette, precies werkende 
mensen. Alles tiptop voor het nieuwe seizoen!  
 

Zo, nu vakantie en op zaterdag 17 augustus van start met de OPMAAT. Het seizoensopeningsfestijn van SOL 
en SPE. Deze keer bij cafetaria Lily. Henrike, Marjolein B en Marjolein L hadden een quizzige middag in elkaar 
gezet met hilarische toneelstukken, gezellige spellen en moeilijke vragen. Ontzettend leuk. Ook de inwendige  
 

http://www.kerstplaatjes.eu/kerstversiering/kerst.php?display=kerstversiering/versiering31.gif
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mens werd niet vergeten, kortom een compleet goed verzorgde middag.. Op donderdag 29 augustus volgde 
de eerste repetitie en is SOL aan de slag gegaan met het landenthema van dit muziekjaar (afsluiting op 13 
juni 2020, noteer die datum maar vast), de eerste nummers werden ten gehore gebracht bij de verwelkoming 
van de gasten voor het sponsordiner op donderdag 10 oktober jl. Gezellige drukte en leuk om dit voor de 
gasten te doen. Hierna is het rust tot de kerstklokkenloop op 15 december aanstaande (als 
ik dit schrijf). Samen met Concordia en de collega’s in Kaatsheuvel zal er muziek in de 
Wetering gemaakt worden. Deze keer mogen SOL en SPE openen en hebben daarna 
de kans zelf de Kerstklokkenloop te gaan bekijken. Tussendoor hebben leden van SPE 
en SOL de Sint en zijn assistent nog op visite gehad tijdens de surpriseavond op 22 
november. Ontzettend leuk in elkaar gestoken door Tessa R en Linda. Er werd veel 
gelachen, het was heel gezellig en er waren ontzettend veel mooie surprises. Leuk dat 
jullie meededen! 
Het jaar sluiten we af met twee examens, eenmaal kleine trom en eenmaal hobo. Dat worden zeker mooie 
examens ! 

   
 
      Succes allebei en alvast gefeliciteerd.  
 
 
 
 

Alle mensen die spelen in of te maken hebben met SOL en SPE en de medewerkers van de Stichting 
Muziekopleiding wensen de lezers fijne feestdagen en een heel goed 2020 toe. 
 

Bernadette Essers-Jacob 
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SPE nieuws 
 

Jaaroverzicht 2019 “Sophia’s Percussion Ensemble” 
 

Eerst een traditie voortzetten; samen met SOL, heeft SPE op 6 januari deelgenomen aan het  Driekoningen 
gebeuren in Loon op Zand. 
Een folklore die mede door Sophia in stand wordt gehouden. 
 

Zoals gebruikelijk hebben we 2019 ingezet met een wervelende muzikale bijdrage van SPE bij 
het jaarlijkse nieuwjaarsconcert op zondag 27 januari in de Wetering. 
Een frisse muzikale slagwerkstart van het nieuwe jaar. 
Ook hebben we in maart kunnen genieten van de prestaties van onze slagwerkers en mede-
deelnemers  van de muziekopleiding tijdens het koffieconcert in de Blokkendoos.’ 
Zoals gebruikelijk heeft SPE ook meegewerkt aan de grandioze muzikale  afsluiting van het 
Basisschoolproject op donderdag 18 april in een overvolle Wetering. 

 

In het kader van ‘750 jaar Heerlijckheid Loon op Zand’ werden vele activiteiten gevierd. Eind juni, met zéér 
warm weer, was het Heerlijckheids-weekend gepland. Ook ons klapstoelenconcert  werd hierin opgenomen 
deze keer niet op maandagavond maar op zaterdagavond 29 juni. 
In de sfeerrijke, lommerrijke  en mooie ambiance van het Witte Kasteel hebben we meegewerkt aan dit 
feestelijk avondconcert. 
 

