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Beste lezers,  
 

Voorzitter Peter Essers kijkt i.v.m. de situatie in Oekraïne in zijn bijdrage terug naar 2014. In dat 
jaar werd het 150-jarig bestaan gevierd met o.a. een concert in het Eftelingtheater samen met 
Smolny koor uit Sint Petersburg. Bij dit concert was de komst van koningin Maxima bevestigd. Ook 
was er een concert gepland in de Eerste Kamer door het Smolny Koor. Het was echter ook het jaar 
van de bezetting van de Krim. Door de betreffende instanties werd toentertijd de afweging 
gemaakt dat ondanks de deelname van het Smolny Koor beide concerten konden doorgaan zoals u 
kunt lezen in het artikel.  
 

Op maandag 11 april zal om 21.30 uur de algemene ledenvergadering worden gehouden. Hierbij 
zijn alle leden uitgenodigd. 
 

Van Bernadette is er een artikel waarin wordt vooruitgekeken op het Driedorpenconcert van Sol 
en op de koffieconcerten van de Opleiding. 
 

Er is een verslag van Piet van den Nieuwenhuizen over de ingelaste zoomvergadering van de  
orkestcommissie. 
 

Van onze secretaris Marije Reitsma is er de vaste rubriek Van de bestuurstafel.  
  

Verder is er een artikel uit Klankwijzer: Speel mee met Symphonic Mob 
 

De redactie.   
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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Van de Voorzitter 
 

De coronacrisis is nog niet voorbij of de volgende tragedie dient zich weer aan: de oorlog in de Oekraïne. 
Elke dag weer zien we de beelden van mensen die huis en haard op stel en sprong moeten verlaten. Zonder 
enig ontzag voor burgers en cultureel erfgoed worden steden gebombardeerd, onschuldige levens kapot 
gemaakt. En zoals altijd, zijn de meest kwetsbaren in de samenleving de dupe. We hopen allemaal dat de 
rede weer de overhand krijgt en er uiteindelijk een begin van een oplossing zal worden gevonden, hoewel 
deze nooit het aangedane leed en de aangebrachte schade zal kunnen wegnemen. 
 

Voor Sophia’s Vereeniging heeft deze oorlog tot gevolg gehad dat we het met zoveel zorg samengestelde 
muziekprogramma van het grote orkest hebben moeten aanpassen. Ofschoon de Alexander Nevsky cantate 
van Sergei Prokofiev ziet op krijgsgebeurtenissen uit de 13e eeuw en in 1939 was gecomponeerd ten 
behoeve van Sergei Eisensteins film uit 1938 ‘Alexander Nevsky’ en als zodanig geen enkele verband heeft 
met de Russische inval in de Oekraïne, zal het voor iedereen duidelijk zijn dat het nu niet op zijn plaats zou 
zijn om dit stuk, dat de Russische heldhaftigheid voorop stelt, te gaan uitvoeren, hoezeer het ook prachtige 
muziek is. Politiek en cultuur moet je zoveel mogelijk scheiden, maar in een geval als dit kun je dat niet 
volhouden.  
 

Deze afweging is overigens niet nieuw voor Sophia’s Vereeniging. In 2014 bestond de vereniging 150 jaar. 
Ter gelegenheid daarvan had koningin Máxima  onze uitnodiging aanvaard om op 22 mei 2014 een bezoek 
aan het Eftelingtheater te brengen, waarbij alle geledingen van Sophia zich in een prachtige muzikale show 
zouden presenteren. Voor dit concert hadden we ook het Smolnykoor uit Sint-Petersburg uitgenodigd. Met 
dit koor hadden we kennis gemaakt in het kader van de concertreis naar Sint-Petersburg in 2007. Behalve 
een optreden in het Eftelingtheater was het koor ook uitgenodigd voor een lunchconcert in de Eerste 
Kamer op 20 mei 2014, een optreden in de Concertzaal in Tilburg, op 21 mei 2014 waarin samen met het 
 
 



 3 
 
grote orkest van Sophia’s Vereeniging onder andere de Carmina Burana op het programma stond en een 
concert op 24 mei in De Wetering waarin een gezamenlijke uitvoering van de Alexander Nevsky cantate 
werd gegeven.  
 

