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Beste lezers,  
 

In het voorwoord van het vorige Klankbord kon men lezen: ‘Veel Nieuwjaarsconcerten worden in de eerste 
helft van januari gepland en daarom ziet men vanwege die hoeveelheid door de bomen het bos niet meer. 
Sophia doet dit dus pas als de rust is weergekeerd.’ 
Hoe bizar had de werkelijkheid kunnen zijn !!!. Van die rust konden we de afgelopen week niet spreken in 
Loon op Zand door het vele bezoek van de nationale en internationale pers en cameraploegen naar 
aanleiding van de ophef over het Coronavirus. U leest hier meer over in onze rubriek ‘Van de Voorzitter’. 
 

Onze bijdrage aan het jaarlijkse Carnaval in Loon op Zand is weer een groot succes geworden.  
Hierover leest u meer in zowel de rubriek van de voorzitter als in de rubriek ‘Van de bestuurstafel’. Ook vindt 
u foto’s van het carnaval in De Wetering in deze uitgave. 
 

Van de hand van Bernadette Essers is er een verslag over het ‘Swingend Koffieconcert’ van de leerlingen van 
Muziekopleiding Loon op Zand.  
 

Verder vindt u in deze uitgave wie dit jaar de jubilarissen van onze vereniging zijn. 
 

Ook maken we u er even op attent dat de jaarvergadering van maandag 16 maart is verzet naar maandag 30 
maart 22. 00 uur.  
 

Verder de gebruikelijke rubrieken als ‘Uit de orkestcommissie’ en ‘Wij feliciteren……’ 
 

Veel leesplezier toegewenst. 

 
De redactie. 
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Van de Voorzitter 
 

