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Beste lezers,
Sophia’s Vereeniging heeft het nieuwe jaar 2020 goed ingezet met het traditionele Nieuwjaarsconcert op 26
januari. Wel wat laat zeggen enkele mensen, maar die keuze is bewust gemaakt. Veel nieuwjaarsrecepties
en concerten worden in de eerste helft van januari gepland en ziet men vanwege die hoeveelheid door de
bomen het bos niet meer. Sophia doet het dus als de rust is weergekeerd. Gelet op het grote aantal
bezoekers, circa 500, kun je spreken over een schot in de roos. Natuurlijk kunt u over dit Nieuwjaarsconcert
en de huldiging van de jubilarissen alles lezen in dit Klankbord.
Ook vindt u hierover twee artikelen uit De Duinkoerier van de hand van Jack IJpelaar.
Voor het grote harmonieorkest is het nu de ultieme uitdaging om het programma voor de Europese
Kampioenschappen in te studeren en concoursrijp te maken. Ook de reiscommissie en overige organisatoren
die met de reis naar Amiens te maken hebben zullen nog het nodige werk moeten verzetten om deze reis en
deelname aan het concours tot een succes te maken.
In deze editie vindt u ook een interessant artikel dat onze dirigent Jos Schroevers heeft geschreven over de
muziek die door ons wordt uitgevoerd tijdens deze Europese Kampioenschappen.
Als uitlaatklep mogen we binnenkort eerst nog carnaval gaan vieren. Sophia organiseert dat op zaterdag 22
en maandag 24 februari in de Wetering. Geef je op als vrijwilliger, want we komen altijd handen te kort.
Binnenkort hoor je hier meer van.
Verder kunt u weer kennis nemen van de gebruikelijke rubrieken zoals van de voorzitter en het verslag van
de Orkestcommissie.
Veel leesplezier toegewenst.
De redactie.
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Van de Voorzitter
We kunnen terugkijken op een uitermate geslaagd Nieuwjaarsconcert. Alles verliep in een ontspannen sfeer,
er was als vanouds veel publiek, er werd zeer mooi gemusiceerd en na afloop was er een gezellige nazit en borrel met So Nice. De drie jubilarissen Sjef Soyer (vijftig jaar lid), Marjolein van den Boom en Harmen
Wijkhuis (beiden 12 ½ jaar lid) werden uitgebreid toegesproken en gehuldigd, waarbij Sjef nog speciaal door
de burgemeester werd gehuldigd en een oorkonde van de gemeente Loon op Zand kreeg naast een door
Frans van Dongen gemaakte oorkonde van de vereniging. Plezierig was ook dat veel muzikanten bij de
huldiging aanwezig konden zijn. Achteraf was het een goede greep geweest van het grote orkest om het
verplichte werk voor het Europese kampioenschap in Amiens te spelen. ‘Danse Satanique’ is weliswaar geen
echt Nieuwjaarsstuk, maar dankzij de duidelijke uitleg van dirigent Jos Schroevers werd dit stuk toch door
het talrijke publiek zeer gewaardeerd getuige de staande ovatie na afloop. De daaropvolgende ‘Suite Hymn
of the Highlands’ was prachtig en zeer geslaagd als eerbetoon aan de 51th Highland Division, die een
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bevrijding van de Langstraat. Wat zou het mooi zijn als we dit stuk
in de toekomst een keer in het Schotse Perth zouden kunnen spelen. ‘Charles Chaplin’, het door alle
geledingen van Koninklijke Sophia’s Vereeniging gespeelde ‘Games of Thrones’ en natuurlijk vooral de
‘Radetsky mars’ van Johan Strauss brachten alle aanwezigen pas echt in de Nieuwjaarsstemming. Opvallend
was ook het goede presteren van SPE - ondanks de beperkte bezetting - en van SOL, dat een gevarieerd
programma liet horen gebaseerd op het thema ‘landen’. Het publiek heeft genoten. Dat liet men ook gul
blijken uit de vrije gaven na afloop, als een soort ‘vrijwillige belasting’ naar draagkracht en op basis van het
profijtbeginsel. Graag dank ik iedereen die aan het welslagen van dit concert op welke wijze ook heeft
bijgedragen heel hartelijk.
Voor mij persoonlijk is de afgelopen periode zeer druk geweest Ik heb namelijk de laatste hand gelegd aan
een boek over een onderzoek dat ik samen met acht studenten van de Tilburgse universiteit heb geschreven
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over de Starbuckszaak. In deze zaak werd Nederland door de Europese Commissie ervan beschuldigd
verboden staatssteun te hebben verleend aan dochtervennootschappen van het Amerikaanse Starbucksconcern door het verstrekken van een ‘ruling’ (een soort belofte door de Belastingdienst ter zake van de
toekomstige fiscale behandeling) over verrekenprijzen in 2008. Deze zaak roept vele vragen en dilemma`s op
die van belang zijn voor de toekomst van het nationale en internationale belastingrecht. De Starbuckszaak
vormt het ideale vertrekpunt voor het schilderen van deze problematiek. Vandaar dat de Onderzoeksgroep
Starbucks van het Fiscaal Instituut Tilburg deze zaak als uitgangspunt heeft genomen. Deze groep, bestaande
uit acht studenten fiscaal recht en ondernemingsrecht onder mijn leiding, hebben de Starbuckszaak uitvoerig
onderzocht. Dit hebben zij niet alleen gedaan door bestudering van gepubliceerde stukken en
beschouwingen in de literatuur maar ook door het interviewen van deskundigen, waaronder belastingadviseurs gespecialiseerd in transfer pricing, belastinginspecteurs, wetenschappers, politici en medewerkers
van de Europese Commissie. Ook hebben deze studenten door middel van rollenspelen getracht zich zo goed
mogelijk in te leven in de hoofdrolspelers van deze zaak. De hoofddoelstelling van dit onderzoek is in de
eerste plaats het in kaart brengen van de uit deze zaak voortvloeiende dilemma’s voor zover ze van belang
zijn voor de toekomst van het nationale en internationale belastingrecht. In de tweede plaats is getracht om
gemotiveerde aanzetten te doen voor mogelijke oplossingsrichtingen. Het boek over dit onderzoek, getiteld
‘De Starbuckszaak en haar dillema’s (Heerlijke koffie met een bittere nasmaak)’ zal op 2 april in de Eerste
Kamer via een echt debat voor en door de studenten worden gepresenteerd.
Als het zover is, hebben we al weer het Carnavalsfeest in de Wetering gevierd, waar we weer hopen te mogen
rekenen op de hulp van veel vrijwilligers van Sophia.
Peter Essers
***************************************************************************************
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Van de bestuurstafel
Inmiddels heeft het traditionele Nieuwjaarsconcert in de Wetering plaatsgevonden. Het concert was weer
bijzonder goed bezocht. Heel erg leuk als er zoveel belangstelling is voor onze muziek. Zowel SPE, SOL als het
Harmonieorkest traden op. Het Harmonieorkest bracht het stuk Danse Satanique van Alexandre Kosmicki ten
gehore. Dit betreft het verplichte werk dat tijdens het ECWO in Amiens gespeeld moet worden. Een mooi en
heftig stuk. Ondanks het feit dat het stuk nog gefinetuned moet worden was het publiek al razend
enthousiast. Het was dan ook wel iets anders dan de traditionele Nieuwjaarsmuziek die daarna kwam.
Voorafgaand aan het Nieuwjaarsconcert vond de Nieuwjaarsreceptie voor genodigden plaats. Samen met
burgemeester Hanne van Aart werd getoast op het nieuwe jaar. Daarna vond de huldiging van de jubilarissen
plaats. De jubilarissen betroffen Sjef Soyer (50 jaar lid), Harm Wijkhuijs (12,5 jaar lid) en Marjolein van der
Boom (12,5 jaar lid). De jubilarissen werden in het zonnetje gezet door onze voorzitter Peter Essers. Sjef
Soyer werd daarnaast ook toegesproken door de burgemeester. Een hele eer natuurlijk.
In februari 2020 start er weer een samenspelgroep met 9 jonge leerlingen uit de opleiding. Ik wens alle
leerlingen heel veel succes en heel veel plezier met het samen muziek maken!
Op zaterdag 22 februari en maandag 24 februari wordt er weer carnaval gevierd in de Wetering. Sophia mag
weer vrijwilligers leveren voor in de garderobe en achter de bar. Goed voor onze verenigingskas, maar ook
heel gezellig om te doen! Heb je zin en tijd om te komen helpen? Meld je dan aan bij een van de
bestuursleden.
Tot zover weer een aantal punten uit de bestuursvergadering. Voor vragen en opmerkingen kun je natuurlijk
altijd bij een van de bestuursleden terecht.
Marije Reitsma
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Uit de orkestcommissie.
Op maandag 13 januari j.l. heeft de orkestcommissie haar gebruikelijke overleg gevoerd.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest.
Programma 2020:
26 januari:

Nieuwjaarsconcert in Loon op Zand.
Programma:
Danse Satanique van Kosmicki
Suite Hymne of the Highlands
Charles Chaplin
Game of Thrones, samen met SOL.
Radetsky mars
Om 13.00 uur is er een soundcheck, waarna de muzikanten de gelegenheid krijgen om de
jubilarissen te feliciteren.

15 maart:

Studiedag / Workshops.
In verband met de voorbereiding op deelname aan het ECWO in Amiens Frankrijk
wordt een studiedag georganiseerd. De locatie en medewerkers zijn geregeld.
Wel zal het vervoer van slagwerk moeten worden geregeld.

11 april:

Try-out uitwisselingsconcert in Benevia te Dordrecht.
Samen met het Dordts Philharmonisch Orkest. We spelen het concoursprogramma. Eerst
speelt Dordrecht, daarna Sophia.
Er moet nog wel een piano worden geregeld.
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08 mei:

Try-out uitwisselingsconcert in de Concertzaal Tilburg.
Samen met St. Michael uit Thorn.
Het concert wordt georganiseerd door Verrassende Ontmoetingen.
Betreft avondconcert.
Eerst speelt Thorn, daarna Sophia.
We spelen het concoursprogramma.

17 mei:

Generale repetitie. Locatie is nog niet bekend.
Betreft een middagoptreden.
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.
We gaan met twee bussen en worden ondergebracht in een hotel.
Programma:
- Danse Satanique ( Kosmicki ) Verplicht werk.
- Ballata delle Gnomidi ( Respighi )
- El Jardin de Hera ( Suner-Oriola )
Er werd nog op gewezen om de maten van het podium op te vragen om te kunnen
bepalen hoe wij er op passen.

19/20/21 juni: Eldorado.
Zie hieronder de laatste informatie over het project.
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Van: Eldorado [mailto:info@eldorado2020.nl]
Verzonden: maandag 25 november 2019 13:32
Aan: marije.reitsma@hetnet.nl
Onderwerp: update status muziektheatervoorstelling Eldorado
Dag!
Net voor de zomer berichtten wij jullie dat Eldorado zeker doorgaat. In de tussentijd hebben we niet
stilgezeten!
De afgelopen weken hebben we een tour langs alle gemeenten om deze partners een update te geven. Deze
nieuwtjes willen we uiteraard ook met jullie delen.
Script & muziek
Het script is af! Wiske heeft deze zomer besteed aan het vervolmaken van het verhaal samen met Het
Zuidelijk Toneel en het script ligt nu bij Bart die aan de slag is met de compositie op basis van het verhaal.
De muziek is van de week van 17 februari af (net voor Carnaval) en zal dan te downloaden zijn van de
website. De partijen zullen per instrument op de website worden geplaatst, zo ook de partituren voor de
dirigenten. Mis je toevalliger wijs een instrument meld het dan! Zo ook met een ontdekte fout. Dan zorgen
wij ervoor dat het ontbrekende er komt en/of de fout wordt hersteld. Verschillende mp3’s zullen
beschikbaar zijn; totaal, instrumentaal en vocaal. Voor de vocalisten is er ook een mp3 per stemgroep. We
sturen tegen die tijd uiteraard nog een bericht.
De acteurs
Dat Björn van der Doelen getekend heeft voor een van de hoofdrollen was al langer bekend, maar we
kunnen nu ook de rol van de moeder en vader bekend maken. Bart Klever, onder andere bekend van Flikken
Maastricht en Toneelgroep Amsterdam, neemt de rol van de vader op zich. De moeder wordt gespeeld door
Sarah Jonker; zij speelde in Van God Los, Adam-E.V.A. en Grenslanders en Het Toneel Speelt en de
Toneelmakerij. Op dit moment zijn we aan het casten voor de rollen van zoon en dochter. Dit worden twee
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pas afgestudeerde acteur en actrice van Fontys Tilburg.
Locaties
We zijn inmiddels al ver met de locaties voor de voorstelling. We kunnen nog niet alle locaties bekend
maken omdat we nog exacte afspraken aan het maken zijn. Maar twee locaties kunnen we vast onthullen!
De première vindt plaats in Rucphen en daar spelen we voorstelling bij het boerenbedrijf van de familie Van
Kalmthout. In Hilvarenbeek spelen we de voorstelling op Bioboerderij ’t Schop (http://www.hetschop.nl).
Twee prachtige locaties voor Eldorado!
Deelnemende muziekverenigingen
In totaal nemen er zo’n 1.000 muzikanten deel aan Eldorado. Fantastisch hoeveel aanmeldingen er binnen
zijn gekomen. In Hilvarenbeek en Loon op Zand missen we nog wat zangers en zangeressen en zijn we twee
projectkoren aan het opstarten. Mocht je interesse hebben, om ook daar deel te nemen of ken je mensen in
de regio Hilvarenbeek en Loon op Zand die dit leuk zouden vinden? Laat hen contact met ons opnemen
via info@eldorado2020.nl.
Communicatie & PR
Inmiddels is het team uitgebreid met Paulien Mandos: zij zal alle communicatie i.s.m. Het Zuidelijk Toneel
coördineren. Vanaf eind januari zullen er regelmatig nieuwtjes en updates geplaatst worden op de social
kanalen van Eldorado. Volg ons vast en mis niets!
https://www.facebook.com/eldorado2020/
https://www.instagram.com/eldorado_muziektheater/
Ook op onze site zullen we belangrijk nieuws melden en uiteraard blijven we jullie per mail op de hoogte
houden. Paulien zal binnenkort contact met jullie opnemen om meer te vertellen over Eldorado en samen te
bekijken hoe we het beste promotie kunnen maken. Mocht je nu al een vraag hebben. Je bereikt haar
via info@paulienmandos.nl.
Hopelijk heb ik jullie hiermee voldoende geïnformeerd. Schroom niet contact op te nemen met vragen!