In november was er de jaarlijks terugkerende surprise avond op de 22ste en zondag 15 december hebben we 
ook weer samen met SOL stemmige, feestelijke  kerstmuziek laten klinken tijdens de Kerstklokkenloop. 
 

In 2019 is er weer volop gewerkt aan repertoire vernieuwing en presentatie. 
 

http://www.kerstplaatjes.eu/kerstlantarens/kerst.php?display=kerstlantarens/lantarens003.gif
http://home.deds.nl/~plaatjes/kersthulst/hulst13.gif
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Dit alles tijdens de repetities in een ongedwongen sfeer met af en toe een grapje en schaterlach. 
We kunnen terugkijken op een succesvol 2019! 
Lianne, Guido, Mees, Marijn, Jinthe en Hélena bedankt voor jullie inzet en natuurlijk ook Bart Holleman, 
dirigent van SPE.  
Ongetwijfeld zullen we komend jaar meer van jullie horen. 
 
Lianne, Guido, Mees, Marijn, Jinthe , Hélena, dirigent Bart, Robin docent opleiding en Niels nieuwe docent 
opleiding 
Allemaal hele gezellige, sfeervolle Kerstdagen en een goed Nieuwjaar! 
 
Letty Haen, Miriella Vos en Frans van Dongen 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Zondag  26 januari  14.00 uur  De Wetering 

Nieuwjaarsconcert 
Koninklijke Sophia’s Vereeniging  
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Nieuwjaarsconcert 2020   
 
   Zondag 26 januari  14.00 uur  De Wetering   

 
• SPE.  o.l.v.  Bart Holleman  

▪ Frosty the Snowman 

▪ We wish jou a Merry Christman 

▪ Qudrofonica, Jan Schipper 

▪ Soundtrack Souvenir, Jan Schipper 

 

•  SOL  o.l.v.  Hadewych van Leeuwen-Peters 

▪ Peking Duck 

▪ Klezmaresque 

▪ New York New York 

▪ Hungarian Dance 5 

▪ Songs from the old west 

▪ Dakota 

 
                  * * *    Pauze    * * *            

 

http://www.kerstplaatjes.eu/muziek/kerst.php?display=muziek/muziek22.gif
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• Harmonieorkest  o.l.v.  Jos Schroevers 

▪ Dance Satanique,  Alexandre Kosmicki  

▪ Suite Hymne of the Highlands, Philip Sparke 
✓ 1  Adross Castle 
✓ 2  Alladale 
✓ 3  Dundonnell 

▪ Charles Chaplin 

▪ Radetsky mars, Johann Strauss 

 

• SPE  &  SOL  &  Harmonieorkest  o.l.v.  Jos Schroevers 

▪ Game of Thrones, Ramin Djawadi  
 
 
 

• Na afloop in de foyer:   So Nice  o.l.v.  Wim Zwijsen 
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Harmonieorkest leeftijdsopbouw 
december 2019. 

 

*************************        Harmonieorkest totaal 82 leden       ********************** 
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Terugblik concert ‘75 jaar vrijheid’ in Willem van Oranje College te Waalwijk. 
Het tweede concert dat het harmonieorkest in het kader van 75 jaar vrijheid gaf, was een educatieproject 
aangeboden aan de leerlingen van het Willem van Oranjecollege in Waalwijk, mede mogelijk gemaakt door 
het stimuleringsfonds van de Rabobank en het VSB Fonds.  
De grote aula van deze school was omgetoverd in een heuse concertzaal. De techniek in de vorm van beeld 
en geluid werd verzorgd door Musicalgroep Besoyen en Joop Bongaarts zorgde voor de diasvoorstelling. 

