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Beste lezers,  
 

De vakanties zijn weer achter de rug. Iedereen is weer aan het werk en de scholen zijn weer geopend. Je zou 
zeggen  alles is weer normaal, en toch is dat zoals we allemaal wel weten niet helemaal het geval. Als je alleen 
nog maar kijkt naar de repetities van onze orkesten dan zie je wel dat het nog verre van normaal is. Iedereen 
doet zijn best om rekening houdend met de richtlijnen de draad weer op te pakken en natuurlijk hopen we 
op spoedige doorbraken op het gebied van een vaccin en/of doeltreffende medicijnen. We blijven positief. 
Ook is het afwachten of geplande optredens doorgang kunnen vinden. We hopen in ieder geval op de 
doorgang van het Abba project dat gepland staat op 1 november in de Koepelhal aan de Spoorzone te Tilburg. 
Als het definitief wordt horen jullie dit natuurlijk direct. Ook het doorgaan van het ECWO te Amiens Frankrijk  
volgend jaar mei moet worden afgewacht. 
Wel staat vast dat onze uitgestelde ledenvergadering nu zal plaatsvinden op maandagavond  
28 september om 21.30 uur. 
 
SOL en SPE hebben hun jaarlijks uitje wel door kunnen laten gaan. Over hun bezoek aan de Beekse Bergen 
kunnen jullie in dit Klankbord lezen. 
 
Een minder leuke mededeling is dat onze fluitist Ad van den Nieuwenhuizen heeft laten weten dat hij na 60 
jaar actief fluitist in ons orkest te zijn geweest helaas moet stoppen vanwege artrose in zijn vingers, hetgeen 
hem dermate belemmert dat hij dit besluit heeft moeten nemen. Jammer, maar hij blijft ons natuurlijk 
volgen. 
 
Verder kunt u een artikel lezen over de gevolgen van het Coronavirus voor de Amateurkunst, gepubliceerd 
op 20 juli door het LKCA. 
 
Veel leesplezier, 
 
De redactie. 
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Van de Voorzitter  
 
Hopelijk kan iedereen terugzien op een zeer geslaagde vakantie. Een vakantie, die wat voor 
bestemming je eraan hebt gegeven, toch anders dan andere jaren moet zijn geweest vanwege de 
coronaomstandigheden. Van harte hoop ik dat iedereen gezond is. Zelf zijn we onder andere een week 
naar Hamburg geweest. Dat is een prachtige havenstad waar veel is te beleven. Lastig was wel dat je 
in Duitsland op veel plekken verplicht bent om een mondkapje te dragen, wat vooral lastig is als je 
brildragend bent en zeker als de temperaturen oplopen tot boven de dertig graden. Maar alles went en 
je moet er ook wat voor over hebben. Opvallend is wel dat veel mensen die een mondkapje dragen 
de anderhalve meter voorschriften sneller lijken te vergeten. 
 
Intussen zijn de repetities in de Wetering weer met de bekende anderhalve meter afstand begonnen. 
Voorlopig is het nog niet nodig, maar als de nood aan de man komt, kan het grote orkest eventueel 
terecht in de aula van het Willem van Oranje College in Waalwijk, waar we vorig jaar ook een van 
onze bevrijdingsconcerten hebben gegeven. Een zeer sympathiek gebaar van de directie van deze 
school! Verder hopen we dat de plannen doorgaan om op 1 november aanstaande het al lang geplande 
Abba Concert in de Koepelhal aan de Spoorzone in Tilburg te kunnen verzorgen. Dat zou een mooie 
onderbreking zijn van de repetities. Het blijft afwachten hoe het virus zich ontwikkelt. We hopen van 
harte dat het spoedig over is (met of zonder vaccin) en dat we kunnen gaan uitkijken naar mooie 
concerten van zowel het grote orkest als van SOL en SPE. Spannend is ook of het uitgestelde 
Europees kampioenschap in Amiens, ECWO, volgend jaar kan doorgaan. Wat in ieder geval 
doorgaat, is de uitgestelde ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op 28 september vanaf 21.30u.  

