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Beste lezers,  

De aanscherping van de maatregelen m.b.t. het coronavirus hebben ook hun weerslag op Sophia. Zo zal het 
harmonieorkest de komende weken partijrepetities houden op de maandagavond aangezien er maar dertig 
personen in een ruimte mogen zijn en dit met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Ook de horeca in De 
Wetering is vanaf 22.00 uur gesloten en er mogen geen toehoorders bij de repetities zijn.  
Een geluk was dat de maatregelen op dinsdag 29 september ingingen, zodat we op maandagavond 28 
september nog de geplande ledenvergadering konden houden dit natuurlijk ook met de 1,5 meter afstand. 
U vindt in dit Klankbord een uitgebreid verslag van deze ledenvergadering. 
  

Het Basisscholenproject kan ondanks de coronamaatregelen doorgaan. Langstraat TV maakt een reportage, 
zodat we het op tv kunnen terugzien. De datum van uitzending is nog niet bekend. 
 

In een artikel over de Rabobank ClubSupport Campagne wordt uw aandacht gevraagd voor de Stichting 
Muziekopleiding Loon op Zand. Leden van de Rabobank kunnen op deze stichting hun stem uitbrengen. 
 

Het Brabants Dagblad  heeft i.v.m. corona een bezoek gebracht aan de repetitie van het harmonieorkest. Het 
betreffende krantenartikel vindt u terug in deze uitgave. 
 

In het artikel Wie verdient de Heinz Friesen bokaal worden suggesties gevraagd aan wie deze bokaal voor 
deze editie moet worden toegekend 
 

Verder vindt u de artikelen Van de voorzitter en Van de Bestuurstafel. 
 

Veel leesplezier, 
 

De redactie. 
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Van de Voorzitter  
 

Het onvermijdelijke is gebeurd: het voor volgend jaar mei geplande ECWO in Amiens is afgelast en 
wederom met een jaar uitgesteld. En ook voor het ECWO van 2022 is Sophia’s Vereeniging weer 
uitgenodigd. De afgelasting is uiteraard heel jammer, maar niettemin begrijpelijk. Je kunt nu 
eenmaal de deelnemende orkesten niet tot in het voorjaar van 2021 in onzekerheid laten over het 
al dan niet doorgaan van dit concours. Maar het leidt er wel toe dat de oorspronkelijke euforie over 
onze deelname aan dit unieke kampioenschap lang niet meer zo groot is. Gelukkig hoeven we nu 
nog niet de beslissing te nemen over deelname in 2022, dat zien we volgend jaar wel weer. dat zien 
we volgend jaar wel weer. Het enige ‘voordeel’ van deze situatie is dat we nog steeds de status 
kunnen hooghouden van een orkest dat ‘misschien wel de beste van Europa is’. Maar dat voelt 
natuurlijk toch als een schrale troost.  Bovenop deze mededeling kwam ook nog de nieuwe 
maatregel van het kabinet dat maximaal dertig mensen in één ruimte mogen, met als gevolg dat we 
de repetities in de komende weken moeten verdelen over de Wetering en de aula van het Willem 
van Oranje College in Waalwijk. Dit alles met de bedoeling om als we weer concerten kunnen geven, 
we goed beslagen ten ijs kunnen komen.  
 

Graag wil ik op deze plek nogmaals herhalen wat ik ook al op de goed bezochte en inspirerende 
jaarvergadering van 28 september jongstleden heb gezegd, namelijk dat ik grote bewondering heb 
voor de wijze waarop onze leden en niet te vergeten onze orkestmanagers, Christiane, Bernadette 
en Sandra alsmede onze dirigenten, Jos, Hadewych en Bart, de moed en spirit erin houden. Zeer  
speciaal is dat ook in deze moeilijke Coronatijden het Basisscholenproject, waaraan zo’n 125 
basisschoolleerlingen van de drie basisscholen in Loon op Zand deelnemen, deze maand ‘gewoon’ 
doorgaat.  
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Samen krijgen we dit vervelende virus onder controle, ook al zal het nog het nodige 
doorzettingsvermogen vergen. Laten we vooral koesteren wat we wel hebben en niet wat we 
(tijdelijk) moeten missen. Optimisme en hoop zijn dan ook in deze tijden onze lichtbakens. Ik sluit in 
deze geest graag af met een toepasselijk gedicht van Václav Havel: 

Diep in onszelf dragen wij de hoop. 

