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Beste lezers,  
 

Afgelopen donderdag 10 oktober vond voor de 7e keer het sponsordiner plaats in  De Rooi Pannen te Tilburg.  
Door diverse samengestelde ensembles uit onze vereniging werd tijdens het diner uitstekend de muziek 
verzorgd t.w. een saxofoonkwartet, een klarinetensemble en een dubbelblaaskwintet o.l.v. Jos Schroevers. 
Voor aanvang van het diner verzorgde SOL een welkomsconcert in de foyer o.l.v. Hadewych van Leeuwen. 
De voorzitter komt in zijn rubriek terug op dit sponsordiner en u vindt ook enkele foto’s genomen tijdens dit 
diner.  
 
Het harmonieorkest is bezig met de voorbereiding van het Bevrijdingsconcert op zondag 10 november in de 
Concertzaal Tilburg. Het wordt een zeer gevarieerd programma en naast het harmonieorkest zullen ook een 
bigband, twee koren en een sopraan aan dit concert hun medewerking verlenen. Nu is het nog zaak zoveel 
mogelijk kaarten te verkopen. We verwachten hierbij ook de medewerking van onze leden. Kaarten via onze 
leden zijn € 12,50 i.p.v. € 15,-. U vindt verderop in dit Klankbord een artikel over dit concert evenals het 
volledig programma van deze middag. 
 
Na het Bevrijdingsconcert zal er door het harmonieorkest gewerkt gaan worden aan de programma’s voor 
het educatieconcert en het Nieuwjaarsconcert en aan het programma dat gespeeld zal worden tijdens de 
Europese kampioenschappen in Amiens op zaterdag 23 mei. U vindt in dit Klankbord artikelen uit KLankwijzer 
over de deelname van Sophia aan dit concours  
 
Verder vindt u in dit Klankbord nog Uit de orkestcommmissie, een toelichting op 
Symfonie nr. 4 van Johan de Meij, de verjaardagen en de agenda. 
 
De redactie.                                                                                                                                  
 



 2 
 

Van de Voorzitter 
Donderdag 10 oktober hebben we voor de zevende keer in samenwerking met de Raad van Advies het 
sponsordiner georganiseerd. Dit vond wederom plaats in De Rooi Pannen, centrum voor ondernemings-
onderwijs in Tilburg. Leerlingen van De Rooi Pannen hadden zich ingezet om voor onze gasten een heerlijk 
diner te verzorgen met alles erop en eraan. Ook de bediening door deze leerlingen was erg goed, zo kregen 
we professionele uitleg over het eten en de wijnen. Behalve lekker eten en drinken en aangenaam 
gezelschap, wordt natuurlijk ook veel aandacht geschonken aan het muzikale aspect. Het begon met een 
hartverwarmend welkomstconcert in de foyer van De Rooi Pannen door SOL onder leiding van Hadewych 
van Leeuwen-Peters. Dit was ook een mooie gelegenheid om de muziekinstrumenten te laten zien en horen 
waar de opbrengst van deze avond grotendeels aan wordt besteed. Zowel het onderhoud als de 
noodzakelijke vernieuwing van deze instrumenten kost veel geld. Daartoe is een instrumentenfonds in het 
leven geroepen. Maar ook in de twee restaurants die voor ons  waren gereserveerd, zorgden de muzikanten 
van Sophia’s Vereeniging voor prachtige muziek. Dit jaar waren er drie muziekensembles samengesteld: Een 
klarinetensemble, een saxofoonensemble en een door Jos Schroevers gedirigeerd dubbelblaaskwintet. Er 
werd werkelijk prachtig gemusiceerd. De gasten vergaten daardoor soms dat ze ook nog moesten eten. Mooi 
was ook de grote afwisseling in de muziekstukken. Na afloop van het diner vond er onder het genot van koffie 
en voor de liefhebbers een digestief nog een gezellige nazit plaats. Het belang van een avond als deze voor 
Sophia’s Vereeniging kan niet gemakkelijk worden overschat. Het is erg belangrijk voor het onderhouden van 
de contacten en een goede mogelijkheid om in een sfeervolle ambiance iets te vertellen over hetgeen we als 
vereniging mee bezig zijn. Uiteraard is een dergelijk sponsordiner ook belangrijk voor de kas van onze 
penningmeester. Van harte wil ik dan ook iedereen die zich voor het welslagen van deze avond heeft ingezet 
bedanken, met uiteraard een speciale dank aan De Rooi Pannen voor de verleende gastvrijheid en aan al 
onze gasten voor het aanvaarden van onze uitnodiging. Het was een perfecte avond! 
 

