
 
 

   56e jaargang                            Januari  2020                             nr. 1 



 
Koninklijke “Sophia’s Vereeniging” 
Loon op Zand 
Opgericht 1864 

 
Erevoorzitter: Jonkheer Mr. Charles E.J.M. Verheyen  

 
Bestuur:    
Prof. dr. Peter Essers, voorzitter tel. 0416-363235  
Email:  P.H.J.Essers@uvt.nl  
Mr. Gosse Hoekstra, penningmeester. tel. 06-23331772 
Mr. Marije Reitsma, secretaris 
Frans van Dongen   
Jan van Esch   
Drs. Peter van Esch,   
Bram Nieuwenhuisen 
Paul Veltman 

 
Dirigent harmonie: Jos Schroevers 
Dirigent S.O.L.: Hadewych van Leeuwen-Peters 
Dirigent Jeugd-S.P.E.: Bart Holleman 

 
Erebestuursleden:    Raad van Advies: 
C.J.N. Haen-Teurlings Caspar de Bonth  
P.W.J. van der Velden Peter Haens 
 Patrick Janssens 
Ereleden: Wim Luijendijk 
Ad Brands Joop v.d. Meulenreek 
Jozef Coolegem Jan Weierink 
Cis Damen  
Nelis van den Hoven  
Piet van den Nieuwenhuizen 
Piet Philipsen 
Sjef Soyer  

 
Lid van Verdienste: 
Maikel v.d. Velden                                                              
 
 

Secretariaat:  Postbus 79, 5175 ZH Loon op Zand 
 
Email: info@sophiasvereeniging.nl 
 
Website: www.sophiasvereeniging.nl 
 
Bankrelatie: 
Rabobank Iban nummer:  NL90.RABO 0129735450 
t.n.v. penningmeester Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
Bic nummer:  RABONL2U 
 
 
Verenigingslokaal: De Wetering 
 Weteringplein 1 
 tel: 0416-363736 
 
Muziekarchief: Johan Sies 
  

 
Contactpersonen: 
 
Harmonieorkest: Christiane Hoekstra, orkestmanager 
 tel: 06 36367280. 
 
Percussion Ensemble: Frans van Dongen 
 tel:  0416-361940  of  06-19822852 
 
Opleidingsorkest:  Bernadette Essers 
 tel:  0416-363235 
  
 
  
Redactie Klankbord: Cis Damen 
 Jan van Esch 
 Piet van den Nieuwenhuizen 
 tel:  0416-377092   06-23308156 
 email:  vaneschjan@kpnmail.nl 

mailto:P.H.J.Essers@uvt.nl
mailto:info@sophiasvereeniging.nl
mailto:vaneschjan@kpnmail.nl


 1 
 

Beste lezers,  
 

Natuurlijk wil ook de redactie van Klankbord in deze januarimaand niet achterblijven en wij wensen jullie dan 
ook allemaal een heel gelukkig, gezond en muzikaal 2020 toe. 
Wij hopen dat het voor iedereen een mooi jaar mag worden waarin voor onze vereniging het muzikale aspect 
prevaleert.  
Op dit gebied wordt het best een spannend jaar, aangezien het harmonieorkest op 23 mei  gaat deelnemen 
aan de prestigieuze Europese Kampioenschappen voor Blaasorkesten in Amiens Frankrijk. De 
voorbereidingen hiervoor zijn al begonnen. Een voorproefje staat al op het programma van het aanstaande 
Nieuwjaarsconcert. 
 

Sol en SPE hebben deelgenomen aan het traditionele Driekoningenblazen en hebben hiermee een 
respectabel bedrag in de verenigingskas kunnen storten. 
 

De eerstvolgende gezamenlijke activiteit betreft het gratis toegankelijke Nieuwjaarsconcert op zondag 26 
januari a.s. De gehele vereniging zal dan optreden voor een, zoals gebruikelijk, groot publiek. 
Hopelijk wordt het ook dit jaar weer een hele gezellige middag. Het programma vindt u in dit Klankbord. Na 
afloop is er weer volop ruimte om elkaar een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen in de foyer van De Wetering. 
 