Op zaterdag 29 augustus vond het jaarlijks uitje plaats van SOL en SPE. Dat was zoals gebruikelijk  
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erg gezellig. De avond ervoor had een groep enthousiaste vrijwilligers voor elke deelnemer een 
heerlijk lunchpakket samengesteld. Ofschoon regenachtig weer was voorspeld, was het prima weer 
op de dag van het uitje. Iedereen genoot dan ook met volle teugen van alles wat de Beekse Bergen te 
bieden hebben, zoals de autosafari, de wandel- en rondvaartmogelijkheden, de speeltuinen en de vele 
terrasjes en restaurants. Ook de vogelshow met gieren en uilen (waaronder Joop den Uijl) was erg 
spectaculair en trok veel aandacht. Jammer was wel dat sommige dieren zich dachten te moeten 
misdragen. Zo gedroegen sommige gnoe’s zich nogal agressief toen hun eten wat te laat dreigde te 
worden aangeleverd door de verzorger. Sommige giraffen gaven met hun lange tongen veel auto’s 
die aan de safari meededen  een ongevraagde wasbeurt. Helaas waren er ook dieren die duidelijk 
minachting toonden voor de bezoekers. Zo lagen nogal wat leeuwen en luipaarden te slapen, terwijl 
er veel mensen waren die ze wilden bekijken. De leeuwen waren echter helemaal niet in de mensen 
geïnteresseerd. Een leeuw lag zelfs ongegeneerd te zonnen. Helemaal bont maakten het de rode 
panda’s; zij hadden er voor gekozen om zich en masse helemaal niet te laten zien, ondanks herhaald 
aandringen van het publiek. Deze dieren zouden een voorbeeld moeten nemen aan collega’s als de 
stokstaartjes, de zeehonden en de nijlpaarden die wel blijk ervan gaven wat het betekent werkzaam 
te mogen zijn voor de Beekse Bergen. Ook de aan de vogelshow deelnemende vogels verdienen een 
pluim, in het bijzonder Joop den Uijl voor zijn inzet. 
Na afloop was er nog een heerlijk etentje gepland bij Lilly. Graag dank ik eenieder die zich heeft 
ingezet om van deze dag een groot succes te maken, in het bijzonder Bram, Melanie en Bernadette 
voor de puike organisatie, die dit jaar extra moeilijk te realiseren was vanwege de coronabeperkingen.  
 
Peter Essers 
 
******************************************************************************** 
  

https://nl.123rf.com/photo_33698992_hamer-rechter.html?term=gavel&vti=mls0u4u5wk7k84g2hj-2-57
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Van de bestuurstafel. 
 
De zomervakantie is weer voorbij. Ik hoop dat iedereen een fijne tijd heeft gehad en dat iedereen 
weer energie heeft opgedaan voor werk, school en het komende Sophia-seizoen.  
 
De repetities van SOL, SPE en het Harmonieorkest zijn weer begonnen. Alhoewel de activiteiten voor 
2020 onzeker blijven valt er genoeg te repeteren. Het programma voor 2021 is namelijk zeer 
uitdagend.  
 
Omdat het voltallige harmonieorkest niet op 1,5 meter afstand in de Theaterzaal van de Wetering 
past zijn we op zoek gegaan naar een alternatieve repetitielocatie. De directeur van het Willem van 
Oranje College in Waalwijk is bereid gevonden in het komend najaar de aula van de school ter 
beschikking te stellen voor het geval we op maandagavonden tutti-repetities willen houden.  Met 
dit aanbod zijn we natuurlijk heel erg blij.   
 
Er is een nieuwe datum vastgesteld voor de uitgestelde algemene ledenvergadering. Deze zal 
plaatsvinden op maandag 28 september 2020 om 21.30 uur in de Wetering. De uitnodiging voor 
deze vergadering is opgenomen in het Klankbord. 
 
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 
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Uitnodiging Jaarvergadering 28 september 2020 
 
Uitnodiging voor alle leden en onderstaande 
bestuursleden: 
 
Peter Essers   voorzitter 
Gosse Hoekstra  penningmeester 
Marije Reitsma  secretaris 
Frans van Dongen, Jan van Esch, Peter van Esch,  
Bram Nieuwenhuisen en Paul Veltman. 
 