10

`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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Op 14 juni is er voor dit project een algehele repetitie en op 18 juni de generale repetitie.
De vraag is nu wat er moet worden gespeeld en of het gehele orkest, dan wel groepen moeten spelen. Die
informatie komt zo spoedig mogelijk.
6 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.
Een (contra-)fagottist heeft zich gemeld om lid te worden. Probleem is echter het instrument.
We hebben wel een contrafagot nodig voor het ECWO.
Er gaan stemmen op om de trompetten te verdelen in twee rijen.
Ook de indeling van de derde klarinetten wordt nog bekeken.
Tot zover het verslag van de vergadering. Suggesties zijn altijd welkom bij alle leden van de
orkestcommissie.
Piet van den Nieuwenhuizen, orkestcommissie.
*************************************************************************************
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging
wordt mede financieel ondersteund door

Stichting Jacques de Leeuw
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Huldiging jubilarissen en nieuwjaarsconcert.
Op zondagmiddag 26 januari, voorafgaand aan het traditionele Nieuwjaarsconcert, werden de jubilarissen
uit 2019 officieel gehuldigd.
De drie jubilarissen waren om twaalf uur uitgenodigd met hun familieleden in de grote zaal van De Wetering.
Ook uitgenodigd en aanwezig waren onze erevoorzitter Charles Verheijen, Burgemeester van Loon op Zand
Mevrouw Hanne van Aart met de wethouder Jan Brekelmans namens de Gemeente Loon op Zand, Joop v.d.
Meulenreek van de KNMO, leden van de Raad van Advies, ereleden van onze vereniging en enkele speciale
genodigden.
Onze voorzitter Peter Essers heette iedereen van harte welkom en bracht een toost uit op deze feestelijke
bijeenkomst.
Peter liet in vogelvlucht het verenigingsjaar 2019 passeren waarin het 750 jarig bestaan van Loon op Zand
een bijzondere rol heeft gespeeld, alsmede de concerten ter gelegenheid van het feit dat Brabant 75 jaar
geleden werd bevrijd. Vooruitblikkend op het jaar 2020 merkte hij op dat de deelname van het
harmonieorkest aan de Europese Kampioenschappen in Amiens Frankrijk wel erg bijzonder zou worden. Het
daar te spelen verplichte muziekstuk staat vandaag al op het programma van het Nieuwjaarsconcert.
Verder staan er dit jaar nog enkele mooie en uitdagende gebeurtenissen op het programma.
De financiën van de vereniging blijven ieder jaar weer een bron van zorg en daarom legde Peter de nadruk
op het belang van onze trouwe sponsoren.
De jeugdopleiding gaat weer erg goed, hetgeen vertrouwen geeft voor de toekomst.
Na deze verwelkoming en inleiding was het tijd voor de huldiging van de jubilarissen.
Inmiddels waren ook de muzikanten aangeschoven, zodat iedereen bij de huldiging aanwezig kon zijn.
Hieronder de toespraken van de voorzitter gericht aan de jubilarissen.
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Sjef Soijer: 50 jaar lid
Sjef is maar liefst 50 jaar lid van Sophia’s Vereeniging. Hij is geboren in Kaatsheuvel op zo’n 100 meter van
de Efteling. Samen met zijn vrienden ravotte hij veel in de bosrijke omgeving van de toenmalige Efteling wat
toen alleen een sportveldenlocatie was met tennisvelden.
De toenmalige pastoor kwam met z'n hond regelmatig
wandelend op het nog niet ingerichte park uitlaatrondes
houden met z'n hond. Naar verluidt hebben o.a. de Soyers
het aan de stok gekregen met deze pastoor....(ze kropen
onder andere in bomen etc.. en de hond maar blaffen).
Sjef is al veel langer verbonden aan de muziekwereld want
hij was van zijn negende tot en met eenentwintigste
levensjaar lid van Apollo uit Kaatsheuvel (een van de drie
harmonie-orkesten uit Kaatsheuvel; deze zijn allen
opgegaan in de huidige Harmonie Kaatsheuvel). Hij kreeg
klarinetles en speelde dat ook in dit orkest. Hij vertrok
Sjef wordt toegesproken door de voorzitter
van Kaatsheuvel naar Loon op Zand nadat hij zijn vrouw
Jeanne (nu verblijvend in de Eekhof te Kaatsheuvel) had ontmoet. In Loon op Zand gingen ze wonen in de
van Immerseelstraat, een van de eerste grote uitbereidingen in Loon op Zand. Daar woont Sjef nu nog.
Sjef werkte in de schoenindustrie
Hij werd door de toenmalige voorzitter van Sophia, Gilie van Esch, gevraagd lid te worden van Sophia’s
Vereeniging. Sjef is vele jaren eerste klarinettist geweest in het grote harmonie-orkest en we kennen hem
thans allemaal als de onvermoeibare uitstekende roadie die bij elke repetitie en optreden onmisbare hand-
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en spandiensten verricht. Een van zijn vaste taken is elke maandag de stoelen op te stellen voor de repetitie
van het grote orkest. Elke maandagavond is Sjef ook te vinden aan een tafeltje samen met de andere roadies
waar ze het wereldnieuws en ander Sophianieuws uitwisselen. Sjef heeft vele concoursen meegemaakt
Samen met zijn Jeanne is Sjef ook altijd van de partij geweest bij concertreizen, onder andere naar Schapbach
(Duitsland), Amerika en Sint-Petersburg, waar hij voorafgaande aan en na afloop van elk concert zich met de
andere roadies zeer verdienstelijk maakt. Zijn dierbaarste herinneringen gaan naar de muziekreizen in
Duitsland (Schapbach), waar hij nog steeds goede contacten mee heeft.
Er was een hele goede vriendschap met Noud Voets en z'n
vrouw Jeanne. Samen hebben ze vele binnenlandse en Europese
reizen gemaakt en elke week met en bij elkaar gekaart.
Ook zijn twee kinderen, Paul en Ellen waren lid van Sophia: Paul
was lid van de drumband, later SPE en Ellen was bij de
majoretten.
Sjef, heel hartelijk dank voor wat je al die jaren voor de
vereniging hebt betekend en we hopen dat jij nog vele jaren bij
Sophia’s Vereeniging betrokken zult blijven.
Na deze toespraak werd Sjef ook nog toegesproken door
Sjef krijgt het KMNO-insigne opgespeld
Mevrouw van Aart, Burgemeester van Loon op Zand en
ontving hij uit haar handen de Gemeentelijke Oorkonde en een fles wijn.
Ook werd hem door Joop v.d. Meulenreek het speldje van de KNMO opgespeld.
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Burgemeester Hanne van Aart spreekt Sjef toe

