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Beste lezers,  
 

De voorzitter staat in zijn bijdrage even stil bij het 159 jaar bestaan van de vereniging. Hij blikt ook terug op 
de verdiensten van erebestuurslid Piet v.d. Velden i.v.m. zijn 95e verjaardag en van erelid Piet Philipsen i.v.m. 
zijn 90e verjaardag. 
 

Er is een verslag van de vergadering van de orkestcommissie van Piet v.d. Nieuwenhuizen.  
 
Van de komende concerten in Eijsden en Tilburg vindt u aankondiging en de programma’s. 
De kaartverkoop voor het concert in Concertzaal Tilburg is gestart. Kaarten zijn te bestellen o.a. via 
www.schouwburgconcertzaaltilburg.nl  Voor de achterban van onze vereniging is er de promotiecode PSOSV 
waardoor men 5 euro korting per kaartje krijgt.  
  
Op maandag 27 februari zijn de kinderen van openbare basisschool de Vlinderboom met een nieuw 
schoolbreed thema gestart: het orkest. Sophia’s Vereeniging is daarbij betrokken geweest door het vormen 
van een ensemble met leerlingen van de basisscholen. Er is een verslag hiervan uit De Duinkoerier van Jack 
IJpelaar. 
 

Op zondag 26 maart is er een kinderconcert dat verzorgd wordt door Sol, hierover vindt u meer informatie 
in deze uitgave. 
 

Er is ook een verslag van het koffieconcert van SPE en de slagwerkopleiding. 
 

In een artikel uit het Brabants Dagblad vindt u de perikelen omtrent de verbouwing van De Wetering. 
 

De redactie. 

 

http://www.schouwburgconcertzaaltilburg.nl/
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Van de Voorzitter 
 

Op zondag 19 februari van dit jaar bestond Koninklijke Sophia’s Vereeniging precies 159 jaar. Dat is 
een verjaardag die het waard is om bij stil te staan. Niet alleen is een dergelijk hoge leeftijd niet veel 
verenigingen gegund, we kunnen ook rustig stellen dat we nog steeds trots mogen zijn op wat onze 
vereniging te bieden heeft aan muzikale kwaliteit en aan sociale bindingskracht. Dat laatste is bij het 
meest recente Nieuwjaarsconcert weer een keer duidelijk geworden. Er was sprake van een hoge 
opkomst en een publiek dat zeer te spreken was over het hoge muzikale niveau van het door alle 
geledingen van Sophia’s Vereeniging gebrachte gevarieerde programma. En ofschoon de tijdsgeest 
die is gericht op meer individualisme ook Sophia’s Vereeniging niet onaangeroerd heeft gelaten, 
kunnen we toch nog altijd wel spreken van een echte verenigingsgeest. Natuurlijk, zeker bij het 
grote orkest is al lang geen sprake meer van een dorpsorkest waarvan meer dan 90% van de 
muzikanten van Loon op Zand  afkomstig zijn en die elkaar hun hele leven kennen, maar als het er 
echt op aan komt, is wel degelijk sprake van een stevige sociale band tussen de leden die vooral tot 
uitdrukking komt bij belangrijke momenten, zowel vreugdevolle als verdrietige. Het bereiken van 
die hoge leeftijd is alleen maar mogelijk door de inzet van alle leden, dirigenten, bestuursleden, 
vrijwilligers waaronder onze onmisbare roadies, sponsoren en donateurs en natuurlijk onze 
supporters, nu, in de toekomst en in het verleden. Dit is niet de plaats voor een uitgebreide 
terugblik, maar ik wil toch graag dit voorwoord benutten om twee van onze zeer trouwe leden die 
onlangs dan wel zeer binnenkort eveneens hun verjaardag vieren en net als Sophia een hoge leeftijd 
hebben bereikt en nog steeds zeer vitaal zijn, speciaal te feliciteren en te bedanken voor hun 
jarenlange inzet voor de vereniging. Dit zijn erebestuurslid Piet van der Velden, die op  19 maart 95 
jaar wordt, en erelid Piet Philipsen, die op 23 februari 90 jaar is geworden.    
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Piet van der Velden, lid sedert 1955, is een van de oprichters (vicevoorzitter) in 1955 van de 
drumband geweest, de verre voorloper van het huidige SPE. Tevens was hij vicevoorzitter van 
Sophia’s Vereeniging en zat hij namens Sophia jarenlang in het Provinciaal Bestuur van de 
Koninklijke Nederlandse Federatie voor Muziekgezelschappen (KNFm). Hiervoor trad hij ook op als 
concourscommissaris. In het bestuur had Piet altijd een kritische rol, waardoor hij  evenwicht bracht 
binnen het bestuur. Ook was hij in 1964 een van de oprichters van het Klankbord en was hij 
begeleider van de majorettes. De vader van Piet, Jan, was eveneens een fervent Sophia-lid en onder 
andere  lid van het ‘werkcomité’. Ook zijn drie zonen (Jan, Jasper en Arnoud) zijn lid geweest van 
Sophia. Piet bood vaak gastvrijheid aan de oud-papierophalers, die jarenlang voor Sophia dit werk 
hebben gedaan. Bij zijn afscheid van het bestuur van Sophia in 1992 werd hij benoemd tot 
erebestuurslid. Gelukkig mogen we Piet regelmatig begroeten bij concerten en andere feestelijke 
gelegenheden van Sophia’s Vereeniging.  
 