Het harmonieorkest onder leiding van Jos Schroevers werd voor dit concert aangevuld met de 
sopraan Judith Weusten, Souvenir Jeugd koor o.l.v. Peggy Hegeman en het Leerlingenkoor van het 
Willem van Oranje College. 
Sophia speelde Mars uit The Planets van Gustav Holst, Thema 

uit “Band of Brothers” met de sopraan Judith Weusten in de hoofdrol, de 
delen 1, 3 en 6 uit symfonie no. 4 van Johan de Meij met wederom de 
sopraan Judith, Gabriel’s Oboe, thema uit “The Mission” van Ennico 
Morricone met onze hoboïst John in de hoofdrol, deel 1 uit de Suite Hymn 
of the Highlands van Philip Sparke, Charles Chaplin en tot slot gezamenlijk 
met de koren het lied Vrij! 
Tussendoor waren er verschillende 
intermezzo’s waarin leerlingen van het Willem verhalen over de oorlog 
vertelden en  
overpeinzingen aan het publiek meegaven. 
Leerling Liselotte de Nooijer speelde op de harp het thema uit 
“Schindlers List”. 
Een mooie en indrukwekkende avond! 
 

Piet van den Nieuwenhuizen, redactie.                                        
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                                                                                            Bevrijdingsconcert Willem van Oranjecollege 
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                          Leerlingen vertellen over de oorlog                                            Het Willem van Oranjekoor       

                              Sopraan Judith Weusten                                                  Organiserende leerlingen worden bedankt 
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Steun Sophia en laat de fiscus daaraan meebetalen! 
 

Onze vereniging is in hoge mate afhankelijk van donateurs en sponsoren. Alleen met die steun zijn wij in staat 
de jeugd, getalenteerde musici en een belangstellend publiek aan ons te binden. 
 

Omdat Sophia door de Belastingdienst is aangemerkt als een zogeheten culturele algemeen nut beogende 
instelling is een gift aan Sophia niet alleen aftrekbaar van uw inkomen, maar mag u zelfs 125% van het aan 
Sophia geschonken bedrag in aftrek brengen. 
 

Bij voornoemde aftrek gelden allerlei voorwaarden en ook een aantal beperkingen. De meeste van die 
beperkingen worden voorkomen door een zogeheten periodieke gift te doen. In dat geval doet u een 
schriftelijke toezegging aan Sophia waarbij u zich verplicht om ten minste gedurende vijf jaar een vast bedrag 
aan ons te schenken. 
 

Als u Sophia met een eenmalige of periodieke gift wil ondersteunen en uw bijdrage in uw aangifte over 2019 
in aftrek wil kunnen brengen, moet uw gift vóór 1 januari 2020 door ons zijn ontvangen. Kiest u voor een 
periodieke gift neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. 
 

Ook als u meer informatie over sponsoring, giften en de aftrek daarvan wenst kunt  u ons mailen: 
info@sophiasvereeniging.nl U mag uiteraard ook één van de bestuursleden aanspreken. 
STORT NU op NL90RABO 0129 7354 50 ten name Koninklijke Sophia’s Vereeniging o.v.v. gift. 
 

 

mailto:info@sophiasvereeniging.nl
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SINT BIJ SOL EN SPE 
 

Vrijdag 22 november, het is koud buiten, binnen is het warm en gezellig. In het huis aan 
Gildeweg 87 klinken vrolijke stemmen. Om 18.45 uur waren Tessa R en Linda al druk in de 

weer om samen met Letty en 
Mariëlla alles klaar 
te zetten, spellen 
voor te bereiden en 
snoep in schaaltjes 
te doen. De gasten 
komen zo voor de 
Sinterklaassurprise. 
Vanaf ongeveer 
19.30 uur kan de 
voordeur eigenlijk 
open blijven een 
voor een en soms 
met meerderen 

tegelijk komen de gasten binnen. Giedo, Lianne, Marijn, Jinthe, Tess, 
Manon, Meike, Tessa M, Linda en Bernadette vullen de woonkamer met 
vrolijk geklets en gelach. Al snel wordt er begonnen met het eerste spel. 
Een beroemd en berucht spel: hoeveel pepernoten kun je in je mond 
stoppen en toch nog Sophia’s Vereeniging zeggen?? Giedo wint, hij heeft 
de grootste mond.  
Worden de eerste surprises gepakt. Het zijn wel weer hele mooie dit jaar. Er is veel werk gemaakt van de  
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pakjes en gedichten. En Sint en Piet weten blijkbaar erg goed wat iedereen wil, 
gedaan heeft afgelopen jaar en van ieders wel en wee. En zo gaan we verder 