Als dat niet het geval is, 

is er geen hoop meer. 
 

Hoop is een kwaliteit van de ziel 

en hangt niet af 

van wat er in de wereld gebeurt. 
 

Hoop is niet voorspellen 

of vooruitzien. 

Het is een gerichtheid van de geest, 

een gerichtheid van het hart, 

voorbij de horizon verankerd. 
 

Hoop 

in deze diepe en krachtige betekenis 

is niet hetzelfde als vreugde 

omdat alles goed gaat 

of bereidheid je in te zetten 

voor wat succes heeft 
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Hoop is ergens voor werken 

omdat het goed is, 

niet alleen 

omdat het kans van slagen heeft. 

 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme. 

Evenmin de overtuiging 

dat iets goed zal aflopen. 

Wel de zekerheid dat iets zinvol is 

ongeacht de afloop, 

het resultaat. 

Blijft allen gezond! 
 

Peter Essers    
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Van de bestuurstafel 
In de afgelopen weken liet het aantal coronabesmettingen weer een behoorlijk stijgende lijn zien. Helaas 
heeft de overheid de coronamaatregelen daarom weer moeten aanscherpen. Voor het Harmonieorkest 
betekent dit dat weer in groepen van maximaal 30 muzikanten gerepeteerd mag worden. Heel erg jammer 
natuurlijk, maar op deze manier dragen we bij aan de bestrijding van het virus. Christiane heeft weer flink 
moeten puzzelen om de verschillende secties in te delen op de repetitieavonden. Veel dank daarvoor 
Christiane! 
 

De Europese Kampioenschappen (ECWO) die zouden plaatsvinden in mei 2020 in Amiens zijn voor de tweede 
keer met een jaar uitgesteld. Ze vinden nu plaats in mei 2022 in Amiens.   
 

Op maandag 28 september 2020 vond de uitgestelde algemene ledenvergadering plaats. Bijzonder goed 
getimed aangezien een dag later de aangescherpte coronamaatregelen ingingen. Piet van den 
Nieuwenhuizen heeft een verslagje gemaakt voor in dit Klankbord. 
 

In september hebben de leden van SPE en SOL een uitstapje gemaakt naar de Beekse Bergen. Uiteraard 
moesten er coronamaatregelen in acht genomen worden (niet met z’n allen in een bus, mondkapjes, afstand 
houden en dat soort dingen), maar desondanks was het een heel gezellige dag. 
 

Ondanks het coronajaar gaat het Basisscholenproject dit jaar gewoon door. Het wordt bovendien extra 
bijzonder omdat Langstraat TV een reportage komt maken over het project. De leden van SOL en SPE zijn 
binnenkort dus op TV te zien! 
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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Verslag van de algemene ledenvergadering van 28 september 2020. 
 

1. Opening 
Na een ingekorte repetitie werd om 21.30 uur de vergadering geopend door onze voorzitter Peter Essers. 
Iedereen werd van harte welkom geheten op deze, ten gevolge van de Corona maatregelen,  uitgestelde 
vergadering.  
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen afmeldingen binnengekomen. 
De voorzitter was blij dat iedereen in goede gezondheid was en wenste iedereen dan ook toe om gezond te 
blijven. 
 

