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Beste lezers,  
 

Met ons zal iedereen zich begin maart van dit jaar hebben afgevraagd hoe het mogelijk is dat de wereld er in 
enkele dagen totaal anders kan uitzien. Welnu, een klein onzichtbaar virusje, blijkbaar overgewaaid vanuit 
China, heeft zich in no time over de hele wereld verspreid met alle dramatische gevolgen voor de gezondheid, 
dagelijks leven en economie tot gevolg. 
Van de ene op de andere week moest ook Sophia’s Vereeniging stoppen met al haar activiteiten. Geen 
repetities meer, geen concerten meer, geen Europese Kampioenschappen, geen muzieklessen, geen 
gezelligheid onderling, niets meer. Niemand van ons heeft ooit meegemaakt hetgeen op dit moment gaande 
is. Onbegrijpelijk, onwerkelijk, alsof we in een horrorfilm terecht zijn gekomen.  
 
Gelukkig beginnen er kleine lichtpuntjes aan het einde van de tunnel zichtbaar te worden. Die lichtpuntjes 
zijn echter nog niet zichtbaar voor de cultuursector waarin ook onze vereniging zich bevindt. De 
anderhalvemetersamenleving legt aan onze activiteiten teveel beperkingen op, hetgeen betekent dat wij op 
het gebied van repetities, optredens en concerten voorlopig nog veel geduld moeten hebben. 
Gelukkig hebben de muziekleraren al wel mogelijkheden ontwikkeld om zo goed mogelijk hun lessen 
doorgang te laten vinden. Verder is het wachten op betere tijden. 
 
Aan onze oproep om stukjes te schrijven voor Klankbord, om zo de communicatie op gang te houden nu er 
geen inhoudelijk nieuws is, hebben verschillende leden gehoor gegeven. De oproep blijft echter bestaan, 
zodat degene die er nog geen gehoor aan heeft gegeven dit alsnog kan doen, zodat ook het volgende 
Klankbord leuk en interessant wordt. 
 
Veel leesplezier toegewenst. 
 
De redactie. 
 
Wegens tijdelijke sluiting van de drukkerij i.v.m. corona+ komt het Klankbord voorlopig alleen digitaal uit. 
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Van de Voorzitter  
 

‘The day the music died’, aan deze versregel uit Don McLean’s bekende lied ‘American Pie’, moest 
ik denken toen op 16 maart de repetitie van het grote orkest van Sophia’s Vereeniging en daarna 
ook de repetities van SOL en SPE moesten worden afgelast in verband met het Corona-virus. En na 
die week volgde de ene afgelasting na de andere, inclusief het Europees Kampioenschap (ECWO) op 
23 mei in het Franse Amiens. Dat dit evenement werd uitgesteld naar volgend jaar was maar een 
schrale troost. We waren immers zo goed op weg, extra repetities en concerten met onder andere 
Dordrecht en Thorn waren gepland, maar moesten allemaal weer worden afgelast. Ook het normale 
leven kwam tot stilstand. Al meer dan twee maanden zijn we gekluisterd aan huis, met alleen in de 
avond ruimte voor een wandeling of fietstochtje. Vergaderingen worden zoveel mogelijk via zoom, 
teams, skype en wat je allemaal nog meer hebt, gehouden. Doordat een jaarlijks internationaal 
fiscaal congres niet door kon gaan, hebben we vanuit de Tilburgse universiteit een onlinecongres 
gehouden met meer dan 80 deelnemers afkomstig uit dertien landen. Een bijzondere ervaring om 
met zo’n groot aantal mensen via de computer te vergaderen. Het grote voordeel is dat je als host 
van zo’n conferentie de deelnemers desgewenst het woord kunt ontnemen (’muten’), hetgeen je 
normaal gesproken natuurlijk niet kunt doen. In de Eerste Kamer zijn we inmiddels voor fractie- en 
commissievergaderingen ook overgeschakeld op online vergaderen. Maar grondwettelijk is dat voor 
de plenaire vergaderingen niet toegestaan. Dat betekent dat ik soms op dinsdag naar Den Haag 
moet rijden om daar in volstrekte afzondering een handtekening te zetten. Er moet namelijk 
minstens de helft van de leden aanwezig zijn (lees: een handtekening hebben gezet op de 
deelnemerslijst), wil de vergadering met woordvoerders op een desbetreffend onderwerp door 
kunnen gaan. Als je geen woordvoerder bent, kun je na het zetten van de handtekening weer de 
reis terug naar huis ondernemen. Ook als bestuur van Sophia’s Vereeniging zijn we overgegaan op 
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 online-vergaderen. In het begin is het even wennen, maar daarna blijkt het best efficiënt te zijn, 
hoewel het toch second best is vergeleken met een ‘echte’ vergadering. Persoonlijk contact is 
uiteindelijk toch beter. Ook de muzieklessen blijken goed online te kunnen worden gegeven. Eerst 
hielden we ons nog vast aan de gedachte dat het binnenkort misschien wel weer over zou zijn. Het 
Klapstoelenconcert leek nog wel haalbaar, maar inmiddels staat vast dat ook dit evenement niet 
kan doorgaan. Nu hopen we er maar op dat voor de vakantie nog groepsrepetities mogelijk zijn, zij 
het inachtneming van de anderhalve meter maatregelen en andere anti-Coronavoorschriften. Maar 
ook dat moeten we afwachten. Een zo lange periode van muzikale inactiviteit is wel heel zeldzaam. 
De laatste keer dat zich dit in de geschiedenis van Sophia naar mijn weten heeft voorgedaan was 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen heeft het harmonieleven stilgelegen tussen 1942 en eind 
1944. Uiteraard hopen en verwachten we dat we nu sneller weer aan de slag kunnen gaan! Het 
voordeel van deze onvrijwillige stoplegging is dat eenieder zich weer realiseert welke waarde een 
muziekvereniging als Sophia vertegenwoordigt, zowel voor de gemeenschap als voor de leden 
afzonderlijk. Je realiseert je ook dat er in het leven niets belangrijker is dan je gezondheid en die van 
je naasten. Ik hoop van harte dat het goed gaat met een ieder persoonlijk en met de naaste familie 
en vrienden. Mede namens onze dirigenten spreek ik ook de wens uit dat de muzikanten in ieder 
geval thuis toch nog de nodige muziekstukken bijhouden. Op 18 mei hebben we een online zoom-
vergadering gepland voor zoveel mogelijk leden van Sophia (in het bezit van een laptop of een 
computer met usb-camera). Dan kunnen we bijpraten en elkaar hopelijk in ieder geval weer in de 
ogen kijken. Verder hoop ik natuurlijk dat dit binnenkort ook weer fysiek kan, al is het dan ook op 
anderhalve meter afstand. Blijft allen gezond!  
 