Piet Philipsen, lid vanaf 1965, is vele jaren klarinettist en later basklarinettist van Sophia geweest. 
Hij was een van de eerste leden die van buiten Loon op Zand kwamen. Op aanraden van toenmalig 
dirigent Ton Kotter is hij naar Loon op Zand gekomen. Piet is ook jaren lid geweest van De Raad van 
Elf van het Vetlèr. Ook heeft hij in die jaren vele schitterende stands gemaakt van de roemruchte 
historie van Sophia’s Vereeniging bij de feesten van Sophia, zoals we ons nog goed kunnen 
herinneren van de viering van het 150-jarig bestaan. Hij voorzag het bestuur geregeld van wijze 
raad, legendarisch zijn Piets altijd originele inbrengen tijdens de rondvraag van de jaarlijkse 
ledenvergaderingen. Piet is tijdens de viering van het 150 jarig bestaan voor zijn verdiensten 
benoemd tot erelid. Ook Piet mogen we nog steeds regelmatig begroeten bij concerten van Sophia  
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en bij andere gelegenheden. Hij was altijd een trouwe bezoeker van de repetities van het grote 
orkest maar dat is de laatste tijd vanwege de nu eenmaal aan zijn hoge leeftijd verbonden 
mobiliteitsbeperkingen wat minder geworden.   
 
Piet en Piet: van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze gezegende leeftijden. We wensen 
jullie nog vele jaren toe en hopen jullie nog heel lang in goede gezondheid in ons midden te mogen 
hebben. Heel veel dank voor alles wat jullie voor Sophia’s Vereeniging hebben betekend en 
ongetwijfeld nog zullen betekenen!  

      Peter Essers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 16 april  
Concertzaal Tilburg  14.30 uur 

 

Philips Symfonie Orkest 
& 

Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
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Uit de orkestcommissie. 
 

Op maandag 6 maart  j.l. heeft de orkestcommissie haar gebruikelijke overleg gevoerd.  
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest. 
 

Mededelingen: 
Enkele leden hadden zich afgemeld vanwege ziekte. 

 

Programma 2023: 
 

18 mrt: Concert met Sainte Cécile in Eijsden. 
 Het bestuur heeft een bus geregeld met verschillende opstapplaatsen. De kosten 

bedragen €17,50. 
 

31 mrt: Het geplande concert gaat niet door. Wel hiervoor in de plaats een extra repetitie.  
Er wordt nog naar een geschikte locatie gezocht. 

 

16 april: Concert met Philips Symfonie Orkest in de Concertzaal te Tilburg. 
 Er is een voorrepetitie. Het concert begint om 14.30 uur. Wij spelen als 2e orkest. 

De organisatie ligt in eigen hand. Promoten via alle social media kanalen is 
noodzakelijk. 
Er komen posters. Kaarten verkrijgbaar via Theaters Tilburg, maar als deze via ons 
worden besteld krijgt men €5,00 reductie. De bezetting is geregeld en wij spelen de 
concourswerken van het ECWO. 
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Saillant detail is nog dat bij het PSO onder andere op het programma staat Ouverture 
Colas Breugnon van Dmitri Kabalevsky. De echt ouderen onder ons (zoals ik) kunnen 
zich dit stuk nog herinneren. Wij hebben dit namelijk gespeeld in 1962 tijdens het 
Topconcours en zijn hiermee voor de eerste maal Landskampioen geworden. Onze 
toenmalige voorzitter Gilie van Esch speelde in dit werk de partij voor de xylofoon die 
hij helemaal uit elkaar had gehaald en uitsluitend de blokjes die hij nodig had erop 
had laten staan en gebruikte. Hoe vindingrijk! 