Het eerstkomende evenement waar we thans reikhalzend naar uitzien, is het concert ‘75 Jaar vrijheid’ op 10  
 



 3 
 
november aanstaande in de Concertzaal in Tilburg (aanvang 14.30u). Dat belooft een uniek concert te 
worden, ‘een muzikaal palet rondom oorlog en bevrijding’, zoals de fraai uitgevoerde poster het aangeeft. 
Behalve  het grote orkest van Koninklijke Sophia’s Vereeniging doet aan dit concert ook de Nieuwe Veste 
Bigband mee (waaraan onze trompettist Hans Bloemen aan is verbonden), Sister Swing (geïnspireerd door 
artiesten als The Andrews Sisters en Vera Lynn) en het Souvenir Jeugdkoor. Historicus Jack Didden zorgt voor 
de historische omlijsting met de nodige aandacht voor de bevrijding van Noord-Brabant. Dit concert is een 
tot de laatste plaats bezette Tilburgse Concertzaal meer dan waard. Maar dat gaat niet vanzelf. Ik reken erop 
dat ieder lid van Sophia zich maximaal inzet om zoveel mogelijk kaartjes (afgesproken is ten minste twee, 
liefst uiteraard meer) aan de man te brengen. De entreeprijs is € 15, maar kaartjes die via de vereniging 
worden besteld kosten slechts € 12,50. Hoe meer kaarten we verkopen des te meer financiële ruimte creëren 
we voor de reis en het verblijf naar Amiens waar op 23 mei 2020 het Europees Kampioenschap (ECWO) wordt 
georganiseerd waar we als vertegenwoordiger van Nederland en uiteraard ook de provincie Noord-Brabant 
en de gemeente Loon op Zand voor 
zijn uitgenodigd. Met zijn allen 
moeten we die klus kunnen klaren, 
maar daar is een geslaagd 
bevrijdingsconcert op 10 november 
met een volle zaal wel een 
belangrijke voorwaarde voor.           
 
Peter Essers 
 

 

                      SOL tijdens sponsordiner 
 

https://nl.123rf.com/photo_33698992_hamer-rechter.html?term=gavel&vti=mls0u4u5wk7k84g2hj-2-57
https://nl.123rf.com/photo_33698992_hamer-rechter.html?term=gavel&vti=mls0u4u5wk7k84g2hj-2-57
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                                luisteren naar SOL                                                                                Klarinetensemble 

                                     Saxofoonkwartet                                                              Dubbelkwintet o.l.v. Jos Schroevers 
 
 



  5 

                                                                                Sponsordiner 
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Uit de orkestcommissie. 
 

Op maandag 16 september heeft de orkestcommissie haar eerste overleg na de vakantie gevoerd. 
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest. 
Voorzitter Peter Essers deelde vooraf het volgende mede: 
De problemen met De Wetering kunnen nog wel even duren. Er blijkt meer aan de hand te zijn dan alleen 
maar het niet schenken van alcoholische dranken. 
Ons nieuwe orkestcommissielid Ludwig Reijnen wordt welkom geheten. Hij vertegenwoordigt de 
trompet/trombonegroep. 
Peter Paul Essers kondigt aan dat hij vanwege zijn drukke werkzaamheden na het concert van 10 november 
voorlopig moet stoppen. Hij hoopt als e.e.a. zich stabiliseert weer terug te kunnen komen. 
 

Terugblik Klapstoelenconcert: 
Het organiseren van het Klapstoelenconcert voor het eerst op de zaterdagavond is heel goed bevallen. 
We hebben daarom besloten dit concert voortaan altijd op de zaterdagavond te laten plaatsvinden. 
In 2020 hebben we dan op maandag 6 juli onze laatste repetitie en op zaterdag 11 juli het Klapstoelenconcert. 
 