3. Verslag algemene ledenvergadering 1 april 2019 
Het verslag was voorafgaand aan de vergadering aan iedereen doorgemaild. Er waren geen op- of 
aanmerkingen zodat het verslag akkoord werd bevonden, met dank aan Marije voor de keurige verzorging. 
Aansluitend hierop memoreerde de voorzitter nog extra het overlijden in 2019 van Heinz Friesen en van onze 
fagottist Marc den Braven. 
Ook vroeg hij iedereen om kandidaten aan  te melden die in aanmerking zouden kunnen komen voor de 
Heinz Friesen Bokaal die mogelijk dit jaar, dan wel begin volgend jaar uitgereikt gaat worden, afhankelijk van 
Corona maatregelen. 
 

4. 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  
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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.  
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• 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 
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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.  
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• 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.  
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• 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 
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5. Verslag penningmeester jaarrekening 2019 
Onze penningmeester Gosse Hoekstra gaf een uitgebreide en gedetailleerde toelichting op de jaarrekening 
2019. In verband met de Corona perikelen was het niet mogelijk en zinvol om een enigszins reële begroting 
voor het jaar 2020 op te stellen en te presenteren aan de ALV.  
Het jaar 2019 gaf een positief exploitatieresultaat aan. Dit positief resultaat wordt toegevoegd aan de 
voorziening instrumenten en de voorziening Europees Kampioenschap. 
De penningmeester kon daarom redelijk tevreden terugkijken op de financiële ontwikkeling over 2019. 
Enkele opmerkingen: We zullen in 2021 Carnaval missen als een inkomstenpost. Ook moeten we het 
subsidiebeleid van de Gemeente afwachten.  In de post sponsoren zit de opbrengst van het sponsordiner. 
Ook dit zullen we niet organiseren in 2020. De kosten voor het Klankbord betreffen de totale kosten, zonder 
rekening te houden met de bijdragen van donateurs die voor het ontvangen van het Klankbord extra betalen.  
Er waren geen opmerkingen over de jaarrekening 2019 en dus werd deze door de algemene 
ledenvergadering aangenomen. 
De kascommissie bestaande uit Joep en Petri deden verslag van hun bevindingen en konden melden alles in 
goede orde te hebben aangetroffen en op alle vragen antwoord te hebben gekregen van de penningmeester. 
Het door de kascommissie geadviseerde boekhoudpakket is (nog) niet gerealiseerd, maar toch was de 
kascommissie tevreden. Wel adviseerde de kascommissie hem een inventarisatie te maken en te actualiseren 
van de instrumenten van onze vereniging die bij de leden  in gebruik zijn, zodat hiervan een duidelijk actueel 
beeld is. Tot slot gaf de kascommissie complimenten aan de penningmeester voor de manier waarop alles 
was verzorgd. Voor Joep was dit het laatste jaar als kascommissielid. Joost werd bereid gevonden zijn plaats 
in te nemen. 
 

6. Bestuursverkiezingen 
Peter Essers, Jan van Esch en Gosse Hoekstra waren dit jaar de aftredende bestuursleden. Alle drie hadden 
zich herkiesbaar gesteld. Er waren geen tegenkandidaten, dus werden zij weer als bestuurslid herbenoemd. 
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7. Jubilarissen 
Dit jaar zijn er 11 jubilarissen, te weten Piet van de Velden en Ad Leijtens 65 jaar lid, Cis Damen, Piet, Ad en 
Tiny van den Nieuwenhuizen 60 jaar lid, Marty IJpelaar 40 jaar lid, Noortje van der Meulen 25 jaar lid, en 
Renée Damen, Wim Lamers en Bram Nieuwenhuisen 12 ½ jaar lid. 
Allen werden zij door de aanwezige leden door middel van een applaus gefeliciteerd. 
De datum voor de huldiging wordt later bekend gemaakt. 
 

