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Beste lezers,  
 

De februarimaand is weer aangebroken. Dit is ook de maand waarin op 18 februari 1864 onze mooie Sophia's 
Vereeniging werd opgericht. We bestaan dit jaar dus al weer 159 jaar!! Reden om  volgend jaar hieraan extra 
aandacht te besteden. 
In februari wordt ook altijd teruggeblikt op ons traditionele nieuwjaarsconcert. Dit keer is het echter al drie 
jaar geleden dat we dit konden doen in verband met de toen heersende pandemie. Maar in dit Klankbord 
kunt u weer genieten van de mooie verhalen die over dit nieuwjaarsconcert zijn geschreven. 
 
Het grote orkest is heel druk bezig met de voorbereidingen op het ECWO, de Europese kampioenschappen. 
Ook de reiscommissie is hiermee druk doende. Let op de agenda waarin alle komende repetities en concerten 
zijn vermeld.  
Het is verheugend te constateren dat, misschien mede ten gevolge van deelname aan het ECWO, ons 
ledenbestand steeds wordt uitgebreid. Het is nu zelfs zo ver dat een heel gezin bij ons orkest speelt. Het is 
de familie Boere. Moeder speelt hobo, vader speelt bariton en de twee zonen spelen respectievelijk 
trombone en klarinet. Geweldig toch! 
 

Ook vindt u een artikel uit het Brabants Dagblad onder de titel ‘Er zit nog genoeg muziek in de harmonie’ over  
harmonieën en blaasmuziek in Tilburg en omgeving.  
 

Verder treft u de gebruikelijke bijdragen aan van onze vaste leveranciers van kopij. 
 

Veel leesplezier.  
 
De redactie. 
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Van de Voorzitter 
 

Het Nieuwjaarsconcert van dit jaar was na twee jaren ‘onthouding’ als vanouds zeer succesvol met 
veel publiek en prachtige muziek. Iedereen maakt vanuit zijn of haar perspectief een dergelijk 
evenement mee. Als voorzitter heb ik een soort logboek bijgehouden. Dat geeft weer hoe ik het heb 
ervaren. 
 

Zaterdag 21 januari 19.00u. 
Op tijd naar de Wetering om de roadies en andere aanwezige muzikanten en vrijwilligers mee te 
helpen met het inrichten van de sportzaal voor het Nieuwjaarsconcert. Paar honderd stoelen voor 
muzikanten en publiek van de opslagruimtes in de Theaterzaal voor de stoelen via steekwagentjes 
naar de sportzaal brengen. Loopt vrij soepel, goede fitness training. Daarna stoelen netjes in rijen 
zetten. Overleg over het aantal stoelen dat we neer zetten. Conclusie is dat we het hierbij laten, 
maar dat we bij aanvang van het concert als er veel publiek is altijd nog stoelen kunnen bijzetten. 
Met Frans van Dongen overleggen over de volgorde van de gereserveerde plaatsen voor de 
genodigden. Na een kopje koffie en een pilsje om 21.30u weer naar huis. 
 

Zondag 22 januari 12.00u 
In de Wetering inspecteren of alles gereed is voor het ontvangen van de gasten en jubilarissen voor 
de Nieuwjaarsborrel. Geluid checken in de Theaterzaal. Sportzaal ziet er mooi uit.  
 

Om 13.00u ontvangst van de gasten (donateurs, sponsoren, burgemeester, projectleider De Nieuwe 
Wetering, ere(bestuurs)leden, jubilarissen, orkestmanagers en anderen in de Theaterzaal welkom 
heten met een feestelijk drankje (prosecco) en hapjes. Getoast op het Nieuwe Jaar.  
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Nieuwjaarstoespraak gehouden met speciale aandacht voor de plannen rondom de Wetering en 
onze zorgen over opslagruimte en vooral de akoestiek. Aantal gesprekken gevoerd met gasten, 
vooral over plannen Wetering en Sophia-programma. Na een worstenbroodje om 13.45u, samen 
met Letty Haen de al in een rij voor de sporthal wachtende bezoekers van het Nieuwjaarsconcert 
een gelukkig Nieuwjaar wensen en ze een voor een met programmaboekje binnen laten in de 
sportzaal. De belangstelling valt reuze mee. Tegenvaller is de niet werkende verwarming. Niet goed 
voor de instrumenten, muzikanten en bezoekers. 
 