Programma 2019: 
10 oktober: Sponsordiner. 
  Voor het diner treedt SOL op in de ontvangstruimte. 
  Tijdens het diner treden een drietal ensembles op, samengesteld uit muzikanten van   

 het grote harmonieorkest. 
 

10 november: Bevrijdingsconcert in de Concertzaal te Tilburg. 
  Aan dit concert doen ook mee de Bigband “De Nieuwe Veste”, Sister Swing, 
  Josephina en Souvenir Jeugdkoor. Programma zie verderop in dit Klankbord 
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2 of 9 dec.: Bevrijdings-educatieconcert. 
  Dit concert waarin de schooljeugd een rol speelt vindt plaats in de aula van  
  het Willem van Oranjecollege te Waalwijk. 
  Subsidieaanvragen bij diverse instanties zijn lopende. 
  Programma deels uit het concert op 10 november. 
 
Programma 2020: 
26 januari: Nieuwjaarsconcert in Loon op Zand. 
 

11 april: Try-out uitwisselingsconcert in Dordrecht. 
  Samen met het Dordts Philharmonisch Orkest. OPTIE 
 

08 mei:  Try-out uitwisselingsconcert in de Concertzaal Tilburg. 
  OPTIE. 
 

16 of 17 mei: Openbare repetitie in de sporthal van De Wetering. 
 

23 mei:  Europese Kampioenschappen in Amiens Frankrijk. 
  Deze reis zal enkele dagen in beslag nemen en wordt georganiseerd 
  door de Reiscommissie. 
  Programma: 
  Danse Satanique ( Kosmicki ) Verplicht werk. 
  Ballata delle Gnomidi ( Respighi ) 
  El Jardin de Hera ( Suner-Oriola ) 
 

19/20/21 juni: Eldorado. Betreft een OPTIE. Nadere info volgt. 
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Zaterdag 11 juli:     Klapstoelenconcert. . (Is verzet naar 4 juli, redactie) 
 

Over de bezetting wordt tijdens iedere vergadering gesproken. 
Voor de komende concerten is de bezetting compleet. 
 

Bij de rondvraag kwam de vraag van de pastoor aan de orde om een ensemble voor opluistering in de kerk 
op 27 oktober. Er wordt een oproep gedaan. 
 

Tot zover het verslag van de vergadering. Suggesties zijn altijd welkom bij alle leden van de orkestcommissie.  
 

Piet van den Nieuwenhuizen, orkestcommissie. 
 

 

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

Concert “75 jaar vrijheid” in Concertzaal Tilburg 
 

Op zondagmiddag 10 november om 14.30 uur treedt het harmonieorkest op tijdens een concert dat een 
breed publiek zal aanspreken.  Een concert rondom oorlog en bevrijding.  Geboden wordt een gevarieerd 
spectrum aan muziek met zowel associaties met het donkere karakter van de oorlog als met de bijzondere 
uitgelaten sfeer van de bevrijding. Uitgevoerd door het grote orkest van Sophia s Vereeniging, de Nieuwe 
Veste Bigband,  Sister Swing (geïnspireerd door artiesten als The Andrews Sisters en Vera Lynn), de sopraan 
Josephina Louise Hoogstad en het Souvenir Jeugdkoor. Dit alles in een historische omlijsting door Jack Didden 
en ondersteund door fascinerende filmbeelden. 
De diversiteit van de deelnemers, maar ook het verschillende karakter van enerzijds muziek die betrekking  
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heeft op de oorlog en anderzijds muziek die juist de blijdschap van de bevrijding vertolkt,  gaat zorgen voor 
een middag met grote contrasten en veel afwisseling.   
Zo is uit “The Planets”  van Gustav Holst de mars “The Bringer of War” te beluisteren en wordt als ode aan 
de Schotse bevrijders een deel uit de “Hymn of the Highlands” uitgevoerd door het harmonieorkest en  
“Mixolydian Highlander” door de Nieuwe Veste Bigband. In samenwerking met het jeugdkoor en sopraan zijn 
enkele delen uit de 4e symfonie van Johan de Meij te beluisteren. De oorlog wordt daarnaast ook uitgebeeld 
door de filmmuziek uit “Band of Brothers”.  Vrolijke klanken zijn te beluisteren in o.m. “In the Mood”, “Sing, 
sing, sing” en “Boogiewoogie”. Ook de Sister Swing dragen hieraan bij met o.m. “Bei mir bist du schön” en 
“Als op ’t Leidseplein”. Aldus een greep uit een veelheid van vaak vrij korte nummers die op die middag te 
beluisteren zullen zijn. 
Jack Didden, gespecialiseerd in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, zal ter verdere afwisseling 
enkele bijzondere verhalen vertellen. Veel muziek wordt ondersteund door mooie filmbeelden. Kortom een 
zeer gevarieerd programma waarbij nagenoeg iedere smaak aan bod komt. Het concert wordt mede mogelijk 
gemaakt door steun van het VSB-fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. 
Wij hopen op 10 november op een goed gevulde zaal en gaan ervan uit dat onze leden ambassadeurs zijn om 
dit toegankelijke concert bij een breed publiek te promoten. Via onze leden zijn kaarten (normale prijs bij 
Theaters Tilburg € 15) te verkrijgen voor € 12,50.   
Reserveren is ook mogelijk via reserveringen@sophiasvereeniging.nl  
 
