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Beste lezers,
2021, het tweede Coronajaar loopt ten einde. Vorig jaar in het decembernummer van Klankbord schreven
wij dat vanwege het komende vaccin we van lieverlee weer naar een normale samenleving toe zouden gaan.
Helaas is deze verwachting nog niet helemaal uitgekomen. Het virus laat zich met zijn nieuwe varianten niet
zomaar verslaan. Gelukkig doet het vaccin ook goed werk. Mensen worden minder ernstig ziek en worden
minder vaak opgenomen in het ziekenhuis.
Momenteel is echter weer een gedeeltelijke lockdown van toepassing. We kunnen derhalve voorlopig weer
niet op onze gebruikelijke maandagavond repeteren. Wat betekent dit voor het programma 2022?? We
wachten de richtlijnen maar af.
Donderdag 25 november heeft een behoorlijke delegatie van Sophia de crematiebijeenkomst
van ons roadie- en erelid Sjef Soijer bijgewoond, waarna nog wat herinneringen zijn opgehaald.
Natuurlijk vindt u traditiegetrouw in dit Kerstnummer de speciale bijdragen van onze erevoorzitter, Raad van
Advies en van onze penningmeester.
Ook het jaaroverzicht, de Muziekopleiding Loon op Zand, SOL en SPE ontbreken niet.
Onze dank gaat uit naar de maandelijkse bijdragen voor Klankbord van onze voorzitter en van Marije die ons
op de hoogte houdt van informatie uit de bestuursvergaderingen.
De redactie wenst u allen prettige feestdagen, een fijne jaarwisseling en
alle goeds en gezondheid voor het nieuwe jaar 2022.
Veel leesplezier.
De redactie.
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Van de Voorzitter
Helaas heeft mijn oproep in het laatste ‘Klankbord’ om de muziek niet weer tot zwijgen te brengen geen
resultaat gehad. We zitten inmiddels weer in de derde lockdown en we weten nog steeds niet wanneer we
er weer uit zullen komen. Met het recente overlijden van Sjef Soijer hebben we helaas door corona een van
onze trouwe (ere)leden verloren. Piet Philipsen, eveneens erelid, werkt hard aan zijn herstel in de
revalidatieafdeling van de Hazelaar in Tilburg, waar we hem alle sterkte bij toewensen.
Het is nog altijd de vraag of de anderhalve-meter maatregel zal worden gehandhaafd. Dit is een
maatregel die natuurlijk erg belemmerend is om samen goed te kunnen musiceren. Terugkijkend
op het ten einde lopende jaar 2021 levert voor Sophia’s Vereeniging een sober beeld op. Het
aantal concerten is op één hand te tellen. Gelukkig hebben we nog op 4 oktober het gezamenlijke
Klapstoelenconcert kunnen houden en was het nu al fameuze ABBA-concert van 6 november net op tijd voor
de nieuwe lockdown zou ingaan. Hartverwarmend was de huldiging van de vele jubilarissen op 2 oktober. Zo
zijn er meer lichtpunten te melden. Het grote orkest, SOL en SPE zijn zolang mogelijk doorgegaan met
repeteren. SOL en SPE hielden er de moed in met vele gezellige activiteiten zoals onlangs nog een geslaagde
Pakjesavond in de Wetering. Ook de muzieklessen gaan zo veel mogelijk door, indien nodig digitaal. Heel
belangrijk is ook dat de redactie van het ‘Klankbord’ er iedere keer weer in slaagde om ons te verrassen met
een nieuwe editie van het ‘Klankbord’. Dat de verenigingsgeest er nog steeds volop is, werd ook wel bewezen
in de zoom-bijeenkomsten met de leden, waarvan één sessie met veel succes werd gehouden in de vorm van
een muzikale Sophia-quiz. Ook het bestuur is met ijzeren regelmaat blijven doorvergaderen. Achter de
schermen is in een prima collegiale sfeer veel werk verricht. Dat geldt ook voor de commissies die onze
vereniging kent zoals de opleidingscommissie en de reiscommissie. Ook het Basisscholenproject kon dit jaar,
zij het in een engszins aangepaste vorm, doorgaan. Veel waardering verdient ook het bestuur van de Stichting
Muziekopleiding Loon op Zand, verantwoordelijk voor de muziekopleiding. Ook dit bestuur heeft het
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afgelopen jaar weer veel goed werk verricht voor onze jeugd. Hetzelfde geldt voor de Raad van Advies. In
tijden van nood leert men zijn vrienden kennen. Dat geldt in het bijzonder voor onze sponsoren. Jan en Philine
Scholt zijn we erg dankbaar voor hun steun bij het mogelijk maken van het ABBA-concert. In dat kader
vermeld ik ook graag de extra support van de gemeente Loon op Zand. Maar ook met de steun van de
donateurs en andere sponsoren zijn we erg blij. Veel waardering hebben we voor de inzet en volhardendheid
van onze dirigenten. Ondanks de erg moeilijke omstandigheden zijn zij erin geslaagd voortdurend de moed
erin te houden en met nieuwe ideeën en voorstellen te komen. Die lof geldt natuurlijk ook voor al onze
muzikanten die het ieder keer weer opbrachten om de draad weer op te nemen en de onzekerheid op de
koop toe te nemen. Verder prijzen wij ons gelukkig met de vele vrijwilligers die waar mogelijk bereid zijn de
helpende hand toe te steken, met onze roadies voorop. Tot die vrijwilligers reken ik ook de leden van de
Wetering Plan Groep die er hopelijk samen met de gemeente Loon op Zand volgend jaar in zullen slagen om
De Nieuwe Wetering op te leveren. Dat is bepaald geen sinecure in deze tijd! Last but not least, vergeten we
natuurlijk ook niet onze supporters, die bij de concerten die wel doorgingen hebben laten zien en merken
hoezeer zij onze vereniging waarderen.
Als je dit allemaal tot je door laat dringen, dan realiseer je je dat ondanks de coronaterugslag, er ook heel
veel is waar we dankbaar voor mogen zijn en dat ons hoop biedt op betere tijden. Kerstmis is niet voor niets
het feest van licht en hoop. Laten we elkaar blijven vasthouden! Ik wens u allen heel fijne Kerstdagen toe en
alle goeds voor het Nieuwe Jaar.
Peter Essers