Om 14.05u welkom heten van alle gasten van het Nieuwjaarsconcert en aankondiging optreden van 
SPE. Vol bewondering gekeken en geluisterd naar dapper optreden van drie slagwerkers en hun 
dirigent Robin Muizer.  
 

Om 14.15u aankondiging optreden SOL en Samenspelgroep onder leiding van Hadewych van 
Leeuwen. Tussentijds aankondiging van de te spelen nummers met toelichting met aandacht voor 
historische achtergronden bij de te spelen nummers en anekdotes. Ondanks koude zaal en af en toe 
haperende verlichting, prima optreden waar publiek volop van geniet. 
 

Om 14.45u aankondiging van klarinetensemble onder leiding van soloklarinettist Martijn Rondel. 
Publiek herkent en waardeert meteen virtuositeit van de klarinettisten en geniet met volle teugen. 
Het lijkt erop dat een nieuwe traditie is geboren. 
 

Om 15.10u aankondiging pauze. Praatje maken met een paar bezoekers gasten, waaronder 
burgemeester Hanne Van Aart. Zij heeft een jasje aangetrokken vanwege de kou maar blijft wel 
aanmerkelijk langer dan gepland. Dat waardeer ik zeer! 
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Om 15.40u aankondiging van het grote harmonieorkest onder leiding van Jos Schroevers. Tussentijd 
nummers aankondigen. Verplicht werk voor Amiens, Mouvements Frénétiques,  wordt door Jos zelf 
ingeleid. Publiek volgt dit geboeid en waardeert duidelijk het gebrachte. Daarna Pequena Czarda 
met stormachtig applaus voor onze saxofoonsolist Nuno da Silva. Bij laatste stuk, Auf der Jagd, 
slagwerker Johan Sies maakt indruk met feestelijk geweervuur tijdens de jacht.  
 

Om 16.10 gezamenlijk optreden SOL, Harmonieorkest en SPE aankondigen. Eerste gezamenlijk stuk 
Orion. Daarna dankwoord uitspreken aan de toehoorders, vrijwilligers voor het optuigen en gereed 
maken van de zaal, muzikanten, dirigenten en solist Nuno (met heerlijke flessen met inhoud). 
Concert afsluiten met traditionele Radetzky mars. 
 

17.00u Spectaculaire afsluiting met de Spectacles Jazzband onder leiding van Theo Sterk in de foyer. 
Vele mensen blijven lange tijd luisteren en swingen. Band maakt erg goede indruk. Na afloop Theo 
en Ed Sterk persoonlijk bedankt. 
 

20.30u Verlaten van de Wetering en met Bernadette en vrienden op naar restaurant pizzeria 
Aspendos om aldaar een heerlijke pizza pollo speciaal te eten. 
 

22.00u naar huis, nog even voetbal kijken (Feijenoord-Ajax) en daarna moe maar voldaan naar bed. 
 
Peter Essers 
 
 

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

Het eerste concert van 2023 is al weer geweest. Het Nieuwjaarsconcert vond plaats in een ijskoude 
sporthal waar ook nog eens tweemaal het licht uitviel. Het publiek was weer net zo talrijk als voor 
corona en er werd veel muziek gemaakt door SPE, SOL, een klarinetensemble en het 
harmonieorkest. We werden vereerd met een bezoekje van burgemeester Hanne van Aart die in 
haar winterjas naar ons concert kwam luisteren. Ondanks de kou toch een heel geslaagd concert. 
 
De volgende activiteit voor het harmonieorkest is een repetitiedag op 12 februari 2023. Er zal een 
hele dag gerepeteerd worden. In de ochtend zijn er sectierepetities met verschillende repetitoren 
en in de middag is er een gezamenlijke repetitie. De dag zal worden afgesloten met een borrel. Dat 
wordt een intensieve dag die ons hopelijk gaat helpen op de weg naar het ECWO.  
 
Degenen die de week daarna carnaval gaan vieren wens ik veel plezier. Even tijd voor wat andere 

muziekskes.      