De vaste rubrieken zullen ook dit jaar niet ontbreken in het Klankbord. Deze maken, samen met maandelijks 
wisselende bijdragen en actuele informatie, het altijd weer de moeite waard om dit blad te blijven lezen. 
De redactie dankt dan ook iedereen die de moeite neemt om een bijdrage te leveren aan ons Klankbord, 
waardoor het de respectabele 56e jaargang ingaat! Hartelijk dank. 
 

Veel leesplezier toegewenst.  
De redactie.                                                                                                                            
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Van de Voorzitter 
 
Ook vanaf deze plaats wens ik iedereen die op wat voor wijze dan ook is betrokken bij Koninklijke Sophia’s 
Vereeniging het allerbeste toe voor 2020, waaronder uiteraard veel gezondheid. Hoewel elk jaar voor onze 
vereniging bijzonder is, heeft 2020 natuurlijk een bijzonder tintje omdat we op 23 mei met het grote orkest 
in Amiens gaan deelnemen aan het  ECWO, het European Championship for Wind Orchestras. Een prachtige 
gelegenheid om kennis te maken met andere symfonische blaasmuziekorkesten afkomstig uit Europa en 
tevens een gelegenheid om ons muzikale visitekaartje te presenteren aan het Franse publiek en een 
internationale jury. De deelnemende verenigingen zijn behalve Koninklijke Sophia’s Vereeniging: het 
Landesblasorchester Baden-Würtemberg (Duitsland), L’Orchestre d’Harmonie de la Ville du Havre (Frankrijk), 
de Danish Concert Band – Rødovre (Denemarken), de Musikkforeningen Nidarholm (Noorwegen), het 
Uppsala blåsarsymfoniker (Zweden), de Koninklijke Harmonie van Peer (België), XBY Concert Band (Verenigd 
Koninkrijk) en Wind Orchestra Krka uit Krka (Slovenië). Al deze verenigingen zijn door hun nationale bonden 
uitgevaardigd als de in de afgelopen periode best presterende vereniging van hun land. Alleen al het mogen 
deelnemen aan een dergelijk prestigieus concours is natuurlijk een grote eer.  

 
Maar daarnaast kijken we uit naar veel meer moois, om te beginnen het Nieuwjaarsconcert op 26 januari, 
ter gelegenheid waarvan we drie jubilarissen in het zonnetje gaan zetten: Sjef Soyer, die maar liefst vijftig 
jaar lid is en twee jubilarissen die 12 ½ jaar lid zijn: Marjolein van den Boom en  Harmen Wijkhuis. Het belooft 
weer een zeer gevarieerd concert te worden met veel fraaie muziek en een gezellige naborrel met So Nice. 

 
Op de dag dat ik dit schrijf, is het zes januari, oftewel Driekoningen. Traditiegetrouw trekken vanavond weer 
de muzikanten van SOL en SPE door de Loonse straten om sfeervolle kerstmuziek te spelen in de hoop op 
gulle bijdragen ten behoeve van de verenigingskas. Gelukkig zijn de weergoden hen vandaag goed gezind.  
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Driekoningen heeft te maken met een gebeurtenis die in de Bijbel wordt vermeld: drie wijzen volgden een 
ster om het kindje Jezus te vinden; later werd er gesproken van drie koningen: Caspar, Melchior en Balthasar. 
Het feest sluit de kersttijd af. Het verhaal wil dat keizer Barbarossa in 1164 aan de aartsbisschop van Keulen 
relikwieën van de Heilige Drie Koningen schonk. Er kwamen meteen pelgrims naar Keulen en de verering van 
de drie koningen breidde zich uit. 
 