  
6-7 mei: ECWO. 
 De volgorde van ons programma is: 

- Mouvement Frénétique 
- Traveler 
- De Vuurvogel 

 

Dirigent en bestuur zijn nog druk bezig met het invullen van de laatste gaatjes in de 
bezetting, Momenteel zijn 2 belangrijke hoornisten ziek. Piano en harp zijn inmiddels 
ingevuld. 

 
17 Juni  OPTIE: Concert met een orkest uit de regio?   
 
10 juli: Klapstoelenconcert. 

Programma hiervoor nog vast te stellen. 
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17 sept. OPTIE: Concert Witte Kasteel. 
 Er is een verzoek binnengekomen van de Stichting Het Witte Kasteel om een licht 
concert te geven ter gelegenheid van hun 10-jarig bestaan. Het is belangrijk in 
verband met de binding met de Loonse gemeenschap. Het programma kan worden 
samengesteld uit de werken van het Klapstoelenconcert en het filmproject. Jos is 
beschikbaar en aan Christiane wordt gevraagd om te inventariseren.  

 
6 nov. OPTIE: Filmproject Symphonic Cinema. 
 Tijdens dit reeds lang geleden aangekondigde project wordt voor de pauze gespeeld: 
 De Vuurvogel van Strawinsky en Dodeneiland van Rachmaninov. 

Na de pauze wordt een programma uitgevoerd met mooie filmmuziek. Hiervoor zijn 
al veel suggesties binnengekomen waaruit een keuze zal worden gemaakt. 

 
Bezetting: 

 De bezetting voor de komende concerten en het ECWO is nagenoeg rond. 
 
Tot zover het verslag van de vergadering. Suggesties zijn altijd welkom bij alle leden van de 
orkestcommissie.  
 
Piet van den Nieuwenhuizen, orkestcommmissie 

 
********************************************************************************
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“𝗕𝗟𝗔𝗭𝗘𝗡 𝗔𝗔𝗡 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗔𝗦”  
 

Concert  Sainte Cecile Eijsden en Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
 

Op zaterdag 18 maart aanvang 19.30 uur, verzorgen het harmonieorkest van Koninklijke Harmonie 
Sainte Cécile Eijsden o.l.v. dirigent Jan Cober en het harmonieorkest van Koninklijke Sophia's 
Vereeniging Loon op Zand o.l.v. dirigent Jos Schroevers een hoogstaand benefietconcert in het 
Cultureel Centrum Eijsden te Eijsden. 
Beide orkesten uitkomende in de Concertafdeling, behoren al decennia lang tot de wereldtop van 
de symfonische blaasmuziek. 
 
𝙋𝙍𝙊𝙂𝙍𝘼𝙈𝙈𝘼: 
 

Koninklijke Harmonie Sainte Cécile  o.l.v.  dirigent Jan Cober naast  
-  Second Symphony,   Louis Serrano Alarcón  
-  Peacock Variations,   Zoltán Kodály  
-  First Suite for Military Band,   Gustav Holst.  

 

                                pauze 
 

Koninklijke Sophia’s Vereeniging  o.l.v.  dirigent Jos Schroevers.  
   – Mouvements Frénétiques,  Alexander Kosmicki 
    – Traveler,  David Maslanka   
   – Suite ‘De Vuurvogel’.  Igor Stravinsky 
  

https://www.facebook.com/sophialoonopzand?__cft__%5b0%5d=AZUAHRW2VnAlrPJt_BKjlRjnn68_tFjpkGDVcAYSRWYjM3IXe_VBlFdFeS2_kMDepvl3POIqsC6QWmmkCeVLda9QHmN51Fj_GlnRlvv8TGzk4Iy1MZzYVKdiTgtn5m5jlwPbjDbjbw-m91Mb1knx4b9uASQOcBG22SqleMJ-gVAtaN10dasBWoo3zp7QXvyLGEM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sophialoonopzand?__cft__%5b0%5d=AZUAHRW2VnAlrPJt_BKjlRjnn68_tFjpkGDVcAYSRWYjM3IXe_VBlFdFeS2_kMDepvl3POIqsC6QWmmkCeVLda9QHmN51Fj_GlnRlvv8TGzk4Iy1MZzYVKdiTgtn5m5jlwPbjDbjbw-m91Mb1knx4b9uASQOcBG22SqleMJ-gVAtaN10dasBWoo3zp7QXvyLGEM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/CultureelCentrumEijsden?__cft__%5b0%5d=AZUAHRW2VnAlrPJt_BKjlRjnn68_tFjpkGDVcAYSRWYjM3IXe_VBlFdFeS2_kMDepvl3POIqsC6QWmmkCeVLda9QHmN51Fj_GlnRlvv8TGzk4Iy1MZzYVKdiTgtn5m5jlwPbjDbjbw-m91Mb1knx4b9uASQOcBG22SqleMJ-gVAtaN10dasBWoo3zp7QXvyLGEM&__tn__=-%5dK-R
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Het belooft een bijzondere en gevarieerde 
concertavond te worden van twee 
gerenommeerde harmonieorkesten uit de 
concertafdeling. 
Sophia brengt een zeer afwisselend 
(concours)programma waarin dit orkest al 
haar klankkleuren zal laten schitteren. Dit 
jaar is hun grootste muzikale uitdaging, als 
Nederlandse afgevaardigde, deelname aan 
het European Championship for Wind 
Orchestras (ECWO) op 5 en 6 mei in Amiens 
waarbij ze dit concert benutten om hun 
concoursniveau te laten horen 
 