Peter Essers  
 

https://nl.123rf.com/photo_33698992_hamer-rechter.html?term=gavel&vti=mls0u4u5wk7k84g2hj-2-57
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Van de bestuurstafel 
 
Wat is er sinds het laatste Klankbord veel veranderd in de wereld. Het coronavirus gaat de aardbol rond en 
iedereen blijft zoveel mogelijk thuis. Bij mij thuis is de keuken een kantoor annex bedrijfskantine geworden.  
Daar gaat mijn werk door. Alleen mijn wekelijkse bezoeken aan de rechtbanken zijn weggevallen. De 
rechtbanken zijn gesloten hetgeen echt heel bijzonder is in een rechtstaat als Nederland.  
 
Ook al liggen de activiteiten binnen de vereniging stil, het bestuur zit natuurlijk niet stil. De bestuursleden 
houden contact via email, telefoon, Teams en Zoom. Dat laatste is echt heel erg leuk als je elkaar een tijd niet 
hebt gezien. De bespreekpunten veranderen met de tijd. Enkele maanden terug was de vraag: Kunnen we 
nog repeteren? Daarna: Wanneer kunnen we weer repeteren? En als we weer kunnen beginnen: Op welke 
manier kunnen we nog repeteren? Vele activiteiten waar we ontzettend naar uit hadden gekeken verdwenen 
van de agenda. Bij mij duurde het even voor dat was bezonken en ik er in kon berusten.  
 

Inmiddels kijken we vooruit en zijn we volop bezig met de agenda voor het volgende seizoen. De inschrijving 
voor het ECWO 2021 is in ieder geval geregeld. En daarnaast staat ons een geweldig Mahler-programma te 
wachten. Ik hoop van harte dat we weer snel samen muziek kunnen gaan maken. 
 
Blijf gezond allemaal. Hopelijk zien we elkaar weer snel! 
 
Tot slot: Ook in deze tijd waarin we elkaar niet zien kun je met vragen en opmerkingen bij het bestuur terecht. 
Bel, app of mail: info@sophiasvereeniging.nl. 
 
Marije Reitsma 
 
*************************************************************************************** 
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2020 geskipt!  
 

Het hele concoursseizoen 2020 is geschrapt. Te veel onzekere factoren zijn voor de doelgroepen 
Blaasmuziek en Show, Mars en Percussie (SMP) reden geweest om in samenspraak met de provinciale 
bonden alle geplande concoursen voor komend najaar op voorhand te cancelen. 
 

Voorzitter Johan Jansen van de doelgroep Blaasmuziek legt uit dat het besluit al in dit stadium genomen is 
om de deelnemende verenigingen duidelijkheid te verschaffen. “Vanuit Limburg, waar in het najaar de eerste 
concoursen gehouden worden, kregen we al signalen dat orkesten zich zorgen maakten of ze wel voldoende 
tijd zullen hebben om zich voor te bereiden. Twee verenigingen hadden zich inmiddels al afgemeld. Bij drie 
andere orkesten namen de twijfels toe. Dat was voor ons aanleiding om de zaak te bespreken en helderheid 
te geven.” Gezien de huidige ontwikkelingen is het nog verre van duidelijk wanneer muziekverenigingen hun 
repetities weer zullen mogen hervatten. En als dat weer toegestaan zal worden, is het de vraag onder welke 
voorwaarden dit mag gebeuren. Jansen: “We zien op dit moment nog niet zo snel veranderingen komen in 
de situatie. En als dat zou mogen, kun je dan wel in de normale opstelling op een podium zitten en voor 
publiek spelen? En kom je met de anderhalvemeterregel wel met je logistiek achter het podium uit de 
voeten? Dat zijn allemaal overwegingen die we in ons besluit hebben meegewogen.  
Als we tot augustus hadden gewacht en dan hadden moeten afzeggen waren verenigingen en organisaties 
mogelijk al verplichtingen aangegaan.” De niet erg hoopvolle vooruitzichten waren ook voor de doelgroep 
SMP reden om nu al de knoop door te hakken om de drie concertwedstrijden voor slagwerkgroepen in 
november en december te schrappen. “Als je kijkt naar de realiteit wordt het al vlug na de zomervakantie 
voordat de clubs weer kunnen opstarten”, zegt SMP-voorzitter Jaap van Waveren. “Het gaat je dan niet meer 
lukken om in dat korte tijdsbestek competitief te zijn. Nog afgezien van de mogelijke belemmeringen als 
gevolg van de anderhalvemeter economie.” 
 
