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Beste lezers,  
 

Op zondag 15 mei jl. vond in de Concertzaal Tilburg het eerste concert plaats van Sophia na de 
coronatijd. Het concert werd verzorgd samen met harmonie St. Michaël uit Thorn. U leest hier 
meer over in dit Klankbord. 
 

Op zondag 26 juni zou Sophia samen met harmonie Vooruit uit Harelbeke een concert verzorgen 
in concertzaal Amare in Den Haag. Vanwege herstelwerkzaamheden in deze zaal kan dit concert 
echter niet doorgaan. 
In plaats hiervan is er nu een concert op zaterdag 25 juni in Klaaswaal i.s.m. harmonie Prinses 
Juliana uit Klaaswaal. De concertlocatie is Muziekcentrum, Industrieweg 5, Klaaswaal. Het 
programma is hetzelfde als in Tilburg. 
 

Er is ook een leuk artikel van Iris Hornman over het jaarlijkse Muziekproject voor de basisscholen 
waaraan de drie Loonse basisscholen hebben deelgenomen. 
Ook drie leerlingen die aan dit project hebben deelgenomen hebben hun ervaringen op papier 
gezet. 
 

Verder is er een artikel over het project Eldorado dat op 10, 11 en 12 juni zal plaatsvinden en waar 
de muziek verzorgd wordt door een gelegenheidsensemble van Sophia. 
 

Er zijn een twintigtal foto’s opgenomen van het concert op 15 mei in de Concertzaal. 
 

Veel leesplezier, 
De redactie. 
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Van de Voorzitter 
 

Sophia is back on Stage! Dat kunnen we wel concluderen na het prachtige Lenteconcert dat de grote 
harmonie onder leiding van Jos Schroevers op 15 mei jongstleden heeft gegeven samen met Harmonie St. 
Michaël uit Thorn onder leiding van Ivan Meylemans. De belofte van de organisatie dat ‘deze toporkesten 
garant staan voor een middag vol muzikaal vuurwerk en prachtige symfonische klanken’ werd volledig 
waargemaakt. Ondanks het stralende weer hadden vele honderden toeschouwers de weg naar de Tilburgse 
Concertzaal gevonden.  
 

Op het programma van St Michaël, dat vanwege de corona-lockdowns in de afgelopen twee jaren, nog 
steeds regerend Europees kampioen is, stond als eerste “Tiento del primer tono y batalla imperial”  van de 
Spaanse componist Cristobal Halffter. Dit is een ode aan de op 23 mei 2021 overleden componist, die kan 
worden gerekend tot een van de belangrijkste moderne Spaanse componisten. De compositie is geschreven 
voor een groot symfonieorkest en  verwijst rechtstreeks naar twee werken van het repertoire van de 
vroege Spaanse orgelmuziek. Het was een prachtige binnenkomer, die iedereen op het puntje van zijn stoel 
bracht.  
Daarna was het tijd voor de première van een door Harmonie St. Michaël verstrekte compositie-opdracht 
aan de jonge Nederlandse componist Marijn Simons (1982), die naam heeft gemaakt in de symfonische 
wereld maar nog nooit eerder voor harmonieorkest schreef. Marijn Simons is violist en componist en trad 
op met een groot aantal Nederlandse orkesten waaronder het Residentieorkest. Het premièrestuk heet 
“Symfonisch gedicht Max Havelaar”. Een boeiend stuk, dat naar mijn mening nog meer aan kracht zou 
winnen indien op de achtergrond filmbeelden uit de Max Havelaar zouden worden getoond. St. Michaël 
sloot af met de bekende “Rosenkavalier Suite” van Richard Strauss. In deze suite droomde Richard Strauss 
over de wereld van Mozart, die aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog nog zo ongeschonden en 
engelachtig leek. Al met al een prachtig optreden van St. Michael. 
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Na de pauze was het podium voor Koninklijke Sophia’s Vereeniging, met als eerste werk een deel uit een 
symfonie van Gustav Mahler: “Symfonie nr. 2”, bekend als de “ Resurrection (wederopstanding) 
Symphony” , die voor het eerst in 1895 werd uitgevoerd. Deze symfonie was een van Mahlers meest 
populaire en succesvolle werken tijdens zijn leven. Het was zijn eerste grote werk dat zijn levenslange kijk 
op de schoonheid van het hiernamaals en de wederopstanding weergeeft. Aan het begin ervan ligt een 
aparte compositie, het symfonisch gedicht “Totenfeier” (1888), gebaseerd op een gedicht van Adam 
Mickiewicz. Het is een enorme treurmars, met elementen uit het Gregoriaanse Dies Irae, afgewisseld met 
passages en koralen die verwijzen naar het geloof. De ons welbekende dirigent en arrangeur Jos van de 
Braak maakte speciaal op verzoek van Sophia’s Vereeniging een arrangement van deze compositie voor 
harmonieorkest. Het was een indrukwekkende uitvoering.  
Vervolgens liet Sophia een jonge talentvolle solist, Tim Ouwejan, de hoofdrol spelen in de compositie “ T-
bone concerto” van de beroemde Nederlandse componist Johan de Meij, die dit stuk in 1995 schreef voor 
orkest en solo trombone. Tim Ouwejan nam op virtuoze wijze de solo voor zijn rekening, daarbij prachtig 
begeleid door het grote orkest van Sophia.    
 