In de Middeleeuwen trokken armen met Driekoningen langs de deuren om levensmiddelen of brandstof te 
krijgen. Kerken en kloosters deelden dan koeken uit. In de zeventiende eeuw waren het kinderen die de 
koningen uitbeeldden. Het zingen van driekoningenliederen zoals dat nu gebeurt, dateert uit de negentiende 
eeuw. Bij het zingen werden zelfgemaakte muziekinstrumenten gebruikt die veel lawaai maakten, zoals de 
rommelpot of de foekepot. Rond het midden van de negentiende eeuw was het Driekoningen zingen een 
echt kinderfeest geworden. Bekend is het koningsbrood of de koningentaart die men vroeger bakte; er werd 
een bruine boon of muntstuk in verstopt en degene die deze vond was die dag ‘koning(in)’.  
Vroeger was het ook gebruikelijk om de kerstboom te laten staan tot Driekoningen. Het weghalen van de 
boom vóór Driekoningen, zou ongeluk brengen. Toen was het ook een gebruik om de figuurtjes van 
Driekoningen niet meteen in de kerststal te zetten, maar pas op 6 januari, met Driekoningen. De figuurtjes 
werden elke dag een stapje dichter naar de kerststal gezet, ze waren immers nog ‘onderweg’ en zouden pas 
op 6 januari de stal bereiken (bron: Wikipedia). 

 In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw kwam het feest op veel plaatsen onder druk te staan. Dat 
het in Tilburg en de regio kon overleven, had naar verluidt mede te maken met een actie rond het huwelijk 
van prinses Juliana en prins Bernhard (op 7 januari 1937). De dag ervoor was driekoningen zingen voor een 
jury georganiseerd en dat was een groot succes en werd daarna jaarlijks herhaald. Hulde aan SOL en SPE dat 
zij deze oude traditie in leven houden!  
 

Peter Essers                                                                                           
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Caspar_(heilige)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melchior_(heilige)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balthasar_(heilige)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koningentaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruine_boon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muntstuk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstboom
https://nl.123rf.com/photo_33698992_hamer-rechter.html?term=gavel&vti=mls0u4u5wk7k84g2hj-2-57
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Van de bestuurstafel 
 
Allereerst wens ik iedereen een mooi, gelukkig en gezond nieuw jaar toe. Hopelijk wordt 2020 voor u 
persoonlijk een goed jaar. Maar we hopen natuurlijk ook op een fantastisch Sophia-jaar vol met mooie 
concerten en gezellige momenten. 
 
Voor SOL en SPE is het jaar al begonnen met het Driekoningenblazen. Op 6 januari trokken de muzikanten al 
musicerend door het dorp om geld op te halen voor de SOL/SPE-pot.  
 
Het nu eerstvolgende evenement op de agenda betreft het traditionele Nieuwjaarsconcert op zondag 26 
januari om 14.00 uur. Zowel SPE, SOL als het Harmonieorkest treden dan op.  
Voorafgaande aan het Nieuwjaarsconcert zullen de jubilarissen van 2019 worden gehuldigd. Dit betreffen 
Sjef Soyer (50 jaar lid), Harm Wijkhuijs (12,5 jaar lid) en Marjolein van der Boom (12,5 jaar lid). Deze huldiging 
vindt plaats in de tijd tussen de soundcheck en het concert, zodat dit jaar ook alle leden in de gelegenheid 
zijn om de jubilarissen te feliciteren. 
 
Tot zover weer een aantal punten uit de bestuursvergadering. Voor vragen en opmerkingen kun je natuurlijk 
altijd bij een van de bestuursleden terecht. 
 
Marije Reitsma 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/nl/vectors/muziek-notities-melodie-geluid-2028528/
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Nieuwjaarsconcert 2020   
 
   Zondag 26 januari  14.00 uur  De Wetering   

 
• SPE.  o.l.v.  Bart Holleman  

▪ Frosty the Snowman 

▪ We wish jou a Merry Christman 

▪ Qudrofonica, Jan Schipper 

▪ Soundtrack Souvenir, Jan Schipper 

 

•  SOL  o.l.v.  Hadewych van Leeuwen-Peters 

▪ Peking Duck 

▪ Klezmaresque 

▪ New York New York 

▪ Hungarian Dance 5 

▪ Songs from the old west 

▪ Dakota 

 
                  * * *    Pauze    * * *            
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• Harmonieorkest  o.l.v.  Jos Schroevers 

▪ Dance Satanique,  Alexandre Kosmicki  

▪ Suite Hymne of the Highlands, Philip Sparke 
✓ 1  Adross Castle 
✓ 2  Alladale 
✓ 3  Dundonnell 

▪ Charles Chaplin 

▪ Radetsky mars, Johann Strauss 

 

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

▪ Game of Thrones, Ramin Djawadi  
 
 
 

• Na afloop in de foyer:   So Nice  o.l.v.  Wim Zwijsen 
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WAT EEN KANJERS. GEWELDIG. 
 