Datum vergadering.  : maandag 28 september 2020 
Plaats    : Wetering, grote zaal 
Tijdstip    : 21.30 uur 
 
Agenda: 
 
1. Opening door voorzitter 
2. Mededelingen 
3. Verslag algemene ledenvergadering 1 april 2019 (bijgevoegd) 
4. Jaarverslag Sophia's Vereeniging 2019 (bijgevoegd) 
5. Verslag penningmeester jaarrekening 2019 

Bevindingen kascommissie 
Presentatie begroting 2020 
Benoeming kascommissie 2020 
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6. Bestuursverkiezingen 
 Volgens het schema van aftreden zijn dit jaar de volgende bestuursleden 

aftredend: Peter Essers, Jan van Esch en Gosse Hoekstra.  
 Peter, Jan en Gosse stellen zich herkiesbaar.  
 Eventuele tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 21 september 2019 worden 

aangemeld via telefoon 013-4562011 of mail vaneschjan@kpnmail.nl 
 Het schema van aftreden ziet er als volgt uit: 
 2020 Peter Essers, Jan van Esch, Gosse Hoekstra 
 2021 Bram Nieuwenhuisen 
 2022 Marije Reitsma, Paul Veltman 
 2023 Peter van Esch, Frans van Dongen 
7. Jubilarissen.  
  De jubilarissen betreffen dit jaar de volgende leden: 
  65 jaar: Piet van de Velden, Ad Leijtens 
  60 jaar: Cis Damen, Piet van den Nieuwenhuizen, Ad van den Nieuwenhuizen, 

Tiny van den Nieuwenhuizen 
  40 jaar: Marty IJpelaar 
  25 jaar: Noortje van der Meulen 
  12½ jaar: Renée Damen, Wim Lamers, Bram Nieuwenhuisen 
  De datum voor de huldiging is nog niet vastgesteld. 
8. Toelichting op beleid door de voorzitter 
9. Toespraak erevoorzitter (onder voorbehoud) 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
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SOL en SPE uitje  
 
Zaterdag 29 augustus was het jaarlijkse uitje van SOL 
en SPE. Dit jaar georganiseerd door Melanie, Bram en 
Bernadette, we gingen naar de Beekse Bergen 

Op vrijdagavond werden bij Bernadette thuis de lunchpakketjes 
verantwoord klaar gemaakt met handschoentjes en op afstand.  Daar 
werden door Pim, Iris H, William, Bram, Zipporah, Bernadette, Lianne, 
Tess en Ester voor 45 man broodjes gesmeerd, worstenbroodjes, 
krentenbollen, snoep en drinken ingepakt. En voor ieders veiligheid 
een mondmasker erbij om in de auto en park te gebruiken. 
Op zaterdag was het om 10 uur verzamelen bij de Wetering. Na het 
uitdelen van de lunchpakketten en entreekaarten konden we met zijn 
allen vertrekken.  
Na aankomst begonnen we met de autosafari. Daar zagen we 
natuurlijk diverse dieren. De giraffen vonden verschillende auto’s erg 
interessant en kwamen wel heel erg dichtbij. Een struisvogel blokkeerde 
de weg en veroorzaakte een file. En er was een kamelenrace gaande tussen de auto’s 
Daarna gingen we verder met de wandelsafari. In diverse groepen liepen we door het park. Sommigen deden 
ook de bootsafari. En ondanks de weersvoorspellingen hebben we alleen maar mooi weer gehad. 
Om half 6 was het verzamelen bij de uitgang en reden we terug naar Lily in Loon op Zand waar we 
coronaproof friet en snacks gingen eten en nog even konden na kletsen.  
Het was een erg gezellige dag. Een fijn begin van een nieuw muzikaal (school)jaar! 
 

Sandra, William, Tess en Jinthe 
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 Gevolgen Coronavirus voor amateurkunst 
 
OCW heeft van ons de resultaten en knelpunten ontvangen die naar voren zijn gekomen in het onderzoek 
dat wij uitzetten onder verenigingen, kunsteducatie-instellingen en zzp’ers. Centraal in het onderzoek stond 
de vraag welke impact het coronavirus en alle maatregelen heeft op deze doelgroepen. 
De impact is enorm. Vooral het vinden van geschikte locaties met goede ventilatie is een grote opgaaf voor 
de sector. In het bijzonder voor grote verenigingen en groepen (zoals koren en orkesten) is dit cruciaal. 
Daarnaast is er zorg over teruglopende leden- en deelnemersaantallen en oplopende financiële schade. Om 
het cultuuraanbod in elke gemeente vitaal en toekomstbestendig te houden, is aanvullende ondersteuning 
nodig voor verenigingen, instellingen en zzp’ers. 
 
