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Beste lezers,  
 
2020, het Corona-jaar loopt ten einde. Stilletjes zal er wel eens een zucht van verlichting worden geslaakt, 
eindelijk, we gaan, nu het vaccin er aan komt, van lieverlee weer naar een normale samenleving toe. Toch 
zullen we nog even moeten doorbijten, maar we houden moed. Ook binnen onze mooie Sophia’s 
Vereeniging. Alles is dit jaar uit de kast gehaald om wat tot de mogelijkheden behoorde doorgang te laten 
vinden. Zo is er op gepaste afstand in groepen gerepeteerd en is dankbaar gebruik gemaakt van de aula van 
het Willem van Oranjecollege en de sporthal van de Wetering.  
Om dit alles mogelijk te maken is van veel mensen het uiterste gevraagd. Dank daarvoor, speciaal aan 
Christiane en de roadies die in deze onwerkelijke tijd hun uiterste best hebben gedaan om de repetities waar 
mogelijk was door te laten gaan. 
We gaan nu op naar een nieuw jaar waarin we, zeker in het begin, nog de nodige problemen zullen 
ondervinden, maar het komt weer goed. Daar gaan we allemaal van uit. 
 
Traditiegetrouw vindt u in dit Kerstnummer de speciale bijdragen van onze erevoorzitter, Raad van Advies 
en van onze penningmeester. Ook het jaaroverzicht, de Muziekopleiding Loon op Zand en SPE ontbreken 
niet. 
Natuurlijk treft u ook de maandelijkse bijdrage aan van onze voorzitter en van Marije, die ons op de hoogte 
houdt van informatie uit de bestuursvergaderingen. 
Piet heeft in navolging van de voorzitter zijn persoonlijke top tien van gouden Sophia 
momenten opgesteld. We zijn benieuwd naar een volgende top tien.  
 
Rest de redactie u prettige feestdagen, een mooie jaarwisseling en alle goeds en 
gezondheid voor 2021 toe te wensen. 
 
Veel leesplezier.                                                                                                                           
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Van de Voorzitter 
 
Het was goed om ondanks de Corona-impasse behalve de repetities toch weer een keer een muzikale 
activiteit te hebben kunnen meemaken en organiseren. Op zondag 22 november verzorgde een delegatie 
van het grote orkest de muzikale begeleiding van de ons zeer bekende Josephina Louisa (Fientje) Hoogstad 
bij het zingen van een aantal aria’s die onderdeel uitmaken van een film waaraan Fientje meedoet over het 
leven van Raymond Westerling, de beruchte kapitein van het eenheid Speciale Troepen van het Nederlandse 
leger tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands Indië in 1946/1947. Hij gaf aan het aloude 
koloniale begrip ‘pacificatie’ een erg bloedige inhoud. Daarover wordt nog steeds in de literatuur over 
gedebatteerd. Ik ben benieuwd wat de rol van Fientje in deze film zal zijn. Een mogelijke link zou kunnen zijn 

dat Raymond Westerling in de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn debuut maakte als 
operazanger in de rol van Cavaradossi in Puccini’s opera Tosca. Hopelijk kunnen we binnenkort 
deze film zien en genieten van Fientje en de begeleidende mooie Sophiaklanken. 
 

Als bestuur doen wij ons best om het traditionele Nieuwjaarsconcert (gepland op zondag 24 januari 2021) te 
laten doorgaan, zij het aangepast aan de omstandigheden. Zo proberen we opnamen mogelijk te maken van 
verschillende geledingen van Sophia’s Vereeniging en deze aan een zo breed mogelijk publiek ter beschikking 
te stellen. Daarover zullen ongetwijfeld binnenkort nadere mededelingen verschijnen. 
 
De decembermaand waarin de feesten van Sinterklaas en Kerstmis worden gevierd, is bij uitstek de maand 
van de verbeelding. Dat heeft iets magisch. Kinderen zullen zich hun hele leven blijven herinneren hoe 
bijzonder voor hen de komst van Sint en Piet is geweest. De gedachte dat Sinterklaas met een paard en Pieten 
over het dak van hun huis liepen en cadeautjes in de schoorsteen gooiden en lekkers in hun schoen stopten, 
bracht hun fantasie op hol. Ook het Kerstfeest is bij uitstek geschikt om een bijzondere sfeer te veroorzaken 
met veel lichtjes, een kerstboom en -stal. Zo is het nu ook een beetje met de muziek. Net omdat er maar  
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weinig mogelijkheden zijn dat we onze muziek aan de mensen kunnen laten horen, zal de herinnering aan de 
prachtige muziek die we kunnen spelen, voor veel mensen al een troost zijn in de hoop betere tijden. Soms 
is de fantasie zelfs beter dan de werkelijkheid. Een al te realistische voorstelling van zaken van het 
Sinterklaasfeest doet afbreuk aan de beleving van kinderen. Mensen die denken er goed aan te doen hun 
huis te versieren met overdadige voorstellingen van Bambi’s en arrensleeën, verstoren in wezen de magie 
van de verbeelding die bij het Kerstfeest hoort.   
 
Heel treffend is in dit verband een verhaal van Godfried Bomans over een sprookjesverteller die elke avond 
voor het slapen gaan aan zijn dorpsgenoten vertelde wat hij tijdens zijn avondwandeling allemaal had gezien:  
‘Eerst zag ik een zilveren zeemeermin, toen liep ik nog een stukje en toen zag ik een blauwe draak en daarna 
een kwam ik een witte olifant tegen…’  
Zijn dorpsgenoten luisterden ademloos. Hij had dan zelf een rood hoofd van het liegen. 
En op een avond ging hij weer wandelen en wat kwam hij toen tegen? Een zilveren zeemeermin, en even 
later toen hij nog een stukje was doorgelopen zag hij een blauwe draak en even daarna kwam hij een heuse 
witte olifant tegen. 
Beduusd ging hij terug naar het dorp waar zijn dorpsgenoten hem stonden op te wachten. 
‘En… wat heb je vandaag gezien?’ 
Hij zweeg even en zei toen in alle rust: ‘Vandaag heb ik helemaal niets gezien’. 
 
