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In 2019 waren er in totaal 42 leerlingen bezig met een muziekopleiding. 
27 instrumentleerlingen en 15 leerlingen bij Muziek bij de BSO. 
Muziek bij de BSO moet helaas weer een nieuwe docent zoeken. Femke Vrencken heeft 
helaas te kennen gegeven niet langer les te kunnen geven. Het bestuur van SMOL is druk 
bezig met de zoektocht naar een nieuwe docent. 
Er moest een nieuwe klarinetdocent worden gezocht omdat docent Hadewych van Leeuwen 
zich gedwongen zag te stoppen met les geven. We denken in Wendy Lagerweij een goede 
opvolgster gevonden te hebben.. 
Ook voor de slagwerkers moesten we op zoek naar een nieuwe docent. Niels de Waard gaat 
van januari de lessen slagwerk verzorgen. 
I n maart/april werd het jaarlijkse basisscholenproject georganiseerd. De groepen 5 van de 
Loonse basisscholen mochten met slagwerk bezig gaan en de groepen 6 mochten een 
instrument uitkiezen om de eerste beginselen van een blaasinstrument te ervaren. Na de 
introductieles volgden drie lessen in de Wetering. Voor de slagwerkers met twee 
slagwerkdocenten en voor de blazers in kleine groepen met een docent om te proeven aan 
muziek maken en zich voor te bereiden op de afsluitende voorstelling. 
De blazersleerlingen speelden met begeleiding van SOL de tijdens de lessen ingestudeerde 
muziek. 
De slagwerkers speelden met een top-40 nummer mee. Kortom muziekfeest in de Wetering. 
De muzikanten van iedere school krijgen volop aandacht omdat elke groep een eigen nummer 
ten gehore brengt (tegelijkertijd wordt via een beamerpresentatie getoond welke leerlingen 
meedoen). 
Natuurlijk waren er ook examens in 2019. Dit jaar een slagwerk examen en een hoboexamen 
in Loon op Zand. Voorzitter was weer John Groeneveld (examenbureau Groeneveld) en 
gecommitteerde voor de slagwerkers is de heer Menno Bats. 
De heer Groeneveld verzorgt ook de theorielessen voor Loon op Zand (en Kaatsheuvel). 
De samenwerking met Muziekopleiding Kaatsheuvel rondom theorielessen en examens loopt 
erg plezierig. We hopen dat nog jaren te kunnen blijven doen. 