Concoursverplichting 
In de SMP-sector is de promotie-/degradatieregeling gelijktijdig met de vijfjaarlijkse concoursverplichting  
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sinds vorig jaar geschrapt. In de blaasmuziek gelden deze regels wel en zijn voor deze uitzonderlijke situatie 
extra bepalingen opgesteld. Zo worden verenigingen die voor 2020 hadden ingeschreven, geacht aan hun 
concoursverplichting te hebben voldaan. Voor hen gaat een nieuwe termijn van vijf jaar in, terwijl ze niet op 
concours zijn geweest. Jansen legt uit waarom er niet voor een kortere periode is gekozen. “Er kunnen zich 
omstandigheden voordoen waardoor verenigingen niet buiten hun vier- of vijfjarenplanningen op concours 
kunnen gaan. Bijvoorbeeld als voor de 24 orkesten die in maart vanwege een jubileum, een geplande 
concertreis, de beschikbare financiële middelen of het laten instromen van jeugdleden. Om nu te voorkomen 
dat we straks allerlei uitzonderingen moeten maken, laten we voor iedereen een volledig nieuwe termijn 
ingaan.” Orkesten die door deelname aan het WMC 2021 zouden voldoen aan hun concoursverplichting 
krijgen uitstel tot 2022. Voor alle andere orkesten geldt dat voor de berekening van de vijfjaarlijkse 
concoursverplichting het jaar 2020 niet heeft bestaan. Deze extra regels gelden zowel voor de 74 
verenigingen die bij de verschillende bonden stonden ingeschreven voor de najaarsconcoursen zouden 
meedoen aan de afgelaste concertconcoursen in Friesland en Gelderland. 
 

Uit: Klankwijzer KNMO 
 

                                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Klankwijzer.tv tijdelijk gratis te bekijken. Bij Klankwijzer.tv zie je de beste video’s, rechtstreeks uit de wereld 
van blaasmuziek, colorguard, show-, mars en percussie en majorette en twirl. Op Klankwijzer.tv kun je 
genieten van: Concertregistraties van professionele en amateurorkesten; Portretten van muziekverenigingen 
in alle sectoren; Interviews met interessante muzikale gasten; Masterclasses en hoorcolleges over 
fascinerende onderwerpen; Reportages van concoursen en festivals. Door het coronavirus liggen veel 
activiteiten van muziekverenigingen stil. De KNMO wil de achterban graag wat afleiding bieden. Daarom is 
Klankwijzer.tv gratis te bekijken zolang de repetities en muzieklessen als gevolg van de overheidsmaatregelen 
niet doorgaan. Ga naar Klankwijzer.tv en maak een gratis account aan! 
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KNMO: ‘Onvoldoende duidelijkheid voor muzieksector' 
 
Het is de KNMO nog onvoldoende duidelijk wat de door het kabinet aangekondigde versoepelingen 
van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voor de muzieksector betekenen. 
 
Dat blijkt uit de eerste terugkoppeling na de persconferentie van gisteravond (6 mei red.). De 
persconferentie van premier Rutte zorgt voor veel opluchting en perspectief, maar wijst met nadruk 
onverkort op het belang van gezond verstand en zelfbeheersing. Op het eerste oog lijken er mogelijkheden 
te ontstaan om onder strikte voorwaarden de repetities op te starten. Vanaf 1 juni weer in kleine setting 
(tot 30 personen totaal per culturele instelling) en vanaf 1 juli in grotere omvang (tot 100 personen totaal 
per culturele instelling). Mits aan alle basisrichtlijnen wordt voldaan en er op basis van strikte protocollen 
wordt gehandeld.  
Volgens de KNMO is echter nog onvoldoende duidelijk wat dit voor de sector specifiek betekent. Culturele 
instellingen mogen per 1 juni onder strikte voorwaarden open, maar daaruit kan niet direct worden 
geconcludeerd dat ‘dus’ ook muziekgezelschappen (of koren) weer actief kunnen repeteren. 
 
De KNMO blijft samen met andere culturele partners in Den Haag aandringen op duidelijker richtlijnen 
voor onze sector. Voor veel muzikanten en zangers is veilig muziek maken en zingen - terecht - een cruciaal 
punt. Dit zou daarom volgens de KNMO onderdeel moeten zijn van een besluit om weer met activiteiten te 
kunnen starten.  
“Samen met de partners zijn we dan ook bezig onderzoek op dit punt gedaan te krijgen door onder meer TU 
Delft en TU Eindhoven”, stelt de KNMO. “Daarnaast werken we hard aan de ontwikkeling van een 
(goedgekeurd) protocol, waar muziekverenigingen en koren hun eigen activiteiten op kunnen inrichten. We 
hopen op deze onderdelen zo spoedig mogelijk, en uiteraard als het even kan voor 1 juni meer te kunnen 
meedelen.” 
 