Ik wens iedereen die zich op welke wijze dan ook betrokken voelt bij Koninklijke Sophia’s Vereeniging heel 
fijne feestdagen toe en een gezond en gelukkig Nieuwjaar, 
waarin we hopelijk weer volop prachtig muziek kunnen maken. 
 
Blijft allen gezond!  
Peter Essers                                                                                                                                                 

 



  4 
 
 

 
 
 



 5 
 

AANDACHT 
 

Toen ik mij een jaar geleden zette aan het schrijven van mijn traditionele bijdrage aan de Kerst-
editie van het Klankbord, had ik in de verste verte nog geen benul van wat ons vanaf februari van 
dit jaar zou overkomen……….Een geniepig virus, dat zich over de hele wereld verspreidt en ons – in 
alle opzichten – in gijzeling heeft genomen. Het sociale en economisch leven is erdoor volledig 

ontwricht. In het vorige Klankbord schreef ik ook al kort over de effecten hiervan op het 
verenigingsleven van Sophia’s en de grote inzet van velen ‘om er nog iets van te maken’. 
 

Met name in de Kerstperiode hebben we eens te meer behoefte aan samenzijn: deze 
korte en koude dagen brengen wij normaliter samen in familie- of vriendenkring door. Hoe anders 
zal het dit jaar verlopen nu een – al dan niet ‘intelligente’ – lockdown ons beperkt in de 
mogelijkheden om bij elkaar te zijn. En dan denk ik met name aan de ouderen en alleenstaanden: 
voor hen heeft deze situatie wellicht nog verstrekkender gevolgen. 
Reden temeer om ook juist hen – op veilige afstand – dit jaar extra aandacht te geven, en zo ook in 
deze bijzondere tijd in harmonie met elkaar te zijn. 
 

Kerst 2020 wordt in menig opzicht anders dan anders. Wat volgens mij blijft is de intentie waarmee 
wij dit feest vieren: die van hoop, licht, warmte en aandacht voor elkaar.  
Met dit in gedachten wens ik u alleen een mooi Kerstfeest toe en een in vele 
opzichten voorspoedig 2021. En vooral: blijf gezond!! 
 

jhr. mr. Charles E.J.M. Verheyen  
ere-voorzitter                                                                                                                              
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Het Jaar 2020  
 
Eigenlijk zou u in mijn bijdrage voor het Kerst- en Nieuwjaarsnummer van ons communicatiemiddel 
‘Klankbord’ een positieve en vrolijke terugblik 2020 en vooruitblik 2021 verwachten, maar het Covid-19-virus 
heeft de wereld nog steeds in zijn greep. Er zijn drastische maatregelen genomen het afgelopen jaar, om 
nieuwe besmettingen tegen te gaan. Gezondheid gaat immers voor alles. Toch hebben deze maatregelen 
voor ons allen en onze Koninklijke Sophia’s Vereeniging in het bijzonder, een grote impact gehad en nóg 
heeft. Er wordt onevenredig veel veerkracht  gevraagd van onze dirigenten, musici van het symfonisch orkest, 
SPE, SOL en het bestuur. En laten we onze vrijwilligers niet onderbelichten. 
 
‘Sophia’ heeft het afgelopen jaar haar geliefde muziekuitvoeringen en muziekbeoefening niet kunnen 
realiseren. Met name de deelname van het grote orkest als Nederlandse afvaardiging aan het  concours in 
Amiëns was met groot enthousiasme, inzet en vakmanschap voorbereid. Echter het Covid-19 virus gooide 
roet in het eten en bracht ‘Sophia’ in een mineurstemming. Teleurstelling alom. Desalniettemin mag ‘Sophia’s 
symfonisch orkest terugblikken op zeer geslaagd Bevrijdingsconcert in Tilburg bij gelegenheid van ‘75 jaar 
Bevrijding’. Toen greep Covid-19 met harde hand in en werden repetities en concerten afgelast. Een hard 
gelag voor alle musici van ‘Sophia’s Vereeniging’. Te meer omdat ‘Sophia’ een begrip is in de muziekwereld.   
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Maar er is natuurlijk hoop op de toekomst. Een muzikaal hart onder de riem. Ongetwijfeld zal 
Sophia’s muziek in repetities en concerten  binnen afzienbare tijd – na het Coronatijdperk – weer 
als vanouds klinken.   

 
Wij blikken vol goede moed vooruit op het Nieuwjaarsconcert 2021 op 24 januari. Mocht het alsnog niet 
doorgaan, dan is het bestuur met de Raad van Advies in overleg om nieuwe vormen te zoeken om wel te 
kunnen musiceren. Dat geldt overigens ook voor langere tijd mocht fysiek musiceren niet mogelijk blijken. 
Wij houden hoop op de toekomst om toch samen muziek te kunnen maken. Ik heb daar alle vertrouwen in! 
 
Tenslotte zou ik u willen vragen om u vooral te houden aan de maatregelen die zijn genomen om zo de 
verspreiding van het zo gevreesde Covid-19 virus te voorkomen. Blijf gezond!! 
Houd Sophia virus vrij! Des te eerder kunt u na de huidige malaise weer genieten van vrolijke en andere 
muzikale klanken van ons aller ‘Sophia’. 
 
Laten wij ons nu gaan richten op de komende Kerstdagen en het nieuwe jaar 2021, dagen van bezinning en 
het maken van nieuwe voornemens. 
 
Mede namens de Raad van Advies wens ik u en de uwen, gezellige en vredige 
Kerstdagen, alsook een muzikaal, succesvol en vooral gezond Nieuwjaar! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jan Weierink,  
Voorzitter Raad van Advies  
 
December 2020                                                                                                   
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Van de bestuurstafel 
 
Op 22 november zijn met een samengesteld ensemble, Fientje Hoogstad 
(sopraan) en Nick van Kuipers (tenor) twee aria’s opgenomen. Deze aria’s 
zullen gebruikt worden voor een nieuwe Nederlandse film (De Oost) die 
volgend jaar in de Nederlandse bioscopen zal draaien. Heel erg leuk dat onze 
muziek straks in de bioscoop te horen is!  
 
