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Beste lezers,
Nu voor nagenoeg iedereen de vakantieperiode weer achter de rug ligt, zijn de muzikale activiteiten van
Sophia’s Vereeniging weer opgestart. Alle geledingen hebben de repetities weer opgepakt en er klinken weer
mooie geluiden in de Wetering. Hopelijk heeft iedereen een mooie vakantie gehad en zijn de accu’s weer
opgeladen. Gelukkig is ook het horecagedeelte van de Wetering weer “bemand” en worden we weer
voorzien van een drankje na de repetitie.
SOL is na de vakantie opgestart met een activiteiten dag om het nieuwe muziekjaar in te luiden. Een verslag
hiervan treft u in dit Klankbord aan.
Voor het grote harmonieorkest liggen er een aantal grote uitdagingen te wachten. Projecten waar veel
afwisselende muziek voor op de lessenaar staat. Zaak is dus om, nu het weer kan, in groten getale de
repetities bij te wonen. Dit is echt noodzakelijk! Dirigent, bestuur en al jullie collega’s doen dus een dringend
beroep op jullie om de maandagavond vrij te houden en mooie muziek te komen maken in de Wetering.
Voor het volledige programma verwijzen wij naar de agenda.
In dit Klankbord kunt u de nieuwste informatie lezen over onze deelname aan de Europese
Kampioenschappen volgend jaar in Amiens, waarvoor inmiddels de loting en indeling heeft plaatsgevonden.
Felicitaties gaan uit naar twee van onze vrouwelijke collega’s die in de vakantieperiode moeder zijn
geworden.
Verder treft u de bijdrage aan van onze voorzitter en Marije doet verslag vanuit de bestuursvergadering.
Veel leesplezier gewenst.
De redactie.