De voorbereidingen voor dit jubileumjaar waren uiteraard al ver voor 2014 begonnen. In het najaar van 
2013 kregen we de bevestiging van het voorgenomen bezoek van koningin Máxima, terwijl ook de komst 
van het Smolnykoor was bevestigd. Niets zou een fantastische viering van ons 150-jarig jubileum meer in de 
weg staan. Maar toen leek het noodlot toe te slaan. In februari-maart 2014 werd het Oekraïense 
schiereiland de Krim door Rusland geannexeerd. Uiteraard ontstond daar veel politieke commotie over. 
Ook toen werden er sancties afgekondigd tegen Rusland. Ofschoon Sophia’s Vereenging natuurlijk slechts 
een te verwaarlozen speler in dit wereldgebeuren is, drong zich toch bij ons de vraag op welke gevolgen 
deze inval zou hebben voor het voorgenomen bezoek van koningin Máxima in combinatie met de komst 
van het Russische Smolnykoor. Daar kwam dan nog eens de vraag bij hoe de Eerste Kamer zou reageren op 
een concert van een Russisch koor in de oude vergaderzaal van die Eerste Kamer. De schrik sloeg ons om 
het hart. Gelukkig vond het presidium van de Kamer dat kunst en politiek gescheiden moesten blijven en 
kon het geplande optreden doorgaan. Ook van de zijde van het Koninklijk Huis werd geen bezwaar geuit. 
Daardoor kon de viering van het 150-jarig bestaan met fantastische onvergetelijke optredens in de Kamer, 
de Tilburgse Concertzaal, het Eftelingtheater en De Wetering doorgaan.  
Dat dit ook heel anders had kunnen zijn, bleek twee maanden later toen op 17 juli 2014  de MH17 in het 
luchtruim boven Oekraïens grondgebied door een luchtdoelraket werd neergehaald met 298 doden als 
gevolg. Of daarna ook nog kunst en muziek los van elkaar zouden zijn gezien, valt zwaar te betwijfelen.   
 

Peter Essers    
 

*************************************************************************************** 
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Van de bestuurstafel 
 

Het harmonieorkest was al een aantal weken begonnen met het repeteren van het programma 
voor de concerten op 15 mei in de concertzaal Tilburg en op 26 juni in Den Haag. Voor dit concert 
was onder andere de Alexander Nevsky Cantate van Sergei Prokofiev uitgekozen. Een Russisch 
oorlogsstuk met groot koor. Een fantastisch stuk, totdat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne 
uitbrak. Opeens voelde het toch niet meer zo goed om een dergelijk stuk uit te voeren. In overleg 
met dirigent Jos en de orkestcommissie is besloten om dit stuk te vervangen. Er is gekozen voor 
het tromboneconcert T-bone Concerto van Johan de Meij. De solist wordt Tim Ouwejan. Een nog 
jong maar zeer groot talent. Tim heeft al meerdere (internationale) prijzen in de wacht gesleept. 
Recent is hij solotrombonist van het Radio Philharmonisch Orkest geworden en is hij toegelaten 
tot de orkest academie van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. We kijken er dan ook naar uit 
om met hem te mogen samenwerken. Houdt u de data 15 mei en/of 26 juni vrij om te komen 
luisteren? 
 

De algemene ledenvergadering is gepland voor maandag 11 april 2022 om 21.30 uur. Alle leden 
van Sophia ontvangen binnenkort een uitnodiging voor deze vergadering.  
 

Tot zover weer een aantal punten van de bestuurstafel. Mocht u vragen of opmerkingen hebben  
dan kunt u altijd terecht bij een van onze bestuursleden. 
 

Marije Reitsma 

 
* * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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Uit de orkestcommissie. 
 