  
Marije Reitsma  
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Nieuwjaarsconcert Sophia’s Vereeniging in steenkoude zaal 

Bij het nieuwjaarsconcert van Sophia’s Vereeniging afgelopen zondag in de Wetering 

in Loon op Zand lieten alle geledingen zich van hun beste kant zien en vooral horen. 

Daarbij lijkt het grote harmonieorkest zich goed voor te bereiden op weg naar het 

Europese Kampioenschap voor harmonieorkesten waar Sophia Nederland 

vertegenwoordigt. 

Door Jack IJpelaar 

In de aankondiging van het nieuwjaarsconcert was de verwachting al uitgesproken dat de 

Wetering vol zou lopen en die verwachting kwam uit. In een steenkoude zaal (daarover 

straks meer) werd het een geweldige muzikale middag. Na het welkomstwoord van 

voorzitter Essers opende de inmiddels erg kleine slagwerkgroep het concert met vier korte 

werken. Daarna nam het opleidingsorkest SOL onder leiding van Hadewych van Leeuwen 

plaats op het podium. SOL is een erg stabiel orkest. Ondanks dat Hadewych telkens weer 

nieuwe muzikanten krijgt om in te passen, stemt het orkest bijzonder goed. SOL speelde 

zeven lichte stukken waaronder het werk ‘James Bond Returns’. Vooral voor het gedeelte 

‘Live and let Die’, vergt het nodige van de techniek van de muzikanten. Een goede 

presentatie van SOL. 
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Klarinetensemble 

Het optreden van een klarinetensemble uit het orkest was een nieuw item tijdens dit 

nieuwjaarsconcert. Het is voortgekomen uit een intermezzo-optreden tijdens de huldiging 

van de jubilarissen. Mooi vertolking van drie werken waaronder ‘Anitras Dans’ uit de ‘Peer 

Gynt Suite’. Het is duidelijk dat dit niet de minste klarinettisten uit het orkest zijn. Wellicht 

blijft het ook niet bij deze ene keer. 

 
Waanzinnig mooi muziekstuk 

Na de pauze trapte het grote harmonieorkest onder leiding van Jos Schroevers af met het 

korte, levendige werk ‘Joyride’. Dat was een opwarmer voor het werk dat hierna op het 

programma stond: ‘Mouvements Frénétiques’. Het is het nieuwe verplichte werk dat 

Sophia moet spelen op het Europese Kampioenschap dat op 6 en 7 mei in Frankrijk 

gehouden wordt. Dirigent Schroevers gaf uitleg over het stuk en deed dat met enkele 

korte passages voor een sfeerimpressie. Het is een razend moeilijk werk dat alles vergt van 

zowel muzikanten als dirigent. Het gaat over extreme bewegingen. Het is waanzinnig, 

hectisch, panisch, en dat is omgezet in noten. Het eerste gedeelte begint nog wel jolig 

maar wordt meteen daarna al energiek en het wordt steeds onrustiger. Het tweede deel 

lijkt in het begin een tekenfilm met lichte klanken van het hout afgewisseld met dreigend 

zwaar koper. In het langzame gedeelte is een mooie solo van de althobo die even voor wat 

rust zorgt, maar in het laatste gedeelte slaat de waanzin toe met heel veel noten wat 
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uitmondt in een grote waterval van maatwisselingen en thema’s door elkaar heen. Vooral 

voor de bassen is het op het laatst erg hectisch met dan weer noten spelen voor de tel en 

dan weer net na de tel en dat in een razend tempo. Het is technisch erg moeilijk en 

daarnaast moet het dan ook nog eens doorzichtig gespeeld worden. De muziek doet de 

titel alle eer aan en het is ook een waanzinnig mooi stuk. Alhoewel het nu al fantastisch 

klinkt, wil Schroevers met enkele concerten in de komende maanden bereiken dat het nog 

transparanter en lichter gaat klinken om dan op het concours in Frankrijk vlammen en 

misschien wel een gooi te doen naar de titel. Maar voorop staat dat Sophia daar mooie 

muziek wil maken, wat de uiteindelijke uitslag ook zal zijn. 
 

Fantastische saxofonist 

Na de hectiek van het concourswerk was er ruimte voor wat lichter werk met als eerste 

‘Pequeria Czarda’ met als solist op saxofoon Nuno da Silva. Wat een fantastische muzikant! 