De familie van Sjef

Bloemen voor de jubilarissen Harm en Marjolein
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Harm Wijkhuis: 12 ½ jaar lid
Enthousiast en trouw lid van de hoorngroep. Bovendien
lid van de reiscommissie.
In het Zeeuwse Oost-Souburg als kleine jongen begonnen
bij de plaatselijke vereniging Vlijt en Volharding ,waar
ook andere familieleden lid van waren. De plaatselijke
Wetering heet daar de Blazer. Gestart met trompet, later
pas hoorn gaan spelen. Ook nog bij het ad hoc orkest
meerdere malen meegespeeld. In die periode gold ook al
‘zonder drank geen klank’. Harm is ook nog even
vreemdgegaan met de saxofoon, maar al gauw merkte
hij dat dit toch geen hoorn is. In die periode viel hij ook
regelmatig in bij concerten van het opleidingsorkest van
Harm wordt toegesproken
Sophia.
Zijn eerste concertreis was naar St. Petersburg, waar ook zijn echtgenote Fleur bij was. Prachtige reis, stille
wateren diepe gronden, Harm ziet tape en een rood-wit lint en diep in de nacht werd onder leiding van Harm
een CSI aflevering nagespeeld op de hoogste verdieping van het hotel. Als hobby heeft hij het maken van
horloges. Een unieke geslaagde combinatie: de Limburgse Fleur en de Zeeuw Harm. Harm en Fleur hebben
twee kinderen: Isabelle en Rogier
Marjolein v.d. Boom: 12 ½ jaar lid
Als jong meisje begonnen op klarinet en gespeeld bij harmonie Heikant en Orpheus in Tilburg. Op het
Cobbenhagencollege werd ze vriendin van hoboïste Marjolein Essers Zij maakten toen al samen muziek; zo
hebben zij ook opgetreden op een open avond van die school met een mooi duet. Samen konden ze
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stressen voor hun theorie en praktijk muziekexamens, die tegelijk vielen met hun eindexamen van school.
Via Marjolein Essers is de andere Marjolein bij Sophia's Vereeniging terecht gekomen en gelukkig vond ze dat
zo leuk en gezellig dat ze is blijven meespelen.
Zij heeft onder andere geschiedenis gestudeerd aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen en is momenteel
werkzaam aan de TU Eindhoven, waar ze verantwoordelijk
is voor het uitvoeren van kwaliteitszorg op het gebied van
digitale archiefwaardige informatie.
Naast het spelen in SOL heeft ze altijd mee geholpen met
het organiseren van evenementen zoals de reis naar Euro
Disney en vorig jaar nog de Opmaat en de Kerstklokkenloop. Ze heeft altijd een grote liefde voor muziek gehad
en ook altijd genoten van het mee spelen in het in het
Marjolein wordt toegesproken door de voorzitter
orkest. Des te vervelend is het dat ze nu door
blessures dit niet meer kan doen op de manier waarop ze het het liefst zou willen. Dat zorgt voor dubbele
gevoelens. De orkestleden waarderen haar inzet en gezelligheid heel erg.
Aansluitend op dit officiële gedeelte werd iedereen in de gelegenheid gesteld om de jubilarissen te
feliciteren.
Tenslotte dankte de voorzitter iedereen hartelijk voor deze mooie bijeenkomst, waarna iedereen zich naar
de sporthal begaf voor het Nieuwjaarsconcert.
Peters Essers heette daar iedereen van harte welkom en gaf ook een verhelderende toelichting op ieder te
spelen werk.
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SPE o.l.v. Bart Holleman

Harmonieorkest o.l.v. Jos Schroevers

SOL o.l.v. Hadewych van Leeuwen

So Nice o.l.v. Wim Zwijsen

21
SPE onder leiding van Bart Holleman opende het concert met een viertal werken, die met veel enthousiasme
ten gehore werden gebracht. De soliste op marimba kreeg een welverdiend extra applaus.
SOL stond, zoals we gewend zijn, onder leiding van Hadewych van Leeuwen-Peters. Zij speelden zes stukken
waar het landenthema als een rode draad doorheen liep.
Na de pauze was het de beurt aan het grote harmonieorkest onder leiding van Jos Schroevers.
Als eerste werk stond geprogrammeerd het te spelen verplichte stuk op de Europese Kampioenschappen, de
Danse Satanique van Alexandre Kosmicki.
Vanwege het voor het publiek moeilijk te begrijpen stuk gaf Jos een uitgebreide toelichting met voorbeelden
uit het orkest, hetgeen bijzonder op prijs werd gesteld. De meeste bezoekers waren na afloop hiervan erg
enthousiast. Na nog een tweetal werken werd het orkest aangevuld met SPE en SOL en werd nog een
gezamenlijk stuk ten gehore gebracht.
Tot slot kon de Radetsky mars natuurlijk niet ontbreken.
Na afloop was er nog een heel gezellige nazit in de foyer van de Wetering met muziek van So Nice onder
leiding van Wim Zwijsen.
Piet van den Nieuwenhuizen, redactie.