Datum: 18 maart 2023 
Aanvang: 19.30uur (zaal open 19.00uur) 
Locatie: Cultureel Centrum Eijsden 
Entree: Vrije donatie aan 
Vincentiusvereniging Eijsden Stop Armoede  
 

 
************************************* 
.  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=640785331383787&set=pcb.640791524716501&__cft__%5b0%5d=AZUAHRW2VnAlrPJt_BKjlRjnn68_tFjpkGDVcAYSRWYjM3IXe_VBlFdFeS2_kMDepvl3POIqsC6QWmmkCeVLda9QHmN51Fj_GlnRlvv8TGzk4Iy1MZzYVKdiTgtn5m5jlwPbjDbjbw-m91Mb1knx4b9uASQOcBG22SqleMJ-gVAtaN10dasBWoo3zp7QXvyLGEM&__tn__=*bH-R
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                                                       Harmonie Sainte Cecile Eijsden o.l.v. Jan Cober 
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                                                                    Philips Synfonie Orkest 
 

Philips Symfonie Orkest & Sophia’s Vereeniging 
Muziek vol hoop! Prokofjev /Stravinsky  
 

Uniek dubbelconcert door twee  gerenommeerde orkesten uit de regio! 
 Dat het Philips Symfonie Orkest en het symfonisch blaasorkest Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
muziek maken op hoog niveau, laten beide horen in dit dubbelconcert.  
Centraal staat muziek die geschreven is in onzekere tijden of gebaseerd is op de aloude thematiek 
van ‘goed en kwaad’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef Prokofjev zijn Vijfde Symfonie die 
hij beschreef als een ‘loflied van de vrije en gelukkige mens’. In Stravinsky’s suite draait het om de 
goede Vuurvogel en de boosaardige tovenaar. Voor alle werken op het programma geldt, hoe 
onzeker de tijd ook is en welke gevaren er ook op de loer liggen, uiteindelijk overwint het goede 
het kwade. 
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Programma Philips Symfonie Orkest 

           o.l.v. David Rabinovich:  

   - Ouverture Colas Breugnon,  Dmitri Kabalevsky  

   - Symfonie nr. 5,  Sergej Prokofjev – 
  

                     Pauze 
 

Programma Koninklijke Sophia’s Vereeniging  

             o.l.v. Jos Schroevers 

  – Mouvements Frénétiques,  Alexander Kosmicki 

  – Traveler,  David Maslanka   

  – Suite ‘De Vuurvogel’.  Igor Stravinsky 
 

Kaarten o.a. te bestellen via: 

www.schouwburgconcertzaaltilburg.nl 
Voor de achterban van onze vereniging is er de 
promotiecode PSOSV waardoor men 5 euro 
korting per kaartje krijgt.  
 

Concertzaal Tilburg 
Zondag 16 april 
Aanvang van het concert is 14.30 uur 

 

http://www.schouwburgconcertzaaltilburg.nl/
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Muzikale start bij OBS de Vlinderboom 
Op maandag 27 februari zijn de kinderen van openbare basisschool de Vlinderboom 

met een nieuw schoolbreed thema gestart: het orkest. Sophia’s Vereeniging is daarbij 

betrokken geweest door het vormen van een ensemble met leerlingen van de 

basisscholen. 
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Door Jack IJpelaar    

 

Bij openbare basisschool de Vlinderboom leren de kinderen in een tweejarige stamgroep van én met 

elkaar. Tijdens schooldagen is er veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan om te ervaren dat jij 

uniek bent, dat je goed bent zoals je bent! De Vlinderboom: een openbare basisschool met de focus 

op thematisch onderwijs. En laat die visie nu feilloos aansluiten bij de Jenaplan gedachte! 