Tim Ouwejan studeert aan het Conservatorium van Amsterdam bij Pierre Volders, Remko de Jager en 
Jörgen van Rijen. Als orkestmusicus speelde hij in het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Radio 
Filharmonisch Orkest, het Noord Nederlands Orkest, het Orkest van het Oosten en in de koperensembles 
van Het Gelders Orkest en het Nationaal Jeugdorkest. In 2019 soleerde hij in de première van Parade voor 
trombone en brassband. Hij won onder meer de eerste prijs op de Getzen Ian Bousfield Solo Competition 
2021, het International Trombone Festival en het Princes Christina Concours. Ook ontving hij meerdere 
onderscheidingen van Classic Young Masters. Tim is een groot talent waar we ongetwijfeld in de toekomst 
nog veel meer van zullen vernemen. Getuige de staande ovatie na afloop, had ook het publiek geweldig van 
dit stuk en van deze muzikale topmiddag genoten.  
 

Peter Essers    
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Van de bestuurstafel 
 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf ben ik ontzettend aan het nagenieten van ons geweldige 
concert in de concertzaal Tilburg. Wat was het fijn om na die lange coronatijd weer in deze zaal op 
het podium te mogen zitten. En dan samen met Harmonie St. Michaël uit Thorn en onze 
fantastische solist Tim Ouwejan. Het tromboneconcert van Johan de Meij zal nog wel een paar 
dagen in mijn hoofd blijven hangen.  
 
Dat smaakte naar meer! Ik kijk gelijk weer uit naar het volgende concert. Helaas zal dat niet meer 
plaatsvinden in de concertzaal van Amare in Den Haag. Het bestuur is samen met Jos naarstig op 
zoek naar een alternatief, maar het lijkt erop dat dat gaat lukken. Zodra hierover meer bekend is 
zullen wij u hierover berichten.  
 
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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Terugblik op het concert Verrassende Ontmoetingen zondag 15 mei. 
Wat een ontlading voor de muzikanten om na een Coronaperiode van ruim twee jaar weer op het 
podium te mogen plaatsnemen van de prachtige Concertzaal Tilburg. 
Dat ook het publiek wel toe was aan een middag harmoniemuziek door twee top orkesten was af 
te leiden uit de grote opkomst. Ondanks het prachtige “zomer” -weer op deze zondag hadden 
ongeveer 450 belangstellenden de zaal grotendeels gevuld. 
De voorzitter van de stichting Verrassende Ontmoetingen heette voorafgaand aan het concert alle 
aanwezigen van harte welkom en speciaal enkele tientallen mensen uit Oekraïne die vanwege de 
oorlog uit hun land gevlucht zijn en voor dit concert waren uitgenodigd. Daarna werd een 
uitvoerige toelichting gegeven op wat ons die middag te wachten stond. Ruim aandacht werd 
besteed aan de C.V. van de orkesten en hun programma. 
 