Waarschijnlijk is in de 156-jarige geschiedenis van Loon op Zand nooit eerder sprake geweest van 
een meer bizarre Carnavalsweek als die van dit jaar. Het begon allemaal prima: zowel op zaterdag 
als op maandag was sprake van een prima opkomst van Carnavalsvierders uit Loon op Zand, die naar 
de Wetering kwamen om zich goed te amuseren. Op zaterdag waren het vooral kinderen met hun 
(groot)ouders die we mochten verwelkomen, op maandag waren dat ook deelnemers aan de 
Carnavalsoptocht, die vooral voor de prijsuitreiking kwamen en na afloop nog gezellig bleven 
navieren. Daarbij hadden we aanmerkelijk meer bezoekers dan het vorige jaar. Van tevoren was het 
vanwege het stormachtige weer onzeker of de optocht op maandag wel door kon gaan. De Tilburgse 
optocht werd op zondag in ieder geval vanwege het onstuimige weer afgelast. Maar gelukkig was 
de storm op maandag weer geluwd, zodat de Loonse optocht door kon gaan. Al met al kunnen we 
dus terugkijken op een succesvol Carnaval, waarbij we veel mensen blij hebben gemaakt, waaronder 
veel kinderen en hun ouders. Ook de penningmeester mag tevreden zijn. Graag wil ik dan ook 
iedereen die zich de afgelopen Carnavalsdagen heeft ingezet voor de voorbereiding en 
daadwerkelijke viering van Carnaval in de Wetering heel hartelijk danken. Zonder jullie inzet als 
Sophia-vrijwilligers was dit nooit mogelijk geweest. Daarom een welgemeend compliment aan al 
onze vrijwilligers!! Maar wie had gedacht dat een paar dagen na Carnaval Loon op Zand 
wereldnieuws werd toen bleek dat het eerste geval van besmetting met het Coronavirus een 
inwoner van Loon op Zand betrof? Deze had het virus opgelopen tijdens een zakenreis naar Noord-
Italië. Ook zijn vrouw, dochter en broer blijken besmet te zijn. Al snel gingen er geruchten de ronde 
dat zij ook in Loon op Zand Carnaval hadden gevierd, maar achteraf werd vastgesteld dat ze toen 
nog niet besmettelijk waren. Gelukkig gaat het weer wat beter met de patiënten en zijn ze weer  
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thuis. Uiteraard wensen we hen van harte een voorspoedige beterschap en veel sterkte toe. 
Uiteraard was deze Loonse primeur voer voor de nationale en internationale pers. Veel 
cameraploegen streken neer in ons dorp om mensen te interviewen. Zo openden de meeste 
nieuwsbulletins met beelden van de kerk en pastorie van Loon op Zand. Ook de regionale en 
landelijke kranten wijdden er volop aandacht aan. Mij viel vooral op dat verreweg de meeste 
geïnterviewden erg nuchter reageerden. Pastoor Luijckx sloeg de spijker op zijn kop met zijn pleidooi 
om ons niet als bange vogeltjes te gedragen, maar te vertrouwen op de goede medische begeleiding 
en verzorging in Nederland.  
Toch veroorzaakt dit virus veel kwaad. Behalve angst en onzekerheid bij veel mensen, is het ook erg 
slecht voor de economie. Ook veel evenementen worden bedreigd en zelfs gewone bijeenkomsten 
zoals concerten en repetities worden ter discussie gesteld. We blijven waakzaam en houden de 
berichten goed in de gaten, maar uitgangspunt vooralsnog is en blijft dat het gewone leven zoveel 
mogelijk doorgang moet blijven vinden, inclusief, voor onze vereniging, repetities, lessen en 
optredens. Er is immers veel werk aan de winkel. Dat geldt niet in het minst voor de voorbereidingen 
voor het Europees Kampioenschap (ECWO) op 23 mei in het Franse Amiens. Muzikanten en dirigent 
hebben daar heel veel werk aan, maar uiteraard ook de reiscommissie, het bestuur en de Raad van 
Advies. Er moet veel sponsorgeld en subsidies bij elkaar worden gebracht om de extra kosten die nu 
eenmaal altijd samenhangen met zo’n bijzonder concours betaalbaar te houden en ook de eigen 
bijdrage van de deelnemende leden zo laag mogelijk te houden. Het belooft in ieder geval een 
gezellige reis te worden, alhoewel we natuurlijk eerst en vooral van plan zijn om prachtige muziek 
te maken. De rest komt dan vanzelf.  
 

Peter Essers  
 

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

Inmiddels is het carnaval weer achter de rug. In de Wetering was het dit jaar lekker druk. Dat 
betekende dat er hard gewerkt moest worden door de vrijwilligers van Sophia, maar dat het ook erg 
gezellig was. Hopelijk heeft onze inzet een mooi bedrag opgeleverd voor de verenigingskas.  
Namens het bestuur dank ik iedereen die zich voor het carnaval heeft ingezet. Gezellig dat jullie er 
waren! 
 

In februari hebben er ook twee koffieconcerten plaatsgevonden. Een concert met de 
slagwerkleerlingen en SPE en een concert met de leerlingen met een blaasinstrument. Tijdens deze 
concerten hebben de leerlingen aan hun familie en andere belangstellenden laten horen hoe goed 
zij al muziek kunnen maken op hun instrument.  
 

Het bestuur is natuurlijk druk met de voorbereidingen op het ECWO. Naast de organisatorische 
aspecten wordt ook geprobeerd om zoveel mogelijk sponsorgeld te verkrijgen, zodat onze 
deelname financieel verantwoord blijft. Verder wordt natuurlijk ook nagedacht over de invulling van 
de concertagenda in het najaar en het jaar 2021, zodat we ook dan weer leuke uitdagingen 
tegemoet gaan.  
 

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 3 maart j.l. heeft de orkestcommissie haar gebruikelijke overleg gevoerd. 
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest. 
 