4

5

LICHT
En zo sluiten we weer een jaar af, waarin Covid nog steeds duidelijk greep heeft op
ons doen en laten. Zij het in mindere mate dan twaalf maanden terug, maar het laat
op menig gebied in de maatschappij (soms diepe) sporen na.
Dan denk ik natuurlijk aan de zorg en ouderen, bepaalde sectoren in de economie, het onderwijs
(van kleuterschool tot en met de universiteit), de sociaal-culturele wereld etc.
En helaas: op veel plaatsen dreigt ‘de rek’ eruit te gaan. Toch zullen we moeten volhouden:
gezamenlijk zullen we de juiste stappen moeten zetten om deze pandemie af te schalen.
De huidige situatie betekent ook dat wij – net als vorig jaar – de Kerstdagen mogelijk op een andere,
meer beperkte wijze zullen doormaken: met wat minder familie en vrienden in huis en aan tafel.
Maar dat doet in geen enkele zin afbreuk aan de kerngedachte van het Kerstfeest: het feest van
licht!
Met u hoop ik dat dat licht ook snel te zien is aan het eind van deze afschuwelijke Corona-tunnel.
Met deze hoop in het achterhoofd wens ik u van harte een fijn Kerstfeest toe en een mooi en
bovenal gezond 2022!
jhr. mr Charles E.J.M. Verheyen
ere-voorzitter
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Kerst- en Nieuwjaarswens Raad van Advies
Koninklijke Sophia’s Vereeniging – Loon op Zand
2021 –2022.
Geachte allen,
De maand december is bijna voorbij en daarmee het beperkende Coronajaar
2021. Nog luttele dagen scheiden ons van Kerstmis en het Nieuwe Jaar 2022. Het
nieuwe jaar wordt hopelijk weer een muzikaal jaar. Het jaar waarin weer ruime aandacht kan
worden geschonken aan actief musiceren door één van de oudste en befaamdste symfonische
blaasorkesten in Nederland, de Koninklijke Sophia’s Vereeniging.
Laten we ons maar eerst voorbereiden op het Kerstfeest en de Jaarwisseling. Rustpunten in ons
drukke en onrustige bestaan. Dagen ook waarop wij zullen terugblikken op 2021 en ons bezinnen
op wat is geweest en wat komen gaat.
Het jaar 2021 was muzikaal een teleurstellend jaar voor de Koninklijke Sophia’s Vereeniging
vanwege alle Coronabeperkingen. Desondanks was het zeer geslaagde ABBA-concert als lichtpunt
in de muzikale duisternis een groot succes!
Het komend Kerstfeest en de Jaarwisseling zal door een ieder op zijn of haar beperkte wijze gevierd
worden. Gezelligheid, ontspanning en bezinning gaan hand in hand in deze sombere tijd.
Koninklijke Sophia’s Vereeniging staat hopelijk een mooi jaar voor de boeg met als hoogtepunt het
concours in mei a.s. in Amiëns, tenminste als Covid-19 opnieuw geen roet in het muzikale menu
strooit.
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Laten we ons nu concentreren op het Nieuwjaarsconcert dat de opening zal zijn van het jaar 2022!
Onze Koninklijke Sophia’s Vereeniging gaat dan een mooi jaar tegemoet.
Maar voordat het zover is gaan wij eerst het Kerstfeest vieren en het oude jaar 2021, waarin Corona
de dirigeerstok zwaaide, vaarwel zeggen en het Nieuwe Jaar 2022 verwelkomen !
De Raad van Advies dankt tenslotte alle muzikanten, dirigenten, vrijwilligers, bestuur en niet te
vergeten de sponsoren, die zich het afgelopen jaar in welke vorm dan ook hebben ingezet voor de
Koninklijke Sophia’s Vereeniging !
De redactie van ‘Klankbord’ verdient een extra compliment voor de maandelijkse uitgave van het
huisorgaan!