Op zaterdag 5 maart heeft de orkestcommissie op uitnodiging van de voorzitter Peter Essers een 
ingelaste zoom vergadering gehouden naar aanleiding van de programmering van het muziekstuk 
van Alexander Nevsky voor de komende twee concerten. 
Nu Rusland Oekraïne is binnengevallen en de oorlog daar hevig woedt, lijkt het niet gepast om dat 
werk van de Russische componist Prokofjev over de militaire overwinning van Russische Prins 
Alexander Nevsky uit te gaan voeren en zal een programmawijziging moeten plaatsvinden. 
Jos Schroevers heeft enkele alternatieve voorgesteld en hierover kon de orkestcommissie zich 
uitspreken. 
Voorstellen van Jos waren twee stukken met een trombone solist te weten T-Bone concerto en 
Two Bone concerto, beide van de componist Johan de Meij. Deze stukken spreken volgens Jos aan 
bij een breed publiek, mede vanwege de inzet van een solist. 
Als solist heeft Jos benaderd Tim Ouwejan, een van de meest veelbelovende trombonisten in de 
wereld. Voor het Two Bone concert is als tweede solist benaderd Jörgen van Rijen, niet onbekend, 
maar die was beide concertdatums bezet. Blijft dus over het T-Bone concerto met als solist Tim 
Ouwejan. 
Uit de rondvraag onder de orkestcommissie leden bleek dat iedereen het T-bone concerto een 
goed stuk vond, mede ook vanwege het feit dat alle geledingen in het orkest voldoende 
uitdagingen hierin kunnen vinden. Het is wel jammer dat Jörgen van Rijen beide concertdatums 
bezet is.  
Op de vraag of onze bezetting hiervoor geschikt is zei Jos  dat extra muzikanten niet nodig zijn, 
behoudens harp en naar slagwerk moet gekeken worden. Het stuk kan ook snel op de lessenaar 
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liggen. 
Over de keuze van het 2e stuk is daarna overleg gevoerd. Candide viel al snel af o.a. vanwege de 
korte duur van dit stuk, waardoor het geen volwaardig concert zou worden. Dit stuk kunnen we 
beter bewaren voor het Klapstoelenconcert. 
Uiteindelijk is de orkestcommissie toch uitgekomen bij de 2e symfonie van Mahler waaraan we al 
geruime tijd hebben gewerkt en dit stuk mogelijk in de toekomst nog op de lessenaar komt bij het 
Cinema Project. 
Gesplitste repetities van koper en hout op de maandagavond staan al ingepland. 
Voor de muzikanten is deze keuze ook beter ten opzichte van twee compleet nieuwe stukken. 
 

De voorzitter merkte nog op dat er met de organisatie van het Cinema Project moet worden 
gepraat over het vervolg hiervan. We hebben contractuele verplichtingen. Het bestuur geeft er 
wel de voorkeur aan om volgend jaar naar ECWO te gaan, eventueel in combinatie met een 
concertreis. 
 

Het programma voor de komende twee concerten wordt dus: 
 

- T-Bone concerto van Johan de Meij met als solist Tim Ouwejan                            25 minuten 
- 1e deel uit de 2e symfonie van Gustav Mahler.               20 minuten 

 

Piet van den Nieuwenhuizen, redactie. 
 

  
******************************************************************************** 
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Ledenvergadering 
Op maandag 11 april zal de repetitie worden ingekort om hierna om 21.30 uur de algemene 
jaarvergadering te houden. Alle leden zijn hierbij uitgenodigd.  
. 
 

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

Jubilarissen 2022 

Hieronder vindt u de jubilarissen van 2022. Wanneer de huldiging van deze jubilarissen zal 
plaatsvinden wordt nog bekend gemaakt. 
 
 50 jaar lid: Ton Bon 
 

 25 jaar lid: Ton van Helvert 

   Marjolein de Jongh 

   Rob v.d. Made  

   Dennis IJseldijk 
 

 12½ jaar lid: Ron van Doesburg 

   Marije Reitsma 

   Ed Sterk 

   Theo Sterk 
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Onderweg naar normaal. 
Het begint er op te lijken. Bijna alle maatregelen zijn vervallen, alleen nog steeds het testen en 
de -als gevolg ervan- daarbij behorende isolatie (mocht het positief, dus negatief uitvallen). 
Helaas is daardoor de orkestmotor nog steeds niet storingsvrij. Het is met horten en stoten. 
Toch proberen we ons voor te bereiden op een aantal optredens. Te beginnen met HET 
DRIEDORPENCONCERT in De Moer (Moaske) op zaterdag 26 maart aanstaande vanaf 19.30 uur. 
Ooit begonnen (in 2004) met een optreden van het Middenorkest met Concordia. Stilaan groeide de 
gedachte het gezamenlijk optreden gemeentebreed te doen. Nu is het een Driedorpenconcert geworden.  
 

Met op 26 maart: 
Sol voor Loon op Zand (volgende keer -2024- Muziekvereniging Concordia) 
Middenorkest Harmonie Kaatsheuvel voor Kaatsheuvel (volgende keer Gehandicaptendrumband Prins 
Maurits) en St. Joachim De Moer. 
 