“De onduidelijkheid en het geduld is niet fijn”, vervolgt de KNMO, “maar het is wel van belang om straks 
weer gezond en veilig met onze activiteiten aan de slag te kunnen gaan.” 
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Het digitale tijdperk 
 

Er was eens een heel klein dingetje, Corona genaamd, dat heel veel macht had. Het wist 
in zijn eentje de hele wereld plat te leggen en maakte heel veel mensen erg bang en 
onzeker. De mensen mochten niet meer bij elkaar komen. De bevolking baalde, maar je 
deed er niks tegen, je moest je maar zien te behelpen. 
Gelukkig was daar internet. Lessen met camera en microfoon en huppakee, dat lukt, dat stukje van de wereld 
draait nog. Niet ideaal, want het geluid is niet perfect en komt vaak met vertraging, soms valt iets uit, 
corrigeren van veel dingen is moeilijk, maar ok het is te doen. Toch zien 
docenten en leerlingen uit naar het gewone fysieke lessen krijgen/geven.  
De repetities zijn stil gevallen, de concerten gaan niet door. Af en toe zie je 
op Facebook dappere pogingen om toch nog iets van een orkest te creëren 
en samen muziek te maken. Superleuk, maar wat mis ik de 
donderdagavonden met samen muziek maken en bijkletsen van de 
afgelopen week. De diepgaande evaluaties over van alles en nog wat, de 
flauwekulletjes die worden uitgewisseld, het lekkere glaasje samen en nog 
eentje (het kan nog wel). Fijn dat er internet is om een beetje contact te 
hebben, maar het haalt het niet bij het ‘echte’ samenzijn. 
Een muziekproject voor de basisscholen met een uitpuilende Wetering en 
kinderen die apentrots zijn op wat ze allemaal hebben geleerd in drie 
weken tijd, het ging dit jaar voor het eerst sinds een jaar of 15 niet door. 
Tuurlijk, het geeft ook wat rust, maar ook de voldoening van: dat hebben 
we met z’n allen toch maar weer geklaard, is er ook niet. 
Hopelijk werken we nu toe aan een wat meer normale maatschappij waarbij een en ander wel weer kan. 
Ik ben er echt wel aan toe. 
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Ik heb geprobeerd cliché’s ten aanzien van Corona te vermijden, die horen we de hele dag al weken lang, dus 
om het in de woorden van een van onze muzikanten te zeggen: 
Blijf goed oefenen en tot de volgende keer, houdoe, 
 

Bernadette 
 
*************************************************************************************** 
 
Beste allemaal, 
 

Wellicht zullen velen mij niet kennen maar ik verzorg de klarinet en saxofoon lessen voor Sophia's 
Vereeniging. Deze situatie raakt iedereen en ook ik ben genoodzaakt veel zaken anders te doen, zo ook de 
muzieklessen. 
Gelukkig leven we in een tijd met veel digitale mogelijkheden. Op dit 
moment geef ik mijn lessen dan ook via Skype. Het is vreemd en 
anders maar ik ben dankbaar dat het kan. Dat de muziek kan blijven 
klinken en dat de kinderen kunnen blijven leren. Omdat veel andere 
hobby’s weggevallen zijn oefenen ze over het algemeen veel. De 
leerlingen gaan dan ook super vooruit! 
Echter mis ik ze als docent inmiddels wel en kijk ik erg uit naar het 
moment dat ik ze weer een "echte" les kan geven in de Wetering. 
Voor allen: blijf veilig en gezond! 
  
Groet, 
Wendy Lagerweij                                                                                                             Valerie krijgt via Skype les van Wendy 
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SOL en coronacrisis.  
 

Corona crisis, tot eind februari was dit nog een redelijke ‘ver van ons bed show’. Dat er een grote kans was 
dat dit virus ook in Nederland zou opduiken, was natuurlijk aanwezig, vooral omdat het vanuit China ook al 
naar o.a. Italië en Duitsland gekomen was. Dat het virus juist in Loon op Zand zijn Nederlandse primeur had, 
was natuurlijk iets wat men over het algemeen niet verwacht had. Ik ga hier verder niet al te veel over 
schrijven, want dit heeft al volop in de kranten gestaan, gelukkig zijn deze Loonse dorpsbewoner, zijn vrouw 
en dochter er weer van genezen en dat is natuurlijk het belangrijkste.  
 
11 maart krijgen wij op de gezamenlijke SOL app van Bernadette Essers, een bericht dat hetzelfde beleid op 
de scholen wordt aangehouden: ben je verkouden of grieperig, blijf dan thuis en anders kun je gewoon 
komen. Ikzelf (die zowat chronisch verkouden is) zit in twijfel: last van een kriebelhoest, maar verder fit 
genoeg om te komen en heb er ook enorm veel zin in om te repeteren. Uiteindelijk uit verstandigheid maar 
besloten om toch niet te gaan, ik wilde immers niet op mijn geweten hebben, dat ik iemand  zou aansteken 
of andersom.  Door teveel afmeldingen ging het uiteindelijk helemaal niet door. Twee dagen later krijgen we 
bericht dat tot 31 maart alle repetities en concerten komen te vervallen, jammer! 
 