Als eerste orkest voor de pauze trad de Harmonie St. Michaël van Thorn op. Dit prachtige orkest 
onder leiding van hun chef-dirigent Ivan Meylemans bracht de volgende drie werken ten gehore: 

- Tiento del primer tono y batalla imperial van de componist Cristóbal Halffter. 
- Max Havelaar, symfonisch gedicht van de componist Marijn Simons. (Wereldpremière). 
- Rosenkavalier Suite van de componist Richard Strauss. 

Zoals van dit orkest verwacht kon worden werd het een indrukwekkende uitvoering. 
 

Na de pauze was het de beurt aan Sophia’s Vereeniging onder leiding van Jos Schroevers die ook 
een tweetal prachtige werken op het programma had staan, namelijk: 

- Symfonie no. 2, het 1e deel, van Gustav Mahler. 
- T-Bone Concerto van Johan de Meij, met als solist Tim Ouwejan. 
-  
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Deze pas 22-jarige Tim Ouwejan is een uitzonderlijk talent en dat liet hij ook horen met zijn 
uitvoering van dit tromboneconcert. Het ogenschijnlijke gemak waarmee hij de trombone 
bespeelt dwingt grote bewondering af. Zowel de mooie zachte passages als de snelle en technisch 
moeilijke delen werden door hem wonderbaarlijk mooi ten gehore gebracht. Ook compliment 
voor de mooie begeleiding door het orkest.  
Ook het 1e deel uit de 2e Symfonie van Mahler, gearrangeerd door Jos van de Braak, waarvoor het 
orkest was uitgebreid met enkele cello’s, contrabassen en harp werd gelet op de ontzettend hoge 
moeilijkheidsgraad van dit werk op een mooie wijze vertolkt. 
 

Al met al een prachtige middag waar niet alleen het publiek maar ook de muzikanten ontzettend 
van hebben genoten. Want hier doen zij het toch voor! Eindeloos studeren en gezamenlijk 
repeteren om zo een grote prestatie neer te zetten. Want zeg nou eerlijk, alleen maar oefenen en 
nooit kunnen laten horen wat je als orkest kunt presteren is toch niet leuk. Fijn dus dat het nu 
allemaal weer kan. 
Vandaar de ontlading na het concert in de foyer van de Concertzaal waar nog een tijd werd 
geborreld en nagepraat.  
Ook dank aan het bestuur, dirigent en anderen die het toch telkens mogelijk maken om voor 
goede concerten te zorgen, want neem van mij aan dat dit voor veel inspanning zorgt. Chapeau! 
  
Piet van den Nieuwenhuizen, redactie.   
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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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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Topbezetting bij 

Verrassende 

Ontmoetingen 
In de successerie Concert van de Week richt 

KNMO Klankwijzer de schijnwerper op 

concerten, presentaties en manifestaties 

met een opvallende artistieke invulling of 

een bijzondere aanleiding. In deze aflevering aandacht voor een nieuwe aflevering in de serie 

Verrassende Ontmoetingen die zondag 15 mei de toporkesten St. Michaël Thorn en Koninklijke 

Sophia’s Vereeniging Loon op Zand op het podium van de Concertzaal in Tilburg brengt. 

De een heeft de titel al binnen, de ander is erop gebrand. Harmonie St. Michaël van Thorn voegde in 

het pre-coronatijdperk de Europese titel toe aan haar imposante erelijst. Koninklijke Sophia’s 

Vereeniging uit Loon op Zand is door de KNMO aangewezen om op het volgende Europese 

kampioenschap (ECWO) Nederland te vertegenwoordigen. Als het virusspook zich gedeisd houdt, gaat 

dat in 2023 na drie jaar wachten eindelijk in de Franse stad Amiens gebeuren. 