Moeder en dochter beiden op examen. 
Dochter Jinthe gaat op voor kleine trom module A. Zij mag eerst op zaterdag 14 
december en zij slaagt (natuurlijk) met een 8,5 gemiddeld. Wow, super. 
Maar dan moeder!!!!!!!! Die mag dinsdag 17 december voor haar B-diploma Hobo. Sandra slaagt met LOF 
met gemiddeld een dikke 9. 
Hoe geweldig. 
Wat een meiden. 
Meer dan een dikke proficiat van alle SMOLmensen en alle 
collegamuzikanten. 

 
 
 

 
 
 
                      Sandra en Jinthe 

 
 
 
 

 
Jinthe en Bram 

 
 



    10 
 

Optreden SOL en SPE Kerstklokkenloop 2019 
 

Ieder oneven jaar vindt in Loon op Zand in december de Kerstklokkenloop plaats. Door een groot gedeelte 
van ‘Oud Loon’ vinden verschillende optredens plaats, die veelal te maken hebben met kerstmis, denk bijv. 
aan verschillende koren, engeltjes op een schommel en natuurlijk 
optredens van orkesten, waaronder SOL en SPE. Omdat we ook zelf wat 
wilden zien van dit dorpsspektakel, hadden we  een mooie 
samenwerking met 2 andere orkesten uit onze gemeente; wij begonnen 
als eerste, na een uur zou Concordia plaatsnemen en Harmonie 
Kaatsheuvel zou afsluiten. Een aantal leden hadden de zaal van te voren 

mooi versierd ,  
er stonden o.a. bankjes 
met waxinelichtjes, zodat 
er een warme sfeer 
ontstond. Doordat onze 
eigen dirigente Hadewych 
verstek moest laten gaan, 
wegens een ander 
optreden, stond deze keer Hans (de echtgenoot van 
Hadewych) ‘ op de bok’. Voor de meesten van het orkest een 

bekende verschijning, aangezien hij wel gerekend mag worden tot ‘de vaste invaller’.  
Het leuke van zo’n optreden als dit is dat men over het algemeen even blijft staan luisteren en dan weer 
doorloopt, de druk is dus iets minder dan bijv. een nieuwjaarsconcert . Zo konden we de kans bieden aan 
Valerie, Esther (beiden op  klarinet),  Amber (op dwarsfluit) en Helena (slagwerk bij SPE) hoe het is om in een 
orkest mee te spelen tijdens een optreden. Zij zitten alle vier op les, maar zijn nog niet ver genoeg om echt  
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in een orkest mee te spelen. Ze hebben een paar keer mee gerepeteerd met stukken die zij qua niveau 
aankunnen en hebben het uiteindelijk tijdens het optreden hartstikke goed gedaan!  
 

Naast SOL trad ook het SPE op. Zij hadden naast hun 
eigen stukken, ook nog een aantal kerstliederen met 
SOL op de boomwhackers, denk bijv. aan Midden in 
de Winternacht ,Er is een kindeke , Kling klokje 
klingeling en Jingle Bells, allemaal stukken die heel het 
orkest mee kon spelen. Deze muziek werd afgewisseld 
met andere liederen, de ene keer de wat klassiekere 
nummers (A Swinkling Christmas, Stille nacht etc) en 
de andere keer de wat meer populairdere nummers 
(A Christmas pop collection met o.a Slade – Merry Christmas Everybody). We speelden wel de wat 
makkelijkere nummers wat vaker , dat was ten eerste leuk voor de 3 dames en de andere leden die nog niet 
zolang meespelen en moesten we rekening houden met de tijd, die naar wat ik gehoord had, toch iets korter 
was dan gedacht. Al met al was het een gezellig optreden en wij hopen dat de luisteraars dat ook vonden. 
 

Wil ik bij deze ook nog 
Marjolein van der Boom 
bedanken die dit 
allemaal geregeld heeft.  
 