In de ochtend krijgen kinderen rekenen, taal, spelling en lezen aangeboden. Waar mogelijk wordt 

het thema tijdens het ochtendprogramma in de kringactiviteiten of verwerkingsopdrachten 

betrokken, maar vooral in de middag kunnen kinderen de aangeleerde handvatten van de ochtend 

toepassen tijdens het themawerk. Bij verschillende thema’s haalt de school de wereld naar binnen 

en trekt met de kinderen de wereld in. Zo gaan kinderen bijvoorbeeld een gedenkstenen-wandeling 

maken in het dorp, workshops rondom het thema beroepen volgen, naar gastsprekers van de WOII 

luisteren of een bezoek aan een atelier van een kunstenaar brengen. 

 

Opening schoolbreed thema 

Op maandag 27 februari zijn de kinderen van openbare basisschool de Vlinderboom met een nieuw 

schoolbreed thema gestart: het orkest. Zoals bij ieder thema worden de kinderen warm gemaakt 

voor een nieuw onderwerp, zodat ze weten waar ze de weken daarna mee aan de slag gaan. Deze 

prikkeling had een actieve samenwerking met de omgeving, waar we erg blij mee zijn! Zo werd zowel 

de bibliotheek op school als stichting muziek opleiding Loon op Zand betrokken bij de opening. De 

leesconsulent van de school heeft een boek centraal gezet en komt deze introduceren bij alle 

groepen op school, om zo actief bezig te zijn met leesbevordering. 
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Ensemble speelt mooie muziekstukken 

Sophia’s Vereeniging’ is erbij betrokken geweest om samen met een aantal leerlingen van 

verschillende basisscholen uit Loon op Zand een zogenaamd ensemble te vormen om zo een paar 

mooie muziekstukken te laten horen. 

Dit was een geweldige start na de vakantie. De kinderen hebben vol bewondering zitten luisteren en 

hebben de nodige vragen kunnen stellen over de muziekinstrumenten. Op deze manier leren 

kinderen in het echt, raken verwonderd, zijn ze enthousiast en worden ze nieuwsgierig naar de wereld 

om hen heen! 

 

Welkom 

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar openbare basisschool de Vlinderboom? U bent van harte 

welkom om te komen kijken tijdens de open dag op woensdag 8 maart tussen 9.00-12.00 uur. U kunt 

zich aanmelden door een mail te sturen naar  

H.vankempen@stichtingbravoo.nl of te bellen naar 0416 363432. Mocht dit moment niet passend 

zijn in uw agenda, dan maken we graag een andere afspraak. Tot ziens bij de Vlinderboom! 

 

 

Uit: De Duinkoerier 

 

 
 
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* 



 
 18 
 

‘Het verloren uur’  
Kindervoorstelling door SOL op zondag 26 maart 
 
Elk jaar is het weer hetzelfde liedje: de zomertijd gaat in. 
Een uur minder slaap, vergeten je klok te verzetten en 
dus overal te laat komen.  
Maar…waar is dat ene uur eigenlijk naartoe? En komt het 
nog wel terug? 
SOL neemt je mee in een muzikale tijdreis op zoek naar 
het verloren uur. Samen met de Tijdreiziger speuren we 
het verleden, heden en de toekomst af. Onderweg 
komen we allerlei bijzondere figuren tegen. Misschien 
weten zij waar de tijd gebleven is! 
Kom jij ons helpen zoeken? Je bent welkom op 26 maart om 11:00u in de grote zaal van de Wetering. 

De entree is gratis en de voorstelling duurt ongeveer een uur. Je 
mag verkleed komen als je favoriete figuur uit het verleden of 
de toekomst, maar als je gewoon als jezelf komt ben je natuurlijk 
ook van harte welkom. 

  

Zien we jou op 26 maart in de Wetering? Tot dan! Sophia’s 
Opleidingsorkesten Loon op Zand 
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
 

wordt mede financieel ondersteund door  

 
 

 

Stichting  Jacques  de  Leeuw 
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Koffieconcert Slagwerkleerlingen en SPE 
 