Op zaterdag 22 februari en maandag 24 februari wordt er weer carnaval gevierd in De
Wetering. Sophia mag weer vrijwilligers leveren voor in de garderobe en achter de bar. Goed
voor onze verenigingskas, maar ook heel gezellig om te doen! Heb je zin en tijd om te komen
helpen? Meld je dan aan bij een van de bestuursleden.
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Nieuwjaarsconcert Sophia’s Vereeniging
In een volle sportzaal van De Wetering in Loon op Zand hield Sophia’s Vereeniging afgelopen zondag haar
traditionele Nieuwjaarsconcert. Op het programma stond ook het verplichte werk van het Europese
kampioenschap ECWO waar het harmonieorkest dit jaar aan deelneemt.
Door Jack IJpelaar
Voorzitter Essers heet allen welkom deze zonnige zondagmiddag en zegt dat hij blij is met zo’n grote opkomst.
Alle stoelen zijn bezet en ook op de tribune is geen plaats meer te krijgen. Hij licht het programma voor dit
Nieuwjaarsconcert toe. Voor de pauze spelen het SPE en opleidingsorkest SOL. Het SPE heeft een vijftal
werken waarbij zij starten met het ‘Wish you a Merry Christmas’ op gestemd slagwerk. Vervolgens komen
enkele werken van Jan Schipper aan bod die ritmisch niet makkelijk zijn maar ze worden door de jeugdige
slagwerkers, onder leiding van Bart Holleman, knap vertolkt.
Gevarieerd programma
SOL heeft als thema ‘landen’ en speelt een gevarieerd programma. Het
orkest heeft het afgelopen jaar een aantal nieuwe jonge muzikanten
moeten inpassen en daarom is het des te opmerkelijk dat de stemming
goed is, want dat is meestal het probleem als er nieuwe jonge
muzikanten bij komen. In het tweede werk, Klezmaresque, steelt de
kleine Jinte Engelen de harten van de toehoorders met haar solo op
marimba. Onverstoorbaar, met op tijd een strakke blik op de dirigent
speelt zij een foutloze partij. Terecht wordt ze na afloop in de
bloemetjes gezet. Verder doet het programma muzikaal werelddelen

Jinte op marimba
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aan die terug te horen zijn in de muziek zoals het Dakota met duidelijke impressies van de wilde prairies. Niet
makkelijk maar goed gespeeld. Het orkest gaat via Hongarije met een arrangement van de Hongaarse dans
nr.5 naar Amerika met songs from the old West. SOL speelt goed en Hadewijch heeft het goed in de hand.
Verplichte concourswerk
Na de pauze staat van het grote harmonieorkest als eerste werk Dance Satanique van Alexandre Kosmici op
het programma. Het is het verplicht werk voor het ECWO dat op 23 mei in Amiens gehouden wordt. Dirigent
Jos Schroevers geeft met korte passage uit het werk uitleg over het muziekstuk. Met deze indrukken kan het
publiek beter begrijpen wat de muziek uitbeeldt. Het is een werk wat je niet direct op een Nieuwjaarsconcert
verwacht maar door de uitleg een stuk toegankelijker.
Dynamisch muziekstuk
Dance Satanique is een moeilijk werk dat het uiterste van alle muzikanten vraagt. Het begint met een
hoornsolo die alle levende geesten en spannende momenten oproept die bij een satanische dans horen.
Schroevers laat het orkest enkele sfeermomenten spelen en geeft daarover uitleg. Het wordt erg
gewaardeerd door het publiek. Na de muzikale voorbeelden wordt het gehele stuk gespeeld. Het is een
dynamisch stuk met individualistische lijnen. De uitleg van Schroevers zal er zeker aan meegewerkt hebben
dat het stuk boeit van de eerste noot tot het slotakkoord. Er gebeurt zoveel dat je ademloos luistert, bang
om iets te missen. Soms erg ritmisch, dan weer bombastisch maar ook melodieus. Je wordt als luisteraar
uitgedaagd mee op te gaan in de satanische dans. Terecht krijgt het orkest een staande ovatie.
Toegankelijke werken
Na deze spannende vertolking staan er nog Suite Hymne of the Highlands en Charles Chaplin op het
programma. Het zijn toegankelijke werken waarvan het eerste een ode is aan de bevrijders van het 51ste
Schotse divisie die het zuiden van Nederland bevrijdde. Na het slotakkoord van Charles Chaplin, een
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arrangement met bekende melodieën speelt het grote harmonieorkest samen met SPE en SOL onder leiding
van Jos Schroevers Game of Thrones. En natuurlijk mag de Radetsky mars niet ontbreken. Hoogtepunt was
toch het geweldige verplichte werk Dance Satanique.
Na afloop was het gezellig samenzijn bij muziek van ‘So Nice’. Sophia gaat een druk jaar tegemoet met een
spannend concours op 23 mei in Amiens, Frankrijk, waar de gehele amateur-toporkesten van Europa bij
elkaar komen. Loon op Zand mag trots zijn dat Sophia’s Vereeniging daar de Nederlandse kleuren verdedigt.
Uit: De Duinkoerier

Harmonieorkest + SOL + SPE o.l.v. Jos Schroevers
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Sophia’s Vereeniging huldigt jubilarissen
Voorafgaand aan het Nieuwjaarsconcert werden zondag drie jubilarissen gehuldigd. Voorzitter Essers had
voor allen een persoonlijk woordje. Gouden jubilaris Sjef Soyer ontving uit handen van burgemeester Hanne
van Aart ook de Gemeentelijke Oorkonde.
Door Jack IJpelaar
Voorzitter Peter Essers heet de jubilarissen, hun familieleden en de genodigden van harte welkom op deze
zondagmiddag en brengt met de aanwezige een toost uit op het nieuwe jaar. Voordat hij overgaat tot het
huldigen van de jubilarissen blikt hij terug op het afgelopen jaar
en noemt enkele bijzondere concerten zoals het openingsconcert 750 jaar Loon op Zand in de Efteling en de bevrijdingsconcerten die op diverse locaties in het land werden gegeven.
Bijzonder was ook het concert op het Willem van Oranjecollege
waar leerlingen een project met als thema Vrijheid hadden.