Namens de Raad van Advies wens ik u en de uwen fijne Kerstdagen, een gezellige Jaarwisseling,
maar bovenal een geslaagd muzikaal en gezond Nieuwjaar !
Jan Weierink,
Voorzitter Raad van Advies.
December 2021.
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Van de bestuurstafel
Het jaar 2021 is weer bijna ten einde. Het tweede jaar van de coronapandemie. De eerste maanden
van het jaar kon er niet gerepeteerd worden vanwege een lockdown en sinds de maand december
kan er weer niet gerepeteerd worden vanwege een avondlockdown. Samengevat een treurig
muzikaal jaar. Maar des te vrolijker denk ik terug aan het feestelijke Abba-concert begin november
dit jaar. Wat was dat een feestje. Met een fantastische band en zonder anderhalve meter. Laten we
hopen dat er in het komende jaar snel weer gerepeteerd en geconcerteerd kan worden!
Achter de schermen blijven we met het bestuur steeds bezig met plannen maken, zodat er leuke
concerten zijn om naar uit te kijken. Samen met Jos zullen we blijven bekijken wat haalbaar is voor
2022. We zullen de coronaontwikkelingen weer moeten afwachten.
Namens alle bestuursleden wens ik jullie gezellige feestdagen. Ik hoop jullie snel weer te zien in
2022!
Marije Reitsma
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Van de penningmeester
Beste allemaal,
Vorig jaar rond deze tijd sprak ik in mijn bijdrage aan de kersteditie van het Klankbord
de hoop uit dat 2020 een uniek jaar zou zijn. Helaas is Corona nog steeds actief en waar
we in 2020 alleen ons nieuwjaarsconcert hebben kunnen uitvoeren, zijn in 2021 wederom nagenoeg
alle concerten geannuleerd.
Gelukkig hebben we op 6 november jl. met de inzet van vele vrijwilligers vanuit, maar ook buiten de
Vereeniging het ABBA-concert kunnen aanbieden aan de achterban. De opkomst van het publiek en
daarmee het beoogde financiële resultaat viel mij als penningmeester tegen. Dat we toch een
concert hebben kunnen geven, bleek achteraf een enorme meevaller. Het weekend daarop zat
Nederland al weer op slot.
Voor 2022 staan er nog een paar enorm mooie en uitdagende concerten op de agenda. Laten we
hopen dat we snel weer kunnen repeteren en dat deze concerten doorgang kunnen vinden.
Terug naar de financiën. De tegenvallende bezoekersaantallen voor ABBA zijn deels gecompenseerd
door bijdragen van de Gemeente en de Rabobank. Vanwege het ontbreken van andere grote
concerten zijn daarvoor geen kosten gemaakt. De vaste lasten lopen uiteraard wel door, maar het
aantal leden is gelukkig ook nagenoeg ongewijzigd gebleven.
Ondanks het feit dat een groot aantal van onze periodieke schenkers dit jaar is weggevallen, lijkt het
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erop dat we het jaar 2021 vrijwel zeker positief kunnen afsluiten.
Rest mij om alle vrijwilligers, onze roadies, musici, dirigenten, sponsoren, donateurs en alle anderen
te bedanken die in 2021 hun enthousiasme voor Sophia hebben weten te behouden en in actie
wisten om te zetten. Ik hoop dat we van 2022 weer een geweldig muzikaal jaar mogen en kunnen
maken.
Gosse Hoekstra
Penningmeester
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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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JAAROVERZICHT 2021 (CORONAJAAR) VAN SOPHIA’S VEREENIGING.
1 januari