steeds een spel en weer een surprise. De ene 
na de andere mooie surprise komt langs en 
het ene na het andere grappige spel wordt 
gespeeld. Maar dan…… wordt er aan de deur 
geklopt en ja, natuurlijk wel gehoopt, maar 
nu dan ook echt aanwezig, daar is hij dan: de 
Sint met zijn hulp. Sint blijkt goed geluisterd 
te hebben naar spionpiet die blijkbaar ook bij 
de Wetering zijn drones heeft laten vliegen 
om te spioneren. Sint en Piet doen een spel 
mee en delen een surprise uit, kletsen wat 
met de gasten en zingen een lied mee. Daarna 
is het helaas tijd om op te stappen en verder te 
reizen over de schone Loonse daken. Maar wat 
is dat????? Piet heeft een surprise ‘gepikt’….. 

Neen…. Maar gelukkig, hij krijgt berouw en brengt het cadeau terug. Volgend 
jaar zijn ze weer van de partij. Dank je wel Sint en Piet. 
 

Het was weer een fijne avond.  
 

Wat een gezellige, creatieve, muzikale mensen.  
 

Op naar volgend Sintfeest bij SOL en SPE.                                                                   
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https://annasanimaties.com/home/sinterklaas/sinterklaas-3427.gif
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
 

wordt mede financieel ondersteund door  

 
 

 

Stichting  Jacques  de  Leeuw 
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Reiscommissie over reis naar Amiens i.v.m. deelname aan ECWO 
Op zaterdag 23 mei 2020 gaat het harmonieorkest van Sophia’s Vereeniging deelnemen aan de Europese 
Kampioenschappen voor blaasorkesten ( ECWO ) te Amiens Frankrijk. 
De reiscommissie is momenteel druk bezig om alles rondom dit concours te organiseren. 
We vertrekken op zaterdag 23 mei ’s morgens om ong. 08.00 uur met de bus vanuit Loon op Zand. 
Aangekomen in Amiens zullen we eerst inchecken bij het hotel. 
Bij de EWCO locatie kan waarschijnlijk kort worden ingespeeld. 
Om 18.00 uur zijn we ingedeeld op het concours, zie http://ecwo.eu/ voor verdere indeling van de 
verschillende deelnemers. 
Na ons optreden spelen er nog twee andere orkesten. In de tussentijd kunnen we ergens gaan eten om 
vervolgens weer terug te zijn voor de uitslag. 
Hierna gaan we terug naar het hotel waar we kunnen drinken op een hopelijk goed resultaat. 
De volgende dag zal de bus weer teruggaan naar Loon op Zand. 
De reiscommissie probeert de kosten zo laag mogelijk te houden, maar je moet rekening houden met een 
bedrag van € 100 tot € 125 per persoon, waarvan ca. € 30 voor de bus. 
Hierin is begrepen het busvervoer, avondeten en hotelovernachting met ontbijt. 
Degene die met eigen vervoer gaat moet rekening houden met benzine, parkeerkosten en tolwegen. 
Ook de transfers in en rondom Amiens zijn op eigen gelegenheid, er is geen plaats voor je in de bus. 
Partners/fans mogen natuurlijk mee, mits er voldoende hotelkamers gereserveerd kunnen worden. 
Voor partners wordt dezelfde bijdrage gevraagd. 
Nadere informatie zal beslist nog volgen. 
 