***************************************************************************************
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Van de Voorzitter
Hopelijk kan iedereen weer in goede gezondheid terugkijken op een geslaagde vakantie zonder
corona- en andere perikelen. Zelf zijn we een paar dagen naar de Veluwe geweest in de buurt van
Nunspeet. Prachtige natuur met zon, water en bossen. Herten hebben we niet gezien, maar die zien
we wel weer in de Loonse en Drunens duinen. Tijdens de vakantie hebben Bernadette en ik ook een
bezoek gebracht aan de speelfilm ‘De Oogst’, waaraan, zoals bekend, een selectie van het grote orkest
van Sophia’s Vereeniging onder leiding van Jos Schroevers een muzikale bijdrage heeft geleverd. De
ons zeer bekende Josephine (Fientje) Hoogstraten speelt zelfs een (bij)rol in deze film. De muzikale
fragmenten, opgenomen in de sporthal van de Wetering, zijn weliswaar kort maar wel duidelijk te
horen. Na afloop van de film zijn we helemaal tot het einde in de bioscoop (Cinecitta in Tilburg)
blijven zitten om te kijken of Sophia’s Vereeniging wel op de aftiteling zou verschijnen. En
warempel, ons wachten werd beloond, zij het dat je goed moet uitkijken om het te kunnen lezen maar
het staat er wel degelijk! De film die speelt ten tijde van de politionele acties van het Nederlandse
leger is nogal heftig met veel geweld vooral van de zijde van de niets ontziende Raymond Westerling,
bijgenaamd de Turk, maar biedt wel een voor zover ik het kan beoordelen correct historisch beeld,
zij het dat de nadruk nogal eenzijdig op de Nederlandse kant van het verhaal is gelegd. Het perspectief
van de Indonesische verzetskant komt maar beperkt aan bod, hetgeen ook in de pers al de nodige
aandacht heeft gekregen. Voor diegenen die het complete verhaal willen lezen, raad ik van harte het
boek Revolusi aan van David van Reybrouck. Daarin staan diverse getuigenverklaringen ook
afkomstig van de Indonesische vrijheidsstrijders. Toch bijzonder dat wij aan deze film hebben kunnen
meewerken.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn we in afwachting van de persconferentie waarin hopelijk verdere
verlichtingen worden aangekondigd van de coronamaatregelen. In het bijzonder de 1,5-meter
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Maatregel zou worden afgeschaft, maar het is afwachten hoe dit precies gaat uitpakken voor de
horeca/evenementenbranche. Voor ons is dit al op korte termijn van belang. Op 2 oktober organiseren
we de huldiging van de jubilarissen van de afgelopen twee jaren. Uiteraard hopen we dat daarbij
behalve de jubilarissen en een beperkt aantal van hun familieleden ook de leden, ereleden en
erebestuursleden van Sophia bij aanwezig kunnen zijn. Verder hopen we na de huldiging een postcoronafeest te kunnen houden voor alle leden van Sophia. Ook daarvoor is het nodig dat de 1,5maatregel komt te vervallen. De maandag daarop (4 oktober) is dan het Klapstoelenconcert gepland,
bij goed weer als vanouds bij het Witte Kasteel en anders in de sporthal van de Wetering. Ik neem
aan dat voor de activiteiten die binnenshuis plaatsvinden controle nodig zal zijn van de corona-apps
met bijbehorend identiteitspapieren. We wachten de precieze voorschriften van hogerhand maar af.
Belangrijk is natuurlijk ook dat we weer op een normale wijze de repetities kunnen organiseren. Een
evenement dat wat verder weg ligt is het ABBA-concert op 6 november in de Werft te Kaatsheuvel.
i.s.m. met de ABBA-tributeband ‘ABBA Fever’, zie www.abbafever.nl. Het is de bedoeling dat we
dit grootschalige en spectaculaire concert helemaal onder eigen beheer gaan organiseren. Uiteraard
zijn we (ook) hierbij afhankelijk van allerlei veiligheids- en gezondheidsmaatregelen die worden
opgelegd door de gemeente Loon op Zand. Hierover zijn we volop in gesprek. Wij vragen graag
ieders medewerking bij de verkoop van de toegangskaarten. Voor volgend jaar staan dan voor het
grote orkest het Mahlerprogramma en uiteraard de Europese Kampioenschappen (ECWO) in Amiens
op het programma. Daaraan voorafgaand hebben we voor alle geledingen van Sophia’s Vereenging
op 23 januari 2022 het traditionele Nieuwjaarsconcert op de rol staan. Al met al een uiterst druk en
ambitieus programma, maar wat hebben we er met zijn allen lang naar uitgekeken! Hopelijk komen
die verwachtingen ook uit!
Peter Essers
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Van de bestuurstafel
De zomervakantie zit er weer op. De repetities zijn weer begonnen en gelukkig worden ze steeds beter
bezocht. Dat is ook belangrijk want er komen – sinds lange tijd – weer activiteiten aan.
Allereerst zal op zaterdag 2 oktober 2021 de huldiging van de jubilarissen van 2020 en 2021 plaatsvinden.
Dat zijn er maar liefst 16. Vanwege de coronamaatregelen is het aantal genodigden gelimiteerd. Maar dat zal
de huldigingen niet minder feestelijk maken.
Aansluitend aan de huldigingen zal er een feestavond voor alle leden van Sophia zijn. Na het afgelopen
coronajaar waarin we elkaar weinig hebben gezien willen we het nieuwe seizoen feestelijk beginnen. Op het
moment dat ik dit stukje schrijf is er nog wel het voorbehoud betreffende de versoepeling van de
coronamaatregelen. De feestavond kan alleen doorgaan indien de anderhalve-meter-maatregel wordt
losgelaten, maar daar hebben we goede hoop op. Om toch veilig te kunnen feesten maken we bij de ingang
van het feest gebruik van de CoronaCheck-app. Houd hier dus rekening mee.
Twee dagen later, op 4 oktober 2021, is er dan het Klapstoelenconcert. Deze keer niet om de vakantie in te
luiden, maar om het seizoen ook met muziek te openen. SPE, SOL en het Harmonieorkest zullen optreden.
Een goede gelegenheid om ons publiek te laten zien en horen dat we de coronatijd hebben doorstaan. De
concertkleding kan dus weer uit de kast gehaald worden.
En dan zijn we in het bestuur druk met de voorbereidingen voor het ABBA-concert op 6 november 2021.
Ralph Oors heeft een prachtig promotiefilmpje gemaakt dat al op social media circuleert. Voor dit concert
geldt nog enig voorbehoud, maar dat maakt de voorpret niet minder. Houd de datum dus vrij en zorg dat je
er op tijd bij bent als de kaartverkoop van start gaat!
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