Oproep voor de overheid 
x Laat gemeenten verenigingen, instellingen en ondernemers actief ondersteunen bij het vinden van 
geschikte locaties en budget vrijmaken om deze locaties zo nodig geschikt te maken voor repetities, lessen 
en presentaties. Cultuurpodia en andere culturele instellingen kunnen in gemeenten een waardevolle 
oplossing zijn. De minister kan dit agenderen en budget beschikbaar stellen als onderdeel van de vergoeding 
aan gemeenten. 
x Zorg dat meer zzp’ers terecht kunnen bij de financiële regelingen en biedt hen ondersteuning 
(bijvoorbeeld met een helpdesk) om hun zakelijke positionering te verbeteren. Geef daarnaast aandacht aan 
de ondersteuning van hun klanten, bijvoorbeeld door de mogelijkheden van het Jeugdfonds te vergroten om 
kwetsbare groepen te ondersteunen. 
x Zorg voor subsidiemogelijkheden en ondersteuning voor verenigingen, zowel landelijk als lokaal, in lijn 
met de motie van de Tweede Kamer. Door de coronasituatie zijn de landelijke subsidiemogelijkheden extra 
urgent geworden. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z22379&did=2019D46532
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Amateurkunstverenigingen en informele verbanden 
Het verenigingsleven is op 16 maart bijna geheel tot stilstand gekomen. Op een schaal van 1 tot 10 bedraagt 
de impact van het coronavirus op de continuïteit van verenigingen en informele verbanden een 7,2. 
Minder dan 10% van de verenigingen en informele verbanden heeft gebruik kunnen maken van de landelijke 
financiële steunregelingen. Slechts 6% ontving ondersteuning van gemeente of provincie. Dit terwijl 49% van 
de verenigingen schade lijden, gemiddeld ruim € 7.000. 
Veel verenigingen kunnen voorlopig nog niet terug naar de situatie van voor het coronavirus. Met name het 
werken met de 1,5 meter afstand en de vereiste goede ventilatie vormen een probleem. Het vinden van 
andere ruimten en podia is lastig en duur, vooral voor grote verenigingen, zoals koren en orkesten. Concerten 
dreigen ook het komende jaar uitgesteld te worden, met grote consequenties voor inkomsten van 
verenigingen en professionals. 
Verenigingen zijn onzeker over de toekomst: 44% acht het (zeer) waarschijnlijk dat ze over een jaar veel 
kleiner zijn bij handhaving van de huidige protocollen. 60% geeft aan ondersteuning nodig te hebben. 

Faciliterende rol gevraagd van gemeenten 
Het is dringend gewenst dat gemeenten verenigingen faciliteren bij het vinden van grotere en goed 
geventileerde ruimten en podia en de extra kosten. Veel verenigingen hebben extra financiële ondersteuning 
nodig om de komende tijd te overleven. Dat vergt een grotere inspanning voor gemeenten, noodzakelijk als 
gemeenten het verenigingsleven in stand willen houden. Het ondersteunen van het verenigingsleven om 
andere financieringsmogelijkheden te vinden is daarbij een van de mogelijkheden. 
Het Rijk kan een agenderende en ondersteunende rol spelen om aandacht voor het verenigingsleven en de 
informele verbanden te genereren bij gemeenten. De VNG is hierin een logische schakel naar de gemeenten. 

