
Jaarverslag Sophia’s Vereeniging 2019 
 
Algemeen 
Het jaar 2019 was een mooi verenigingsjaar vol met leuke concerten en andere evenementen. Het 
harmonieorkest heeft onder leiding van dirigent Jos Schroevers een aantal mooie concerten 
verzorgd. In het voorjaar waren er bijvoorbeeld de concerten in Den Haag en Breda waarbij 
klarinettist Julien Hervé werd begeleid met het klarinetconcert van Navarro. Het najaar stond in het 
teken van het concert dat werd verzorgd in verband met de herdenking van 75 jaar vrijheid. De sfeer 
van oorlog en bevrijding werd weergegeven met muziek.  
Zoals ieder jaar had SOL weer een volle agenda. Onder leiding van Hadewych van Leeuwen werden 
vele activiteiten binnen de gemeente Loon op Zand opgeluisterd. Daarnaast waren er leuke 
concerten waaronder een concert met het thema filmmuziek.  
Ook dit jaar stond SPE weer onder leiding van Bart Holleman. SPE heeft bij diverse gelegenheden van 
zich laten horen.  
 
Bestuur 
• Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende leden: 

Peter Essers , voorzitter 
Gosse Hoekstra, penningmeester 
Marije Reitsma, secretaris 
Jan van Esch, vertegenwoordiger van het harmonieorkest en de opleiding  
Peter van Esch, vertegenwoordiger van het harmonieorkest 
Bram Nieuwenhuisen, vertegenwoordiger van SOL 
Frans van Dongen, vertegenwoordiger van SPE 
Paul Veltman, aandachtsgebied sponsoring 

• Het bestuur heeft in 2019 10 keer vergaderd. 
• De raad van Advies bestond in 2019 uit 6 leden. De Raad heeft 3 keer vergaderd. 
 
Harmonieorkest 
• Het orkest stond het hele jaar onder leiding van dirigent Jos Schroevers.  
• Op woensdag 23 januari 2019 heeft het harmonieorkest op uitnodiging van de Stichting 750 jaar 

Heerlijkheid Loon op Zand een Nieuwjaarsconcert verzorgd in het Eftelingtheater. Naast 
traditionele Nieuwjaarsmuziek werden er aria’s gezongen door sopraan Josephina Louise 
Hoogstad en werd het stuk Variazioni Sinfoniche su ‘non potho reposare’ van Hardy Mertens 
uitgevoerd. 

• Op zondag 27 januari 2019 vond het traditionele Nieuwjaarsconcert in de Wetering plaats. Het 
programma was, zij het wat ingekort, gelijk aan het programma in de Efteling.  

• Op zaterdag 18 mei 2019 verzorgde het orkest een mooi concert in de serie ‘Blazen aan het Spui’ 
in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Voor de pauze zorgde Orkestvereniging Musica uit Den Haag 
(ook onder leiding van Jos Schroevers) voor de muziek. Na de pauze verzorgde Sophia de muziek. 
Op het programma stond het stuk Concerto II for Clarinet & Wind Band van Oscar Navarro. Julien 
Hervé, klarinettist bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest, was hierbij de solist. Daarnaast 
werd het stuk Belkis, Regina di Saba van Ottorino Respighi gespeeld.  

• Een week later, op zondag 26 mei 2019, werd hetzelfde programma nogmaals ten gehore 
gebracht in het Chassé Theater in Breda. Het programma voor de pauze werd verzorgd door 
Harmonie Euphonia uit Teteringen . 

• De zomervakantie werd ingeluid met het traditionele Klapstoelenconcert op 29 juni 2019. Dit jaar 
maakte het Klapstoelenconcert onderdeel uit van het Kasteelfeest dat was georganiseerd door 
de Stichting 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand. Vanwege het fantastische weer en de gezellige 
sfeer werd er nog tot laat geborreld bij het Witte Kasteel. 



• Na de zomervakantie was er op zondag 10 november 2019 het Concert 75 jaar vrijheid in de 
concertzaal in Tilburg. Middels dit concert werd aandacht besteed aan het feit dat de provincie 
Noord-Brabant 75 jaar geleden bevrijd was door de geallieerden. Aan dit concert werkten mee: 
De Nieuwe Veste Bigband o.l.v. Hans Bloemen, Jeugdkoor Souvenir o.l.v. Peggy Hegeman, Sister 
Swing en sopraan Judith Weusten. Jack Didden verzorgde de historische omlijsting met prachtige 
foto’s, landkaarten en verhalen over de oorlog en bevrijding. Het was een zeer gevarieerde 
middag waarbij met muziek, beeld en tekst de sfeer van oorlog en bevrijding werd weergegeven. 
De concertzaal zat nagenoeg vol en het publiek was zeer enthousiast. Een heel geslaagde 
middag. 

• Het concert van 10 november 2019 kreeg nog een vervolg op maandag 2 december 2019. Op 
deze avond werd een Educatieconcert verzorgd in de aula van het Willem van Oranje College in 
Waalwijk.  De muziek was – zij het wat ingekort – gelijk aan het concert op 10 november. Dit 
werd echter weer aangevuld met het stuk Schindler’s List dat werd gespeeld door een harpiste, 
zang van het leerlingenkoor van de school en met persoonlijke verhalen van leerlingen over het 
onderwerp ‘vrijheid’. 