6

7

Toch Klapstoelenconcert “Sophia’s Vereeniging” op maandag 4 oktober bij het
Witte Kasteel of De Wetering Loon op Zand.
Moesten we voor de vakantie begin juli ons klapstoelenconcert bij het Witte Kasteel door de toen geldende
coronaregels afgelasten, nu hopen we jullie op maandagavond 4 oktober te ontvangen bij het Witte Kasteel
voor het traditionele klapstoelen concert.
Een muzikaal avondje met ons opleidingsorkest, slagwerkgroep en .harmonieorkest.
Vrolijke klanken die u een leuk avondje bezorgen in de sfeerrijke, lommerrijke omgeving van het Witte
Kasteel. Traditiegetrouw neemt u uw eigenklapstoel mee naar dit concert.
We hopen natuurlijk op een mooie nazomerse avond. Mocht het door weersomstandigheden geen doorgang
vinden bij het Witte Kasteel dan wordt dit klapstoelenconcert die avond gehouden in De Wetering.
Om veilig te genieten van dit concert gebruiken wij de CoronaCheck-app bij iedereen vanaf 13 jaar.
Vergeet daarom ook niet je legitimatiebewijs mee te nemen.
Onze medewerkers vergelijken de gegevens van je legitimatiebewijs met de gegevens van je corona
toegangsbewijs. Wij verzoeken hiermee rekening te houden.
(Wel zijn we genoodzaakt de dan geldende regels omtrent corona toe te passen legitimatie / QR-code etc.)

Graag hopen we vele bezoekers op deze avond te begroeten op maandag 4 oktober, aanvang concert 19.00
uur.
Bestuur Koninklijke “Sophia’s Vereeniging”
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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 Jacques de Leeuw
* VDT Advocaten en Mediators
* Verlouw-Bouw
* Van Venrooij
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Informatie over de Europese Kampioenschappen in Amiens.
Zoals jullie allemaal weten neemt Sophia’s Vereeniging deel aan de ECWO die worden gehouden in de Franse
stad Amiens op zaterdag 21 mei en zondag 22 mei 2022. Vanwege de coronapandemie zijn deze
kampioenschappen uitgesteld in de jaren 2020 en 2021 en dus nu verplaatst naar 2022.
Aan deze kampioenschappen doen negen orkesten mee uit diverse landen van Europa. Onlangs heeft loting
plaatsgevonden en is de indeling definitief bekend geworden. Hieronder vinden jullie het deelnameschema
op zaterdag en op zondag. Sophia is dus als deelnemer 4 ingedeeld op zaterdag en speelt als voorlaatste die
dag. De concerten beginnen iedere dag om 10.00 uur. Voor ieder orkest wordt een uur en een kwartier
uitgetrokken.
Op zaterdagavond vindt er vanaf 19.00 uur een party met DJ set plaats.
De prijsuitreiking is op zondag om 16.30 uur. Daarna kunnen we weer huiswaarts.