Geweldig gepeeld. Speels, virtuoos, beheerst, ontroerend mooi, voor een ademloos 

publiek. Het concert werd afgesloten door SOL en het grote harmonieorkest samen, met 

het werk ‘Orion’ en de traditionele Radetzkymars. In de foyer was er nog een gezellige 

nazit met muziek van de Spectacles Jazzband, waarin ook enkele muzikanten uit het 

harmonieorkest spelen. 
 

Publiek in winterjas 

De muziek was geweldig deze middag. Maar de accommodatie was belabberd. Het was 
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steenkoud in de zaal. Mensen zaten met winterjassen aan naar het concert te luisteren en 

sommigen die hun jas hadden weggehangen gingen hem zelfs tijdens het concert 

aandoen. Als klap op de vuurpijl kwam daar ook nog eens bij dat tijdens het spelen door 

SOL tot tweemaal doe het licht uitviel. De muzikanten kenden hun partij blijkbaar erg goed 

want de tweede keer speelden ze gewoon door. Klasse natuurlijk. Maar het is te gek voor 

woorden dat het nieuwjaarsconcert van een van de topverenigingen van Europa onder 

dergelijke omstandigheden plaatsvindt. 

 

Publiek klapte de handen warm 
 

Ook dirigent Schroevers richtte zich tot de in winterjas met sjaal geklede burgemeester en 

de andere vertegenwoordigers van de gemeente: “Als je een dergelijk orkest binnen je 

gemeente hebt met kwaliteiten op Europees niveau, dan verdienen die ook een 

accommodatie op niveau.” Hij kreeg veel bijval voor zijn woorden. Het publiek klapte de 

handen warm. Er is veel kritiek te horen. Het wordt tijd dat de gemeente haar beloften gaat 

waarmaken en dat er werk gemaakt wordt van een nieuw dorpshuis in Loon op Zand. 
 

Uit: De Duinkoerier 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * 
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Nieuwjaarsconcert 
 

Onze burgemeester heeft genoten van het nieuwjaars-
concert en ook een aantal mooie foto's en filmpjes gemaakt. 
Wat leuk! Dank je wel. 
 

Afgelopen zondag stond het nieuwjaarsconcert van Sophia’s 
Vereeniging in de agenda. En dat is natuurlijk een absolute 
traktatie op een koude en ijzige zondag! Voor zowel 
muzikanten als toehoorders was de temperatuur in de 

sporthal een fikse tegenvaller, zie je handen en instrument maar eens warm te houden als het 
binnen zo mogelijk kouder is dan buiten. Ontzettend slechte zaak en daarvoor kan ik niet anders 
dan excuses aanbieden aan Sophia’s 
Vereeniging en alle bezoekers.  
 

Gelukkig bleek uit de gespeelde stukken niets 
van de kou, het was van begin tot einde 
fantastisch! Allereerst gaven de SPE’ers een 
kijkje in hun talentvolle keuken. Knap gedaan! 
SOL en de Samenspelgroep lieten vervolgens 
zien en horen waarom zij warmdraaien voor 
het Harmonieorkest, veel talent aanwezig bij 
de jongere en al iets oudere jeugd. Ook zij  
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speelden een aantal mooie werken, met als persoonlijke favoriet de Suzan&Freek medley. Heel 
tof!  
  

En een gelegenheidsensemble van klarinettisten speelden een aantal topstukken en lieten horen 
hoe veelzijdig dit instrument is. Dank voor dit bijzondere optreden!  
 

Toen iedereen na de pauze weer opgewarmd was, trad het Harmonieorkest aan. Zij speelden onder 
andere het verplichte werk voor het Europees Kampioenschap in Amiens in mei en een stuk met 
een fenomenale saxofoon solist. Hele ingewikkelde stukken met heel veel noten maar wauw, hoe 
mooi!  
 

De afsluiting van het concert waren nog een tweetal stukken met alle muzikanten tezamen. Helaas 
kon ik dat net niet meer meemaken maar ik kan me helemaal inbeelden hoe de Radetzky Mars 
geklonken moet hebben.  
 