Jubilarissen Sjef Soyer, Marjolein v. d Boom
en Harm Wijkhuis

2020 muzikaal belangrijk jaar
Maar Essers blikt ook vooruit want het wordt een belangrijk
muzikaal jaar voor Sophia. Op zaterdag 23 mei neemt het grote
harmonieorkest deel aan het European Championship for Wind
Orchestras concours (ECWO) te Amiens in Frankrijk.
Met negen andere top-orkesten uit even zovele Europese
landen strijden zij om de Europese titel voor harmonie
orkesten. Sophia vertegenwoordigt Nederland vanwege de
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prestatie die het harmonieorkest tijdens het concours van de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen in
2018 behaalde in de concertdivisie met 95,5 punten. “Dat is naast een muzikale uitdaging ook een
logistieke”, aldus Essers. Ook verklapt de voorzitter dat er plannen zijn voor een film waarbij Sophia de muziek
speelt en dat er een idee is voor een ABBA-concert. Tenslotte weet hij nog te melden dat het met de
jeugdopleiding erg goed gaat.
Gemeentelijke Oorkonde voor Sjef Soyer
Dan is het moment om de jubilarissen te huldigen. Hiervoor geeft Essers eerst het woord aan burgemeester
Hanne van Aart. “Vijftig jaar lid maak je niet zo vaak mee, maar Sjef is zelfs nog veel langer muzikaal actief
als lid van Apollo in Kaatsheuvel. Bij Sophia kwam je klarinet
spelen en ik draag de klarinet een warm hart toe want ik heb er
zelf ook nog op gespeeld”, aldus de burgemeester. Voor al zijn
verdiensten voor het verenigingsleven reikt de burgemeester
aan Sjef de Gemeentelijk Oorkonde uit.

Sjef Soyer heeft uit handen van
burgemeester Hanne van Aart de
Gemeentelijke Oorkonde ontvangen

Onvermoeibare, uitstekende roadie
Hierna spreekt voorzitter Essers de gouden jubilaris toe. Sjef is
geboren in Kaatsheuvel en was al van zijn 9de tot zijn 21ste
levensjaar lid van harmonie Apollo. Nadat hij zijn vrouw Jeanne
had ontmoet kwam hij in Loon op Zand wonen en werd hij door
de toenmalig voorzitter Gili van Esch gevraagd om bij Sophia te
komen. “Sjef is vele jaren eerste klarinettist geweest in het
orkest en wij kennen hem allemaal als de onvermoeibare,
uitstekende roadie die bij elke repetitie en elk concert
onmisbare hand- en spandiensten verricht. En ook wisselt hij
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elke maandagavond aan een tafeltje met zijn mede-roadies het wereldnieuws en het Sophianieuws uit. Sjef
heeft vele concoursen meegemaakt en samen met zijn vrouw Jeanne is hij van de partij geweest bij
concertreizen naar Schapbach, Amerika, en Sint-Petersburg waar hij zich altijd samen met de andere roadies
zeer verdienstelijk maakt.” Van voorzitter Joop van de Meulenreek van de Bond van Brabantse Muziekverenigingen ontvangt Sjef de goudenspeld met diamant.
Harm Wijkhuis
Harm Wijkhuis is 12 ½ jaar lid van Sophia. Hij is een trouw lid van de hoorngroep. Harm is geboren in het
Zeeuwse Oost-Souburg en heeft in de plaatselijke muziekvereniging zijn eerste stappen gezet. Hij is gestart
met trompet en later overgegaan naar hoorn, al is hij volgens de voorzitter ook nog even vreemd gegaan op
de saxofoon. Hij heeft ook nog meerdere keren bij het ad-hoc orkest meegespeeld. Daar gold toen ook al
‘zonder drank geen klank’, en in die periode viel hij regelmatig in bij concerten van Sophia. Samen met zijn
vrouw Fleur maakte hij de concertreis naar Sint-Petersburg mee waar op de hoogste verdieping onder leiding
van Harm een CSI-aflevering werd nagespeeld.
Marjolein van den Boom
Marjolein van den Boom is op klarinet begonnen bij harmonie Orpheus in Tilburg. Op school raakt ze bevriend
met Marjolein Essers die hobo speelt en samen maken ze muziek. Zo komt zij ook bij Sophia en omdat het
haar goed bevalt blijft ze. Naast het spelen in SOL heeft ze altijd mee geholpen met het organiseren van
evenementen zoals de reis naar Euro Disney, de Opmaat en de Kerstklokkenloop. Ze heeft altijd genoten van
het meespelen in het orkest en des te vervelender is het dat ze dat nu door een blessure niet kan doen op
de manier waarop ze het ’t liefst zou willen. Dat zorgt voor dubbele gevoelens. De orkestleden waarderen
haar inzet en gezelligheid heel erg.
Uit: De Duinkoerier
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KOFFIECONCERT 02-02-2020
Op een natte, kille zondagochtend met een prachtige datum werd in de niet zo warme (de
deur naar het schermpje om de verwarming aan te zetten was hermetisch gesloten)
Blokkendoos een hartverwarmend slagwerk-koffieconcert gehouden.
De ochtend werd geopend door SPE onder leiding van Bart Holleman. Zij deden hun nieuwjaarsprogramma
van vorige week dunnetjes over met Quadrofonica, Soundtrack Souvenir en Bucket Song. Helena van
Dommelen deed na 1 repetitie met SPE al volop mee. Supergoed gedaan Helena en welkom bij de club.
Na drie nummers van SPE was de beurt aan de individuele leerlingen. Met nieuwe docent Niels de Waard
hadden ze een leuk programma voorbereid. De geluidsinstallatie van het ‘oude’ sinterklaascomité kwam
goed van pas, de muziek kon afgespeeld worden via de boxen waardoor de slagwerkers supergoed konden
horen waar ze bij mee moesten spelen op drumstel of marimba.
Een gevarieerd programma passeerde de revue. Van Pirates of the Caribbean (The medaillon calls op
marimba) tot Crazy in love (op drums).
Enthousiaste leerlingen, enthousiaste docent en dirigent. Join deze leuke groep zou ik zeggen.
Groetjes, Bernadette
Links: Lianne