De eerste weken baalde ik behoorlijk, ik ga graag naar het orkest, muziek maken, sociale contacten en niet 
te vergeten een drankje met natuurlijk een lekkere bittergarnituur naderhand met de ‘oudere jongeren’ zoals 
wij dat altijd zeggen. Aan de berichten te zien die op de SOL app binnenstromen, ben ik niet de enige, die er 
van baalt. Op social media komen verschillende berichten voorbij van orkesten die via Skype bijvoorbeeld 
muziek maken. ‘Leuk’ denk ik dan, maar hoe organiseer je zo iets?  
Hadewych maakte zelfs speciaal een Skype profiel aan zodat ze met de orkestleden contact kon hebben voor 
bijvoorbeeld vragen over een muziekstuk of om gewoon gezellig te kletsen, heel fijn.  
 

Via de SOL app houden we contact met elkaar, iedere donderdagavond krijgen we een berichtje van  
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Bernadette met daarin ondersteunende woorden 😊. Hadewych (basklarinet) heeft samen met haar 
echtgenoot Hans (hobo) en dochters Pleun (klarinet) en Wende (basklarinet) al een paar keer een ode aan  
ons orkest gegeven, door met zijn vieren een stuk te spelen en dit door te sturen naar onze groepsapp. Toch 
erg fijn als je zo in deze tijd met elkaar muziek kan maken en leuk dat dit dan ook gedeeld wordt met o.a. 
SOL.  
 
Nu is het afwachten wanneer we weer kunnen beginnen, ik hoop zo snel mogelijk. Want hoewel ik mij er 
maar bij neer heb gelegd dat we voorlopig nog niet kunnen repeteren (want ja je kunt niet blijven kniezen 
natuurlijk)  zal ik heel erg blij zijn als ik straks weer op donderdagavond bij ‘mijn’ orkest kan zitten en samen 
met  de andere SOL -leden kan doen wat wij het liefste doen, namelijk muziek maken met een gezellige club 
volwassenen en kinderen. Hetzij met bepaalde maatregelen als die nodig zijn, is dan helaas niet anders, maar 
dan is het tenminste al iets. Voor nu is het even niet anders, eerst maar eens even dat virus killen, maar ja 
dat gaat lastig worden, zolang er geen vaccin voor is 
. 
Lieve SOL -leden en natuurlijk andere leden van Sophia’s Vereeniging, hopelijk zien we elkaar snel weer en 
stay safe! 
 
Groetjes, 
Iris Hornman  
 
 
 
 
 
 

https://previews.123rf.com/images/abstract412/abstract4121508/abstract412150800002/43199926-kleurrijke-achtergrond-muziek-noten.jpg
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SPE NIEUWS 
 
SPE in corona tijd…… 
Hoe lang gaat het nog duren dat we weer gezellig op donderdagavond kunnen roffelen, drummen, ritmes 
samen spelen, de xylofoons weer kunnen laten klinken en de aanwijzingen van Bart weer kunnen  opvolgen 
en op maandagavond die van Niels. 
 
Het is inmiddels al weer een hele tijd geleden…….maar naar ik hoop niet bij jullie zelf.  
Blijf lekker thuis oefenen en improviseren op je trommels of drumstel. 
Zo blijf je ook een beetje “contact” houden met al die ritmes die je nu helaas moet missen. 
 
Misschien is het ook leuk om eens een stukje te schrijven in klankbord over je corona tijd thuis, het ervaren 
dat je niet naar buiten kunt om lekker te sporten, spelen, studeren etc. wat eigenlijk heel normaal zou zijn. 
Geen lessen op school, geen contacten met je vriendjes en vriendinnetjes, geen gezelligheid tijdens de pauze 
van de scholen,  geen sportactiviteiten, niet het gezellige winkelen, snackbar bezoeken of lekker op een 
bankje uitrusten/chillen……Kortom een rare tijd die we met z’n allen doormaken. 
Daarom hoop ik dat we de draad van ons slagwerk gebeuren weer snel kunnen oppakken. 
Wie weet voor de vakantietijd nog…... 
 

Ik wil jullie, ook namens Letty en Sandra  heel veel sterkte wensen in deze bijzondere tijd laten we hopen dat 
we elkaar weer snel kunnen zien én horen….. 
Dat wensen we ook Bart Holleman en Niels de Waard toe dat zij ons ook weer snel het een en ander op 
slagwerkgebied kunnen begeleiden en muzikaal laten ontdekken. 
Lianne, Guido, Mees, Jinthe en Héléne hou je flink in deze tijd, tot gauw! 
 

Letty Haen, Sandra Velthuize, Frans van Dongen, bestuur   
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WOUDRICHEM……de woonplaats van Jolanda en Manon Vink 
 

Misschien is het wel leuk wat te vertellen over onze woonplaats. We zijn 
nu allemaal in deze periode veel aan huis en omgeving gebonden, maar 
het mooie zonnige weer geeft ons ook de mogelijkheid heerlijk te 
wandelen en te fietsen en eens met andere ogen naar onze eigen 
woonomgeving te kijken.  
 
Waar Maas en Waal tezamen komt en Gorkum rijst van ver….                             Manon                      Jolanda 
daar ligt het stadje Woudrichem….. 
 