Dank voor dit fantastische concert en heel veel succes met de 
voorbereidingen voor Amiens. Het carpoolschema is gemaakt 
dus ik zie jullie daar! 
 

Hanne van Aart, burgemeester 
 

* * * 
 

Bovenstaand artikel van burgemeester Hanne van Aart is overgenomen van Facebook 
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                      SPE o.l.v. Robin Muizer                                                            SOL o.l.v. Hadewych van Leeuwen 
 

           Klarinetensemble o.l.v. Martijn Rondel                                            solist Nuno da Salva  op altsaxofoon 
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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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Een impressie van het nieuwjaarsconcert 2023 
 

Na 3 jaar eindelijk weer en wat ben ik benieuwd naar de opkomst! 
Gladde trottoirs, kou en gelet op het gemiddelde theaterbezoek, dat enorm gedaald is, waren mijn 
verwachtingen hoog gespannen. 
Wat schetst mijn verbazing, alsof er geen corona is geweest, volle bak, alle stoelen bezet en de 
tribune ook, ongeveer 500 man. 
Nu eens een concert van de andere kant, niet als muzikant  maar als toehoorder en met enige 
voorrang op een gereserveerde plaats bij de notabelen van het dorp, zoals onze burgemeester 
Hanne van Aart, de erevoorzitter Charles Verheijen en de grote sponsoren. 
Onze voorzitter Peter die inmiddels zeer geroutineerd en met de nodige humor het hele concert op 
geweldige wijze aan elkaar praatte.  
Wat heb ik en ook het publiek genoten. 
Een prachtig programma, met alle geledingen, van SPE en SOL die met een enorm enthousiasme en 
een zeer toegankelijk repertoire, zelfs in het donker onverstoord hun stukken doorspeelden, met 
als extra onderdeel voor de pauze het klarinet ensemble o.l.v. Martijn Rondel, dat met de beste 
muzikanten van Sophia prachtige stukjes speelde. 
 

In de pauze koos het publiek massaal voor warme koffie en thee i.p.v. bier, om wat op te warmen 
om daarna met jas terug te keren in de zaal want de temperatuur in de zaal was ver onder de maat! 
Dat mocht verder de pret niet drukken. 
Na de pauze kwam het groot orkest aan de beurt met het eerste verplichte concours werk wat mede 
door de uitleg van Jos de dirigent redelijk te pruimen was voor het publiek. 
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Nu ging het voor het echie en gelet op de reacties om mij heen was dat werk echt acceptabel. 
Toen Nuno met zijn solo kwam was het publiek helemaal verkocht! Men hing aan zijn lippen! 
Wat een performer!!  Fantastico 
De rest van het repertoire was luchtig, vrolijk en werd zoals dat past in de nieuwjaarstraditie 
afgesloten met de gehele musicerende Sophia club met een gezamenlijk werk Orion en natuurlijk 
de Radetzky mars. 
In opperste stemming verliet het publiek de koude sporthal om in de warme foyer een bijzonder 
geslaagd nieuwjaarsconcert af te sluiten onder de klanken van Theo en Ed Sterk’s Spectacles Jazz 
band. 
Met een glaasje gezellig napraten met vele oude maar ook nieuwe gezichten en naarmate het later 
werd en ook het aantal genuttigde glazen steeg, gingen  hier en daar ook de voetjes van de vloer. 
Het was weer als vanouds, super gezellig en 
Sophia’s traditie waardig. 
Chapeau voor de organisatie en de muzikanten! 
Ik heb genoten. 
 
Elly Broekhof  
 
 
 

 
                   Jos Schroevers geeft toelichting op werk 
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                                                                       Harmonieorkest en solist Nuno da Silva 

 
                                                               Harmonieorkest, SOL en SPE o.l.v. Jos Schroevers 
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                                                                    SOL, SPE en Harmonieorkest 

      SOL, SPE en harmonieorkest spelen Radetzky mars                            Spectacles Jazzband na afloop in foyer         
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Koffieconcerten Stichting Muziekopleiding. 
 

Natuurlijk eerst Carnaval, maar daarna gaan we door met feesten, want op zondag 5 maart 
aanstaande zullen de slagwerkleerlingen (docent Bas Mertens) van de Stichting Muziekopleiding 
Loon op Zand (SMOL) en de slagwerkgroep onder leiding van Robin Muizer vanaf 10.30 uur in de 
Theaterzaal van de Wetering fantastisch slagwerk laten horen. 
 
