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Beste lezers,  
 

Wij wensen u een goed, gezond en muzikaal 2023.  
 

Het Klankbord begint aan de 59e jaargang. We hopen ook dit jaar weer van voldoende kopij te 
worden voorzien, niet alleen  de vaste bijdragen maar ook van artikelen vanuit de leden. 
 

Deze uitgave is vrij summier aangezien er na het Kerstnummer weinig activiteiten hebben 
plaatsgevonden. 
 

De voorzitter kijkt in zijn bijdrage vooruit op het komende jaar zoals het ECWO voor het grote orkest 
en o.a. de aanwas van SOL en SPE. Een uitdaging is ook de huisvesting van de vereniging in de 
aanloop van de ‘Nieuwe Wetering’. Een ander belangrijk punt is een duurzame bestuursvorm voor 
de vereniging. 
 

Van SOL is er een artikel over de Kerstklokkenloop van 17 december jl. en van de Opleiding het hobo 
C-examen van Sandra Velthuizen.. 
 

In deze uitgave is ook het het programma van het Nieuwjaarsconcert opgenomen. Op dit concert 
zal naast SPE, SOL en het grote harmonieorkest ook een klarinetensemble uit de vereniging 
optreden. 
 

De redactie 
 

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

Graag wens ik iedereen die zich betrokken voelt bij Koninklijke Sophia’s Vereeniging de allerbeste wensen 
toe voor 2023 met veel geluk en gezondheid. Dat we er met zijn allen maar weer een mooi muzikaal jaar van 
mogen maken. Een jaar dat bol staat van de uitdagingen. De grootste muzikale uitdaging voor het grote 
orkest is uiteraard het ECWO op 5 en 6 mei in Amiens. Ons doel is om op dat concours zo goed mogelijk voor 
de dag te komen door te laten zien en vooral horen waar we muzikaal toe in staat zijn. De uiteindelijke uitslag 
hebben we niet in de hand, deze wordt bepaald door de jury. Het belangrijkste is dat we voor ons eigen 
gevoel zo goed en mooi mogelijk hebben gespeeld. De intensieve samenwerking tussen de muzikanten en 
Jos Schroevers in de aanloop naar dit ECWO moet borg staan voor een zo mogelijk nog hechtere 
samenwerking na dit concours. De reis naar Amiens en de sociale activiteiten rondom het concours zullen 
hopelijk volop bijdragen aan het versterken van de verenigingsgeest en de binding met onze supporters. 
Maar ook de voorbereidende concerten voorafgaande aan Amiens kunnen bijdragen aan de muzikale 
kwaliteit en de goede onderlinge verhoudingen. Op de planning staan thans onder andere concerten in 
Eijsden op 18 maart 2023 samen met Sainte Cécile en met het Philips Symfonie Orkest in de Concertzaal te 
Tilburg op 16 april 2023. Ook het Nieuwjaarsconcert van 22 januari 2023 staat deels in het teken van de 
voorbereiding van ECWO. Na ECWO staan nog diverse andere concerten op het programma, waaronder 
‘Symphonic Cinema’.  
 

De grootste uitdaging voor SOL en SPE is om de belangstelling voor de blaasmuziek en slagwerk levend te 
houden onder de Loonse jongeren. Door het Basisscholenproject en het BSO-muziekproject lukt dat 
bewonderenswaardig goed, hoewel het niet alleen een kwestie is van jongeren interesseren maar er ook 
voor zorgen dat zij voor langere tijd lid bij de vereniging blijven. Er zijn immers vele andere ‘verleidingen’, 
waarbij soms parten speelt dat voor het kunnen maken van muziek en gezamenlijk musiceren heel wat komt 
kijken. Daarnaast moet een en ander ook goed te combineren zijn met school.  
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Vooral de aanwas van SPE laat de laatste jaren te wensen over. Hopelijk zal vanaf dit jaar de 
belangstellingweer toenemen. Voor SOL geldt dat er naast de ‘echte’ jongeren een stabiele groep van ‘oudere 
jongeren’ is die met veel plezier meespeelt in dit orkest. De dirigenten van SOL en SPE, Hadewych van 
Leeuwen en Robin Muizer doen er in ieder geval alles aan om de sfeer er goed in te houden door zowel 
aandacht te blijven houden voor de kwaliteit van de muziek maar ook voor het gezelligheidselement. 
 