Woudrichem het pittoreske vissersstadje met 51 rijksmonumenten valt onder 
de  gemeente Altena. Het is een oude vestingstad aan de Merwede en telt 
ongeveer 4500 inwoners. Woudrichem (ook bekend als Woerkum) wordt ook 
wel de stad van Jacoba van Beieren genoemd. In 2019 is het 600 jaar geleden 
dat Jacoba van Beieren in Woudrichem een vredesverdrag ondertekende. Ze 
verzoende zich hiermee met haar oom Jan van Beieren. Het verdrag wordt “de 
Zoen van Woudrichem” genoemd. 
 
Door de eeuwen heen waren er in Woudrichem veel vissers, die hun brood 
verdienden in de riviervisserij. Op veel plaatsen zijn er mooie herinneringen 
aan de visserijtijd. Het Visserijmuseum en de Stadshaven met zijn historische 
werf zijn maar 2 voorbeelden. Uniek gelegen op het 3-rivierenpunt van 
Afgedamde Maas, Waal en Merwede met Slot Loevestein op steenworp 
afstand is Woudrichem een toeristisch trekpleister.  
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Al vanaf 1971 wordt in de historische vesting jaarlijks het Festival Weekend 
gehouden. Het evenement vindt elk jaar plaats rond het weekend van 
Hemelvaartsdag (in 2020 zal dit voor de 50e keer zijn, maar dat gaat dit  
jaar natuurlijk ook niet door), met als grote publiekstrekker het unieke Woerkums 
Kampioenschap vis bakken (in 2020 voor de 24e keer) Als op Hemelvaartsdag om 
12.30 uur de eerste vis de pan in gaat, de liederen van de visserskoren klinken en 
ambachtslieden de oude ambachten demonstreren, is de sfeer van het 
visserijverleden weer terug in het heden.  
Ook is Woudrichem geregeld decor voor films, documentaires en series. Op 18 
november 2000 meerde Sinterklaas in de Woudrichemse haven aan met Pakjesboot 12 (landelijke intocht) 
en op 30 april 2007 was de gehele Koninklijke familie tijdens Koninginnedag in de Vesting aanwezig. 
Woudrichem vormde in april 2008 het decor voor een groot aantal scènes voor de film Oorlogswinter. Met 
name rond de Martinuskerk en de aangrenzende straten is veel gefilmd.  
 
De afgelopen jaren is Woudrichem vooral bekend geworden door de 
opnames van de SBS6 serie Dokter Tinus. Als je ’s avonds een rondje 
ging wandelen, gebeurde het geregeld dat je in de opnames belandde. 
Veel Woerkummers hebben ook gefigureerd in deze serie. Nog steeds 
is de dokter Tinus route bij toeristen heel gewild. Al wandelend door de 
vesting kom je verschillende plekken tegen uit de serie, zoals  o.a. het 
eerste huis van juf Lisa en het doktershuis. Leuk hiervan is, dat de 
vroegere huisarts hier vroeger zijn praktijk had en er tot op heden nog 
steeds woont. Restaurant “De Stroming” was het decor van restaurant 
“De Gijsbert” en café “Het Hoekske” werd natuurlijk ook in de serie 
onder de eigen naam als decor gebruikt.  
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Het is een aanrader Woudrichem eens te bezoeken. Wandelen, fietsen, overvaren met het voetveer naar 
Loevestein…..en ondertussen genieten van de mooie rijksmonumenten, de haven, de kerk, de molen en het 
water.  
 

Jolanda en Manon Vink 
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Sarah’s Horn Hangouts  
 

Sarah Willis, de lage hoorniste van de Berliner Philharmoniker was altijd al heel actief op internet. Zo had ze 
een erg leuk TV programma op Deutsche Welle over componisten en ensembles: Sarah’s Music. Zij heeft 
sinds enige jaren ook de Horn Hangouts waarbij ze bekende instrumentalisten interviewt. Niet alleen 
hoornisten maar ook houtblazers, trombonisten, trompettisten, zangers en dirigenten. Heel erg leerzaam en 

vermakelijk. Standard onderdeel van de normale horn hangout is de 
horn challenge, waarbij ze de gast vraagt om in ieder geval iets van een 
toon uit de hoorn te laten komen. 
 
Nu in Corona tijd pakt ze het samen met Stefan Dohr, de solo hoornist 
van de Berliner even heel anders aan. Bijna dagelijks deelt ze haar 
ervaring en met haar die van vele andere bekende instrumentalisten 
via een Zoom meeting.  
 
Veel geklets maar 

tussendoor toch heel vaak goede tips over ademhaling, 
omgaan met podium angst of wat eet je voordat je een 
belangrijk concert moet spelen (rijpe banaan). 
 
Het is niet vaak dat je dagelijks ‘les’ krijgt van enkele van 
de beste hoornisten ter wereld en recent heeft ze zo ook 
een bijeenkomst georganiseerd met de beste 
trompettisten en een met trombonisten. En het leuke is je 
kan ze allemaal terugkijken op haar website. 
Trumpet Hangout 
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Beste allemaal 
 
Wat is het leven toch totaal anders in deze Coronatijd en zeker als we niet in 
orkestverband muziek kunnen maken.  
Omdat ook vele andere sociale bezigheden wegvallen is er veel tijd over dus probeer 
ik elke week 3 of 4 keer een uurtje te studeren uit mijn studieboeken voor 
bastrombone van Grigoriev en Tommy Pederson . 
Maar toch hoop ik dat we over een niet al te lange tijd (…….?) op de maandagavond 
weer samen kunnen repeteren. 
 