Twee weken later, op 19 maart,  mogen de blazersleerlingen (SMOL)  en een pianoleerling 
(pianoschool Jeanine Lamm) laten horen hoe leuk het is om muziek te maken en wat voor moois je 
allemaal kunt doen op een/ met een (blaas)instrument. Ook dit koffieconcert is in de Theaterzaal 
van de Wetering vanaf 10.30 uur. 
 
Begin je zondag dus met een heerlijk ochtendje ter ontspanning en cultuur en kom luisteren in de 
Wetering! 
 
 
Groetjes, Bernadette 
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
 

wordt mede financieel ondersteund door  

 
 

 

Stichting  Jacques  de  Leeuw 
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Stokoude verenigingen vinden zichzelf opnieuw uit, en dat is nodig ook 
 

Er zit nog genoeg muziek in de harmonie 
 

in Diessen gaat het harmonieorkest eruit met een knal. Riel moet onderdak zoeken bij Gilze. Maar 
in Moergestel trekken ze straks bij de vierdaagse nieuwe uniformen aan. Elke dorpsharmonie haar 
eigen toekomst, de een florissanter dan de ander. 
 

Tom Tacken 
 

Moergestel Lampenisten? Jawel, harmonie Prinses Juliana te Moergestel beschikte in de vorige 
eeuw over leden die niet al te muzikaal waren, maar wel steevast kwamen opdagen om in het 
donker marcherende muzikanten op weg naar een gouden bruiloftspaar bij te lichten met 
gaslampen. 
 

,,Mooie tijd was dat", glimlacht Klaas Smits, die 75 van zijn 83 levensjaren bij de hèrmenie is. Wat 
heet, hij heeft met de klarinet in de hand tal van Moergestelnaren de liefde voor het samen 
musiceren bijgebracht. Maar ook Smits ziet hoe lastig het is om de ledenaanwas op peil te houden 
en het orkest in de volle breedte bezet te houden. Juliana hoort bij de grote groep harmonieën die 
er niet meer in slagen om elke vijf jaar 'op concours' te bewijzen dat het oude niveau nog wordt 
gehaald. 
 

Toch oogt Prinses Juliana vitaal. Zondag kon het straatorkest zich na 42 jaar in nieuwe uniformen 
hijsen. ,,Sommigen vinden het maar apenpakjes", weet Klaas Smits. Zelf is hij er blij mee. Een dorp  
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zonder harmonie op straat kan hij zich immers niet voorstellen. Wie straks in Moergestel de 
wandelvierdaagse erop heeft zitten, treft aan de meet de harmonie dus fonkelnieuw aan. 
 
De ziel is eruit 
Dergelijke folklore moeten ze in Diessen echter missen. Eind vorig jaar bracht Sint Willibrordus daar 
zelfs het nieuws dat het harmonieorkest er na 125 jaar mee stopt. De slagwerkgroep trekt alleen 
verder. 
 
,,De ziel is eruit", liet voorzitter Ad Timmermans weten. ,,Je kunt elk muziekstuk wel terugbrengen 
naar het niveau van Vader Jacob, maar dat is natuurlijk niet wat de harmonieleden willen." Op 15 
april is het finale concert onder het motto 'Eruit met een knal'. Diezelfde dag klinkt vlak bij in 
Lennisheuvel het slotakkoord van Fanfare St. Arnoldus. 
 
Er zijn meer voorbeelden van harmonieën en fanfares die de pijp aan Maarten hebben moeten 
geven of hun heil verderop zijn gaan zoeken. Het orkest van Muziek & Vriendschap uit Riel heeft 
bijvoorbeeld onderdak moeten vinden bij Sint Cecilia uit Gilze. Die is nota bene met haar 
respectabele leeftijd van 216 jaar de op twee na oudste harmonie van het land. 
 
Haaren strikt Hagenaar 
Ambitie volop in Haaren, waar ze deze week vanuit Den Haag een nieuwe dirigent in de persoon van 
Hardy Li hebben binnengehaald. Met amper 35 leden wil Sint Gregorius zich handhaven binnen de 
eerste divisie. Het orkest richt daarvoor de blik tot ver buiten het dorp. ,,Wie op niveau muziek wil  
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maken, is welkom bij ons", zegt Addy Slaats, wiens vacature als voorzitter nog moet worden 
opgevuld. 
 