8. Toelichting op beleid door de voorzitter 
De voorzitter concludeerde dat het door de crisisperiode waarin we dit jaar terechtgekomen zijn 
erg moeilijk is om gericht beleid te maken. We kunnen momenteel alleen trachten zo goed mogelijk om te 
gaan met de crisis. Met de nu afgekondigde nieuwe maatregelen wordt het er niet makkelijker op en wordt 
nog bekeken wat dit voor onze vereniging betekent. Maar... gezondheid gaat voorop.  
Gelukkig heeft niemand een probleem gemaakt van het betalen van de contributie. In principe is iedereen 
ook een stukje eigenaar van de vereniging in zowel goede als slechte tijden. 
Wel constateerde hij terecht dat er een behoorlijke achterstand is in het betalen van de contributie. 
Hij meldde dan ook dat er actief gewerkt gaat worden aan inhalen hiervan en het uitbreiden en stimuleren 
van de mogelijkheid tot automatische incasso.  
SPE, SOL en Basisscholenproject gaan zo goed mogelijk door. 
Vraag blijft wat er met De Wetering gebeurt, gelet op de financiële problemen van de Gemeente. 
Gaan alle plannen wel door? Indien dat het geval is, zullen we tijdelijk uit moeten kijken naar een andere 
huisvesting. Hier wordt nu al naar uitgezien. 
Al met al blijven we positief en met z’n allen komen we door de crisis. 
 

9. Toespraak erevoorzitter 
Helaas kon onze erevoorzitter deze avond niet aanwezig zijn. 
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Rondvraag 
- Joost vroeg of de contributie niet een beetje verhoogd zou kunnen worden met bijvoorbeeld een 
inflatiecorrectie. De voorzitter antwoordde dat het bestuur de contributie zo laag mogelijk probeert te 
houden, zodat het financieel gezien geen belemmering kan zijn lid van onze vereniging te zijn, maar indien 
nodig kan dit natuurlijk worden voorgesteld. 
- Joep vroeg of het concert van november nog doorgaat. Helaas moest dit worden gecanceld vanwege alle 
beperkende maatregelen en financiële aspecten. 
Christiane gaat met de dirigent bespreken of het nog zinvol is om de geplande extra repetities door te laten 
gaan. 
 

Met dit laatste werd de vergadering afgesloten onder dankzegging voor de toch nog grote opkomst van de 
leden in deze moeilijke tijd. 

 
Piet van den Nieuwenhuizen,  
redactie.  
 
 
*************************************************************************************** 
 

 
Dank aan de roadies die nu wegens door corona gescheiden repetities op twee verschillende locaties alles 

klaar moeten zetten voor de repetities van het harmonieorkest 
 

 
*************************************************************************************** 
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Hallo allemaal, 
In het najaar zal er weer een Rabobank 

ClubSupport Campagne zijn.  

Stichting Muziekopleiding Loon op Zand (SMOL) 

doet ook weer mee. 

De mensen die lid zijn van de Rabobank mogen van 

5 oktober tot 25 oktober aanstaande 5 stemmen 

uitbrengen, maximaal 2 op dezelfde club. Uiteraard 

vragen wij jullie om dit voor ons te doen. Ons doel 

deze keer: de aanschaf van allerlei, in verband met 

Corona extra benodigde, materialen voor de 

muziekleerlingen (denk aan muziekstandaarden, 

instrumentstandaarden, desinfectiematerialen 

etc). We kunnen nu bijvoorbeeld, ook bij projecten 

zoals voor de basisscholen, niet gezellig dicht bij 

elkaar zitten om te musiceren, samen ‘lezen’ zit er 

zo niet in, extra standaarden zijn dus nodig. Ook 

moet alles steeds zorgvuldig ontsmet worden. 

Iedereen begrijpt dat dat veel extra kosten met zich 

mee brengt. We kunnen dan ook ieder extraatje 

goed gebruiken. 

Alvast bedankt. 