Ik ben nu zo ongeveer een jaar vast lid van Sophia en het bevalt me prima bij deze 
warme vereniging met ook vaak een gezellige 3e helft wat ik voor het verenigingsgevoel zeer belangrijk vind. 
Eigenlijk is het geen 3e maar een 2e helft, omdat we geen pauze hebben wat voor mij betekent dat ik daardoor 
minder mensen leer kennen die buiten mijn gezichtsveld zitten tijdens de repetitie. 
 
Bij een orkest als Sophia is het ook heel fijn dat bijna iedereen uit welke regio dan ook met dezelfde muzikale 
ambitie wekelijks naar Loon op Zand komt om op (hoog) niveau muziek te maken . 
Wat ik fijn vind is dat met zo een ruime bezetting ook de grotere klassieke bewerkingen en originele stukken 
gespeeld kunnen worden wat bij veel orkesten steeds minder kan door de krimp van het ledenaantal, 
alhoewel er ook orkesten zijn die bewust voor een kleine bezetting kiezen zoals b.v. bij mijn ander vast orkest 
HKW Wamel. 
 
Sophia is inmiddels mijn 5e vaste orkest naast de ca 25 andere orkesten waar ik inviel of nog steeds inval 
zowel bij HAFA- en symfonieorkesten of koperensembles . 
Daardoor heb ik ook onder veel dirigenten gespeeld wat voor mij altijd zeer leerzaam en interessant was en 
ook nu nog ook bij Sophia !! 
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Heel jammer vind ik het dat we het concertprogramma in m.n. het ECWO niet kunnen laten horen voor een 
groot publiek. 
Wellicht kan het volgend jaar wel. 
 

Groetjes 
Theo Veekens 
 
 
************************************************************************************** 
 
 
Hallo Sophiamensen. 
 
Zijn jullie thuis ook uitgeklust? 
Ik heb in deze tijden het geluk dat ik een hele grote tuin heb. Kan ik de tijd naast 
het repeteren wel in kwijt. Staat geen stukje onkruid meer in. (Was vroeger wel 
anders ...ha ha...) 
 
Een welgemeende wens aan iedereen: 
 

Blijf gezond en hou vol zodat we straks weer samen muziek kunnen maken. 
 
Sjef van de 3e klarinetten. 
 
 
************************************************************************************** 
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En toen ging Nederland op slot en wij in ons kot 
 

Wat ging dat snel, binnen 1 week van alle sociale activiteiten afgesloten, van direct contact met mijn naasten, 
kinderen, kleinkinderen, mijn Sophia, mijn saunaclubje.  
Dat viel ook nog samen met de pensionering van mijn man en ja, even alleen 
wegvluchten om bv bij de kleinkinderen op te passen is er niet meer bij. 
Jeminee, een hele klus en, wat hebben we opeens een zee van tijd! 
Alles is weg gevallen, ook de geplande rondreis naar Andalusië met mijn zus en zwager 
en ook de stedentrip naar Valencia met Peter en Bernadette en onze camper moet voor 
5 mei APK gekeurd worden en moet dus uit de stalling, maar waarvoor? We kunnen er 
voorlopig niet mee op pad. 
Maar, laat me niet verdrinken in wat niet meer kan, maar laten we denken en voelen in 
de mogelijkheden die deze crisis biedt. 
Nog nooit zo’n zuivere lucht gehad! 
Zowat iedereen heeft zijn huis opgeruimd en opgeknapt! En wat is er gewerkt in de tuinen! 
Veel kinderen hebben nog nooit zo vaak met hun vader en moeder aan tafel gezeten, de files zijn opgelost, 
de lege agenda’s zorgen opeens voor veel tijd en de natuur gaat niet op slot, maar ontluikt nu in alle 
hevigheid! 
Wat prijs ik me rijk dat de Loonse en Drunense duinen mijn achtertuin zijn en dat we vanaf de lockdown zo’n 
prachtig weer hebben. 
In het dorp zie ik veel bruine gezichten, de zon heeft ons goed gedaan. 
Maar, zo langzaamaan is ons huis op orde, de tuin zomerklaar en ben ik het videobellen en de 
anderhalvemeter afstand zat! 
Als haptonoom ben ik opgeleid om te voelen en aan te raken. Hapsis is het Griekse woord voor tast. 
Een kindje is al voordat het geboren is gericht op contact. Als eerste zintuig wordt de tast ontwikkeld. 
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Leg je een hand op de buik van een a.s. moeder dan komt het kindje daar naar toe. 
Een prematuur groeit letterlijk als hij/zij direct huidcontact heeft met moeder/vader (buiten de couveuse) 
Een mens groeit bij een aai over zijn bol, een kind vindt troost bij een kus op zijn kapotte knie, een mens voelt 
zich getroost door een arm over zijn schouder bij ziekte of verlies. 
Fysiek contact met mijn kleinkinderen(1, 4, 7,11 en 12) zit er voorlopig niet in en dat voelt zo onnatuurlijk. 
Rond 12 maart kreeg ik symptomen van corona, ben ik 3 dagen flink ziek geweest en knapte ik snel op en ben 
vervolgens 14 dagen in quarantaine gegaan. 
Dus eigenlijk hoef ik me geen zorgen meer te maken, maar mijn omgeving is erg behoedzaam. 
Om mij heen hoor ik dat mensen “huidhonger” hebben, elkaar weer aan willen raken en dichtbij willen zijn. 
Ik vraag me af hoe dat moet met onze vereniging? Op anderhalve meter afstand repeteren zou betekenen 
dat we bv in de sporthal zouden moeten gaan zitten. 
Maar hoe moet dat dan bij concerten op een podium? 
Wij mogen voorlopig niet met zijn allen bij elkaar zijn en o, wat mis ik dat en de nazit na de repetities! 
Ik was heel blij met de paaswens van het bestuur en de leuke kaart van Christiane. 
Ik hoop dat we o.a. middels klankbord met elkaar in verbinding kunnen blijven en we allemaal gezond uit 
deze crisis komen! 
 