Op 5 maart konden we in de Wetering genieten van jonge slagwerktalenten en SPE. 
Geopend werd dit concert door SPE (bestaande uit Jinte, 
Giedo en Mees). Onder leiding van dirigent Robin 
Muizer speelde het dappere trio 6 nummers van Gert 
Bomhof. Diverse instrumenten werden gebruikt om 
verschillende muziekstijlen ( van latin tot pop) ten 
gehore te bre ngen. Zou mooi zijn als het drietal binnen 
niet al te lange tijd versterking krijgt uit de groep 
slagwerkleerlingen die nu nog niet bij hen meedoen. 
Thomas, Luan, Guus, Fabian en Niek lekker blijven                                SPE o.l.v. Robin Muizer 
doorgaan, dan kunnen jullie binnenkort SPE gaan versterken. 
Vandaag lieten deze 5 al horen wat ze allemaal al kunnen, en dat was niet niks. (Nieuwe) docent Bas 
Mertens had de jongelui goed voorbereid op het koffieconcert en uiteraard hadden zijn leerlingen 
goed geoefend om het gekozen stukje goed uit te kunnen voeren. Meestal begeleid door orkest 
werden er lekker eigentijdse nummers meegedrumd. 
Deze ochtend werd het programma weer aan elkaar gepraat door Melanie Nieuwenhuizen. Dank 
daarvoor, Melanie! 
En gelukkig kon ze dat doen voor een goed gevulde Theaterzaal in de Wetering. 
Op naar de 19e maart. Dan mogen we naar de blazersleerlingen gaan luisteren. Weer om 10.30 uur 
in de Wetering. 
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                              Thomas                                                                                                 Jinte 

                                     Luan                                                                                                            Guus 
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                                     Fabian                                                                                               Giedo 

                                     Niek                                                                                                     Lianne 
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SPE NIEUWS 
 

Slagwerkconcert/presentatie zondag 5 maart in De Wetering. 
 

Het was zondagmorgen (10.30 uur) vroeg dag voor de slagwerkers en SPE leden voor het jaarlijkse 
koffieconcert in de Wetering. 
Het slagwerk instrumentatie was al van te voren neergezet en ook de technische materialen waren 
aanwezig toen de toeschouwers in grote getale de Wetering bezetten in afwachting van het concert. 
 

Vele familie van de slagwerkers waren aanwezig, papa’s en 
mama’s, opa’s en oma’s, ooms en tantes broertjes en 
zusjes en verdere aanwezigen. 
Na iets warms/lekkers gedronken te hebben voor aanvang 
van dit concert opende  Melanie Nieuwenhuisen dit 
slagwerkgebeuren. 
 

Als eerste traden op oe leden van SPE o.l.v.. Robin Muizer.  
SPE presenteerde in twee blokken 6 slagwerkjes van Gert Bomhof: Conga plus-Three of us- Funny 
Blocks-Duo Latino-Ccc in conclave en Boco.  
 

Het was verrassend te horen hoe Jinte, Mees en Giedo deze werkjes uitvoerden, afwisselend, 
ritmisch, wisselend van instrumenten en geweldig samenspel.  
Complimenten voor deze met enthousiasme gebrachte slagwerkjes. 
Ook dirigent Robin Muizer hield alles uitstekend onder controle.  
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Hierna volgde de leerlingen van Sophia’s Muziekopleiding o.l.v.. Bas Mertens: 
 

Thomas (Best song ever-One Direction) 
Jinte (Wolken-Flemming) 
Luan (Smells like teenspirit- Nirvana) 
Guus (Sweet Dreans-Alan Walker) 
Fabian (La Fiesta-Luna) 
Giedo (Springen) 
Niek (We will Rock You Oueen) en Etude 
Lianne (Locked out of heaven-Bruno Mars) en Zij wil mij-Flemming. 
 

Wat hebben we genoten van deze diverse presentaties, het was net of we in een concerthal zaten. 
Geweldig, afwisselend, gedurfd, uitdagend, passie, expressie, 
ritmisch, onderhoudend kortom een nieuwe ontdekking van enthousiaste slagwerkers die hun 
werken uitdagend brachten. 
Natuurlijk ook complimenten voor Bas Mertens dit deze werken samen met de leerlingen heeft 
ingestudeerd. 
 

Nadat Melanie de slagwerkers en ook Robin en Bas had bedankt konden we met veel herinnering 
naar huis. 
Een geweldig “warm” zondagmorgenconcert in herinnering. 
Bedankt allemaal! 
 

Frans van Dongen, bestuur  
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Alweer vertraging nieuwe Wetering 
dorpshuis loon op zand 
 

Het plan voor de nieuwe Wetering in Loon op Zand is niet alleen te duur, ook bouwkundig blijkt 
het niet te kunnen. Hoe is dat mogelijk? En vooral: wat nu? Een gesprek met wethouder Cors 
Zijlmans en projectleider Peter van der Borgt. 
 

Sylvia van de Ven 
 

Loon op Zand 
Dat was me nogal een boodschap vorige week tijdens de gemeenteraad. De renovatie van de 
Wetering, waarvoor de politiek eind 2021 al toestemming gaf, gaat niet door. Een binnenmuur 
gooit roet in het eten. De verbouwing kan niet. 
 

De gemeente heeft in januari het aanpalende klooster verkocht en dat blijkt een probleem. De 
Wetering en het klooster zijn bouwkundig gezien één pand. Nu het klooster is verkocht, moeten 
het twee panden worden. Van de binnenmuur tussen het klooster en de Wetering moet een 
buitenmuur worden gemaakt. En daar gaat het mis. 
 