De Reiscommissie: Harm Wijkhuis, Derk-Jan Vlasblom, Heske van Esch, Marjolein de Jongh 
 
P.S. Hopelijk dienen zich nog een of meerdere sponsoren aan waardoor de eigen bijdrage gedrukt kan worden 
 

http://ecwo.eu/
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Meer Muziek in de Klas (MMidK) 
 

Op 22 mei 2014 ontmoette ik Koningin Máxima voor het 
eerst tijdens het 150-jarig bestaan van Sophia. Ik was 
zenuwachtig en heb amper iets gezegd.  
 

Inmiddels heb ik Máxima vaker mogen ontmoeten. Zij is 
ere-voorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas die als 
doel heeft in 2020 structureel en kwalitatief muziek-
onderwijs voor alle kinderen op alle basisscholen 
gerealiseerd te hebben. Ik ben muziekdocent op de Pabo 
van Fontys Hogeschool Kind en Educatie en hoop 
natuurlijk dat de pabostudenten steeds meer en beter                        Mei 2014  150 jaar bestaan Sophia  

muziekles gaan geven. De praktijk enkele jaren geleden 
was dat het vak muziek niet zoveel lesuren had, terwijl dat nu juist nodig is om het zelfvertrouwen en 
vaardigheden van studenten op muziekgebied te vergroten. 
 

In 2015 startte Méér Muziek in de Klas (MMidK) haar missie. De Koningin gaf aan: we gaan 
als eerste naar een Pabo, want daar worden de leraren van de toekomst opgeleid. Per toeval 
kwam de Koningin, samen met andere mensen van MMidK, bij ‘mijn’ Pabo terecht voor een 
werkbezoek. We zijn nu dik vier jaar verder. Graag neem ik jullie mee naar wat er in die jaren 
gebeurd is.  

 

Als eerste heeft MMidK mensen bewust gemaakt van de kracht van muziekonderwijs. Middels tv-
programma’s als de Lang Leve de Muziekshow en het Kerstmuziekgala wordt het plezier dat kinderen hebben  
als zij muziek maken aan het grote publiek getoond. 
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Daarnaast zorgt MMidK voor deskundigheidsbevordering. In samenwerking met Pabo’s worden workshops 
aangeboden voor groepsleerkrachten. Ook in Tilburg geven we jaarlijks een workshops waarbij de 
deelnemers met ideeën naar huis gaan die ze direct kunnen 
toepassen in hun klas. Daarnaast maakt MMidK lesmateriaal, 
samen met schooltv dat ook direct toepasbaar is in de klas. 
Samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en het Fonds voor Cultuurparticipatie realiseerde 
MMidK subsidie voor basisscholen en voor pabo’s. Dankzij deze 
subsidie kunnen we de studenten meer muziekonderwijs 
aanbieden. Zo zingen we bijvoorbeeld wekelijks met alle 
eerstejaarsstudenten samen in de hoorcollegezaal, kunnen 
studenten ukelele-les krijgen (een handig instrument om een 
groep zingende kinderen mee te begeleiden), gaan we naar              Ontmoeting op de pabo te Tilburg in 2015   
schoolvoorstellingen van Philharmonie Zuid-Nederland  
(zodat studenten zelf ervaren en zien wat zo’n voorstelling met kinderen doet) en hebben we voor de 
muzikale student een minor Vakspecialist Muziek ontwikkeld, waarbij studenten zich tien weken lang fulltime 
verdiepen in vaardigheden, theorie en vakdidactiek muziek. Leuk om te weten: onze saxofoniste Renée 
Damen (derdejaarsstudent van onze pabo) gaat deze minor volgen in februari. 
 