Eerbetoon 

Maar voor het zover is ontmoeten de beide toporkesten elkaar op het podium van de Concertzaal in 

Tilburg. Daar vindt op zondag 15 mei een nieuwe aflevering van de concertserie Verrassende  
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Ontmoetingen plaats. De Thorner Geiten pakken onder leiding van Ivan Meylemans uit met Tiento del 

primer tono y batalla imperial van de Spaanse componist Cristobal Halffter. Hij was een van de 

belangrijkste exponenten van de zogeheten Generation 51. Halffter overleed op 23 mei 2021. St. 

Michaël brengt een eerbetoon aan hem. De compositie is geschreven voor een groot symfonieorkest. 

Het is een verwijzing naar twee werken uit het repertoire van de vroege Spaanse orgelmuziek: een van 

de vele Tiento’s voor orgel geschreven door Antonio de Cabazon en de Batalla Imperial van de 

Valenciaanse kathedraalorganist Juan Bautista Cabanillos. Het werk werd gemaakt in opdracht van de 

Basel Symphonie Orchestra. 
 

Première 

Harmonie St. Michaël brengt verder de première van de aan de jonge Nederlandse componist Marijn 

Simons verstrekte compositieopdracht Symfonisch gedicht Max Havelaar. Simons maakte naam in de 

symfonische wereld maar schreef nog nooit eerder voor harmonieorkest. De bedoeling van deze 

opdracht is om een ander muzikaal idioom te verkennen dan bij componisten uit de blaasmuziekwereld 

gebruikelijk is. Marijn Simons is violist en componist en trad op met een groot aantal Nederlandse 

orkesten waaronder het Residentieorkest. Tijdens het Delfts Chamber Music Festival 2004 was hij 

composer in residence. 
 

Wenen 

Harmonie St. Michaël sluit af met de Rosenkavalier Suite van Richard Strauss. In de Rosenkavalier 

Suite droomde Richard Strauss over de wereld van Mozart die aan de vooravond van de Eerste 

Wereldoorlog zo ongeschonden en engelachtig leek. Zo schilderde Strauss het Wenen van de 18e eeuw 

met zijn standen en mores, maar ook met laat-negentiende-eeuwse walsen en soms met 

superromantische orkestklanken. De Rosenkavalier was een enorm succes met als gevolg dat Strauss 

vrijwel direct een suite met een prelude en hoogtepunten van de opera samenstelde. 
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Solist 

Na de pauze gaat het doek open voor Koninklijke Sophia’s Vereeniging Loon op Zand. Dirigent Jos 

Schroevers en zijn muzikanten laten de jonge talentvolle solist Tim Ouwejan de hoofdrol spelen in 

het T-Bone Concerto van Johan de Meij. Ouwejan studeert aan het Sweelinck Conservatorium in 

Amsterdam en won onder meer eerste prijzen op de Getzen Ian Bousfield Solo Competition 2021, het 

Internationale Trombone Festival en het Prinses Christina Concours. Ook behaalde hij meerdere awards 

bij Classic Young Masters, een begeleidingstraject voor jonge muzikale talenten. 

 

Daarna brengt Sophia’s Vereeniging een deel uit de tweede symfonie van Gustav Mahler ten gehore. 

Mahler heeft lang geworsteld met dit werk. In het begin componeerde hij het symfonisch gedicht 

Totenfeier. Na montage van de orkestcompositie in zijn tweede symfonie, werd het geheel pas in juni 

1894 afgerond. Deze symfonie bestaat uit vijf delen. Uitvoeringen door een blaasorkest komen zeer 

weinig voor. Het symfonische werk Symfony no 2 is dan ook speciaal op verzoek van Sophia’s 

Vereeniging door Jos van de Braak bewerkt voor harmonieorkest. Van de Braak is klarinettist, dirigent 

en arrangeur van meer dan 130 symfonische werken. Het is de eerste keer dat zijn bewerking 

van Symfony no 2 van Mahler wordt uitgevoerd. 

Verrassende Ontmoetingen met Harmonie St. Michaël van Thorn en Koninklijke Sophia’s 

Vereeniging Loon op Zand: zondag 15 mei, 14.30 uur; Concertzaal Tilburg. 