Groetjes Iris Hornman  

 
******************* 
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6 januari 2020 
 

2020 begonnen we met het traditionele Driekoningenblazen. Gelukkig met begeleiding van 2 slagwerkers, 
die ons houvast boden. Gelukkig konden we toch weer met een mooie groep vanuit SOL en SPE op pad. 
Bernadette, Esther, Giedo, Iris H, Iris S, Jasmijn, Jinthe, Manon, Meike, Melanie en Tess zorgden voor de 
muzikale noten, Bernadette vd E en Sandra zorgden 
voor het aanbellen en gaven de beste wensen aan 
de bevolking van Loon op Zand door. Om 17.00 uur 
eerst verzamelen, muziek pakken, harpjes 
installeren (vergt nog wel eens wat creativiteit) en 
koningskleren aantrekken. 
 

Rond 17.30 uur is iedereen vertrek-klaar en gaat het 
Driekoningenorkest de straat op. Het is niet zo koud, 
het waait bijna niet en het is droog. We boffen!!!  
 

Vanuit de Gildeweg lopen we langs bekende en 
minder bekende adressen en spelen onze 
kerstnummers. Ik hoop dat het net zo vrolijk en sfeervol klinkt als toen ik kind was en een groep van de 
fanfare uit mijn dorp dit op Kerstavond deed. Op de vensterbank zittend keek ik naar buiten en wilde graag 
zelf met een instrument daar staan spelen. Ik kreeg er zo’n warm gevoel van. Jaren later ga ik inderdaad de 
straat op met kerstnummers en krijg ik een warm gevoel van de mensen die open doen en hartverwarmend 
reageren, maar zeker ook van de muzikanten en niet-muzikant die meelopen en hun best doen om er samen 
iets van te maken, want het is toch best een karwei uren spelen en lopen. Het instrument wordt best wel 
zwaar, de mondspieren beginnen toch door te geven dat ze vermoeid raken en stiekem is het toch nog wel  
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koud, maar zo samen is het goed te doen. We blijven lekker door gaan en de spirit blijft opperbest mede 
dankzij de heerlijke opwarmronde bij huize Reijnen (dank Monique voor de hartelijke, warme ontvangst en 
het heerlijke eten). 
 

Ondertussen is het toch al 20.30 uur en gaan we via de nieuwe woningen in de Molenwijck (helaas, de 
burgemeester was niet thuis) richting Gildeweg 87. Even na 21.00 uur arriveren we daar en kan iedereen 
voldaan naar huis. Met drieën tellen we het opgehaalde en dat was weer een mooi bedrag (geen raar 
buitenlands, koffieautomaatmuntjes of winkelkarmuntjes deze keer).  Komt mooi van pas, want er moesten 
nieuwe polo’s aangeschaft worden. 
 

Allereerst muzikanten en hulp heel hartelijk dank voor de gezellige, de-moeite-waard avond en gulle gevers: 
fijn dat jullie ons ieder jaar weer steunen op deze manier. Het geld komt goed van pas en wordt goed 
gebruikt.  
 

Gelukkig Nieuwjaar allemaal. 
Namens alle SOLlers en SPE’ers, Bernadette 
 

Grote dank aan de koningen die ondanks dat – zeker voor de jongsten-  het 
instrument na een paar uur blazen toch wel erg zwaar werd, toch volhielden en 
bleven meedoen. Superkanjers zijn jullie. 
 
Bernadette 
 
 
 

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



  14 

 

 

`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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Nieuwe slagwerkdocent bij Stichting Muziekopleiding Loon op Zand (SMOL) 
 

Mijn naam is Niels de Waard, 24 jaar, en momenteel zit ik in mijn laatste studiejaar aan de Rockacademie te 
Tilburg. Op jonge leeftijd begon ik op alles wat los en vast 
zat te trommelen, dus een passie voor slagwerk kwam 
niet als een verrassing. Rond mijn 8e begon ik 
slagwerklessen te volgen bij MaasMuziek, waar ik 
uiteindelijk ook voor lange tijd in het Harmonieorkest heb 
gespeeld. Later ben ik in bandjes gaan spelen en heb ik al 
veel toffe projecten mogen doen. Momenteel werk ik 
vooral als sessiemuzikant bij uiteenlopende bands. Ik kijk 
er naar uit om aan de slag te gaan bij SMOL en de 
leerlingen veel nieuwe dingen te leren. Mocht je 
benieuwd zijn naar wat ik allemaal doe dan kan je mijn 
muzikale reis volgen op Instagram (@nielsdewaard). 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Nieuwjaarsconcert  
Zondag  26 januari  14.00 uur  De Wetering 