Om ervoor te zorgen dat deze activiteiten blijven bestaan als de subsidieperiode voorbij is, investeert MMidK  
in regionale samenwerkingsverbanden (Meer Muziek in de Klas Lokaal). Basisscholen, muziekscholen, 
muziekverenigingen, gemeente en het bedrijfsleven kunnen samen ervoor zorgen dat muziekonderwijs 
structureel wordt. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn deze afspraken al vastgelegd in een 
zogenaamd ‘muziekakkoord’. De provincie Groningen was de eerste en vorige maand tekende men in de 
gemeente Helmond voor structureel muziekonderwijs. Ik was aanwezig bij de feestelijkheden in Helmond en  
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mocht aanschuiven bij een rondetafelgesprek met de koningin met docenten en studenten van enkele 
conservatoria en pabo’s over de samenwerking tussen deze twee instituten. 
Tijdens de feestelijke bijeenkomst in Helmond werden de gemeentes 
Goirle en Veghel in het zonnetje gezet voor de wijze waarop zij bezig 
zijn om muziekonderwijs in hun gemeente te realiseren. Goed dat er 
in onze eigen provincie zulke mooie voorbeelden zijn.  
Als ik mag dromen, dan droom ik dat het muziekonderwijs weer een 
vanzelfsprekend onderdeel is van het weekprogramma op alle 
basisscholen.  In Tilburg, mijn woon- en werkplaats, zijn de gesprekken 
hierover gestart. Wat zou het mooi zijn als ook in een muzikaal dorp 
als Loon op Zand het muziekonderwijs weer volledig op de kaart zou 
staan. Wat zouden wij als Sophia daarin kunnen betekenen? 
Inmiddels zijn een half miljoen kinderen, de helft van alle basisscholen 
en alle pabo’s in Nederland bereikt. We zijn op de goede weg. 
Wil je meer weten? Op www.meermuziekindeklas.nl vind je veel           Ontmoeting in Helmond november 2019 
 informatie, ook over Meer Muziek in de Klas Lokaal. 
 
P.S. Inmiddels ben ik niet meer zenuwachtig als ik de koningin ontmoet, al blijft het wel bijzonder. 
 
Suzanne Kratsborn 
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Wij feliciteren...........  
 

Harmonieorkest:      
  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 
 

  6  jan. Monique Emmen, altsaxofoon 
15  jan. Willem Lamers, trombone 
17  jan. Jasper van Bijsterveldt, bastuba 
21  jan. Tatiana v.d. Heijde, klarinet 
25  jan.  Letty Haen-Teurlings, erebestuur 
28  jan.   Suzanne Limburg, klarinet 
 

SPE: 10  dec. Lianne Dusée 
 

SOL:    1  dec. Tessa Reijnen, altsaxofoon 
11  dec. Iris Hornman, klarinet 
11  dec. Melanie Nieuwenhuisen-Dimmers. Hoorn 
25 jan.. Marjolein v.d. Boom 

 
 - Ton en Annie Bon, met hun vijftigjarig huwelijk op 12 december jl.  
 

 - Jos Schroevers met zijn benoeming tot dirigent van harmonie  St. Jozef Kaalheide 
 

http://www.kerstplaatjes.eu/muziek/kerst.php?display=muziek/muziek39.gif
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      AGENDA 
 

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 2 februari 10.00 : Slagwerkspecial door slagwerkleerlingen en SPE in de Blokkendoos 

zaterdag 8 februari 10.00 uur : Houtrepetitie in de Blokkendoos 

zaterdag 15 februari 10.00 uur : Koperrepetitie in de Blokkendoos 

zondag 16 februari 10.00 uur : Koffieconcert door blazersleerlingen in de Blokkendoos 

21 t/m 25 februari  : Carnaval 

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 Benevia Muziekcentrum te  

  Dordrecht voor het ECWO  

donderdag 16 april   : Afsluiting Basisscholenproject, 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 
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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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zaterdag 23 mei + zondag 24 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 

19, 20, 21 juni  : Theaterspektakel El Dorado Harmonieorkest 

????????  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  13  januari 
 

Kopij binnen uiterlijk dinsdag  7  januari 
 
 

 
 



 

Bestuur en leden van Sophia wensen u  
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2020 

 

 

 

U bent van harte welkom op ons 
Nieuwjaarsconcert op zondag 26 januari 2020  

in De Wetering te Loon op Zand 