Vette knuffel allemaal van Elly Broekhof 
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Hadewych van Leeuwen-Peters, dirigente van SOL,  gaf met haar 
gezin een mini-concert voor haar deur op Koningsdag. 
 
 
 
 
 
*************************************************** 

https://www.bestekrabbels.nl/img-11441.html
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John Bessems is 
trompettist van de  
Kapel van de Koninklijke  
Luchtmacht 
Tijdens zijn studie aan  
Tilburg University  
en aan het  

 Brabants Conservatorium 
 was John lid van Sophia. 
   
   
 
 

 
 
 
    Uit: Brabants Dagblad 30-04-2020 
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Wij feliciteren...........  
 

Harmonieorkest        1  mei  Theo Sterk, trompet 
     3  mei Noortje v.d. Meulen, fagot 
    6  mei Maaike v.d. Ven, baritonsaxofoon 
  11  mei Ron van Doesburg, trompet 
  12  mei Gosse Hoekstra, bestuur/tenorsaxofoon 
  17  mei Marie-Antoinette Megens, klarinet 
  19  mei Barbara v.d. Nieuwelaar, klarinet 
  19  mei Harrie van Noije, logistiek 
  22  mei Madeleine den Braven, klarinet 
  27  mei Jaap van Stenis, contrabasklarinet 
  28  mei Marije Reitsma, bestuur/klarinet 
   31  mei  Maria Vromans, klarinet 
 
       1  juni  Rob v.d. Made, slagwerk 
       2  juni  Marieke Aller-Hillaert, dwarsfluit 
       3  juni  Corien v.d. Made, klarinet 
       4  juni  Harrie Haen, logistiek 
       3  juni  Theo Veekens, bastrombone 
      7  juni  Jolanda Vink, klarinet 
      9  juni  Hans Bloemen, trompet 
  10  juni Simon Emmen, trombone 
      11  juni  Manon Vink, dwarsfluit 
    20  juni  Kees Jansen, niet-spelend lid 
   

https://previews.123rf.com/images/abstract412/abstract4121506/abstract412150600042/41638825-kleurrijke-muzikale-noot-achtergrond.jpg
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Wij feliciteren...........  
 
Harmonieorkest    23  juni  Bernadette Essers, basklarinet 
    24  juni  Marjon Lankhaar, klarinet 
    24  juni  Irene Brouwer, klarinet 
    26  juni  Alphons van Stenis. trompet  
    28  juni  Mariola de Gouw, klarinet 
    29  juni  Jhr. mr. Charles E.J.M. Verheyen, erevoorzitter 
 

                                                * * * * 
 
SOL:       4  mei    Janneke van Breugel, trompet 
   12  mei  Dennis IJsseldijk, slagwerk 
   21  mei  Ria Bertens-Oerlemans, slagwerk 
   24  mei  Arend Vuijsters, trombone 
   31  mei  Maria Vromans, klarinet 
   31  mei  Giedo Moonen 
 

 `    3  juni  Corien v.d. Made, klarinet 
   21  juni  Henrike v.d. Hurck, trombone 
   23  juni  Bernadette Essers, basklarinet 
 

                                                * * * * 
 
SPE:     31  mei Giedo Moonen 
 

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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`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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      AGENDA 
zondag 13 december  : harmonieorkest  ABBA-concert Concertzaal Tilburg 

donderdag 17 december : SOL  Kerstconcert in de Venloene 

zondag 24 januari 14.00 uur : gehele vereniging  Nieuwjaarsconcert   

zaterdag 8 maart   : harmonieorkest  Blazen aan het Spui. Den Haag 

zondag 25 april  : harmonieorkest  Mahler concert Concertzaal Tilburg 

zaterdag 22 mei    : harmonieorkest  ECWO kampioenschappen in Amiens  

zondag 13 juni  : harmonieorkest  Mahler concert Breda 

 
Het doorgaan van de bovenstaande (opnieuw) geplande concerten is natuurlijk 

afhankelijk van de maatregelen m.b.t het corona-virus. 
 
 

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

 
Het volgende Klankbord verschijnt begin juli 

 
Kopij binnen uiterlijk dinsdag  30  juni 



 
 
 

 
 

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



 
 

 
 

Bevrijdingsconcert             zondag 10 november 2019              Concertzaal Tilburg 
 