In 2020 hadden we behoorlijk wat jubilarissen: Piet van de Velden (65 jaar), Ad Leijtens (65 jaar), Cis Damen 
(60 jaar), Piet van den Nieuwenhuizen (60 jaar), Ad van den Nieuwenhuizen (60 jaar), Tiny van den 
Nieuwenhuizen (60 jaar), Marty IJpelaar (40 jaar), Noortje van der Meulen (25 jaar), Renée Damen (12,5 jaar), 
Wim Lamers (12,5 jaar) en Bram Nieuwenhuisen (12,5 jaar). 
Normaliter worden de jubilarissen voorafgaande aan het Nieuwjaarsconcert gehuldigd. Omdat het 
Nieuwjaarconcert in januari 2021 niet met publiek kan plaatsvinden zal de huldiging worden uitgesteld tot 
de tweede helft van 2021. 
 
Momenteel wordt onderzocht of we het Nieuwjaarsconcert op een alternatieve manier kunnen laten 
doorgaan. In dat geval zullen er ensembles met maximaal 30 muzikanten optreden. Hiervan zullen dan 
opnames worden gemaakt die vervolgens digitaal beschikbaar komen. Zodra de plannen concreter zijn zullen 
wij u nader berichten. 
 
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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Van de penningmeester 
 
Ieder jaar vraagt de redactie van het Klankbord de penningmeester om diens 
bespiegeling over het voorgaande jaar. In dat kader is 2020 een, naar ik hoop, uniek jaar.  
 
Ik had dit jaar graag net als voorgaande jaren wat gemopperd over kostenoverschrijdingen en licht 
tegenvallende recettes bij de concerten. Positief nieuws is dat er daar dit jaar in het geheel geen sprake van 
is geweest. Negatief is dan wel dat we alleen het nieuwjaarsconcert hebben gehad. 
 
Positief nieuws is ook dat na jaren van afnemende opbrengsten het carnaval 2020 weer in een mooie bijdrage 
aan de clubkas heeft geresulteerd. Wel jammer dat Corona met datzelfde carnaval ook in het dorp opdook, 
nog steeds niet weg is en Carnaval 2021 onmogelijk maakt.  
 
Aan het begin van het jaar hadden we net twee bijzondere bevrijdingsconcerten achter de rug en zicht op 
een trip naar Frankrijk. De plannen werden steeds concreter, de bezetting was rond, het hotel gereserveerd 
en aanbetaald en toen, ... uitstel. Dank aan de reiscommissie voor het enthousiasme, het regelwerk en 
uiteindelijk ook het geduld. Vele mails, telefoontjes én een verklaring van de bank later, heeft het hotel onze 
aanbetaling teruggestort. 
 
Vanwege Frankrijk, de beoogde drukke agenda 2020 en het feit dat we dit jaar weer de subsidieaanvraag bij 
de gemeente moesten onderbouwen, was het begrotingsproces voortvarend opgepakt. Covid-19 had helaas 
ook effect op onze begroting. Na eerst een paar voorzichtige bijstellingen, is er een rigoureus andere aanpak 
gekozen. Het werd een begroting 2020/2021. Voorafgaande aan de indiening van ons subsidieverzoek 
werden we ontvangen op het gemeentehuis. Om onze verwachtingen 'te managen' werd daarbij ook 
ingegaan op de financiële situatie van de gemeente. Wij waren dan ook positief verrast dat we toch een 
kleine € 2.500 per jaar meer gaan krijgen. Nieuw is dat Sophia aantoonbaar een bepaald aantal malen in het  
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jaar moet bijdragen aan maatschappelijke activiteiten in Loon op Zand. Daar ligt een uitdaging voor alle 
geledingen van onze vereniging. 
 
Leuke opsteker was de vraag van "onze" Fientje. Zij was gevraagd om voor een filmproductie een paar 
nummers in te zingen en mocht zelf haar orkest kiezen. In een kleine bezetting met speciaal geschreven 
arrangementen werd er november jl. weer met een actueel doel muziek gemaakt. En wat ik daarvan heb 
horen zeggen, op een behoorlijk niveau. Bovendien waren onze kosten substantieel lager dan de opbrengst. 
 
In financiële zin sluiten we het jaar 2020 positief af. Toch heb ik over 2020 een negatief gevoel en dat is voor 
2021 vooralsnog niet veel beter. Alle (Mahler)concerten die voor het voorjaar gepland stonden, schuiven 
door. Het nieuwjaarsconcert 2021 is hoogstens in een digitale uitvoering te ervaren. 
 
Fijn is natuurlijk dat een deel van onze 'vaste kosten' uiteindelijk toch minder vast bleek te 
zijn. Fijn is ook dat de Gemeente, Heton, het Willem van Oranje College en vele anderen 
telkens zoveel mogelijk met ons hebben proberen mee te denken om toch tegen zo laag 
mogelijke additionele kosten of zelfs gratis met zoveel mogelijk mensen te kunnen blijven repeteren.  
 
Een inmiddels vaste onzekerheid in dit stukje is de toekomst van De Wetering. Het goede nieuws is in ieder 
geval dat er nog steeds een toekomst is. Ik ga er vanuit dat dit op termijn ook weer voor de muziek geldt. 
 
Rest mij om op deze plaats alle vrijwilligers, onze roadies, musici, dirigenten, sponsoren, donateurs en alle 
anderen te bedanken die in 2020 hun enthousiasme voor Sophia hebben weten te behouden en in actie 
wisten om te zetten. Ik hoop dat we van 2021, of ten minste de tweede helft daarvan weer een geweldig jaar 
weten te maken.  
 
Gosse Hoekstra, penningmeester 
 
 



  12 

 

 

`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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JAAROVERZICHT 2020 (CORONAJAAR) VAN SOPHIA’S VEREENIGING. 
 
06 januari  : Driekoningen blazen door SOL en SPE. 
 
26 januari  : Nieuwjaarsconcert met huldiging jubilarissen uit 2019. 
 
02 februari  : Slagwerkspecial slagwerkers in de Blokkendoos. 
 
16 februari  : Koffieconcert blazersleerlingen in de Blokkendoos.  
 
21 t/m 25 februari - : Carnaval in De Wetering.  
 
16 maart  : Stop van alle activiteiten in verband met Corona virus. 
 
       CORONAPAUZE.  
 
29 augustus  : Jaarlijks uitje SOL en SPE naar de Beekse Bergen. 
 
28 september  : Algemene ledenvergadering. 
 
1 oktober  : Start basisscholenproject, zonder gebruikelijke afsluiting. 
 