Rechts: Giedo
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Lianne

Jinte

Helena en Niels

Giedo

SPE o.l.v. Bart
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De wereld draait ‘te ver’ door!
(Bovenstaande titel is de naam van het programma van Sophia tijdens de Europese kampioenschappen)
Een concert waarbij muzikaal weerklinkt dat de wereld hectischer wordt geleid door mensen die zeer
onvoorspelbaar gedrag vertonen.
Wereldleiders die keuzes maken, maar ook de bevolking die kiest voor deze mensen. Waarom doen we dit.
Is de verzuiling de grote veroorzaker van dit gedrag of denken we simpelweg niet meer aan de toekomst
maar alleen aan het hier en nu?
Impulsieve beslissingen zonder de gevolgen te overzien als een Brexit en het terugdringen van
stikstofuitstoot. Keuzes die snel gemaakt moeten worden maar waar de gevolgen en de effecten niet direct
van worden overzien. Maar ook wereldleiders die zeer wispelturig gedrag vertonen als Trump, Poetin,
Erdogan en Kim Jong-un.
Kortom hectiek waar we ons toch enigszins in laten meenemen. Maar zitten we daar nou op te wachten of
kunnen we niet anders? Sophia’s Vereeniging wil in dit programma voor de Europese Kampioenschappen
muzikaal vertolken wat er nu allemaal gaande is in de wereld en heeft hiervoor muziek gekozen met een
diepere filosofische laag.
Alles moet tegenwoordig steeds anders aldus diverse filosofen. We kiezen steeds maar voor iets nieuws en
vergeten zo de waarde van alles dat een lange geschiedenis achter zich heeft. Een pleidooi waarbij je menig
grootouder al instemmend ziet knikken, maar dat filosofisch niet al te veel voeten in de aarde heeft. Want
naar welke 'goede ouwe tijd' moeten we terugverlangen? Naar de negentiende eeuw of naar de
Middeleeuwen? En hoe kunnen we terug?
Het zijn vooral deze vragen die niet beantwoord worden. Diverse analyses van de cultuur hebben aangetoond
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dat hiermee niet alleen cultuur maar ook de economie enorm onder druk kunnen komen te staan. Zo wordt
duidelijk gemaakt dat we voor de Vooruitgang een prijs betalen.
Dit gevoel van vervreemding wordt visueel en muzikaal vertolkt in de het programma “De wereld draait te
ver door”.
Zo begint het programma met de Danse Satanique van de jonge Franse componist Alexandre Kosmicki.
Deze muziek illustreert kwade krachten die gesymboliseerd worden door ongeorganiseerde sensatie. In de,
enigszins verborgen, lage registers klinkt echter een smeekbede die probeert het kwade tegen te houden.
Echter het kwade overwint en de satanische dans ontstaat.
Deze satanische dans vertegenwoordigt het universum van Satan en zijn demonen, van wie sommigen in alle
richtingen zwaaien terwijl anderen wachten op de komst van de Duivel.
Het bijzondere is dat het Duivelsthema zich maar 1 keer echt openbaart in het hele werk, maar er wel voor
zorgt dat het satanisme het universum overneemt wat er voor zorgt dat de luisteraar wordt ondergedompeld
in een vloek van kwaadaardige ironie, extreem sarcasme en brutaliteit.
Het moet illustreren hoe in het kapitalistische Walhalla van het jaar 2020 elk menselijk verlangen
commercieel wordt uitgebuit.
In verzet tegen deze tijdgeest is dit werk eigenlijk helemaal niet conservatief. De componist vindt het leuk
om kritisch te blijven tegenover het kapitalisme, zegt hij. Stiekem verlangt hij dus nog steeds naar iets nieuws.
Dit is een mooie brug naar het volgende werk van Sophia’s Vereeniging, El Jardin de Hera van de Spaanse
componist José Suñer Oriola.
Dit werk gaat over de mythe van Hespédires. We duiken daarvoor even de Griekse mythologie in met een
verhaal over Zeus, Hera en Hercules.
De held Hercules is een bekend figuur uit de Griekse mythologie. Hij is vooral bekend om het verhaal om de
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twaalf werken die hij moest uitvoeren voor koning Eurystheus. Zeus, de man van Hera, is de vader van
Heracles en hij heeft hem verwekt bij prinses Alkmene. Zij raakt zwanger van een tweeling met ieder een
andere vader. Een van deze twee zoons is Hercules.
De godin Hera is laaiend over wat haar man Zeus heeft gedaan. Zeus is al sinds het begin van de zwangerschap
van Hercules vastberaden dat hij een zoon krijgt en deze over het hele land gaat heersen.
Hera is heel jaloers en woedend op Zeus en daardoor ook op zijn zoon. Samen met de godin van de geboorte,
Eileithyia, zorgt Hera ervoor dat het tweelingbroertje van Heracles eerder geboren wordt. Hierdoor wordt
Eurystheus koning en moet Hercules hem onderdanig zijn in plaats van dat hij zelf koning wordt. Hercules is
hierdoor compleet van slag en op een dag draait hij door. Hij vermoordt zijn eigen kinderen. Er is maar één
manier om het goed te maken volgens het orakel van Delphi: hij moet twaalf jaar lang slaaf zijn voor zijn
tweelingbroer en twaalf grote opdrachten doen. De opdrachten worden zo moeilijk mogelijk gemaakt, in de
hoop dat hij tijdens de opdrachten om het leven komt.
De elfde opdracht van Hercules is het stelen van de gouden appels uit de appelboom in de Jardín de las
Hespérides. Deze gouden appelboom is vroeger geplaatst door de godin Hera en wordt sindsdien bewaakt
door drie nimfen, de bewoners van de tuin, en een draak Labón. Zij bewaken dit, omdat het eten van de
appels iemand onsterfelijk maakt. Dat wil Eurystheus natuurlijk wel en daarom laat hij Hercules dit klusje
voor hem klaren. Hercules slaagt erin en zo voltooit hij de een-na-laatste opdracht voor de koning en zijn
tweelingbroer Eurystheus.
Dit verhaal is helaas nog steeds heel herkenbaar hoe het werkt in de wereld van grote leiders. Men geeft
liever straf dan liefde. We willen het liefst onsterfelijk worden en hebben hier heel wat voor over. Het
verlangen naar steeds maar meer en bijna onmogelijke heeft op veel mensen een ontzettend slechte invloed.
Zeker als dit je levensmotto aan het worden is.
Dit levensmotto ligt heel anders in het gedicht van Italiaanse dichter Cladio Clausetti die Ottorino Respighi
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inspireerde door het componeren van Ballata delle Gnomidi, oftewel de dans van de Gnomen.
Het is in de romantische traditie van gewetenloze vrouwen die hulpeloze mannen de dood in lokken. In de
muziek komt dit overigens vaak en vooral in de opera voor denk hierbij aan Carmen, Delilah, de koningin van
Shemakha en Balakirev's Tamara. Tamara leeft in een kasteel over de rivier. Ze verleidt reizigers naar binnen
en 's morgens werpt het licht hun verminkte lijken in de wateren beneden.
Het verschil hier is dat de jaagsters en hun prooi in dit verhaal allemaal grotesk en onsympathiek zijn, omdat
ze lelijke kabouters oftewel gnomen zijn.
De basis van het orkestwerk is zoals eerder gememoreerd een gedicht van Claudio Clausetti (1869 - 1943).
Clausetti was een belangrijke figuur in muziekpublicatie. Naast advocaat was hij ook directeur van het bedrijf
van G. Ricordi, de grootste muziekuitgever in Italië, met een bijna-monopolie op opera.
In 1920 toonde Respighi interesse om van het onderwerp een orkestgedicht te maken. Clausetti breidde zijn
negen-stanza gedicht uit naar een grotere versie, die Respighi plaatste als het voorwoord van zijn partituur.
Uit het gedicht wordt vermoed dat er onder de gnomen een ritueel is waarbij twee vrouwen een ongelukkige
man selecteren en hem naar hun verblijfplaats slepen voor een fatale menage a trois. De andere gnomen
blijven buiten in hordes wachten. De lezer wordt niet precies verteld wat er gebeurt in de donkere
slaapkamer, maar het eindigt met de doodskreet van de man.
De stilte duurt tot het ochtendgloren. Dan komen de twee vrouwen tevoorschijn met zijn bebloede lijk in een
monsterlijk cortège, gevolgd door de andere kabouters, die gedraaide gebeden mompelen. Ze beklimmen
een heuvel naar een klif in de oceaan en gooien het lichaam erin.
Dan leiden de twee weduwen hun volgers in een gekke dans. Ze gaan allemaal in een razernij, als in een
satanische dans en zo is de cirkel weer rond.
De overvloed waar we heden ten dage mee te maken hebben heeft dus wel degelijk een keerzijde, want dit
brengt niet per se vreugde. Sterker nog, bewezen is dat door alle hectiek van alle dag mensen niet gelukkiger
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worden, ondanks de groei van de economie.
Vaak worden we juist eerder onsympathiek en egoïstisch. Hoe eenzaam en ongelukkig kan iemand zich dan
voelen om na een laatste hoogtepunt te worden gedood en je lichaam wordt gedumpt en daarmee vergeten.
Met andere woorden, men feest gewoon verder ongeacht wat jouw materialistische bijdrage ook mocht zijn.
Het leven is geven en nemen, maar zorg ervoor dat je respect hebt voor de medemens en zorg voor elkaar.
Zeker in tijden van welvaart moeten we ons dat nog meer realiseren, want voor je het weet heb je elkaar
echt nodig. Laten we ons vooral niet gek maken in een wereld die soms te veel doordraait!
Jos Schroevers