Groetjes, Bernadette 



  21 
 

  MUZIEKPROJECT 2020 BASISSCHOLEN LOON OP ZAND 

  VEILIG EN LEUK, OP AFSTAND EN TOCH BIJEEN 
 

Een valse start in april 2020, of beter gezegd GEEN 
start in april 2020, want de scholen waren dicht, dus ons ‘reeds-
bijna-klaar-zijnde-qua-voorbereidingen’ muziekproject 2020 ging 
niet door. Heel erg jammer, want zowel leerlingen als docenten 
genieten hier ieder jaar weer enorm van. 
Tja, Corona …….. 

Maar….. net voor de vakantie kwam vanuit een van de basisscholen 
de vraag of we het project niet in het najaar konden realiseren voor 
de leerlingen van de groepen 5 en 6 uit het schooljaar 2019-2020. 
Uiteraard wilden wij als Muziekopleiding dat wel, dus de 
muziekdocenten werden gepolst en jawel, ook zij waren bereid en hadden tijd. Alle basisscholen wilden mee 

doen, dus weer opnieuw aan de slag, met de geldende 
maatregelen.  

Met de scholen werd overeengekomen dat het project 4 weken 
voorafgaand aan de herfstvakantie gedraaid zou worden. 

Geen grote afsluiting, dat was niet mogelijk omdat zoveel mensen 
niet in de Wetering in de Theaterzaal zouden mogen, maar een 
afsluiting per school die gefilmd zal worden en dan op de schoolsite 
voor de ouders van de deelnemende kinderen te bekijken en te 
beluisteren is. 
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Aan de slag dus. 

De eerste les gaat volgens plan. Op school worden alle te kiezen instrumenten (altsaxofoon, fluit, hoorn, 
klarinet, trombone en trompet) voorgesteld door Wendy Lagerweij en het slagwerk wordt gedemonstreerd 
door Helena van Dommelen (lid van SPE en leerling op de Blokkendoos, eveneens deelneemster aan het 

project bij de blazers) en uitgelegd door Wendy. 

De blazersleerlingen kiezen hun instrument en Ria Bertens 
deelt ze allemaal (liefst op de eerste voorkeur) in. So far so 
good. 
 

Alles ligt op maandag 27 september jl mooi klaar om op 
donderdag 1 oktober jl van start te gaan. 

Maar dan is er een persconferentie en ja hoor, plannen in de 
prullenbak en weer opnieuw bedenken hoe nu weer te werk 
te gaan. Never a dull moment, maar gelukkig zijn de mensen 
van de Muziekopleiding niet voor één gat te vangen. 

Denken, plannen, bijstellen en op 1 oktober gaan alle leerlingen gewoon aan de slag. 

De afsluiting? Niet per school, maar per leerjaar. Heel jammer, want het ingestudeerde dansje en liedje kan 
niet uitgevoerd worden. Maar ach, wie weet krijgen volgend jaar een mooie herkansing op dit gebied. Het 
filmen gaat gelukkig wel door, dus ouders kunnen alsnog hun kind zien genieten van muziek maken. 

Ook een kijkje nemen in de keuken van ons Muziekproject, dat wordt mogelijk, want op 8 oktober zal 
Langstraat Media een opname maken bij SPE en SOL. Zij spelen dan de stukken die normaal gesproken bij de 
afsluiting van het project zouden worden uitgevoerd. 
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De leerlingen van de Samenspelgroep en de leerlingen (die bij SPE en SOL meedoen) die vanuit de basisschool 
deelnemen aan het project zullen de partij van de basisschoolleerlingen spelen. SPE speelt de nummers van 
de slagwerkklassen (groepen 6 van dit jaar) en SOL speelt de nummers uit Mini Disco Highlights van Ivo 
Kouwenhoven waarbij de leerlingen van groep 7 (van dit jaar) zullen meespelen (nu vertegenwoordigt door 
de genoemde leerlingen). 
We zullen via de Sophiasite en Klankbord laten weten wanneer dit wordt uitgezonden. 

Makkelijker konden we het niet maken, leuk bleef het wel!!! 