Kunstdocenten en artistiek begeleiders 
Kunstdocenten en artistiek begeleiders hebben hun werkzaamheden grotendeels stil moeten leggen. Op een 
schaal van 1 tot 10 bedraagt de impact van het coronavirus op werkzaamheden van deze professionals een  
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8,2. Tweederde van de kunstdocenten en artistiek begeleiders heeft financiële schade geleden en 34% heeft 
gebruik kunnen maken van de landelijke steunregelingen. 45% heeft geen steun ontvangen, maar wel schade 
geleden. Voor artistiek begeleiders ligt dat nog hoger, terwijl ook hun financiële schade hoger is. 
De helft van de kunstprofessionals verwacht met de huidige richtlijnen en protocollen ook de rest van het 
jaar nog aanzienlijke schade op te lopen. Totale schade gemiddeld ruim boven de € 10.000. Als je bedenkt 
dat het gemiddelde jaarinkomen van deze professionals volgens CBS op €12.600 ligt, dan wordt duidelijk hoe 
ingrijpend de schade is. Het ziet ernaar uit dat door de strengere eisen van de tweede regeling (Tozo 2), o.a. 
door de inkomenstoets, maar een heel gering percentage van de kunstprofessionals hier gebruik van kan 
maken. 
Daardoor zal een grote groep docenten en begeleiders op of onder het sociaal minimum komen te 
balanceren. Als gevolg van de stilvallende markt komt de duurzaamheid van het aanbod van kunsteducatie 
en cultuurparticipatie voor de toekomst in gevaar. 70% van hen geeft aan (extra) ondersteuning nodig te 
hebben. 

Positie van de zzp’er 
De gemeente kan de kunstprofessionals heel concreet helpen bij een groot knelpunt: het vinden en 
aanbieden van ruimten waar de kunstdocenten en artistiek begeleiders hun leerlingen en groepen kunnen 
onderwijzen, begeleiden, laten oefenen en optreden. Daarnaast is het belangrijk dat het rijk, samen met 
gemeenten, serieus kijkt naar de positie van de zzp’ers in de culturele sector, waaronder dus de duizenden 
kunstdocenten en artistiek begeleiders. 

Kunsteducatie-instellingen 
Dans-, theater- en muziekscholen en centra voor de kunsten hebben 16 maart hun deuren moeten sluiten. 
Op een schaal van 1 tot 10 is de impact van het coronavirus op hun continuïteit gemiddeld een 8. Vooral de 
impact op dans- en theaterscholen scoort hoger dan een 8. Een groot aantal instellingen (zo’n 60%, wisselend  
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per discipline) heeft een beroep kunnen doen op de landelijke financiële steunregelingen. Toch bedraagt de 
financiële schade gemiddeld enkele tienduizenden euro’s per instelling. 
Door de gehandhaafde richtlijn van 1,5 meter afstand verwachten de instellingen zelfs nog een hoger 
schadebedrag voor de rest van het jaar. Er is dan ook bij ruim 70% behoefte aan (extra, vooral financiële) 
ondersteuning. Veel van de instellingen verwachten over een jaar veel kleiner te zijn. Zo denkt bijna 2 op de 
10 dansscholen er over een jaar zelfs helemaal niet meer te zijn. Met name de instellingen die werken met 
groepen geven aan dat er met de huidige richtlijnen en protocollen geen volwaardig verdienmodel mogelijk 
is en ze het niet lang vol zullen houden. 
In aanvulling hierop wordt duidelijk dat de recent ingevoerde Tegemoetkoming Vaste Lasten (de TVL) tekort 
schiet. Dit komt mede doordat de gekozen referentieperiode (juni-september) in de zomervakantie valt, een 
periode waarin kunsteducatie-instellingen per definitie al een lagere omzet hebben. Daardoor zullen velen 
naar verwachting niet aan de criteria kunnen voldoen. Daarnaast vallen dansondernemers niet onder de SBI 
Code indeling Cultuur, Sport en Recreatie, maar onder onderwijs. Aan de SBI code onderwijs is een veel lager 
percentage gekoppeld (18%), dat voor dans zeer ongunstig uitpakt. 

Extra ondersteuning nodig van de overheid 
Om kunsteducatie-instellingen te helpen hun toekomstperspectief te verbeteren, is extra ondersteuning 
nodig van gemeenten, provincies of rijk. Dit kan bestaan uit ondersteuning bij het vinden van geschikte 
ruimtes, ondersteuning bij het ontwikkelen van andere vormen van aanbod en financiële ondersteuning. Het 
is nodig de TVL regeling beter passend te maken voor cultuurinstellingen door de maanden april en mei mee 
te nemen als referentie periode en door het te lage percentage voor dansondernemers bij te stellen. Dan 
kunnen zij ook minimaal 34% compensatie van hun omzetdaling vergoed krijgen. 
 
 
Uit:  KLANKWIJZER 
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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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Wij feliciteren...........  
 