Wordt vast een mooi muziekavondje met als gezamenlijke afsluiting Brabant. 
SOL speelt meteen om 19.30 uur de volgende stukken: 

- Best of Beethoven 
- Bohemian Rhapsody 
- Chester’s Chase 
- Disney’s Magical Marches 
- Jupiter Hymn 
- Manic Metronome 
- Music from Frozen 

 

Voor elk wat wils dus. 
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Verder staan er twee koffieconcerten op de rol. Op zondag 20 maart aanstaande in de Wetering: de 
blazersleerlingen en de samenspeelgroep van SMOL en op zondag 27 maart aanstaande, ook in de 
Wetering, de slagwerkleerlingen en SPE. De koffieconcerten beginnen steeds om 10.00 uur. 
 

De week na het slagwerkkoffieconcert begint het Muziekproject van de Basisscholen. Eerst op 31 maart een 
Introductieles op school (gegeven door Juan Manrique, juist ja van de altsaxen; hij is ook nog opgeleid tot 
docent muziek). De blazersleerlingen (groep 6) kiezen die dag het instrument waar ze vervolgens drie 
weken les op krijgen in kleine groepjes in de Wetering. Het project wordt in de laatste les afgesloten met 
een concert. Dit wordt gefilmd, vervolgens door Ralph Oors bewerkt en dan via school naar de betreffende 
ouders en leerlingen gestuurd. 
De leerlingen van groep 5 krijgen uitleg over slagwerk en krijgen vervolgens 3 weken lang de kans te 
experimenteren met slagwerkinstrumenten. 
 

Voor de rest van het jaar hebben we ook nog genoeg te doen: 
- Zondag 22 mei speelt SOL op de kunstmarkt bij het Witte Kasteel van 11.00 uur tot 12.00 uur 
- Donderdag 2 juni worden de wandelaars van de Avondvierdaagse ingehaald 
- Zaterdag 25 juni is er een concert met het opleidingsorkest van Berkel-Enschot in de Wetering 

vanaf 19.30 uur 
- Zondag 10 juli is het muzikaal feesten. Het interactieve Kinderconcert met muziek en acteurs in de 

Wetering vanaf 11.00 uur 
- We sluiten af met het Klapstoelenconcert op 18 juli. 

 

Je ziet het: genoeg te doen en nu maar hopen dat we weer snel op volle sterkte kunnen repeteren. 
 

Ik zie je graag bij een van onze optredens.  
Groetjes namens SOL, Bernadette 
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Speel mee met Symphonic Mob! 
 

Philharmonie zuidnederland introduceert in juni 2022 de Symphonic Mob. Een spectaculair concept 

dat professionals en amateurs met elkaar verbindt om samen te musiceren voor een breed publiek. 

Per uitvoering kunnen 250 (!) amateurmuzikanten meedoen. In Duitsland is deze grootschalige 

formule al jaren een groot succes. Duncan Ward, de nieuwe chef-dirigent, neemt de muzikale leiding 

van deze laagdrempelige vorm van samenwerking op zich. 
 

De eerste editie van de Symphonic Mob vindt plaats in het weekend van 18 en 19 juni. Op zaterdag om 13.00 

uur in de Piazza in Eindhoven en op zondagochtend vanaf 11.00 uur in winkelcentrum Entre Deux in 

Maastricht. Aan beide uitvoeringen kunnen maximaal 250 muzikanten deelnemen. 
 

Speerpunten 

Talentontwikkeling, zichtbaarheid in de regio, participatie van lokale (amateur)musici; het zijn speerpunten 

die al jaren een belangrijk onderdeel uitmaken van het beleid van philharmonie zuidnederland. Deze punten 

kwamen al grotendeels samen in de succesvolle HaFa-concerten die het orkest in samenwerking met 

harmonie- en fanfareverenigingen uit de regio Limburg en Brabant organiseerde. Toen Stefan Rosu, 

intendant van philharmonie zuidnederland, bij het Deutsches Symphonie-Orchester Berlin de Symphonic 

Mob ontdekte, wist hij direct dat hij een opvolger voor de HaFa-concerten had gevonden die nog meer 

tegemoetkomt aan de speerpunten van het orkest. “Nog meer muziekverenigingen en amateurmusici zullen 

op deze manier de mogelijkheid krijgen om samen te werken en muziek te maken met de professionele 

musici van philharmonie zuidnederland”, zegt Rosu. “Dit project mondt uit in één groots muzikaal 

evenement. Het vindt niet alleen plaats in de beslotenheid van de repetitieruimte, maar wordt op een ludieke 

wijze in de openbare ruimte gepresenteerd, mét publiek. Daarmee maken wij zichtbaar wat een professioneel 

orkest kan betekenen voor de muziekcultuur van een regio, hoe muziek leeft en verbindt. Daarbij staat 
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voorop het plezier hebben in het samen 

musiceren en speelt niveau geen enkele rol.” 
 