De voorzitter kon mededelen dat de carnaval erg goed is verlopen.  
Er is een prima omzet behaald. 
De geplande jaarvergadering van 16 maart kan i.v.m. het drukke repetitieschema niet doorgaan. Alternatief 
wordt dan op 30 maart om 22.00 uur een gedeeltelijke vergadering waarin alleen het financiële deel aan de 
orde komt. Voor het overige wordt een aparte datum gepland na de reis naar Amiens. 
 

Programma 2020: 
 
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. 
  Organisatorisch is hiervoor alles geregeld.  
 

11 april: Try-out uitwisselingsconcert in Benevia te Dordrecht. 
  Samen met het Dordts Philharmonisch Orkest. 
  Betreft avondconcert. We spelen het concoursprogramma. 
  Eerst speelt Dordrecht, daarna Sophia. 
  Om 17.30 uur is er nog een repetitie. 
  De piano is geregeld. 
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8 mei:  Try-out uitwisselingsconcert in de Concertzaal Tilburg, samen met St Michaël uit Thorn. 

Het concert wordt georganiseerd door Verrassende Ontmoetingen. Het betreft een 
avondconcert. Eerst speelt Thorn, daarna Sophia. We spelen het concoursprogramma. 

 

17 mei:  Extra repetitie. Betreft een middagrepetitie. 
   

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 we worden ondergebracht in een hotel. 
Programma: 

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

3. El Jardin de Hera ( Suner-Oriola ) 
Er lopen contacten  voor sponsoring van het busvervoer. Ook vervoer slagwerk moet nog 
worden bekeken. 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. 
Op 14 juni is er een algehele repetitie en op 18 juni de generale repetitie. Het is de 
bedoeling dat het gehele orkest speelt. Het programma duur 1 tot 1 ¼ uur. 
De vraag is nu wat er moet worden gespeeld.  
Die informatie komt zo spoedig mogelijk en zie ook vorig Klankbord over dit project. 
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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. 

De beschikbaarheid van zaal 013 loopt niet parallel met de beschikbaarheid van de ABBA 
groep. Bekeken wordt of de LocHal mogelijkheden biedt. 

 
2021 
 “Symphonic Cinema” 
 Onze dirigent Jos Schroevers is in gesprek met filmmaker Lucas van Woerkom die een 

Mahler-film gaat maken en gevraagd heeft of wij daar het muzikale gedeelte voor willen 
verzorgen. Er moeten hiervoor delen uit de Mahler symfonieën nr 2, 3 en 4 worden 
gespeeld. Geplande uitvoering op 24 april 2021 in Tilburg en op 13 juni 2021 in Breda. 
Mogelijk nog een 3e uitvoering. 

 

Over de bezetting wordt tijdens iedere vergadering gesproken. 
De bezetting voor Amiens is wel compleet. Slagwerk wordt nog bekeken door Jos. 
 

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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Jubilarissen 2020 
In 2020 zijn de onderstaande personen jubilaris van onze vereniging. De laatste jaren zijn de jubilarissen 
gehuldigd tijdens de ontvangst van genodigden voorafgaand aan het Nieuwjaarsconcert. Gezien het grote 
aantal jubilarissen dit jaar lijkt deze gelegenheid minder geschikt. De datum dat de huldiging zal plaatsvinden 
zal nog nader worden vastgesteld. 

 
65 jaar lid:   Piet v.d. Velden, ere-bestuurslid 

 Ad Leijtens  

60 jaar lid: Cis Damen, erelid 

 Piet v.d. Nieuwenhuizen, erelid 

 Ad v.d.  Nieuwenhuizen 

 Tiny v.d. Nieuwenhuizen 

40 jaar lid: Marty IJpelaar 

25 jaar lid: Noortje v.d. Meulen 

12½ jaar lid:  Renée Damen 

  Wim Lamers 

  Bram Nieuwenhuisen 

 
 

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

  

https://previews.123rf.com/images/abstract412/abstract4121511/abstract412151100040/49030640-kleurrijke-achtergrond-muziek-noten.jpg
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
 

wordt mede financieel ondersteund door  
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  Carnaval in De Wetering 2020 
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SWINGEND KOFFIECONCERT  
 

Zondag 16 februari 2020, buiten raast Dennis, maar binnen in de aula van de 

Blokkendoos is het warm, gezellig en vooral muzikaal sfeervol. De aula zit stampvol en 

het programma is veelbelovend. 