 

 
 

mailto:reserveringen@sophiasvereeniging.nl
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Programma Bevrijdingsconcert zondag 10 november Concertzaal Tilburg 
   1. .Mars, the Bringer of War uit de Planets door harmonieorkest 
   2.  Mission Impossible theme, door de Bigband 
   3.  The Mission Suite door harmonieorkest 
   4.  Deel 1 uit symfonie nr.4 van Johan de Meij door harmonieorkest en Josephina Louise Hoogstad 
    5.  Klezz of ’99, door de Bigband 
   6.  Theme from Band of Brothers door harmonieorkest en sopraan Josephina Louise Hoogstad 
    7.  The Mushroom Cloud, door de Bigband 
   8.  Deel 3 uit de symfonie nr.4 van Johan de Meij door harmonieorkest, Souvenir Jeugdkoor en sopraan 
   9.  Deel 1 uit de Suite Hymne of the Highlands door harmonieorkest 
 10.  Highlander, door de Bigband 

                           Pauze  
11.  Deel 6 uit de symfonie nr.4 van Johan de Meij door harmonieorkest, Souvenir Jeugdkoor en sopraan 
12.  One o’clock Jump door de Bigband 
13.  In the Mood door de Bigband en Sister Swing 
14.  Sing,sing,sing door de Bigband en Sister Swing 
15.  Charles Chaplin door harmonieorkest 
16.  Apple Blossom Time door de Bigband en Sister Swing 
17.  Boogiewoogie door de Bigband en Sister Swing 
18.  Bei mir bist du schön door Sister Swing en harmonieorkest 
19.  Weet je nog wel door Sister Swing en harmonieorkest 
20.  Als op ’t Leidsche Plein door Sister Swing en harmonieorkest 
21.  Iedereen is van de wereld door de Bigband 
22.  John Brown’s Body door de Bigband 
23.  We’ll meet again  door Souvenir Jeugdkoor en sopraan Josephina Hoogstad 
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Sophia's Loon op Zand namens 
KNMO naar Europese titelstrijd 
De koninklijke harmonie Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand vertegenwoordigt Nederland 

volgend jaar tijdens de European Championship for Wind Orchestras (ECWO) in Frankrijk.  

Het orkest van dirigent Jos Schroevers behaalde vorig jaar tijdens het bondsconcours van de Overijsselse 
Bond van Muziekverenigingen in Enschede in de Concertdivisie 95,5 punten. Op grond van die prestatie is 
het orkest door de KNMO afgevaardigd naar de Europese titelstrijd. 

De wedstrijd wordt gehouden op 23 mei 2020, vermoedelijk in het Mégacité in de Franse stad Amiens. 

Het verplicht werk is Danse Satanique van 
Alexandre Kosmicki. 
 

De Europese kampioenschappen voor  
harmonieorkesten staan volgend jaar voor de derde 
keer op de agenda. De vorige twee edities in Utrecht 
(2016) en Brussel (2018) werden gewonnen door 
respectievelijk de Koninklijke Harmonie van Thorn 
en Harmonie Sint Michaël van Thorn. 