Kaarten: klik HIER. 

Foto: Harmonie St. Michaël van Thorn speelt zondag in de serie Verrassende Ontmoetingen in Tilburg. 

Uit: Klankwijzer 
 

http://www.schouwburgconcertzaaltilburg.nl/evenementen/37390/verrassende-ontmoetingen-st-michael-van-thorn-sophia-s-vereeniging
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging  o.l.v. Jos Schroevers en solist Tim Ouwejan 
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging  o.l.v.  Jos Schroevers 

Harmonie St. Michael Thorn  o.l.v.  Ivan Meylemans 
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Muziek en theaterspektakel Eldorado 
Op 9, 10, 11 en 12 juni a.s. verzorgt een ensemble van Sophia’s Vereeniging de muzikale omlijsting 
van het muziek en theaterspektakel Eldorado. 
 

Wat is het 
Het stuk gaat over de drugscriminaliteit op Brabantse platteland. Vooral in onze provincie zijn vele 
drugslabs en aanverwante criminaliteit te vinden. Daarbij raken de boven- en onderwereld 
zodanig met elkaar verweven dat de bestrijding van deze criminaliteit lastig is. Met dit 
theaterspektakel willen een vijftal Brabantse gemeenten een groot publiek bereiken om -op soms 
hilarische wijze- te laten zien die verwevenheid tussen onder- en bovenwereld ontstaat en welke 
problemen dat met zich brengt. 
Vanwege het thema vindt de uitvoering plaats op een boerderij die tijdelijk wordt verbouwd tot 
theater. De belangrijkste rollen in het stuk zijn die van de crimineel, de boer, zijn familie en de 
overheid.  
 

Wie doen er mee 
Er is speciale gastrol voor de burgemeesters van de gemeenten waar het stuk wordt uitgevoerd. 
De burgemeesters krijgen weerwerk van een cast bestaande uit Björn van der Doelen als 
charmante boef. Björn is (zanger/gitarist en ex PSV-er) en eerder te zien geweest in De Achterkant 
van …. en bij Het Zuidelijk Toneel. Bart Klever, onder andere bekend van Flikken Maastricht en 
Toneelgroep Amsterdam, neemt de rol van de vader op zich. De moeder wordt gespeeld door 
Sarah Jonker; zij speelde in onder meer Van God Los, Adam-E.V.A., Grenslanders en bij de  
Toneelmakerij. Ronald Jorritsma en Fay Verberk, beiden net afgestudeerd, maken de cast 
compleet 
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De muziek wordt verzorgd door een gelegenheidsensemble dat in hoofdzaak bestaat uit musici 
van Sophia’s Vereeniging. Daarnaast zijn er een aantal zangers en zangeressen. 
 

Waar en wanneer 
De locatie is de Zorgboerderij Van Loon’s Hoekske, Van Haestrechtstraat 17a te Kaatsheuvel. 
 

Op donderdag 9 juni is de generale repetitie. Die is niet toegankelijk voor het publiek. Wel komen 
er ruim 200 medewerkers van de politie langs. 
 

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni starten de voorstellingen om 20.30 uur. Op zondag 12 juni is dat 
om 14.30 uur. De voorstelling duurt ongeveer 1.5 uur. 
 

Kaarten 
Voor meer informatie en het kopen van kaarten ga je naar www.eldorado2022.nl  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.eldorado2022.nl%2F&data=04%7C01%7CG.Hoekstra%40verstegenaccountants.nl%7C623a2a452ae94bc62adf08da1cc5541b%7C8a8c4ea1ceb84dd59a547a93357b4c5d%7C0%7C1%7C637853931119639233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=I7blL7FTplSJ6FP0sjKAmy6bI5BHgOooDHqnl%2FaNVas%3D&reserved=0
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
 

wordt mede financieel ondersteund door  

 
 

 