Harmonieorkest:       1 sept.   Heske van Esch, baritonsaxofoon 
    5 sept.  Floor van Duijsen-Hermans, fagot  
    6 sept.  Maike Vuijsters, tuba 
    8 sept.  Nicole van Weel, altsaxofoon 
  10 sept. Bastien Vievermans, hoorn 
  12 sept. Renée Damen, altsaxofoon 
  13 sept. Maikel v.d. Velden, Lid van Verdienste 
  14 sept. Saskia Wilms-de Wild, klarinet 
  15 sept. Manisha Pankow, klarinet 
  23 sept. Manon van Bijsterveldt, dwarsfluit 
  
    8 okt.  Sjef Soyer, logistiek / erelid 
  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, niet-musicerend lid 
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Wij feliciteren...........  
 
SPE:   23 okt.  Bart Holleman, dirigent 
 
SOL:       7  sept. Marjolein Ligtenberg-Essers, hobo 
      8 sept.  Nicole van Weel, baritonsaxofoon 
 
      1 okt.  Ton van Helvert, tenorsaxofoon  
     4 okt. Manon van Wanrooij, dwarsfluit 
 
 
*********************************************************************************** 
 
     

    AGENDA 
zaterdag 19 sept : 10-13 uur klarinetten en saxofoons (alt en tenor) extra repetitie 

maandag 28 sept. : 21.30 uur Jaarvergadering. De Wetering 

zaterdag 3 oktober :  10-12.30 u. fluiten, hobo’s, eerste en solo klarinetten extra repetitie 

zaterdag 10 oktober : SOL  Concert met Fanfare ONS in Nieuwendijk, info volgt 

vrijdag 16 oktober : 20.00 uur hout + euphoniums en contrabas extra repetitie 

zondag 1 november : middag Harmonieorkest  Abba Concert in de Koepelhal in Spoorzone Tilburg 

zondag 29 nov. : 10-14 uur  repetitiedag gehele orkest 

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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donderdag 10 dec. : 19.00 uur SOL  Kerstconcert Venloene, 

zondag 13 december :   harmonieorkest  concert Concertzaal Tilburg 

donderdag 17 dec. :   SOL  Kerstconcert in de Venloene 

woensdag 6 januari :  SOL en SPE  Driekoningen muziek,  

zondag 24 januari : 14.00 uur gehele vereniging  Nieuwjaarsconcert   

zaterdag 27 februari :   harmonieorkest  Blazen aan het Spui in Den Haag met  
    Harelbeke Vooruit 

zaterdag 10 april  :  harmonieorkest  Concert in Dordrecht met Dordtse Phil, met  
   repetitie vooraf 

zondag 25 april  :   harmonieorkest  concert Symphonic Cinema (Mahler- 
    project) in Concertzaal Tilburg 

donderdag 29 april  :  SOL en SPE  Afsluiting Muziekproject voor de basisscholen  

vrijdag 7 mei  :  harmonieorkest  extra tutti repetitie 

zaterdag 8 mei  :  harmonieorkest  concert ter voorbereiding ECWO 

donderdag 20 mei: :  SOL en SPE  Inhalen avondvierdaagse  

zaterdag 22 mei  :  harmonieorkest  ECWO Kampioenschappen  in Amiens 

zaterdag 12 juni  :  19.30 uur SOL  Afsluitend seizoensconcert met Concordia Berkel-Enschot, 
   De Wetering  
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zondag 13 juni  :  harmonieorkest  concert Symphonic Cinema (Mahler-project) 

   in Chassé Theater Breda 
 

Het doorgaan van de bovenstaande (opnieuw) geplande concerten is natuurlijk afhankelijk van de 

maatregelen m.b.t het corona-virus 

 

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

 

Het volgende Klankbord verschijnt maandag 12 oktober 

Kopij binnen uiterlijk dinsdag 6 oktober 

 

 
    

https://previews.123rf.com/images/abstract412/abstract4121508/abstract412150800002/43199926-kleurrijke-achtergrond-muziek-noten.jpg


 
 

Koninklijke Sophia’s Vereeniging o.l.v. Jos Schroevers              Breda  Chassé Theater 26 mei 2019       
 

 



 
 

 
 

Bevrijdingsconcert             zondag 10 november 2019              Concertzaal Tilburg 