Uit: Klankwijzer                          Foto: Harald Snippert 
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Sophia’s Vereniging treft acht 
tegenstanders op Europese 
titelstrijd 
Harmonieorkesten uit negen landen strijden op 23 mei 2020 tijdens de European Championship for 
Wind Orchestras (ECWO) in het Franse Amien om de Europese titel voor harmonieorkesten. 

De Nederlandse vertegenwoordiger, symfonisch blaasorkest Sophia’s Vereeniging Loon op Zand, neemt het 
op tegen de Koninklijke Harmonie van Peer (België), Rødovre Concert Band (Denemarken), l’Orchestre 
d’Harmonie du Havre (Frankrijk), Landesblasorchester Baden-Wurttemberg (Duitsland), Musikkforeningen 
Nidarholm (Noorwegen), Wind Orchestra Krka (Slovenië), Uppsala blåsarsymoniker (Zweden) en 
Maidstone Wind Symphony (Groot-Brittannië). 

Het verplicht werk voor ECWO 2020 is Danse Satanique van Alexandre Kosmicki. De Europese titelstrijd 
wordt gehouden in de Mégacité in Amiens. 

De koninklijke harmonie Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand wordt door de KNMO afgevaardigd 
vanwege haar prestatie op het concours van de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen in 2018. Het 
orkest van dirigent Jos Schroevers behaalde in Enschede in de Concertdivisie 95,5 punten. 
De Europese kampioenschappen voor harmonieorkesten staan volgend jaar voor de derde keer op de 
agenda. De vorige twee edities in Utrecht (2016) en Brussel (2018) werden gewonnen door respectievelijk 
de Koninklijke Harmonie van Thorn en Harmonie Sint Michaël van Thorn. 
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
 

wordt mede financieel ondersteund door  

 
 

 

Stichting  Jacques  de  Leeuw 
 

 

 
 

 

 
 



   15 
 

    Bevrijdingsconcert,  
 Concertzaal Tilburg 
 Zondag 10 november  
 14.30 uur 
 

 Vrijheid; een bijzonder goed waar we soms weinig  
 bij stilstaan!  
 Op 10 november kunt u aanwezig zijn bij een  
 prachtig concert waarbij er muzikaal wordt  
 herdacht en gevierd.  U kunt genieten van  
  - Sophia’s Vereeniging, 
  - De Nieuwe Veste Bigband,  
  - Jeugdkoor Souvenir de Montagnards,  
  - Sister Swing en de  
  - sopraan Josephina Louise Hoogstad.  
 Dit alles ondersteund door passend filmmateriaal.  
 Daarnaast hoort u interessante feiten over de  
 bezetting en bevrijding van Brabant, boeiend  
 verteld door Jack Didden. 
 Kortom een bijzonder concert dat u zeker niet  
 mag missen. “Vier de Vrijheid”! 
 Zien we u op 10 november om 14:30 in de  
 concertzaal Tilburg? 
 Kaarten via onze leden of Theaters Tilburg. 



  16 

  

 

`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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SYMPHONY NO. 4 ( SINFONIE DER LIEDER ) VAN JOHAN DE MEIJ. 
Op het programma van het Bevrijdingsconcert op 2 november in de Concertzaal te Tilburg staat onder 
andere de Symphony no. 4 van Johan de Meij. 
Deze symphony, ook wel de Sinfonie der Lieder geheten is door Johan de Meij gecomponeerd voor een 
solostem, kinderkoor en blaasorkest en is geïnspireerd door een aantal 19e eeuwse Duitse gedichten. 
De eerste drie delen gebruiken lyrische liederen uit dezelfde bron die ook Gustav Mahler gebruikte, 
namelijk de Kindertotenlieder van Friedrich Rückert: 

1. Ein Jahr ist nun geschwunden 
2. Wenn zur Thür herein 
3. Wiedersehn. 

 

De tweede helft van de symphony vervolgt op een dodenthema, gebruikmakend van een gedicht van 
Heinrich Heine ( Two Brothers ).  
De laatste twee liederen, “Early Spring” en “Song of the Harlequin” door Hugo von Hofmannsthal zijn een 
metafoor voor hergeboorte, nieuw leven en hoop. 