Sophia’s Vereeniging YouTube Kanaal
Sinds kort hebben we voor onze vereniging een officieel YouTube kanaal. Daar hebben we al diverse
oude beelden bij elkaar gezet maar meer beeld is natuurlijk altijd leuker. We zouden vooral graag nog
beeld hebben van SOL en SPE. Mag recent materiaal zijn, maar ook oude beelden zijn zeker leuk.
Heb je nog beeld materiaal wat we mogen gebruiken laat het mij dan weten. Stuur de link naar me door
of stuur me de hele video.Alle materiaal is welkom op ralphoors@gmail.com

Alvast bedankt voor jullie input
Ralph Oors
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Sophia’s in actie op openingsdag van
Europees kampioenschap
Symfonisch blaasorkest Koninklijke Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand komt volgend jaar
tijdens de Europese kampioenschappen voor harmonieorkesten in actie op de openingsdag.
De Nederlandse vertegenwoordiger tijdens European Championship for Wind Orchestras is bij de loting
voor de volgorde van optreden als vierde uit de bus gekomen. Dirigent Jos Schroevers en zijn
muzikanten betreden zaterdag 21 mei het podium van de Mégacité in de Franse plaats Amiens. Voor de
derde editie van de ECWO hebben negen harmonieorkesten ingeschreven.
Het volledige programma:
Zaterdag 21 mei:
1. Uppsala Blåsarsymfoniker (Zweden);
2. The Danish Concert Band - Rødovre (Denemarken);
3. Musikkforeningen Nidarholm (Noorwegen);
4. Symfonisch blaasorkest Koninklijke Sophia’s Vereeniging (Nederland);
5. Pihalni orkester Krka/Krka Wind Orchestra (Slovenië).
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Zondag 22 mei:
1. Koninklijke Harmonie van Peer (België);
2. L’Orchestre d’Harmonie de la Ville du Havre (Frankrijk);
3. Landesjugendblasorchester Rheinland Pfalz (Duitsland);
4. Blasorchester Siebnen (Switzerland).

De eerste aflevering van het Europees kampioenschap voor harmonieorkesten vond in 2016 plaats in
TivoliVredenburg in Utrecht. Winnaar werd de Koninklijke Harmonie van Thorn. Twee jaar later won
Harmonie St. Michaël van Thorn in de Bozar in Brussel de tweede editie. Vanwege corona moest de
derde uitgave van het evenement een paar keer worden uitgesteld.
Naast een keuzeprogramma spelen alle deelnemers als verplicht werk Dance Satanique van Alexandre
Kosmicki.
Sophia’s is door KNMO afgevaardigd op grond van haar concoursprestatie in 2018. Het orkest van
dirigent Jos Schroevers behaalde toen tijdens het concours van de Overijsselse Bond van
Muziekverenigingen 95,5 punten.

Uit: Klankwijzer

**************************************************************************************
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Huldiging jubilarissen zaterdag 2 oktober
Jubilarissen 2020
65 jaar lid:

Piet v.d. Velden, ere-bestuurslid
Ad Leijtens, niet-musicerend

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

Jubilarissen 2021
85 jaar lid:

Nelis van den Hoven, erelid

40 jaar lid:

Frans van Dongen, bestuurlid

25 jaar lid:

Letty Haen, ere-bestuurslid
Manon van Bijsterveldt,
Iris Hornman
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Een regenachtige Opmaat
Op zaterdag 11 september hadden we met SOL weer een activiteiten-dag om het begin van
het nieuwe muziekjaar in te luiden. Nu hoor ik jullie denken: maar de 9e waren ze toch al
begonnen? Ja dat klopt, maar uit ervaring van eerdere jaren, is
gebleken dat het handiger is om het niet meteen het weekend
te doen voordat de scholen weer beginnen (men is nog op
vakantie of wil even rustig aan doen, voordat alles weer begint
bijv.) Henrike en Marjolein organiseerden deze dag. Dit keer
was het een fotospeurtocht door Molenwijck.
We verzamelden om 15.00 uur bij Bernadette Essers, die weer
zo lief was om haar huis open te stellen voor zo’n 20 man. Er
werden 2 groepen gemaakt en iedere groep moest een eigen
naam verzinnen. Team 1. noemde zich ‘De sollicitanten’ want
ze zitten bij SOL en ze solliciteerden naar de 1e prijs. Team 2
koos voor de naam de Solero’s, waar ook de 1e drie letters bekend voorkomen en wij natuurlijk net als die
ijsjes ‘verrukkelijk’ spelen
Ieder team kreeg een blad met uitleg, route en foto’s mee en moest de resultaten doorsturen naar een
telefoonnummer van een van de organisatoren. Het team met de meest creatieve foto’s had gewonnen.
Ook konden we bij Marjolein thuis terecht voor een spelletje spekhappen en wat lekkers. We werden daar
gastvrij opgevangen door haar echtgenoot Willem, nogmaals dank daarvoor.
De titel zegt het eigenlijk al: een regenachtige Opmaat. Nee droog was het zeker niet die dag, het eerste deel
van de speurtocht was dan ook nat, heel erg nat, maar daar laten wij ons niet door tegenhouden. Er waren
genoeg paraplu’s beschikbaar in huize Essers, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt en uiteraard waren
er een aantal zo slim geweest om zelf een paraplu mee te nemen. Gelukkig werd het later tijdens de tocht
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weer droog, wat uiteraard toch fijner lopen is, dan met al die regen over je heen. Over doorweekte papieren
maar niet te praten, maar hier hadden we al voorbedacht om alvast van alle opdrachten een foto te maken,
mocht het echt niet meer leesbaar zijn, dan hadden we nog een back-up.
Om 17.00u waren weer terug op het vertrekpunt, waar we de prijsuitslag kregen en we genoten van een
heerlijk frietje en een snack naar keuze. Team 1 had gewonnen en alle teamleden van dat team, mocht naar
huis met een snoepzak en ook de wisselbeker werd in ontvangst genomen, die staat nu thuis te pronken bij
een van de jongste leden van dat team.
Het was weer een gezellige dag, met dank aan Henrike en Marjolein voor het organiseren.
De muzikale groetjes,
Iris Hornman

15

Agenda repetities en concerten nieuwe seizoen
4 oktober
zondag 26 september
maandag 1 november
vrijdag 5 november
zaterdag 6 november
vrijdag 19 november
zondag 21 november
zondag 28 november
vrijdag 10 december
zaterdag 11 december
zondag 12 december

Klapstoelenconcert orkest/SOL/SPE Witte Kasteel/Wetering
alle hout extra repetitie
Wetering of Blokkendoos
10:00-12:30 uur
hele orkest repetitie
Wetering enige repetitie met ABBA-band uur
soundcheck ABBA-concert
Werft
20:00-22:30 uur
ABBA-concert
Werft 20:00 uur, nog onder voorbehoud
alle koper extra repetitie
Wetering of Blokkendoos
20:00 uur uur
alle hout extra repetitie
Wetering of Blokkendoos
10:00-12:30 uur
hele orkest studiedag
OLV Breda 10:00-16:00 workshops ochtend
tutti repetitie middag
hele orkest concert ABBA
Werft alternatief als 5-6 november niet
doorgaat, tijd onbekend
hele orkest concert ABBA
Werft, alternatief als 5-6 november niet
doorgaat, tijd onbekend
hele orkest concert ABBA
Werft, alternatief als 5-6 november niet
doorgaat, tijd onbekend

zondag 23 januari

Nieuwjaarsconcert

Wetering

14.00 uur

zondag 13 februari

alle hout extra repetitie

Wetering of Blokkendoos

10:00-12:30 uur

zondag 13 februari

alle koper extra repetitie

Wetering of Blokkendoos

13:00-15:30 uur

maandag 28 februari

geen repetitie carnaval
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zondag 6 maart

hele orkest extra repetitiedag

Wetering

10:00-15:00 uur

zaterdag 19 maart

Concert Nieuwe Kerk Den Haag hele programma ECWO

20:00 uur

zondag 3 april

hele orkest extra repetitiedag

Wetering

10:00-15:00

zaterdag 9 april

Concert Concertzaal Tilburg

Mahler Symphonic Cinema 20:00 uur

zondag 24 april

hele orkest extra repetitiedag

Wetering

10:00-15:00 iuur

zondag 15 mei

Concert Concertzaal Tilburg

programma ECWO

14:30 (?) uur

zaterdag 21 mei

Concert Amiens ECWO

zondag 26 juni

Concert Chassé Theater Breda

Mahler (Symphonic Cinema 14:30 (?) uur

*************************************************************
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Wij feliciteren..........
Klarinettiste Madeleine den Braven
en Hans met de geboorte van hun
dochter.
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Wij feliciteren…………
Trompettiste Chantal Remie en Ralph met de geboorte van hun tweeling.
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Wij feliciteren..........
Harmonieorkest

SPE:

1 sept.
5 sept.
6 sept.
8 sept.
10 sept.
13 sept.
14 sept.
18 sept.
23 sept.