De start die ochtend is aan de Samenspelgroep van Wendy Lagerweij.  

De jonge muzikanten (Esther, Valérie en Victor op klarinet; Daan op altsax; Janna en Sofie op trompet en 

Margot en Thomas op trombone) maken een swingend begin. Letterlijk en figuurlijk!!! Pas 2 weken zijn ze 

bezig en vandaag al hun eerste concert. Ze spelen (hoe toepasselijk) Swinging Beginning uit A Few Notes in a 

Box van Ivo Kouwenhoven. Onder leiding van Wendy swingen ze het nummer door. Superleuk en wat gaat 

dit goed! Hopelijk zullen we nog veel meer van deze muzikanten horen.  

Hierna volgen de jongere en oudere leerlingen op fluit, trompet, altsaxofoon, hoorn, klarinet, trombone en 

hobo. 

Het is een afwisselend, leuk programma. Extra werden we verrast door het optreden van gastmuzikanten: 

een blokfluitensemble onder leiding van Evelien Wolting en pianiste Lilian lieten mooie muziek horen. We 

hopen ze komend seizoen ook weer te mogen begroeten. 

Zo werd een stormachtige ochtend binnen een warme ochtend met 

een heerlijk briesje. 
 

Vervolgens moet u toch die datum eens in de gaten houden en komen 

luisteren. U zult aangenaam versteld staan. 
 

Groetjes, Bernadette                                            docenten worden bedankt 
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                                  Samenspeelgroet                                                                            Elke en docent Yvonne 

                   Sofie                                         Victor en docente Wendy                                     Valérie 
  



  14 

                   Linda                                       Esther                                     Mijke                                      Manon en Tess            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Blokfluitensemble o.l.v. Evelien Wolting                             Thomas                                            Janna 
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                    Melanie en docent Jan                                                Lilian                                                         Amber 

          Margot en docent Pieter                                  Tessa                                                Marjolein en Sandra 
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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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Klarinetlerares Opleiding Wendy Lagerweij  
 

Wendy Lagerweij (1998) is een jonge, getalenteerde klarinettist. In juli 2019 rondde ze haar bachelor 
opleiding aan het conservatorium van Tilburg af. Ze volgde haar lessen op Fontys Hogeschool voor de Kunsten 
bij Lars Wouters van den Oudenweijer. Naast haar opleiding als klarinettist maakte ze zich de basklarinet 
eigen waarvoor ze lessen volgde bij Henri Bok. 
 

Zelf speelt ze in verschillende orkesten en ensembles 
met een diverse bezetting. Omdat het opleiden van 
muzikanten en muziekeducatie haar aangaat zet 
Wendy zich hier op verschillende manieren voor in. 
Naast het geven van (bas)klarinetlessen is ze 
betrokken bij diverse muziekprojecten op basisscholen 
en is ze coördinator van het opleidingsorkest bij 
Harmonie MVC te Udenhout. Ook dirigeert ze de 
samenspelgroep van Sophia's vereniging waar ze 
werkt met leerlingen die net begonnen zijn met 
muzieklessen. 
 

Binnen haar activiteiten als docent vindt ze het belangrijk om altijd uit te gaan van het volgende: Geef 
iedereen de ruimte om z'n eigen mooie geluid te vinden. 
 
Wendy Lagerweij 
Klarinettist - Klarinetdocent 
www.wendylagerweij.com 
 

http://www.wendylagerweij.com/
https://previews.123rf.com/images/abstract412/abstract4121508/abstract412150800002/43199926-kleurrijke-achtergrond-muziek-noten.jpg
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Wij feliciteren...........  
 