Stichting  Jacques  de  Leeuw 
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Muziekproject voor de basisscholen 2022 
Rond deze tijd van het Klankbord, kun je verwachten dat er een stuk zou komen 
over het ‘Muziekproject voor de basisscholen’, aangezien wij dit al jaren doen 
en het altijd in april plaatsvindt.  
Hoelang dit project al draait? Geen idee… ik  ben de tel kwijt geraakt, maar ik denk dat ik niet 
overdrijf wanneer ik zeg dat het zeker tegen de 20 jaar aanligt. We hebben het de eerste jaren op 
een andere manier gedaan dan dat we het nu doen, maar dit is toch wel de meest fijne manier: 
een week voordat de kinderen uit groep 5 en 6 les kwamen nemen, mochten de kinderen uit die 
laatste groep kennis maken met de blaasinstrumenten en hun keuze (een top 3) opgeven bij Ria 
Bertens, die uiteindelijk (zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de kinderen) de 
kinderen indeelde bij de instrumenten waarop zij drie weken lang op de donderdagochtend drie 
kwartier les kregen op hetzelfde instrument van een erkende muziekdocent. 
De kinderen uit groep 5 konden zich weer met veel enthousiasme uitleven op het slagwerk, zij 
kregen les van 2 erkende slagwerkdocenten.  
 

Voor de coronacrisis zat de zaal van de Wetering vol met publiek, denk je maar eens in (6 klassen, 
want 3 basisscholen, ouders ,grootouders, broertjes en zusjes….) met die crisis was dat natuurlijk 
niet mogelijk vanwege de maatregelen. Het idee ontstond om met SOL de nummers in te spelen 
als een orkestband. De kinderen speelden dan mee met deze muziek en ondertussen werd het 
gefilmd, om dit later door te kunnen sturen naar de ouders van de kinderen conform de AVG wet.  
We ervaarden dat dit beter werkte dan een volle Weteringzaal, dus werd besloten om dit zo door 
te zetten. Alle ontvangers van het optreden kunnen het op het gemak bekijken en het is  terug te 
zien wanneer men wilt. 
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Alle groepen 5 speelden mee met het nummer:  Head & Heart van Joel Corry.  Groep 6 liet zich 
horen met muziek uit de Efteling:   
 Lage Weijkens: Fata Morgana  
 Blokkendoos groep 6 A:  African Beat (ook wel bekend als ‘De Elfjesdans’) 
 Vlinderboom en Blokkendoos groep 6B : Carnaval Festival 
 

Wederom kregen wij veel enthousiaste reacties, zowel van de leerlingen als van de docenten.  
 

Dit project zou natuurlijk niet mogelijk zijn, als 
er geen hulp zou zijn. Op woensdagavond moet 
er al zoveel mogelijk klaargezet worden en op 
de laatste donderdag (de dag van het optreden) 
moet de zaal feestelijk versierd zijn, het is 
tenslotte toch een soort van feestje. Op 
donderdagochtend om 8.00 u al aanwezig zijn 
om die dingen te regelen die op woensdag nog 
niet konden, om vervolgens om 8.45 de eerste 
school te ontvangen. Daarom bij deze een 
bedankje naar:   
Ria, Sandra, Tess, Manon, Dennis, Bram, Corien 
en Bernadette. 
 

Zonder muziekdocenten is niet mogelijk om dit allemaal tot stand te brengen, daarom ook een  
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bedankje aan: Stijn (trompet docent) Wendy (klarinet docente) Jana (hoorn docente) Pieter 
(trombone docent) Elisah (fluit docente), Juan (saxofoon docent) en Niels en Roel 
(slagwerkdocenten). 
 

Tot volgend jaar!  
Iris Hornman 
 

PS 
Uiteraard een groot dank je wel aan Iris die toch maar vanuit Rotterdam komt om ons gigantisch 
ter zijde te staan en ook nog dit stuk schreef. Dikke dank je wel. Namens de rest van het team. 

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

 
Hoi, ik ben Amber en ik ga iets vertellen over het muziekproject op school. 
 