4. Zwei Brüder 
5. Vorfrühling 
6. Liedchen des Harlequin 

 

De symphony is gecomponeerd in opdracht van het South-Tirol Youth Wind Orchestra, ter gelegenheid van 
het jaarlijks Mahler Festival in Dobiacco Italië. 
De wereldpremière vond plaats op 24 juli 2013 in Dobiacco. 
Wij voeren de delen 1,3 en 6 van deze symphony uit in samenwerking met soliste Josephina Hoogstad en 
het Souvenir de Montagnards  jeugdkoor. 
 

Piet v.d. Nieuwenhuizen, redactie 
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Wij feliciteren...........  
 

Harmonieorkest:       8 okt.    Sjef Soyer, logistiek 

  13 okt.  Martin Werkman, bastrombone 
     14 okt.   Peter van Esch, trompet/bestuur 
     16 okt.   Johan Sies, slagwerk 
     17 okt.   Elly Broekhof-van Loon, strijkbas 
     21 okt.   Kristel Kalkers, klarinet 
     23 okt.   Jos Schroevers, dirigent 
     25 okt.   Nelis v.d. Hoven, erelid 
     30 okt.   Caspar de Bonth, Raad van Advies 
     31 okt.   Marty IJpelaar, tuba 
 

     4  nov.  Tini v.d. Nieuwenhuizen, tenorsaxofoon 
     5  nov.  Rob Rutjes, hoorn 
   10  nov.  Ad v.d. Nieuwenhuizen, dwarsfluit 
   13  nov.  Harm Wijkhuijs, hoorn 
   14  nov.  Christiane Hoekstra-Montagne, althobo 
   18  nov.  John Groeneveld, hobo 
   25  nov.  Ed Sterk, klarinet 
   30  nov.  Cis Damen, erelid 
 

SPE:   11  nov. Marijn van Veggel 
 

SOL:           4  okt.  Manon van Wanrooij, dwarsfluit 

     26  nov.   Iris v.d. Made, trompet 

 

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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Wij feliciteren...........  
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    AGENDA 
Zondag 10 november :14.30 uur : Bevrijdingsconcert harmonieorkest Concertzaal Tilburg   

Vrijdag 22 november : : Surpriseavond, SOL en SPE vanaf 19.30 uur, Gildeweg 87 

Maandag 2 december   : Educatieconcert harmonieorkest in Waalwijk W. van Oranjecollege 

Zondag 15 december  : Kerstklokkenloop (18:00-19.30 uur) Wetering, SOL en SPE 

Maandag 6 januari  : : Driekoningenblazen, SOL en SPE, vanaf 17.30 uur  
   (met opwarm-eetpauze) tot ong. 21.30 uur 

zondag  26 januari 14.00 uur : Nieuwjaarsconcert gehele vereniging 

zaterdag 8 februari 10.00 uur : Houtrepetitie in de Blokkendoos 
Zaterdag 15 februari 10.00 uur : Koperrepetitie in de Blokkendoos 
zondag 15 maart   : Studiedag voor het gehele orkest 
Zaterdag 28 maart   : Driedorpenconcert met St. Joachim en Prins Maurits in De Moer, 
   aanvang nog niet bekend, SOL 
Zaterdag 11 april : Harmonieorkest try-out concert in Dordrecht voor het ECWO OPTIE 
Donderdag 16 april   : Afsluiting Muziekproject, Wetering, 18.30 uur, SOL en SPE 

Vrijdag 8 mei  : Harmonieorkest try-out concert Concertzaal voor het ECWO OPTIE 

Donderdag 14 mei   : Concert in de Venloene, SOL 

zaterdag 23 mei    : ECWO kampioenschappen in Amiens harmonieorkest  

Donderdag 28 mei  : : Inhalen Avond-4-daagse SOL en SPE vanaf 19.45 uur 

Zaterdag 13 juni 19.00 uur : SOL, afsluitend seizoenconcert, De Wetering 

Zaterdag 4 juli   : Klapstoelenconcert, gehele vereniging, Witte Kasteel of Wetering,  

Donderdag 27 augustus 2020 : SOL Eerste repetitie seizoen 2020-2021 

Donderdag 17 december 2020 : SOL Kerstconcert Venloene, aanvang 19.00 uur 
 



 
  

Het volgende Klankbord verschijnt maandag  11 november 
 

Kopij binnen uiterlijk dinsdag  5 november 