Hoezo? 
Van der Borgt: ,,De gang tussen het klooster en de Wetering wordt te smal omdat de binnenmuur 
tussen het dorpshuis en het klooster dikker moet worden. Dat kan én mag niet. Het is een 
vluchtweg. Een smalle gang is veel te gevaarlijk als er brand uitbreekt." 
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Waarom moet de binnenmuur dikker worden? Het is altijd zo geweest. 
,,Het was altijd één pand. Je kunt binnendoor van de Wetering naar het klooster. Nu het klooster 
verkocht is, worden het twee aparte panden. Dan gelden andere regels. In het klooster komt een 
gezondheidscentrum. Als een arts straks in gesprek is met zijn patiënt, mag hij geen last hebben 
van geluid uit de Wetering." 
 

Wanneer kwam u er achter dat de binnenmuur een probleem is? 
,,Vorig jaar zomer heeft de gemeente mij gevraagd nog eens goed naar de plannen te kijken." 
 

En toen werd duidelijk dat alle betrokken partijen, gemeente, architecten, de binnenmuur over 
het hoofd hebben gezien? 
,,Niet over het hoofd gezien. In verschillende stukken wordt de scheiding van de gebouwen 
genoemd. Er is vastgesteld dat daar nog eens goed naar gekeken moet worden. Maar uiteindelijk 
is dat dus niet gebeurd." 
 

Hoe kan dat? 
Zijlmans: ,,Dat is lastig. Er zijn verschillende partijen bezig met zo'n groot project. De een denkt dat 
de ander het onder controle heeft. Maar uiteindelijk is het dus niet afgetikt." 
 

Op het moment dat het probleem duidelijk werd, was het klooster nog niet verkocht. Dat is pas 
onlangs gebeurd. Waarom is de verkoop toch doorgegaan? 
,,We zaten al ver in het proces met de kopers. Er waren toezeggingen gedaan en dan is er eigenlijk 
geen weg meer terug. Als bestuur moet je ook betrouwbaar zijn. De verkoop intrekken, konden 
we niet maken." 
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Het proces met de inwoners, de gebruikers van de Wetering was ook vergevorderd. Sterker, na 
zeven jaar plannen maken, was het klaar. Er nu een streep door zetten, kunt u toch net zo goed 
niet maken? 
,,Het is niet zo dat er geen nieuwe Wetering komt. Het nieuwe dorpshuis komt er. Het enige 
vervelende is dat het weer langer zal duren." 
 

En nu? Het plan van architect De Twee Snoeken kan in de prullenbak. 
Van der Borgt: ,,Niet in de prullenbak. De uitgangspunten blijven overeind staan. Wat zijn de eisen, 
welke ruimtes hebben we nodig, hoeveel? Ik denk zelfs dat we het nu mooier kunnen maken 
omdat we geen rekening meer hoeven te houden met de oudbouw." 
 

Hoe gaat u dat aanpakken? 
Van der Borgt: ,,Een stedenbouwkundig bureau maakt nu een schets. Waar op het perceel kan de 
nieuwe Wetering komen te staan? Daarbij wordt ook de omgeving meegenomen. We willen het 
hele gebied van Wetering, klooster, kasteel met elkaar verbinden, upgraden. In juli gaan we naar 
de raad. Als de politiek akkoord gaat, kunnen we daarna aan de slag." 
 

Het budget van 9.7 miljoen euro was niet genoeg voor het oude plan. Heeft u meer geld nodig? 
Zijlmans: ,,We gaan ons best doen om binnen het budget te blijven, maar de realiteit is dat we niet 
weten of dat gaat lukken." 
 

De verenigingen in de Wetering zitten in een gebouw dat van alles mankeert. Hoe lang nog? 
Van der Borgt: ,,We zoeken voor alle verenigingen een tijdelijke alternatieve plek. Dat gaat lukken.  
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Op 1 juni weten alle partijen waar ze terecht kunnen. 1 januari 2024 sluiten we de oude 
Wetering." 
 

Dik zeven jaar van plannenmakerij 
 

2015 Gemeenteraad Loon op Zand besluit dat de Wetering (dorpshuis met sporthal) flink moet 
worden gerenoveerd. Oplappen kan niet meer. Afspraak: voor juli 2016 moet er een financieel 
onderbouwd plan liggen. Er komt een werkgroep met inwoners, gebruikers en ondernemers. 
 