: Lockdown. Repetitiestop voor de hele vereniging.

24 januari

: Online Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle leden.

19 februari

: Huldiging via een zoombijeenkomst van Nelis v.d. Hoven die 85 jaar lid is van
onze vereniging.

10 maart

: Crematie- afscheidsdienst van ons erelid Ad Brands.

19 april

: Jaarvergadering via zoommeeting.

15 t/m 29 april

: Muziekproject voor de basisscholen.

5 juni

: Alle geledingen gaan binnen de opgelegde beperkingen weer
repeteren.

11 september

: Activiteiten dag van SOL.

2 oktober

: Huldiging jubilarissen uit 2020 en 2021.

4 oktober

: Klapstoelenconcert in de sporthal van de Wetering.

6 november

: ABBA-concert in de Werft te Kaatsheuvel.

25 november

: Crematie-afscheidsbijeenkomst van roadie en erelid Sjef Soijer.

26 november

: Surpriseavond SOL en SPE.

30 november

: Lockdown. Repetitiestop voor de hele vereniging.
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Jaarverslag 2021 SOL en SPE
En weer gaat een jaar ten einde. Een jaar dat de boeken in gaat als een jaar met veel onzekerheden
en ook teleurstellingen. Voorbereid werd er veel, doorgaan kon zo goed als niets.
We begonnen 2021 vol goede hoop op een beter muzikaal activiteiten jaar. Helaas het mocht geen
bewaarheid worden.
We begonnen het jaar met een lockdown. Dus voor het eerst sinds mensenheugenis geen
Nieuwjaarsconcert, maar ook geen Driekoningen blazen, geen koffieconcerten, geen Driedorpenconcert, geen grootse afsluiting van het Muziekproject voor de Basisscholen,
geen Avondvierdaagse inhalen, geen Klapstoelenconcert.
Gelukkig konden de repetities van SOL en SPE halverwege het jaar weer
beginnen. Uiteraard alles zoals al gewend-met de nodige voorzorgsmaatregelen, zodat eenieder gezond-veilig kon repeteren.
Na de vakantie lijkt alles bijna normaal te worden. We mogen zelfs weer even gewoon naast elkaar
zitten op de repetitie. Heerlijk! Maar al snel komt er weer een en ander opdagen. We moeten gaan
checken, is iemand ingeënt, hersteld of negatief getest? (Verheugend om te melden dat 100% van
de muzikanten compleet gevaccineerd is.) Het Klapstoelenconcert kunnen we op 4 oktober in ieder
geval inhalen, ook de jubilarissen kunnen gehuldigd worden op 2 oktober. Onze Iris (Hornman) is al
25 jaar meer dan actief bij SOL. Helaas kon ze op 2 oktober niet aanwezig zijn bij de grote huldiging,
maar als heel trouw lid (iedere donderdag vanuit Rotterdam) en altijd aanwezige en bereidwillige
hulp verdiende zij het om eens heel goed in het zonnetje te worden gezet. Haar zilveren jubileum
werd daarom op 4 november 2021 op de dag dat ze precies 25 jaar lid was, na de repetitie van SOL
in het bijzijn van collega-muzikanten en familie, gevierd. Het was ‘een fijn fisje”.
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Daarna zou SOL op 21 november een Kinderconcert geven. Het zou een ware happening worden
met muziek, acteurs en actief meedoend publiek. Kinderen zouden mogen dansen, zingen en
zouden bij de voorstelling betrokken worden. Maar helaas, het ging weer de verkeerde kant op met
onze Corona. Na overleg werd besloten het concert uit te stellen tot de zomer met een aangepast
thema. Het moest tenslotte een onbezorgd feest worden waaraan iedereen kon meedoen. We