22 november   : Opname van 2 aria’s met Fientje Hoogstad m.m.v. een 
    gedeelte van het grote harmonieorkest. 
 
27 november  : Surpriseavond SOL en SPE. 
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Jaarverslag 2020 SOL en SPE 
 

2020 is bijna ten einde. Dit keer waarschijnlijk niet zo heel erg dat er weer een 
jaar voorbij is, maar eerder met hoop op een beter 2021.  
We begonnen 2020  muzikaal op maandag 6 januari traditiegetrouw met het Driekoningen spelen. 
Dit jaar geen kou of regen of wind, maar een fantastische tocht met heerlijk weer. Traditioneel 
mochten we te gast zijn bij de familie Reijnen voor een hap en drankje in de pauze. Het blijft leuk 
om de traditie van het Driekoningen zingen op onze eigen manier mee in leven te houden.  
Op zondag 26 januari volgde het eveneens traditionele nieuwjaarsconcert in de Wetering met de 
hele vereniging. Dat is ieder jaar weer genieten. Met z’n allen muziek maken en laten zien dat dat 
zo leuk is! 
Daarna zouden er nog veel meer concerten volgen en activiteiten plaatsvinden, maar ineens vanaf 
15 maart, hield de muzikale wereld op met draaien. Corona nam het roer over en bleek een 
vervelende kapitein te zijn. 
Gelukkig konden SOL en SPE vanaf juni weer aan de slag. Protocol gemaakt, buurman Johan maakte 
een 2-meter-meetlat en hup met de geit. Geen optredens, oké, vervelend, maar het plezier in 
muziek maken neemt Corona ons niet af, we gaan door met in achtneming van alles wat nodig is.  
Even is er wat lucht na de vakantie en lijkt het de goede kant op te gaan. Een uitje naar de Beekse 
Bergen voor SOL, SPE en gasten ( ook nu met in achtneming van de onderhand bekende zaken) kan 
doorgaan en er wordt volop genoten van de kans om weer eens bij te praten (ook al moet dat op 
afstand) en gezamenlijk iets te ondernemen. Maar daar blijft het voorlopig bij. 
Wel wordt er meegewerkt aan een muziekproject voor de basisscholen. Op verzoek van de Loonse 
scholen wordt het project dat eigenlijk in april gedraaid zou zijn, nu ingehaald in het najaar. 
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SOL en SPE verzorgen digitaal de muziek bij de zeer kleinschalige (per school, per klas, zonder 
publiek) afsluiting. Toch nog een optreden en nog wel gefilmd door Langstraat Media zodat ook de 
ouders via school nog van het optreden van hun kind(eren) kunnen genieten. Met dank aan 
Langstraat Media en de scholen. 
 

Al snel daarna werden we verder beperkt, alleen de onder-de-18 mochten muziek maken met 
(beperkte) begeleiding. Natuurlijk gingen SOL en SPE in die leeftijdscategorie door en gelukkig na 
twee weken mocht ook de rest weer aansluiten. 
Wat fijn dat we toch Sinterklaas konden vieren met alle jongeren. Helemaal super dat iedereen 
meedeed. Het was een meer dan geslaagde avond, mede dankzij Lianne en Linda die alle spellen 
organiseerden. 
Nu op naar een nieuwjaarsconcert. Nieuwjaarsconcert, hoe dan?? Dat zien we wel, maar iets gaan 
we er zeker mee doen. 
Hou de site maar in de gaten!!! 
 

We hebben er iets van gemaakt dit jaar en we blijven er iets van maken.  
2021 we komen er aan en laten van ons horen!!!! 
 

Allemaal heel fijne feestdagen en alle alle goeds voor 2021.  
 

Alle SOLlers, SPE’ers, Hadewych en Bart. 
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Stichting Muziekopleiding Loon op Zand  
Jaarverslag 2020 

 
Het jaar 2020 was door de gevolgen van COVID-19 voor de Muziekopleiding een bijzonder jaar, in een geheel 
nieuwe realiteit met voor iedereen vele belemmeringen. Vanuit de opleiding bleven de schouders eronder 
en is bekeken wat er ondanks de belemmeringen wél mogelijk was. Daardoor is de organisatie van de 
activiteiten succesvol voortgezet.   
 
In 2020 waren er in totaal 32 leerlingen binnen de muziekopleiding actief. Dit aantal is verdeeld in 21 
instrumentleerlingen en 10 leerlingen bij Muziek bij de BSO. In 2020 waren er wijzigingen in het 

docententeam. Evelien Wolting van Muziek bij de BSO gaf helaas te kennen niet langer les te 
kunnen geven. Het bestuur van SMOL vond in Juan Manrique een enthousiaste opvolger, die 

tevens Yvonne Roth opvolgde als saxofoondocent. Yvonne werd in haar professionele carrière 
hard geraakt door Covid en ging daarom terug naar Duitsland. Ook hobodocente Anneloes 
Hobé stopte helaas met les geven. De opleiding en de leerlingen denken met veel plezier aan 
haar terug. Gelukkig is in John Groeneveld, die al als examinator verbonden is aan de 

opleiding, snel een prima opvolger voor haar gevonden.  
 
Ook bij hét jaarlijks terugkerend muziekproject met de basisscholen werden de opleiding en vooral de 
leerlingen geraakt. Dit evenement kon in april 2020 niet doorgaan omdat de scholen gesloten waren. Op 
verzoek van één van de Loonse basisscholen werd bekeken of het project alsnog opgepakt kon worden later 
in 2020. En die inspanning bracht succes! In oktober gingen de leerlingen van groep 6 (groep 5 in het 
voorgaande schooljaar) met slagwerk aan de gang en kozen de groepen 7 (groep 6 van het voorgaande 
schooljaar) een instrument uit om de eerste beginselen van een blaasinstrument te ervaren. Na de 
introductie les volgden drie lessen in de Wetering. De slagwerkers stonden onder begeleiding van twee  
 