2017 Wetering Plan Groep komt met conceptplan. Er is gesproken met vijftig gebruikers en andere 
belanghebbenden. De gemeente heeft voor de verbouwing 5 miljoen euro uitgetrokken. 
 

2020 Architect De Twee Snoeken heeft zijn werk gedaan. Er liggen twee plannen. De 
gemeenteraad is aan zet. Een dorpshuis met of zonder het klooster erbij? De raad kiest ervoor het 
klooster te verkopen. 5 miljoen euro blijkt niet genoeg. Het wordt 7 miljoen. 
 

2021 De grootscheepse renovatie zou dit jaar beginnen, maar het is nog niet zover. Verenigingen 
zijn teleurgesteld. De staat van onderhoud is slecht. Zeven miljoen euro blijkt ook niet genoeg. De 
bouwprijzen schieten omhoog naar 9.1 miljoen euro.  
 

2021 Gemeenteraad zegt definitief ja tegen een ontwerp van architectenbureau De Twee 
Snoeken. Mits het dorpshuis voor 9.1 miljoen euro gebouwd kan worden. ,,Dat is echt ons 
maximum." Wel wordt er nog zes ton extra beschikbaar gesteld voor het gasloos maken van de 
sporthal waarmee het bedrag uit komt op 9.7 miljoen euro. 
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2022 Gemeente stelt aanbesteding uit. Door continu stijgende bouwprijzen rijzen de kosten de 
pan uit. De bouw pakt 15 procent duurder uit. Loon op Zand gaat kijken of het goedkoper kan.  
 

2023: Plan blijkt niet alleen te duur, het blijkt ook bouwkundig niet te kloppen. Er moet een nieuw 
plan komen. 
 
  UIT: BRABANTS DAGBLAD  8-02-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DE WETERING (GEBOGEN INGANG) MET LINKS (AAN DE WETERING VAST) HET OUDE 

KLOOSTER EN RECHTS DE SPORTHAL. FOTO JORIS BUIJS/PIX4PROFS 
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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 



 
  31 

Concert saxofoon duo 
Vrijdag 24. maart om 19:30 - 20:30 
Door Opens at 19:00 
Mariengaarde • Burgemeester Damsstraat 7, 5037 
NP Tilburg. 
 

Het tweede concert van dit jaar van Kleine 
Concerten in samenwerking met cultuurcentrum 
Mariengaarde. Kom ook op 24 maart om samen de 
verheugende combinatie van geluiden te 
ontdekken die worden geproduceerd door de 
saxofoons van Hannah Koob en Nuno Silva van 
het [uan] duo. Ze hebben beloofd hedendaagse 
muziek te spelen van Jose Mora-Jiménez en 
Camila Salomé Menino. 
 

Kaarten zijn online te koop of bij de ingang met pin 
of contant. 
 

Neem bij twijfel of vragen gerust contact met ons 
op via e-mail of een privébericht op onze officiële 
Instagram of Facebookpagina.  
 

Email: kleineconcerten@gmail.com   
facebook 
: https://www.facebook.com/kleineconcerten 

 

mailto:kleineconcerten@gmail.com
https://www.facebook.com/kleineconcerten
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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 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 
  

          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 
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Wij feliciteren...........  
 

SOL:       2  april    Maxime de Bonth, trombone 
      8  april   Sandra Velthuizen, hobo  
     20  april     Meike Moonen, dwarsfluit 
 
 

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

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

- - Erebestuurslid Letty Haen die herstellende is van een operatie. 
-  

- - Hoornist Bastien Vievermans die eveneens herstellende is van een operatie 
 

 - Hoornist Harm Wijkhuis  die herstellende is van oorproblemen 
 

- Erelid Ad van den Nieuwenhuizen die ook herstellende is van een operatie 
 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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                AGENDA 
 

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 31 maart: : harmonieorkest Tutti repetitie,  Elckerlyc Hilvarenbeek.     20.00 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  
 

Maandag 15 mei : gehele vereniging Algemene ledenvergadering    21.30 uur 
 

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

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

zaterdag 17 juni : harmonieorkest Optioneel concert 
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zaterdag 1 juli  : SOL  Concert bij Fanfare ONS in Nieuwendijk 
 

maandag 10 juli 2023 : gehele vereniging  Klapstoelenconcert,      19:00 uur  
 

zondag 17 september : harmonieorkest Concert bij Witter Kasteel    OPTIE 
  

zondag 5 november:  harmonieorkest Symphonic Cinema 
 

zondag 21 januari :  gehele vereniging Nieuwjaarsconcert     14.00 uur 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

 
 

 

Het volgende Klankbord verschijnt maandag  17  april 

Kopij binnen uiterlijk dinsdag  11..april 

 
 

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