houden het te goed.
De afzeggingen volgden elkaar nu snel op: geen concert in de Venloene, geen Kerstklokkenloop,
geen Driekoningen spelen 6 januari 2022. Het is niet anders, maar wel balen.
Wat fijn dat we op 26 november 2021 toch Sinterklaas konden vieren met zo goed als alle jongeren.
Dan wel niet bij mij thuis (het zijn er gelukkig meer dan de 4 die ik thuis zou mogen ontvangen) of
in de Blokkendoos (daar mochten geen externe groepen meer binnen), maar met wat creatieve
inzet van iedereen werd het toch mogelijk de surprise avond te laten doorgaan op een vroeger
tijdstip in de Wetering (de Horeca was toen nog tot 20.00 uur open). Het was een meer dan
geslaagde avond, mede dankzij Manon en Tess die alle spellen organiseerden.
Al snel hierna kwamen de repetities ook weer stop te liggen. Repeteren vóór 17:00 uur is geen
haalbare kaart en verzetten naar het weekend overdag haalde helaas niets uit door allerlei
verplichtingen die muzikanten dan al hebben.
Nu op naar beter 2022 met heel veel mooi muzikale activiteiten. We blijven er voor
gaan en we blijven muziek maken!!
Allemaal heel fijne Feestdagen en alle alle goeds voor 2022.
Alle SOLlers, SPE’ers, Hadewych en Bart.
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Stichting Muziekopleiding Loon op Zand
Jaarverslag 2021
Het jaar 2021 was door de gevolgen van COVID-19 voor de Muziekopleiding opnieuw
een bijzonder jaar. Een deel van het jaar werden de muzieklessen weer online gegeven,
maar gelukkig tot op heden (december 2021) verder fysiek. Ook de examens konden
fysiek doorgaan, hetgeen voor alle partijen erg fijn was.
In 2021 waren er in totaal 35 leerlingen binnen de muziekopleiding actief. Dit aantal is verdeeld in
25 instrumentleerlingen en 10 leerlingen bij Muziek bij de BSO. In 2021 konden we beschikken over
een stabiel docententeam. De enige mutatie was dat trompetdocent Hans Bloemen aankondigde
tijdelijk te stoppen met de lessen in verband met zijn deelname aan de musical Aladdin. Door de
goede contacten met docent Pieter de Kok hebben we in hem een tijdelijke vervanger gevonden.
Bij het jaarlijks terugkerend muziekproject voor de basisscholen werden de opleiding en vooral de
leerlingen geraakt. Dit evenement kon in april 2021 wel doorgaan, maar in aangepaste vorm. Iedere
klas had een eigen ‘klassen-bubbel’ waarbinnen geopereerd moest worden. Opnieuw werd Mini
Disco Highlights, een arrangement van Ivo Kouwenhoven van de nummers Tsjoe Tsjoe Wah, Doe
maar lekker mee en Hokey Cokey, ingestudeerd en uitgevoerd door de leerlingen. Iedere school
nam een deeltje voor zijn rekening en de slagwerkers speelden mee met een top-40 nummer. De
orkestbegeleiding tijdens het afsluitende evenement, kon helaas niet live plaats vinden, maar via de
opname van een eerdere live uitvoering voelde het voor de leerlingen toch alsof SOL wel aanwezig
was.
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Zo werd het toch weer een mooi muziekfeest met hele blije leerlingen in de Wetering. De afsluiting
per school werd gefilmd door vrijwilligers van de Muziekopleiding, waarna iedere school een filmpje
ontving van hun leerlingen om aan de kinderen en hun ouders te laten zien. Zo kon het ‘thuisfront’
toch meegenieten van de prestaties van hun (de) kind(eren).