 17 
 
slagwerkdocenten en de blazers in kleine groepen met een vakdocent. Zo proefden zij aan het plezier van 
muziek maken en bereidden zij zich voor op de afsluitende voorstelling. Die voorstelling was per school, per 
groep, maar zonder publiek helaas. De blazersleerlingen speelden met (digitale) begeleiding van SOL, Mini-
disco Highlights, een arrangement van Ivo Kouwenhoven van de nummers Tsjoe Tsjoe Wah, Doe maar lekker 
mee en Hokey Cokey. De slagwerkers speelden mee met een top-40 nummer. Zo werd het toch een waar 
muziekfeest met hele blije leerlingen in de Wetering. De afsluiting per school werd gefilmd door Langstraat 
Media. Iedere school ontving een filmpje van hun leerlingen om aan de kinderen en hun ouders te laten zien. 
Zo kon het ‘thuisfront’ toch meegenieten van de prestaties van de kind(eren). 
Dit jaar vergde van organisatie, docenten en muziekleerlingen creativiteit om 
lessen en activiteiten door te laten gaan. Na de noodstop in maart werden de 
lessen door de muziekdocenten online voortgezet, waarna vanaf juni fysiek 
lesgeven weer mogelijk was. Natuurlijk met de nodige maatregelen om het 
verantwoord en gezond te laten verlopen. De online lessen zijn ervaren als een 
prima noodoplossing, maar nagenoeg 100% van leerlingen en docenten, vinden 
het fysieke onderwijs toch veel fijner. De examenvoorbereiding liep door de rare 
toestand van dit jaar bij veel leerlingen logischerwijs wat vertraging op. Gelukkig kunnen we toch één 
succesvol examen in 2020 melden, namelijk het fluitexamen van Meike Moonen. Examinator was weer John 
Groeneveld (examenbureau Groeneveld). De heer Groeneveld verzorgt ook de theorielessen voor Loon op 
Zand (en Kaatsheuvel) en sinds dit jaar ook in beide plaatsen de hobolessen. De samenwerking met 
Muziekopleiding Kaatsheuvel rondom docenten, theorielessen en examens verloopt erg plezierig. We hopen 
dat dit nog jaren in stand blijft. Al met al kijken we terug op 2020 als een bijzonder maar ook mooi jaar met 
vele nieuwe ervaringen! 
 
Namens SMOL,  
Bernadette Essers-Jacobs 
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SPE nieuws 
 
Het wordt weer kerstmis en ook een nieuwjaar 2021.  
 
We zijn nu aan de laatste maand van het jaar 2020 aangekomen. 
Een maand waarbij wij terugkijken naar een ambitieus beginnend 2020. 
 
Maar wie had kunnen verwachten dat onze muzikale én persoonlijke vooruitzichten zo werden 
gedwarsboomd door het inmiddels nog voortdurende virus: corona. 
 
We begonnen enthousiast  het nieuwe jaar met de voorbereidingen én uitvoering van het Nieuwjaarsconcert 
in januari, niet vermoedend van wat ons verder te wachten zou staan. 
We vierden carnaval en toen……ja toen werd de eerste coronapatiënt van Nederland gemeld in het ETZ 
ziekenhuis te Tilburg. 
Na later bleek een Loon op Zander én oud-bestuurslid van Sophia…. 
 

Wat er toen op ons afkwam hoef ik u niet te vertellen… 
Eerst een lockdown ….daarna vakantie….en in een met regels 
gebonden najaar uitlopend op de wintertijd. 
We proberen ons aan de regels te houden om de laatste dagen van 
het jaar feestelijk te vieren maar….die verwachting zal bijgesteld 

moeten worden. In kleinere kring toch kerstmis en nieuwjaar tegemoet.. 
 
Wat SPE betreft hebben we het afgelopen jaar gelukkig nog op donderdagen kunnen repeteren, ons muzikaal 
repertoire uit te bereiden voor een mogelijke uitvoering(en)…..naar we hopen in 2021! 
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Ondanks alles wil ik jullie, Lianne, Jinthe, Héléna, Mees en Guido  van harte bedanken voor jullie inzet het 
afgelopen jaar en laten we hopen dat 2021 ons meer muzikaal perspectief zal bieden. 
 
Tevens hele gezellige kerstdagen en jaarwisseling laten we hopen dat we in 2021 meer van ons 
kunnen laten horen. 
Natuurlijk ook Bart  en Niels bedankt voor jullie muzikale begeleiding en inzet. 
 
Gezellige feestdagen en tot 2021 !!! 
 
Letty Haen 
Sandra Velthuizen 
Frans van Dongen.  
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Harmonieorkest leeftijdsopbouw 
december 2020. 

* * * * * * * * * * * * * * * *       Harmonieorkest totaal 76 leden       * * * * * * * * * * * * * * * 
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Steun Sophia en laat de fiscus daaraan meebetalen! 
 
Onze vereniging is in hoge mate afhankelijk van donateurs en sponsoren. Alleen met die steun zijn wij in staat 
de jeugd, getalenteerde musici en een belangstellend publiek aan ons te binden. 
 
Dat was vóór Corona al een uitdaging, maar is dat wellicht nog meer als we het corona-
tijdperk straks achter ons kunnen laten. 
 
Omdat Sophia door de Belastingdienst is aangemerkt als een zogeheten culturele algemeen nut beogende 
instelling is een gift aan Sophia niet alleen aftrekbaar van uw inkomen, maar mag u zelfs 125% van het aan 
Sophia geschonken bedrag in aftrek brengen. 
 
Bij voornoemde aftrek gelden normaal allerlei voorwaarden en ook een aantal beperkingen. De meeste van 
die beperkingen worden voorkomen door een zogeheten periodieke gift te doen. In dat geval doet u een 
schriftelijke toezegging aan Sophia waarbij u zich verplicht om ten minste gedurende vijf jaar een vast bedrag 
aan ons te schenken. 
 
Als u Sophia met een eenmalige of periodieke gift wil ondersteunen en uw bijdrage in uw aangifte over 2020 
in aftrek wil kunnen brengen, moet uw gift vóór 1 januari 2021 door ons zijn ontvangen. Kiest u voor een 
periodieke gift neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. 
 
Ook als u meer informatie over sponsoring, giften en de aftrek daarvan wenst kunt u ons mailen: 
info@sophiasvereeniging.nl  U mag uiteraard ook één van de bestuursleden aanspreken. 
 