De Haarense jaarmarkt blijft een belangrijke bron van inkomsten, maar aan serenades in de 
buitenlucht doet Sint Gregorius allang niet meer. ,,Dat was met zo weinig leden een aanfluiting 
geworden", vertelt Slaats. Liever zoekt de harmonie binnen én buiten Haaren met pittige partituren 
het concertpodium op. Geen uniformen dus ook. Het stemmig zwart voor op toneel schaffen de 
muzikanten zelf aan. 
 

Dé uitdaging is om de jeugd aan het koper te krijgen. Bijvoorbeeld Asterius in Oisterwijk biedt 
muzieklessen op de basisscholen aan. Harmonieën moeten wel actief werven in plaatsen, zoals 
Hilvarenbeek, waar de gesubsidieerde muziekschool is vervangen door een systeem van 'rugzakjes'. 
Ouders kunnen die bij de gemeente aanvragen om muziekles bij zzp'ers te bekostigen. 
 
Laatbloeiers welkom 
Bij Sint Gregorius hebben ze een 'toonklas' ingericht voor jong talent, maar de Haarense harmonie 
gaat ook laatbloeiers verwelkomen. Daarmee heeft de Nieuwe Koninklijke Harmonie, naar eigen 
zeggen 'de leukste muziekvereniging van Tilburg', vorig jaar al een vliegende start gemaakt. Een 
groep van 55 volwassenen, die eindelijk eens een blaasinstrument wilden bespelen, ging met 
muzieknoten in de weer. Een volgende groep laatbloeiers is deze maand aangetreden. 
 

Al met al is het nostalgische beeld vervaagd van de dorpsfanfare die door de straten trekt met de 
majorettes voorop. Maar bij de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) schetst directeur 
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Martijne van Dijk een veel breder palet aan kunstparticipatie. Show- orkesten, blaaskapellen en big 
bands staan ook in het ledenbestand van de BBM, terwijl ook de senioren- en jeugdorkesten hun 
plek op menige agenda hebben verworven. De majorettes zijn gaan twirlen buiten de harmonie om. 
Die van Vlijt en Volharding in Alphen doen komend weekend zelfs mee aan de Nederlandse 
kampioenschappen in Almere. 
 

,,Wie door een trompet begeesterd is, heeft in Brabant volop keus", geeft Van Dijk de bandbreedte 
aan tussen pakweg D'Af en Toeters in Hilvarenbeek tot Sophia's Vereeniging in Loon op Zand. 
,,Dweilorkesten genoeg, maar voor symfonische arrangementen kun je op korte afstand ook 
makkelijk bij een serieus harmonieorkest of fanfare terecht." 
 
Proms en Maestro 
Ondertussen zoeken muziekverenigingen naar nieuwe uitingen voor een breed publiek. Proms- 
concerten zijn populair, net als lokale versies van Maestro, het tv-programma waarbij een 
harmonieorkest moet worden aangestuurd. Het kan niet eigentijds genoeg: muziekvereniging 
Zeelandia scoorde vorig jaar nog op een concerttour met de heavy metal van Metallica. 
 

Harde cijfers van de BBM tonen desalniettemin een terugtocht aan. In 2018 telde de bond nog 
20.741 muzikanten bij 373 aangesloten verenigingen. Dat was vier jaar later gedaald naar 18.187 
muzikanten bij 355 verenigingen. ,,Maar lang niet alle gezelschappen hebben zich aangesloten bij 
de BBM", nuanceert Van Dijk. 
 

Populair fenomeen is het projectorkest: een groep muzikanten die zich op een werk storten om 
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daarna weer nieuwe avonturen aan te gaan. Orventus heeft daarvoor Moergestel als thuisbasis 
gekozen. In Tilburg neemt L'Aventure Musicale (2012) zijn publiek dit voorjaar in Tilburg mee op een 
muzikale reis door de Amerika's. 
 