Een uitdaging waarvoor we dit jaar als gehele vereniging staan, is onze huisvesting in de aanloop naar de 
‘Nieuwe Wetering’. Wat we tijdens de verbouwingsfase nodig hebben, is niet alleen een vervangend 
repetitielokaal in een goed bereikbare plaats maar ook met voldoende ruimte voor de opslag van 
muziekinstrumenten en voor de muzieklessen. Als de ‘Nieuwe Wetering’ uiteindelijk beschikbaar is, is het 
natuurlijk van groot belang dat de repetitieruimte over een voor onze orkesten optimale akoestiek beschikt 
en dat er ook weer adequate opslagruimten en leslokalen beschikbaar zijn.  
 
Ten slotte is het ook van belang dat we dit jaar als vereniging weer een vervolgstap zetten naar een duurzame 
bestuursvorm die is berekend op de toekomst. De gedachte daarbij is om rond een in aantal beperkt maar 
krachtig en flexibel bestuur met behulp van individuele leden en commissies het werk te blijven doen dat 
komt kijken om een dynamische vereniging als Sophia te laten functioneren. Vanuit de aloude gedachte ‘vele 
handen maken werk licht’ kunnen we op deze wijze optimaal gebruik maken van de vele talenten - ook de 
niet-muzikale - die we gelukkig in onze vereniging hebben. Binnenkort komen we daar als bestuur meer 
uitgebreid op terug.     
 
Peter Essers 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de bestuurstafel 

 

De feestdagen zijn weer voorbij. Het jaar 2022 werd afgesloten met oliebollen en het 
nieuwe jaar begon met champagne. Ik wens alle lezers van het Klankbord een gelukkig, 
gezond en muzikaal 2023 toe! 
 
Het nieuwe Sophia-jaar begon al op 2 januari met de eerste repetitie van het harmonieorkest. Er 
werd al weer gerepeteerd voor het Nieuwjaarsconcert op 22 januari 2023 in de Wetering. Dit wordt 
een concert met traditionele nieuwjaarsmuziek en een paar verrassingen. Hopelijk wordt het concert 
weer net zo druk bezocht al voor de corona-jaren.  
 
Laten we er een fijn Sophia-jaar van maken met mooie concerten en veel gezelligheid. Graag tot 
ziens op 22 januari!  
 
Marije Reitsma  
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Nieuwjaarsconcert 2023   
 

 

   Zondag 22 januari  14.00 uur  De Wetering   
 

• SPE.  o.l.v.  Robin Muizer  
 

• SOL en Samenspelgroep  o.l.v.  Hadewych van Leeuwen- 

▪ Pachelbel’s Canon     arr. Ivo van Kouwenhoven 

▪ Tales from Scotland Ennio Salvere 

▪ Bella ciao  arr. Ivo van Kouwenhoven 

▪ Polar Express  Alan Silvestri 

▪ Suzan en Freek  arr. Ivo van Kouwenhoven 

▪ James Bond returns arr. Ken Dye 

▪ Wellerman  arr. Ivo van Kouwenhoven 

 

• Klarinetensemble o.l.v. Martijn Rondel 

▪ Bagatelle –  Clare Grundman 

▪ Anitras Dans,–  Edvard Hagerup Grieg, arr. Martijn Rondel 

                    Uit: Peer Gynt Suite No. 1 

▪ Look what the day brings –  Alun Cook 
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                            * * *    Pauze    * * *            

 

• Harmonieorkest  o.l.v.  Jos Schroevers 

▪ Joyride Michael Markowski 

▪ Mouvements Frénétiques, Alexandre Kosmicki 

▪ Pequeña Czarda, Pedro Iturralde 

              Solist op saxofoon  Nuno Silva  

▪ Consuela Ciscar, Ferrer Ferran  

▪ Danube Waves, Iosif Ivanivici 

▪ Auf der Jagd  Johan Strauss 

 
•  SOL  &  Harmonieorkest  o.l.v.  Jos Schroevers 

▪ Orion  Jan van der Roost 

▪ Radetzky mars Johann Strauss 
 

 

 

▪ Na afloop in foyer:   Spectacles Jazzband  
 

 

http://www.kerstplaatjes.eu/muziek/kerst.php?display=muziek/muziek39.gif
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Kerstklokkenloop 2022 
 