Een éénmalige gift is uiteraard ook van harte welkom. STORT NU op NL90RABO 0129 7354 50 ten name 
Koninklijke Sophia's Vereeniging o.v.v. gift. 
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PERSOONLIJKE TOP TIEN VAN MIJN SOPHIA MOMENTEN. 
 

In navolging van onze voorzitter kan ik, mede als redactielid, natuurlijk niet achterblijven om 
mijn persoonlijke top tien van Sophia momenten met jullie te delen. 
Er is tijdens mijn 60-jarig lidmaatschap in onze vereniging zoveel gebeurd dat ik wel verder 
kom dan 10, maar er moet een grens zijn. 

 
Plek 10.  Deze 10e plek kan ook als 1e plek worden beschouwd en herinnert aan al die 

jaren vriendschap die ik mocht ondervinden van mijn medemuzikanten. Vaak lief en leed gedeeld, muzikale 
hoogtepunten meegemaakt, maar ook wel eens teleurstellingen overwonnen. Dat is de kracht van Sophia.   
 
Plek 9. Gedurende 43 jaar heb ik al deel mogen uitmaken van de redactie van ons Klankbord, waarvoor 
we maandelijks een gezellige redactievergadering houden en trachten een zo compleet mogelijk en prettig 
leesbaar verenigingsblad samen te stellen. 
 
Plek 8. Jaarlijks terugkerend festijn is natuurlijk het door Sophia georganiseerde Carnaval.  
Tot 1994 onder de naam “Sophia’s Vetlèr” gehouden in café De Koninklijke Harmonie van Wil Vermeulen en 
daarna in De Wetering.  
 
Plek 7 In de jaren 1962 tot en met 1990 heb ik met Sophia tienmaal het KNF-landskampioenschap in 
Arnhem behaald, wat een unieke prestatie genoemd mag worden.  
 
Plek 6. Alle schitterende en onvergetelijke concerten waar dan ook uitgevoerd, 
onder leiding van onze topdirigenten Heinz Friesen, Jan Cober en de laatste jaren Jos 
Schroevers, die ons meenamen in hun enorme muzikaliteit en ons een geweldige 
muzikale bagage hebben meegegeven.  
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Plek 5. De eerste grote buitenlandse reis van Sophia in 1986 naar de Verenigde Staten.  
Gedurende tien dagen werden de steden Boston, Albany en New York aangedaan. 

Hoogtepunt was natuurlijk het concert in de wereldberoemde Boston Symphony Hall, waar 
de 1500 aanwezigen o.a. de uitvoering konden beluisteren van Sheherazade van Rimsky-
Korsakow. 
Iedereen was ondergebracht bij gastgezinnen hetgeen natuurlijk een enorme organisatie 
vergde. Een reis die bij alle deelnemers een grote indruk heeft achtergelaten. 
 

Plek 4. Het prachtige project West Side Story waarbij eind 2016 en begin 2017 tweemaal de Concertzaal 
Tilburg was uitverkocht. Onder leiding van Jos Schroevers en met medewerking van Fontys Hogeschool 
Tilburg was dit een onvergetelijk hoogtepunt. 
 
Plek 3. Het concours in Enschede in 2018 waar Sophia 95,5 punten scoorde. Het hoogste aantal punten 
dat jaar in Nederland behaald en ons deelname aan de Europese Kampioenschappen opleverde.  
Dit was tevens mijn laatste optreden na bijna 60 jaar klarinettist te zijn geweest bij Sophia.  
Voor mij persoonlijk daarom natuurlijk de kers op de taart. 
 
Plek 2. De viering van ons 150-jarig bestaan, met als hoogtepunt het jubileumconcert in het 
Eftelingtheater waarbij Koningin Maxima aanwezig was. 
 
Plek 1. De onvergetelijke 10-daagse reis naar Sint-Petersburg in 2007 waar Sophia in de prachtigste zalen 
schitterende concerten heeft gegeven o.a. de Carmina Burana met het Smolnykoor en waarbij ook, dankzij 
de zeer bekwame gidsen, veel van deze geweldige stad, haar cultuur en wijde omgeving aan bod zijn 
gekomen . 
  
Piet van den Nieuwenhuizen, erelid.  
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
 

wordt mede financieel ondersteund door  
 
 

 

Stichting  Jacques  de  Leeuw 
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SINT BIJ SOL EN SPE 
 
Vrijdag 27 november 2020. Neen inderdaad, het is niet hetzelfde als anders, dat weten 
we nu onderhand wel, maar………… het blijft gewoon wel gezellig. Beetje creatief, beetje 
hulp van De Blokkendoos en dan kan het toch een mooie surpriseavond worden. 
 
We worden al aardig bedreven in bedenken hoe iets uitgevoerd moet worden conform alle maatregelen en 
ook de winkeliers spelen er goed op in. 

 
In de aula van de 
Blokkendoos is er genoeg 
ruimte voor Amber, Giedo,  
Janna, Jinthe, Lianne, Linda, 
Manon, Meike, Tess, Tessa 
M, Valérie en Victor. 
 
Bakjes voor zoet en bakjes 
voor zout, opscheppen 
(met eigen lepel) of uit de 
zakjes halen maar. Het 
heerlijk avondje is gekomen 
 
Linda en Lianne zorgden 
voor de sportieve, 
competitieve noot van de  
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avond. Spelletjes als Raad de Geheime Noot, Pepernoot proppen, Zaklopen, Beeld een woord uit, Neurie 
een lied en Raad het of niet, Teken een Woord zorgden voor de nodige hilariteit. Twee teams streden om 
de eer en een traktatie van de Sint, maar vooral was het superleuk. 
 
Geen bezoek van de Goedheiligman en zijn piet dit jaar, maar dat begrepen we wel. 
De surprises waren er niet minder om. 
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Prachtige maaksels kwamen er langs, zoals een mooie rode M&M, een zwembad (foto), een prachtige 
voetbal (foto), een hond en een poes, een boek en nog veel meer. Er was duidelijk hard gewerkt om er iets 
van te maken. 
 