Ik vond het heel erg leuk. Eerst komen er een paar mensen naar school met allemaal verschillende 
muziekinstrumenten. Dan gaan ze iets vertellen en daarna mag je alle instrumenten uitproberen 
met de hele klas. Je schrijft op een briefje welke je de leukste drie vond, op volgorde. De week 
erna komen ze terug en hoor je met wel instrument je aan de slag mag.  
 

Daarna ga je met een klein groepje met je muziekleraar mee en ga je oefenen. Dat doe je een paar 
keer, en je sluit het af met een opvoering. Dan is het alweer afgelopen.  
 

Amber Welschen (bs de Vlinderboom) 
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Hallo, 
Ik heb voor de meivakantie 3 weken saxofoonles gehad van Juan.  
We gingen met de klas op donderdagochtend naar De Wetering. In de klas waren verschillende 
groepjes met een ander instrument.  
Bij de eerste les gingen wij kennis maken met de saxofoon. We leerden dat je zonder rietje geen 
geluid uit de saxofoon kreeg. Bij de tweede les leerden we de noten a en b. Daarmee konden we 
de bladmuziek van de Fatamorgana oefenen. Tijdens de derde les gingen we nog een paar keer 
goed oefenen en toen optreden met de andere groepjes.  
Ik vond het heel leuk om te doen!!  
 

Jinte Conrads  
(bs De Lage Weijkens) 
 

 
                                                                      * * * * * * * * 

 
Hoi, 
 

Ik ben Floor en ik ben negen jaar. 
Zelf speel ik dwarsfluit  bij juf Elisah en dat vind ik heel leuk. 
Ik zit op de Blokkendoos en daar deden we een muziekproject. 
Je mocht een instrument uitproberen en daarna mocht je een blad invullen met welke drie 
instrumenten je het liefst wilde spelen. 
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Bij het muziekproject speelde ik zelf klarinet bij juf Wendy 
Dat vond ik heel leuk. 
Heel veel vrienden en vriendinnen speelden ook dwarsfluit. 
Ze hebben gezegd dat ze het heel leuk vonden 
Ieder instrument oefende hetzelfde liedje. 
Na 3 lessen oefenen gingen we samen optreden voor de andere klas. 
Ik vond het muziekproject super leuk!  
En ik zou graag nog een keer willen! 
 
Groetjes  
Floor  
(Bs De Blokkendoos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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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 
       4  juni Harrie Haen, logistiek 
       6  juni Astrid Vorselaars, hoorn 
      7  juni Jolanda Vink, klarinet 
      9  juni Hans Bloemen, trompet 
    20  juni Kees Jansen, niet-spelend lid 
    23  juni Bernadette Essers, basklarinet 
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Wij feliciteren...........  
 

Harmonieorkest    24  juni Marjon Lankhaar, 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 
   24  mei  Arend Vuijsters, trombone 
   31  mei  Maria Vromans, klarinet 
   31  mei  Giedo Moonen, slagwerk 
 

 `    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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                AGENDA 
zondag 22mei : SOL  Concert op kunstmarkt Witte Kasteel 11.00 uur 

donderdag 2 juni  :  SOL en SPE   inhalen avondvierdaagse 

vrijdag, zaterdag     Ensemble Sophia Eldorado  Loon’s Hoekske, Van Haestrechtstraat 17 
en zondag        Kaatsheuvel 
10-11.12 juni  
  

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

zaterdag 25 juni : harmonieorkest Concert in Klaaswaal i.s.m. harmonie Prinses Juliana  
    uit Klaaswaal. Muziekcentrum, Industrieweg 5, 
    Klaaswaal.  
 

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  20  juni 

Kopij binnen uiterlijk dinsdag  14  juni 

 



 
 
 

 
 

                Concertzaal Tilburg                          Koninklijke Sophia’s Vereeniging  o.l.v.  Jos Schroevers                         15 mei 2022 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

                Concertzaal Tilburg                          Koninklijke Sophia’s Vereeniging  o.l.v.  Jos Schroevers                         15 mei 2022 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 
 

 
 
 



 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

solist Tim Ouwejan 
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