Harmonieorkest:     1  maart Jan v.d. Nieuwenhuizen, niet spelend lid 
    1  maart Anita IJpelaar, logistiek 
    2  maart Patrick Janssens, Raad van Advies 
   3  maart Jack IJpelaar, niet spelend lid 
   5  maart Chantal Remie, trompet 
  10  maart Peter Essers, voorzitter 
      13  maart Bram Nieuwenhuisen, bestuur 
  17  maart Joop v.d. Meulenreek, Raad van Advies 
  17  maart Ad Leijtens, niet-spelend lid 
  18  maart Paul Veltman, bestuur 
  19  maart Piet v.d. Velden, erebestuurslid 
  21  maart Marjolein de Jongh, klarinet  
  21  maart Jan van Esch, bestuur 
  23  maart Jos Bataille, klarinet 
  

   1  april  Marit v.d. Made, klarinet 
 10  april Monique van Loosbroek, basklarinet 
 14  april Marijke van Esch, hoorn 
 26  april Bernardette Schouten, altsaxofoon 
 

* * * 
SOL:   13  maart Bram Nieuwenhuisen, bestuur/slagwerk 
 18  maart Paul Veltman, klarinet/bestuur  
 

https://previews.123rf.com/images/abstract412/abstract4121506/abstract412150600042/41638825-kleurrijke-muzikale-noot-achtergrond.jpg
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Wij feliciteren...........  
 

SOL:   8  april  Sandra Velthuizen, hobo  
  11  april Suze Timmers, klarinet 
    20  april Meike Moonen, dwarsfluit 
 

SPE:     13  april    Jinthe Engelen 
 

                    * * * 

Wij wensen beterschap...........  
 Suze Timmers, klarinettiste van Sol die enige weken de repetities niet kan bijwonen. 

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

     

      AGENDA 
zondag 15 maart   : Studiedag voor het gehele orkest 

zaterdag 28 maart  19.30 uur : SOL.  Driedorpenconcert met St. Joachim en Prins Maurits in  
   De Moer. 

maandag 30 maart 22.00 uur : Algemene ledenvergadering, alleen financiële gedeelte 

zaterdag 11 april 17.30 uur : Harmonieorkest repetitie in Benevia Dordreccht 

zaterdag 11 april 20.00 uur : Harmonieorkest try-out concert in Benevia Muziekcentrum te  
  Dordrecht voor het ECWO  

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nldata.nl/dezwerm/zuidwester/uimages/ballonnen.jpg&imgrefurl=http://forum.viva.nl/forum/eten/wat-eet-je-op-dit-moment-deel-2/list_messages/156856/1&h=364&w=400&tbnid=u6povQBj0lgALM:&zoom=1&docid=QKFC_3fYhg7yiM&ei=QGbTVLaPLYHlUImQhPAE&tbm=isch&ved=0CFQQMygmMCY
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donderdag 16 april  18.30 uur : Afsluiting Basisscholenproject, Wetering, 18.30 uur, SOL en SPE 

vrijdag 8 mei 20.00 uur : Harmonieorkest try-out concert Concertzaal voor het ECWO i.s.m.  
   St.. Michael, Thorn 

donderdag 14 mei  19.00 uur : Concert in de Venloene, SOL 

zondag 17 mei middag : Extra repetitie Harmonieorkest 

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 

zondag 14 juni   : Algehele repetitie Eldorado, harmonieorkest  

donderdag 18 juni   : Generale repetitie Eldorado, harmonieorkest  

19, 20, 21 juni  : Theaterspektakel Eldorado Harmonieorkest 

maandag 6 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  6  april 
 

Kopij binnen uiterlijk dinsdag  31  maart 
 



 

 
 
 

 
 

Koninklijke Sophia’s Vereeniging o.l.v. Jos Schroevers            Enschede 9 december 2018 
 
 



 

 
 

Bevrijdingsconcert             zondag 10 november 2019              Concertzaal Tilburg 