Het was een geweldige, gezellige, ontspannen, genieten avond. Op naar Sint 2021. We blijven er iets van 
maken. 
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Aan het bestuur, leden, dirigent en orkestmanager van de Koninklijke Sophia’s Vereeniging  
 
Hierbij deel ik u mee dat ik na een periode van 12,5 jaar mijn lidmaatschap bij de Koninklijke Sophia’s 
Vereeniging per 1 januari 2021 opzeg. Ik was oorspronkelijk van plan deze opzegging door te trekken tot na 
de deelname aan de Europese Kampioenschappen, doch deze zijn in het kader van Covid 19 wederom 
uitgesteld tot 2022. Over mijn ervaringen bij Sophia kan ik kort zijn. Een héle fijne -zeker artistiek- periode 
met eigenlijk louter muzikale hoogtepunten! Deze opgedane ervaring in deze periode neemt niemand mij 
meer af! Hartelijk dank aan álle personen die dit samen met mij mogelijk hebben gemaakt. Denk hierbij met 
name aan de dirigenten, de orkestmanagers, de concertmeesters en mijn sectieleden/trombonisten, waar ik 
mee- en onder mocht samenwerken en spelen. Zij hebben er voor gezorgd dat deze 12,5 jaar voorbij gevlogen 
zijn. Echter de afstand -160 km- die ik wekelijks aflegde van Druten naar Loon op Zand gaan me steeds meer 
tegenstaan. Elke maandagavond 2,5 uur in de auto. Oók het financiële aspect -de reiskosten- speelt hierin 
een rol. Of óók Covid 19 -wellicht onderhuids- invloed op dit besluit heeft gehad, zullen we nooit weten! Dit 
stoppen bij Sophia leidt ook niet tot een extra vrije avond. Naast mijn twee andere vaste orkesten, een 
musical-orkest en tevens zo links en rechts wat remplaceren, maakt dit ook voor mij de weg vrij om op de 
maandagavond terug te keren naar mijn roots, het fanfareorkest Eendracht in Afferden, waar ook mijn 
vrouw, mijn zoon en al mijn muziekvrienden spelen. Mijn trombone komt dus zeker nog niet aan de wilgen 
te hangen. Ik wens het bestuur, orkestmanager Christiane, álle musici en met name dirigent Jos Schroevers 
héél veel succes toe met het verder doorontwikkelen van het orkest alsmede het bereiken 
van de absolute muzikale top! Alle ingrediënten hiervoor zijn aanwezig. Ik zal met meer dan 
gemiddelde belangstelling de voortgang van Sophia blijven volgen. Het ga jullie goed! 
 
Met vriendelijke groet,  
Wim Lamers. 
25 november 2020.                                                                                   
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“Slag voor Brabantse amateurmuziek” 
 
Stichting Verrassende Ontmoetingen noemt het besluit van de Provincie Noord-Brabant om de meerjarige 
subsidie voor de concertserie stop te zetten een zware slag voor de amateurmuziek in de provincie. Het 
bestuur vreest “een verarming van het culturele leven in de Brabantse dorpen en steden” en wil bezwaar 
indienen tegen het besluit van Gedeputeerde Staten. 
 
Tekst: Onze redactie 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben aanvragen van diverse organisaties op het gebied van de 
amateurmuziek voor een meerjarige subsidie 2021-2024 afgewezen. Een van de ‘slachtoffers’ is de stichting 
Verrassende Ontmoetingen. De adviescommissie die de aanvragen beoordeelt heeft vertrouwen in het 
vakmanschap binnen de stichting Verrassende Ontmoetingen, maar vindt de opzet niet vernieuwend en 
verrassend genoeg. Ook merkt de commissie op dat de activiteiten voornamelijk in Tilburg plaatsvinden en 
dat uit de aanvraag onvoldoende blijkt hoe de stichting nieuw publiek denkt aan te boren. 
Volgens het bestuur van de Stichting Verrassende Ontmoetingen heeft het besluit van de provincie, waardoor 
de stichting van de ene op de andere dag geen provinciale subsidie meer krijgt, tot gevolg dat de Brabantse 
amateurorkesten nauwelijks nog op professionele podia met elkaar kunnen optreden. “Het gaat hierbij om 
harmonieorkesten, fanfares, slagwerkgroepen en brassbands uit dorpen en steden die een belangrijke 
bijdrage leveren aan het culturele klimaat en het verenigingsleven in hun dorp en stad en die zich willen 
blijven ontwikkelen.”  
 
Ontwikkelingskansen 
Het bestuur wijst er verder op dat de concertserie blaasmuziekgezelschappen de mogelijkheid biedt om zich 
in goed toegeruste muziekaccommodaties in verrassende combinaties voor publiek te presenteren. 
Verrassende Ontmoetingen ondersteunt daarmee tevens de ontwikkelingskansen van de amateur- 
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muzikanten en stimuleert de actieve participatie van jongeren in muziekverenigingen. “Het intrekken van de 
subsidie heeft tot gevolg dat een belangrijke mogelijkheid voor muziekgezelschappen om in goede zalen te 
musiceren wegvalt. Ook kunnen er minder ervaringen worden uitgewisseld om de belangstelling voor de 
blaasmuziek levend te houden. Dit is een verarming van het culturele leven in de Brabantse dorpen en 
steden”, aldus het bestuur. 
 
Matrixsysteem 
Noord-Brabant heeft een nieuwe subsidieregeling ingesteld. Aanvragers kunnen op basis van diverse criteria 
punten behalen, vergelijkbaar met het matrixsysteem tijdens concoursen voor muziekverenigingen. Aan de 
hand van de behaalde totaalscore wordt een klassement opgemaakt. Tevens is er een subsidieplafond 
ingesteld van 2.457.000 euro. Vanaf de nummer 1 van het klassement worden de toegekende 
subsidiebedragen uitgekeerd totdat de pot leeg is. Zo komen 18 organisaties in aanmerking voor een meer-
jarige subsidie voor 2021-2024. 
 