Inschrijven 

Het idee voor de Symphonic Mob komt van het 

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin. Al sinds 

2014 biedt het orkest projecten aan waarbij 

amateurmusici uit alle geledingen tijdens zo’n 

Mob mee kunnen spelen met het orkest. Een 

mooie introductie op de Symphonic Mob is te 

vinden op de website van Klankwijzer 
                                                                                      De Symphonic Mob door het Deutsche Symphonie-Orchester 

                                                                                                           Berlin is al jaren een regelrecht succes.      Foto: Peter Adamik 

Ook verdere informatie over de voortgang van  

het project is op de site te vinden, net als de bladmuziek voor de muzikanten om thuis in te studeren. Deze 

partijen zijn er op verschillende niveaus. De muzikanten worden in aanloop naar de Symphonic Mob 

gecoacht door musici van het orkest en uiteraard vinden er gezamenlijke repetities plaats. 
 

Audrey Staaks, dwarsfluitiste en al jaren verantwoordelijk voor innovatieve producties bij de Philips 

Harmonie, is benoemd tot projectleider en fungeert als intermediair tussen orkest en de amateurmusici. Zij is 

bereikbaar via audrey.staaks@philharmoniezuidnederland.nl. 

Amateurmusici en verenigingen kunnen zich inschrijven op: 
 

www.philharmoniezuidnederland.nl/symphonicmob. 
 

Uit: Klankwijzer 

 

http://www.philharmoniezuidnederland.nl/symphonicmob
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
 

wordt mede financieel ondersteund door  

 
 

 

Stichting  Jacques  de  Leeuw 
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Wij feliciteren...........  
 

Harmonieorkest:      2  maart Patrick Janssens, Raad van Advies 

      3  maart Jack IJpelaar, niet spelend lid 
       5  maart Chantal Remie, trompet 
     10  maart Peter Essers, voorzitter 
     16 maart Philip Somers, hoorn 
     17  maart Joop v.d. Meulenreek, Raad van Advies 
     17  maart Ad Leijtens, niet-spelend lid 
     18  maart Paul Veltman, bestuur 
    19  maart Piet v.d. Velden, erebestuurslid 
    21  maart Marjolein de Jongh, klarinet 
    21  maart Jan van Esch, bestuur 
     23  maart  Jos Bataille, klarinet 
  

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

SOL:     13  maart  Bram Nieuwenhuisen, bestuur / slagwerk 
         14  maart  Amber Welschen , dwarsfluit 
    18  maart  Paul Veltman, bestuur / klarinet 
 

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

SPE:       13  april    Jinthe Engelen 
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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 
zaterdag 26 maart  : SOL   Driedorpenconcert  in De Moer 

zondag 27 maart  : slagwerkleerlingen Koffieconcert   De Wetering Grote Zaal  10.00 uur 

maandag  11 april : gehele vereniging Jaarvergadering   De Wetering   21.30 uur 

zondag 15 mei  : harmonieorkest Concert Concertzaal Tilburg     14.00 uur 
    i.s.m. Harmonie Sint Michael Thorn. 

donderdag 2 juni  :  SOL en SPE   inhalen avondvierdaagse 

zaterdag 25 juni  :  SOL en SPE     Concert i.s.m. Concordia Berkel-Enschot in 
        De Wetering  

zondag 26 juni  : harmonieorkest  Concert Concertzaal Amare Den Haag  14.30  uur 
     i.s.m. Harmonieorkest Vooruit, Harelbeke 
     ± 11.00 uur voorrepetitie 

zondag 10 juli  : SOL en SPE  Interactief Kinder-vakantie-concert, met acteurs, 
   De Wetering, gratis entree  11.00 uur 

maandag 18 juli  :  gehele vereniging   Klapstoelenconcert   
  

Het volgende Klankbord verschijnt maandag 18 april 

Kopij binnen uiterlijk dinsdag 12 april 

 



 
 

 
Abba-Tributeband A-Fever en Koninklijke Sophia’s Vereeniging o.l.v. Jos Schroevers zaterdag 6 november 2021 

 



 
 
 
 

 
Koninklijke Sophia’s Vereeniging o.l.v. Jos Schroevers zaterdag 6 november 2021 

 
 
 
 
 
 