• Na de bevrijdingsconcerten werd begonnen aan de lastige stukken die het Harmonieorkest op 23 
mei 2020 gaat spelen tijdens het European Championship for Wind Orchestras (ECWO) in 
Amiens. Na de mooie resultaten die in december 2018 werden behaald tijdens het concours in 
Enschede werd het Harmonieorkest uitgenodigd om in 2020 deel te nemen aan het ECWO. 
Uiteindelijk is besloten op deze uitnodiging in te gaan. Het harmonieorkest gaat dus weer een 
fantastische uitdaging tegemoet in 2020. 

 
Sophia’s Percussion Ensemble 
• SPE stond dit jaar weer onder leiding van Bart Holleman. 
• Het jaar werd geopend met het Nieuwjaarsconcert op zondag 27 januari 2019. Dit is jaarlijks een 

van de gelegenheden waarbij SPE zich aan een groot publiek kan laten horen.  
• In februari 2019 verzorgden de leden van SPE en de slagwerkers uit de opleiding een 

koffieconcert in de Blokkendoos.  
• Op donderdag 18 april heeft SPE meegewerkt aan de afsluiting van het basisscholenproject in de 

Wetering.  
• Op zaterdagavond 29 juni 2019 werd de zomervakantie ingeluid met het Klapstoelenconcert 

voor het Witte Kasteel.  
• Op 22 november was er een Sinterklaas surpriseavond. De leden van SOL en SPE hadden voor 

elkaar surprises en gedichten gemaakt.  
• Op zondag 15 december 2019 werd er feestelijke Kerstmuziek ten gehore gebracht tijdens de 

Kerstklokkenloop. Hiermee werd 2019 op een sfeervolle manier afgesloten.  
 
Sophia’s Opleidingsorkesten Loon op Zand (SOL) 
• Dit jaar stond SOL weer onder leiding van Hadewych van Leeuwen. 
• SOL startte het jaar met het Driekoningenblazen op 6 januari en het Nieuwjaarsconcert op  

27 januari. 
• In februari werd een koffieconcert verzorgd door de blazersleerlingen en de leerlingen van 

‘Muziek op de BSO’. 
• Op zondag 17 maart 2019 namen muzikanten van SOL deel aan een samengesteld regio-orkest. 

Ter nagedachtenis aan Huub Kennis, oprichter van de concertserie ‘Verrassende Ontmoetingen’, 
werd een herdenkingsconcert verzorgd. 

• In maart en april vond het Basisscholenproject weer plaats. Tijdens dit project krijgen de 
leerlingen van de groepen 5 en 6 les op een slagwerkinstrument of blaasinstrument. Op 
donderdag 18 april werd het project afgesloten met een gezamenlijk concert waaraan ook SOL 
en SPE deelnamen. 



• Op 26 mei 2019 werd een concert verzorgd in  verzorgingshuis Joannes Zwijssen in Tilburg. Dit 
ter ere van onze overleden bassist Ben Vos.  

• Op 6 juni werden de wandelaars van de avondvierdaagse ingehaald bij de Wetering. Hierbij 
werd het stuk ‘Brabant’ van Guus Meeuwis samen met muziekvereniging Concordia gespeeld.  

• Op zondag 16 juni 2019 werd samen met het opleidingsorkest van Echo des Montagnes (o.l.v. 
Geert Doomen) een concert verzorgd met het thema filmmuziek. De grote zaal van de Wetering 
was versierd met filmposters en er werd filmmuziek ten gehore gebracht die werden vergezeld 
met de bijpassende filmbeelden.  

• Op zaterdag 29 juni 2019 werd het seizoen afgesloten met het Klapstoelenconcert.  
• Na de zomervakantie, op zaterdag 17 augustus, werd het nieuwe seizoen gezellig geopend met 

een middag vol spellen, toneelstukken en een quiz.  
• Op donderdag 10 oktober werden de gasten van het sponsordiner in de Rooi Pannen in Tilburg 

ontvangen met een mooi optreden van SOL.  
• Op 22 november vond ook voor de leden van SOL de jaarlijkse surpriseavond plaats.  
• En tot slot was er op 15 december 2019 de Kerstklokkenloop. SOL en SPE maakten in de 

Wetering muziek als onderdeel van de Kerstklokkenloop.  
 
Overige zaken 
• In de Wetering werd carnaval gevierd op zaterdag 2 maart en maandag 4 maart. De organisatie 

was weer mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers van onze vereniging. 
• De jaarlijkse ledenvergadering vond plaats op 1 april 2019. 
• Op 10 oktober 2019 vond een sponsordiner plaats in de Rooi Pannen in Tilburg. Studenten van 

de school verzorgden het diner. SOL ontving de gasten met muziek in de foyer. En tijdens het 
diner zorgden drie ensembles welke waren samengesteld met muzikanten van het 
harmonieorkest voor de muzikale intermezzo’s.  

• Op 23 oktober 2019 overleed oud-dirigent Heinz Friezen. Op 29 november 2019 overleed 
fagottist Marc den Braven.   

• Op 26 januari 2020 zullen de jubilarissen van 2019 worden gehuldigd. De jubilarissen van 2019 
betroffen: Sjef Soyer (50 jaar), Harm Wijkhuijs (12,5 jaar) en Marjolein van der Boom (12,5 jaar). 
 

 
Marije Reitsma 
2 februari 2020 
 
 