Mager 
Ook Orkest Orventus valt buiten de boot. De beoordelingscommissie vindt de twee projecten per jaar die het 
projectorkest op touw zet erg mager. Het ontbreekt bovendien aan vernieuwing. Stichting Orventus vermeldt 

in haar aanvraag aan te willen sluiten bij maatschappelijke thema’s, maar verzuimt 
volgens het adviescollege aan te geven hoe ze dat wil doen. De commissie merkt 
bovendien op dat er weinig deelname en publieke belangstelling is voor de activiteiten 
van Orventus en dat de manier waarop het orkest nieuwe leden probeert te werven 
door andere verenigingen als een bedreiging wordt gezien. “Uiteraard zijn wij 

teleurgesteld over het besluit van Gedeputeerde Staten”, reageert het bestuur. “We hebben een ambitieus 
vierjarenplan opgesteld dat volledig in het teken staat van onze missie: promotie van de originele 
blaasmuziekcultuur in al haar facetten. Aan deze missie hebben we concrete doelstellingen en activiteiten  
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verbonden waarmee we niet alleen willen bijdragen aan het behoud maar ook aan de ontwikkeling van dit 
voor de provincie zeer kenmerkende en waardevolle immateriële culturele erfgoed.”  
 
Bedreiging 
Door de afwijzing ontkomt Orkest Orventus er niet aan om de plannen bij te stellen. Ook herkent het bestuur 
zich niet in het algehele beeld dat door de adviescommissie wordt geschetst. Met name de suggestie dat 
Stichting Orventus een bedreiging vormt voor andere muziekverenigingen. “Voor zowel Orkest Orventus als 
het jeugdorkest Orkest Juventus geldt dat hun activiteiten zodanig zijn opgezet dat de door de muzikanten 
opgedane passie en ervaring terugvloeien naar de lokale verenigingen. Daarmee wordt de blaasmuzieksector 
van binnenuit en vanuit de basis versterkt”, zegt het bestuur.  Ook de opmerking van het adviescollege dat 
de projecten weinig vernieuwend zijn wordt door het bestuur ervaren als een klap in het gezicht. “De 
concerten van Orkest Orventus kenmerken zich juist door hun avontuurlijke en vernieuwende 
programmering: onze geplande concertprogramma’s omvatten meerdere premières en diverse 
vernieuwende elementen, waaronder de verbinding met actuele maatschappelijke 
thema’s, de samenwerking met andere kunstdisciplines en uitvoeringen op niet-
conventionele concertlocaties.”  
Het bestuur laat zich door de afwijzing niet uit het veld slaan. “Financiële steun vanuit de 
provincie zou zeer welkom zijn geweest voor de realisatie van onze plannen, maar ook 
zonder deze financiële steun blijven wij ons met veel passie inzetten voor onze missie.” 
 
Kanttekeningen 
In totaal werden 37 aanvragen ingediend waarvan er dus 18 gehonoreerd werden. Andere organisaties die 
buiten de boot vielen zijn onder andere stichting Spanjaardsgat Breda, Euregio Jeugdorkest Tilburg en 
Stichting Prinses Christina Concours.  
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) kwam met de schrik vrij. De adviescommissie acht de  
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BBM als provinciale belangenbehartiger en kenniscentrum in Brabant onmisbaar. Maar bij de artistiek- 
inhoudelijke aanpak stelt de adviescommissie de nodige kanttekeningen. Vooral omdat de bond weinig 
gedaan heeft met eerdere adviezen van de beoordelingscommissie. “De BBM is helaas in beperkte mate in 
staat geweest om de gegeven feedback door de adviescommissie in een eerder stadium, te vertalen naar 
toekomstplannen”, stelt de commissie. “De intentie om te veranderen en deze feedback in te zetten, lijkt er 
te zijn, maar het lijkt te ontbreken aan expertise om deze noodzakelijke transitie in gang te zetten.”  
Met 63 punten behoort de bond maar net bij de 18 organisaties die onder het subsidieplafond vallen. 
Daarmee is in ieder geval voor de komende vier jaar een subsidiebedrag van 160.000 euro veiliggesteld. 
 
Uit:  Klankwijzer 
 
 

 
 

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

 - Onze saxofoniste Bernardette Schouten die is geopereerd aan haar pols. De operatie is 
geslaagd, de revalidatie zal nog wel enige tijd in beslag gaan nemen. Heel veel beterschap,  
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Wij feliciteren...........  
 
Harmonieorkest:     1  dec. Tessa Reijnen, altsaxofoon 

11  dec.  Melanie Nieuwenhuisen-Dimmers, hoorn 
19  dec.  Petri Smulders, klarinet 
22  dec.  Peter Haens, Raad van Advies 
28  dec. Desiree van Stenis, esklarinet 
30  dec. Gerard van Amelsvoord, klarinet 
 
  6  jan.  Monique Emmen, altsaxofoon 
21  jan.  Tatiana v.d. Heijde, klarinet 
25  jan.  Letty Haen-Teurlings, erebestuur 
28  jan.  Suzanne Limburg, klarinet 

 
SPE:      10  dec. Lianne Dusée 

 
SOL:         1  dec.   Tessa Reijnen, altsaxofoon 

    11  dec.  Iris Hornman, klarinet 
   11  dec.   Melanie Nieuwenhuisen-Dimmers. Hoorn 

    25  jan..  Marjolein v.d. Boom 
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Wij feliciteren...........  
 

-  Onze fluitiste Marieke Aller-Hillaert die op 10 november is gepromoveerd aan de 
Universiteit van Utrecht met het proefschrift Atherosclerotic Cardiovascular Disease 

 

-  Onze trompettist Boris Boom die op 19 november is gepromoveerd aan de 
Universiteit van Amsterdam met een onderzoek naar seismische sensoren.  

 

Beide promoties moesten online plaatsvinden zonder alle plechtigheden en feestjes. Dat is 
natuurlijk erg jammer, maar bij allebei is het toch goed verlopen, gefeliciteerd!  
 

* * * * * * * * 
 

-  Meike Moonen is geslaagd voor haar A-examen fluit. Goed gedaan!  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Meike en examinator John Groeneveld 
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    AGENDA 
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  
donderdag 20 mei: :  SOL en SPE  Inhalen avondvierdaagse  
zaterdag 12 juni  :  19.30 uur SOL  Afsluitend seizoensconcert met Concordia Berkel-Enschot, 
   De Wetering  
zondag 13 juni  :  harmonieorkest  concert Symphonic Cinema (Mahler-project) 
   in Chassé Theater Breda 
 

Het doorgaan van de bovenstaande geplande concerten is natuurlijk afhankelijk van de maatregelen m.b.t corona 

 
Het volgende Klankbord verschijnt maandag 11 januari 

 

Kopij binnen uiterlijk maandag 4 januari 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Bestuur en leden van Sophia wensen u  
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2021 