Workshops 
Stokoud zijn de meeste harmonieën. Ruim de helft in Midden-Brabant stamt uit de 19de eeuw. Maar 
hoe gaan ze hun toekomst veiligstellen? Om een antwoord op die vraag te vinden biedt de BBM 
sinds enkele jaren onder de noemer BOOST een ondersteuningsprogramma met workshops en 
adviesgesprekken aan. Gregorius in Haaren maakte er voor zijn 'heroriëntatie' al gebruik van. 
 
Muziek behoeft ondersteuning, vinden ze bij de BBM. Van vóór corona stamt het vlammend protest 
tegen het toenmalig provinciebestuur. Dat dreigde met het schrappen van de portefeuille cultuur 
ook subsidies voor de amateurkunst op de helling te zetten. 
 
Corona was vervolgens een zware tijd voor muziekgezelschappen die niet aan repeteren, laat staan 
concerteren toekwamen. Er zijn in die tijd leden voorgoed afgehaakt, maar Van Dijk ziet bij de BBM 
ook een positief effect van de lockdowns. ,,Het belang van samen muziek maken is heel duidelijk 
naar voren gekomen. Ook in Den Haag wordt daar nu meer geld voor vrijgemaakt." 
 
 
Uit: Brabants Dagblad 20 januari 2023 
 
*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V 
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KINDERCONCERT ZONDAG 26 MAART 11.00 UUR  
THEATERZAAL WETERING 

 
Een interactief kinderconcert met medewerking van SOL en acteurs op zondag 26 maart 
aanstaande in de Theaterzaal van de Wetering. 
Aanvang 11.00 uur (einde 12.00 uur)  
Geen entree. 
 

Wat gaat er gebeuren?  
Wij gaan het verloren uur zoeken. Waar is dat gebleven (de klok is die nacht een 
uur vooruit gezet). 
 

We zoeken in verleden-heden-toekomst. 
   

Kom je mee zoeken? 
Je mag verkleed komen!! We zien graag dinosauriërs, 
holenmensen, mensen uit de tijd van Mozart, 
astronauten, en natuurlijk leuke figuren uit onze eigen 

tijd. Kies maar uit. 
 
Speurneuzen kom ons helpen!!!! 
 
  ****************************************** 
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Wij feliciteren...........  
 

Harmonieorkest      6  febr. Joep Rijnaarts, bastuba 
         7  febr. Ans Jansen, klarinet 
       11  febr. Carlos Saraiva, altsaxofoon 
       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  (90 jaar) 
     29  febr. Boris Boom, trompet 
 

       2  maart Patrick Janssens, Raad van Advies 
      3  maart Jack IJpelaar, niet spelend lid 
       5  maart Chantal Remie, trompet 
    10  maart Sabine de Bode, hobo 
     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/redactie 
    23  maart Jos Bataille, klarinet 
     30 maart  Martin Treffers, bastuba 

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

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

       13  maart Bram Nieuwenhuisen, slagwerk 
14  maart, Amber Welschen, dwarsfluit 

   18  maart Paul Veltman, klarinet/bestuur  
 
 

 * * * * * 
 

Wij wensen beterschap...........  
 

- Klarinettist Gerard van Amelsvoord die vanwege elkaar opeenvolgende gezondheids-

problemen al een tijdje afwezig is. 
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                AGENDA 
zondag 12 februari: harmonieorkest  studiedag      10.00 - 15.00  uur 

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

zondag 12 maart : harmonieorkest  Tutti repetitie     10.00 – 13.00 uur 

zaterdag 18 maart:  harmonieorkest Concert in Eijsden met Sainte Cécile,          19.30uur 

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

zondag 26 maart :  SOL  Kinderconcert,  De Wetering,                       10.00 uur 
 

vrijdag 14 april: : harmonieorkest  tutti repetitie  De Wetering     20.00 uur 

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

vrijdag t./ m. zondag  : harmonieorkest  ECWO in Amiens 
5 t/m 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 
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maandag 10 juli 2023 : gehele vereniging  Klapstoelenconcert,      19:00 uur  
 

zondag 5 november:  harmonieorkest Symphonic Cinema 

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

 
 

 

Het volgende Klankbord verschijnt maandag  13  maart 

Kopij binnen uiterlijk dinsdag  7  maart 

 
 
 
 

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