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

Wij feliciteren...........
Harmonieorkest:

6
7
10
13
15
16
22
22
23
29

febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.

Joep Rijnaarts, bastuba
Ans Jansen, klarinet
Jan Weierink, Raad van Advies
Ralph Oors, slagwerk
Linda Appelo, klarinet
Joost van Eekelen, basklarinet
Jozef Coolegem, logistiek
Frits v.d. Meulen, trompet
Piet Philipsen, erelid
Boris Boom, trompet
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Wij feliciteren...........
Harmonieorkest:

1 maart Jan v.d. Nieuwenhuizen, niet spelend lid
1
2
3
5
10
13
17
17
18
19
21
21
23

maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart

Anita IJpelaar, logistiek
Patrick Janssens, Raad van Advies
Jack IJpelaar, niet spelend lid
Chantal Remie, trompet
Peter Essers, voorzitter
Bram Nieuwenhuisen, bestuur
Joop v.d. Meulenreek, Raad van Advies
Ad Leijtens, niet-spelend lid
Paul Veltman, bestuur
Piet v.d. Velden, erebestuurslid
Marjolein de Jongh, klarinet
Jan van Esch, bestuur
Jos Bataille, klarinet

***
Opleiding:

12 febr.
19 febr.

Hadewych van Leeuwen, dirigent
Tess Engelen, dwarsfluit

13 maart
18 maart

Bram Nieuwenhuisen, bestuur/slagwerk
Paul Veltman, klarinet/bestuur
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AGENDA
zaterdag 15 februari 10.00 uur
zondag 16 februari 10.00 uur
21 t/m 25 februari
zondag 15 maart
maandag 16 maart 22.00 uur
zaterdag 28 maart

:
:
:
:
:
:

zaterdag 11 april

:

donderdag 16 april
vrijdag 8 mei
20.00 uur
donderdag 14 mei
zaterdag 23 mei + zondag 24 mei
donderdag 28 mei
:
zaterdag 13 juni 19.00 uur
19, 20, 21 juni
maandag 6 juli
donderdag 27 augustus 2020
donderdag 17 december 2020

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Koperrepetitie in de Blokkendoos
Koffieconcert door blazersleerlingen in de Blokkendoos
Carnaval
Studiedag voor het gehele orkest
Algemene ledenvergadering
Driedorpenconcert met St. Joachim en Prins Maurits in De Moer,
aanvang nog niet bekend, SOL
Harmonieorkest try-out concert in Benevia Muziekcentrum te
Dordrecht voor het ECWO
Afsluiting Basisscholenproject, Wetering, 18.30 uur, SOL en SPE
Harmonieorkest try-out concert Concertzaal voor het ECWO
Concert in de Venloene, SOL
ECWO kampioenschappen in Amiens harmonieorkest
Inhalen Avond-4-daagse SOL en SPE vanaf 19.45 uur
SOL, afsluitend seizoenconcert, De Wetering
Theaterspektakel Eldorado Harmonieorkest
Klapstoelenconcert, gehele vereniging, Witte Kasteel of Wetering,
SOL Eerste repetitie seizoen 2020-2021
SOL Kerstconcert Venloene, aanvang 19.00 uur

Het volgende Klankbord verschijnt maandag 9 maart
Kopij binnen uiterlijk dinsdag 3 maart
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Bevrijdingsconcert

zondag 10 november 2019

Concertzaal Tilburg