Koninklijke Sophia’s Vereeniging  
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
 

wordt mede financieel ondersteund door  

 
 

 

Stichting  Jacques  de  Leeuw 
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Nieuwe docent Muziek bij de BSO 
 

Mijn naam is Evelien Wolting, 36 jaar. 
Sinds mijn 7e speel ik blokfluit en al die tijd kon ik me niet voorstellen 
dat ik er ooit mee zou gaan stoppen. 
 
In 2006 ben ik afgestudeerd aan de PABO. Na 4 jaar full-time voor de 
klas te hebben gestaan, kwam ik tot de conclusie dat dit niet iets was 
wat ik de rest van mijn leven zou willen doen. Omdat de blokfluit mijn 
passie bleef, besloot conservatorium te gaan doen met dit 
instrument. Als tweede instrument ben ik Barokhobo gaan studeren. 
In 2015 ben ik afgestudeerd. 
 
Momenteel geef ik met veel plezier blokfluitles in Loon op Zand, 
Weert en Valkenswaard aan leerlingen in de leeftijd van 4 - 74 jaar. 
Daarnaast speel ik regelmatig concerten door heel het land op blokfluit of barokhobo. 
Voor meer informatie: evelienwolting.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 

https://static3.depositphotos.com/1000573/230/i/950/depositphotos_2308087-stock-photo-musical-notes.jpg
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Wij feliciteren...........  
 

Harmonieorkest:    6  jan. Monique Emmen, altsaxofoon 
 15  jan. Willem Lamers, trombone 
 17  jan. Jasper van Bijsterveldt, bastuba 
 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 
     10  febr. Jan Weierink, Raad van Advies  
     13  febr. Ralph Oors, slagwerk 
     15  febr. Linda Appelo, klarinet 
     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:   25  jan. Marjolein v.d. Boom, klarinet 

    12  febr. Hadewych van Leeuwen, dirigent 
    19  febr. Tess Engelen, dwarsfluit 
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      AGENDA 
 

zondag  26 januari 14.00 uur : Nieuwjaarsconcert gehele vereniging 

zaterdag 2 februari 10.00 : Slagwerkspecial door slagwerkleerlingen en SPE in de Blokkendoos 

zaterdag 8 februari 10.00 uur : Houtrepetitie in de Blokkendoos 

zaterdag 15 februari 10.00 uur : Koperrepetitie in de Blokkendoos 

zondag 16 februari 10.00 uur : Koffieconcert door blazersleerlingen in de Blokkendoos 

21 t/m 25 februari  : Carnaval 

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 Benevia Muziekcentrum te  
  Dordrecht voor het ECWO  

donderdag 16 april   : Afsluiting Basisscholenproject, Wetering, 18.30 uur, SOL en SPE 

vrijdag 8 mei 20.00 uur : Harmonieorkest try-out concert Concertzaal voor het ECWO  

donderdag 14 mei   : Concert in de Venloene, SOL 

zaterdag 23 mei + zondag 24 mei : ECWO kampioenschappen in Amiens harmonieorkest  

donderdag 28 mei  : : Inhalen Avond-4-daagse SOL en SPE vanaf 19.45 uur 
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zaterdag 13 juni 19.00 uur : SOL, afsluitend seizoenconcert, De Wetering 

19, 20, 21 juni  : Theaterspektakel Eldorado Harmonieorkest 

Maandag 6 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  10  februari 
 

Kopij binnen uiterlijk dinsdag  4  februari 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Nieuwjaarsconcert  

Zondag  26 januari    14.00 uur    De Wetering 

Koninklijke Sophia’s Vereeniging  



 

 

 
 

Bevrijdingsconcert             zondag 10 november              Concertzaal Tilburg 