Heske van Esch, baritonsaxofoon
Floor van Duijsen-Hermans, fagot
Maike Vuijsters, tuba
Nicole van Weel, altsaxofoon
Bastien Vievermans, hoorn
Maikel v.d. Velden, Lid van Verdienste
Saskia Wilms-de Wild, klarinet
Manisha Pankow, klarinet
Manon van Bijsterveldt, dwarsfluit

8 okt.
13 okt.
14 okt.
16 okt.
17 okt.
21 okt.
23 okt.
25 okt.
30 okt.
31 okt.

Sjef Soyer, logistiek / erelid
Martin Werkman, bastrombone
Peter van Esch, trompet / bestuur
Johan Sies, slagwerk
Elly Broekhof-van Loon, strijkbas
Kristel Kalkers, klarinet
Jos Schroevers, dirigent
Nelis v.d. Hoven, erelid
Caspar de Bonth, Raad van Advies
Marty IJpelaar, niet-musicerend lid

23 okt.

Bart Holleman, dirigent
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Wij feliciteren...........
SOL:

7 sept.
8 sept.

Marjolein Ligtenberg-Essers, hobo
Nicole van Weel, baritonsaxofoon

1 okt.
4 okt.

Ton van Helvert, tenorsaxofoon
Manon van Wanrooij, dwarsfluit

maandag 4 oktober 19.00 uur

Klapstoelenconcert
Bij goed weer bij Het Witte Kasteel
Bij slecht weer in De Wetering
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AGENDA
Zaterdag 2 oktober

19.00 uur : Huldiging jubilarissen van 2020 en 2021

Maandag 4 oktober

: gehele vereniging Klapstoelenconcert

Zaterdag 6 november

: harmonieorkest ABBA-concert

Vrijdag 26 november

: SOL en SPE Surpriseavond

Zondag 19 december

: SOL en SPE Kerstklokkenloop

Donderdag 6 januari

: SOL en SPE Driekoningenblazen

Zondag 23 januari

14.00 uur : gehele vereniging Nieuwjaarsconcert

Zaterdag 19 maart

20.00 uur : harmonieorkest Concert in de Nieuwe Kerk in Den Haag
i.s.m. Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke

Zaterdag 26 maart
Zaterdag 9 april
Donderdag 21 april
Zondag 15 mei
Zaterdag 21 mei

: SOL Driedorpenconcert in De Moer
20.00 uur : harmonieorkest concert Symphonic Cinema (Mahler-project)
in Concertzaal Tilburg
: SOL en SPE afsluiting muziekproject voor de basisscholen
14.30 uur ? : harmonieorkest concert in Concertzaal Tilburg
: harmonieorkest ECWO-concours in Amiens

22

Donderdag 2 juni

: SOL en SPE inhalen avondvierdaagse

Zaterdag 25 juni

19.30 uur : SOL en SPE Concert i.s.m. Concordia Berkel-Enschot in
De Wetering

Zondag 26 juni

????

Maandag 18 juli

: harmonieorkest concert Symphonic Cinema (Mahler-project)
in Chassé Theater Breda
: gehele vereniging Klapstoelenconcert

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

Het volgende Klankbord verschijnt maandag 13 oktober
Kopij binnen uiterlijk dinsdag 5 oktober

*********************************************************
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1986 Concert in De Leest te Waalwijk o.l.v. Jan Cober

1964 100-jarig bestaan. Gehele vereniging op de kiosk te Loon op Zand