Zaterdag 17 december 2022, de tiende Kerstklokkenloop alweer, in Loon op Zand. Ja 
op zaterdag deze keer. Op zondag werd de finale van het WK-voetbal gespeeld, dus 
week men uit naar de dag ervoor. Gelukkig maar want op zondag ijzelde het en was 
het spekglad ’s avonds, geen fijn iets als er als deelnemer doorheen moet. 
De organisatie had beter weer geregeld, droog maar wel berekoud. 
SOL en SPE hadden er gelukkig geen last van, zij 
speelden binnen in hun ‘eigen’ Theaterzaal in 
de Wetering. Samen met Concordia en 
Middenorkest Kaatsheuvel maakten drie uur 
lang muziek, waarbij ieder een uur muziek 
maken voor zijn rekening nam. 
SOL kreeg daarbij versterking van 4 muzikanten 
van de Samenspelgroep (leerlingen leren in de 
samenspelgroep, juist, u raadt het al, samen 
muziek maken). Margot, Noor, Floor en Guus 
kwamen gezellig meedoen. En wat deden ze 
het goed. Bij het Nieuwjaarsconcert kunt u hen 
weer bewonderen, want ook dan spelen ze 
weer mee bij SOL. 
Echte kerstnummers werden afgewisseld met iets minder kerstige, maar wel bij de sfeer passende, 
nummers (zodat de bezoekers ook eens wat anders te horen kregen…). Met SPE werd het altijd 
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leuke Boomwhackers Christmas gespeeld, verder speelde SPE nog enkele mooie slagwerknummers. 
 
Het was druk in de zaal. Maar of dat alleen door onze muziek kwam of ook omdat het bij ons lekker 
warm was, wie zal het zeggen. 
 

Wij vonden het weer gezellig om zo onze Kerst te openen en ook om met onze muzikale collega’s 
met Kerst bezig te zijn. 
 

Dank aan iedereen die mee hielp en zeker dank aan onze 4 muzikale gasten van de Samenspelgroep. 
Jullie waren geweldig. 
 

Bernadette 
 
Ps. Dank aan de organisatie ook voor de tasjes met inhoud voor de 18-muzikanten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************************* 
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Zeer succesvol hobo-examen Sandra Velthuizen 
 

Maandag 19 december jl slaagde Sandra Velthuizen met geweldig mooie punten voor haar C-
examen hobo. 
Gefeliciteerd Sandra. Geniet van dit prachtige resultaat. 
 
Ook de felicitaties aan docent John Groeneveld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Sandra en docent John 
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Uit: Stadnieuws 
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
 

wordt mede financieel ondersteund door  

 
 

 

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

Harmonieorkest        1  jan.   Martijn Rondel, klarinet 
       6  jan.   Monique Emmen, altsaxofoon 
     21  jan.  Tatiana v.d. Heijde, klarinet 

  25  jan.  Letty Haen-Teurlings, erebestuur 
  28  jan.  Suzanne Limburg, klarinet 

 

          6  febr. Joep Rijnaarts, bastuba 
          7  febr. Ans Jansen, klarinet 
        13  febr. Ralph Oors, slagwerk 
        16  febr. Joost van Eekelen, basklarinet 
        22  febr. Jozef Coolegem, logistiek 
        22  febr. Frits v.d. Meulen, trompet 

      23  febr. Piet Philipsen, erelid 
      29  febr. Boris Boom, trompet 

 
SOL:      12  febr.  Hadewych van Leeuwen, dirigent 
         13  febr.  Victor Welschen, klarinet 
 

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

https://previews.123rf.com/images/abstract412/abstract4121506/abstract412150600042/41638825-kleurrijke-muzikale-noot-achtergrond.jpg
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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 
Zondag 22 januari  : gehele vereniging  Nieuwjaarsconcert, De Wetering,   14:00 uur  
 

zondag 12 februari: harmonieorkest  studiedag      10.00 - 15.00  uur 

zondag 5 maart: Opleiding Koffieconcert slagwerkers, De Wetering    10.30 uur 

zaterdag 18 maart:  harmonieorkest Concert in Eijsden met Saintee Cécile,              avond 

zondag 19 maart: Opleiding Koffieconcert blazers, De Wetering    10.30 uur 

zondag 26 maart :  SOL  Kinderconcert,  De Wetering,                       11.00 uur 
 

vrijdag 14 april: harmonieorkest  tutti repetitie       20.00 uur 

zondag 16 april:      harmonieorkest Concert  Concertzaal Tilburg     14.30 uur 
  i.s.m. Philips Symphonie Orkest 

Zaterdag en zondag  : harmonieorkest  ECWO in Amiens 
6 en 7 mei  
 

Zondag 21 mei  : SOL en SPE Kunstmarkt Optie Loon op Zand,  
 

Donderdag 25 mei : SOL en SPE Inhalen Avondvierdaagse, Wetering,    19:45 uur 
 

Zaterdag 1 juli  : SOL  Concert bij Fanfare ONS in Nieuwendijk 
 

Maandag 10 juli 2023  gehele vereniging  Klapstoelenconcert,      19:00 uur  
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Het volgende Klankbord verschijnt maandag  13  februari 

Kopij binnen uiterlijk dinsdag  7  februari 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

. 
 
 
 

Zondag  22 januari  14.00 uur 
De Wetering 
Gratis entree 

 

Nieuwjaarsconcert 
 

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