Met dank aan al die geweldige hulpen van de woensdagavond (klaar zetten) en donderdag-vroege-ochtend 
(voor het verder klaarmaken en de desinfecterende en facilitaire handelingen tussendoor). Zonder jullie was 
het project zeker niet mogelijk. Op naar een nog fijner Muziekproject in 2021. 

Namens alle medewerkenden van de Stichting Muziekopleiding, Bernadette 
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Wij feliciteren...........  
 

Harmonieorkest:       8  okt.   Sjef Soyer, logistiek / erelid 

  13  okt.  Martin Werkman, bastrombone 
     14  okt.   Peter van Esch, trompet / bestuur 
     16  okt.   Johan Sies, slagwerk 
     17  okt.   Elly Broekhof-van Loon, strijkbas 
     21  okt.   Kristel Kalkers, klarinet 
     23  okt.   Jos Schroevers, dirigent 
     25  okt.   Nelis v.d. Hoven, erelid 
     30  okt.   Caspar de Bonth, Raad van Advies 
     31  okt.   Marty IJpelaar, niet-musicerend lid 
 

       4  nov.  Tini v.d. Nieuwenhuizen, tenorsaxofoon 
     5  nov.  Rob Rutjes, hoorn 
   10  nov.  Ad v.d. Nieuwenhuizen, niet-spelend lid 
   13  nov.  Harm Wijkhuijs, hoorn 
   14  nov.  Christiane Hoekstra-Montagne, althobo / orkestmanager 
   18  nov.  John Groeneveld, hobo 
   25  nov.  Ed Sterk, klarinet 
   30  nov.  Cis Damen, erelid 
 

SPE:   23  okt. Bart Holleman, dirigent 
 

SOL:        1  okt.  Ton van Helvert, tenorsaxofoon  
      4  okt. Manon van Wanrooij, dwarsfluit 
 

    26  nov.  Iris v.d. Made, trompet 
 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 28 

 

 

`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 
vrijdag 27 november  : 19.30uur Surpriseavond SOL en SPE, 19.30 uur 
donderdag 10 dec. : 19.00 uur SOL  Kerstconcert Venloene, 
zondag 13 december :   harmonieorkest  concert Concertzaal Tilburg 
woensdag 6 januari :  SOL en SPE  Driekoningen muziek,  
zondag 24 januari : 14.00 uur gehele vereniging  Nieuwjaarsconcert   
zaterdag 27 februari :   harmonieorkest  Blazen aan het Spui in Den Haag met  
    Harelbeke Vooruit 
zaterdag 10 april  :  harmonieorkest  Concert in Dordrecht met Dordtse Phil, met  
   repetitie vooraf 
zondag 25 april  :   harmonieorkest  concert Symphonic Cinema (Mahler- 
    project) in Concertzaal Tilburg 
donderdag 29 april  :  SOL en SPE  Afsluiting Muziekproject voor de basisscholen  
vrijdag 7 mei  :  harmonieorkest  extra tutti repetitie 
zaterdag 8 mei  :  harmonieorkest  concert  
donderdag 20 mei: :  SOL en SPE  Inhalen avondvierdaagse  
zaterdag 12 juni  :  19.30 uur SOL  Afsluitend seizoensconcert met Concordia Berkel-Enschot, 
   De Wetering  
zondag 13 juni  :  harmonieorkest  concert Symphonic Cinema (Mahler-project) 
   in Chassé Theater Breda 

 
Het doorgaan van de bovenstaande geplande concerten is natuurlijk afhankelijk van de maatregelen m.b.t corona 

 

Het volgende Klankbord verschijnt maandag 9 november 
 

Kopij binnen uiterlijk maandag 2 november 
 



 

 

KONINKLIJKE SOPHIA’S VEREENIGING O.L.V. JOS SCHROEVERS              BREDA  CHASSÉ THEATER 26 MEI 2019       



 

 

 

Bevrijdingsconcert             zondag 10 november 2019              Concertzaal Tilburg 