Organisatie, docenten en muziekleerlingen zijn inmiddels al bedreven
geraakt in het creatief omgaan met coronatoestanden. Opnieuw werden we
geconfronteerd met een stop op de fysieke lessen begin dit jaar. Maar online
les geven en krijgen is voor alle betrokkenen zo bekend dat het geen
probleem meer is. Dat wil niet zeggen dat docenten en leerlingen het zo fijn
vinden. Integendeel, hoe vaker deze situatie terugkeert, hoe meer men aangeeft dat dit echt een
noodoplossing gezien moet worden, maar niet als fijn en goed werkbaar ervaren wordt. Zeker een
voorbereiding voor een examen is online niet geweldig. Gelukkig konden Manon van Wanrooij op
fluit (A-examen) en Tessa Moonen op hoorn (B-examen) een mooi, succesvol examen afleggen in
2021, waarbij we weer konden rekenen op de kundigheid van onze examinator John Groeneveld
(examenbureau Groeneveld). Naast de examens verzorgt John Groeneveld de theorielessen voor
Loon op Zand en Kaatsheuvel. De samenwerking met de Muziekopleiding Kaatsheuvel rondom
docenten, theorielessen en examens verloopt steeds erg plezierig. We hopen dat dit nog jaren in
stand blijft. Al met al kijken we terug op 2021 als wederom een bijzonder maar gelukkig ook
succesvol jaar.
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SPE nieuws
Een muzikaal en inspirerend jaar dachten wij begin dit jaar te gaan beleven, maar alles is anders
uitgekomen dan we hadden gedacht.
De coronamaatregelen troffen ook onze groep slagwerkers en dirigent Bart.
We wilden wel maar zaten noodgedwongen thuis op onze donderdagavonden.
Niet lekker ontspannen de ritmische klanken laten klinken tijdens de
repetities en het samenspelen van de muziekwerken die Bart uitgekozen en
meegebracht had.
Gelukkig gingen in het midden van het jaar de repetities wél door en konden
we ons voorbereiden op het klapstoelenconcert begin oktober.
Helaas niet bij het Witte Kasteel in zijn romantische omgeving maar in de
sporthal van de Wetering.
Tijdens dit “klapstoelenconcert” is toch het vermelden waard dat SPE een knappe prestatie geleverd
heeft.
Muzikaal, ritmisch en vrolijke muziekwerkjes deden vele oren strelen….
Ook Bart had hierin een grote leidende rol.
We konden trots zijn op deze muzikale bijdrage.
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Hierna hebben we nog enkele weekjes kunnen repeteren maar strooide corona wéér roet in ons
muzikaal musiceren.
Laten we hopen dat we komend jaar weer kunnen repeteren zoals we gewend waren/zijn.
Met vertrouwen zien we 2022 tegemoet.
Lianne, Jinthe en ook Héléna, Mees en Guido en dirigent Bart en opleidingsdocent Niels wij wensen
jullie hele gezellige kerstdagen toe en hopelijk een muzikaal 2022!!
Allemaal veel plezier.
Sandra Velthuizen
Frans van Dongen.

20

Harmonieorkest leeftijdsopbouw
december 2021.
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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 2021
in aftrek wil kunnen brengen, moet uw gift vóór 1 januari 2022 door ons zijn ontvangen. Kiest u voor een
periodieke gift dan kunt u de daartoe strekkende volmacht downloaden via de website. U mag uiteraard ook
contact met ons opnemen.
Voor meer informatie over sponsoring, giften en de aftrek daarvan wenst, kunt u ons mailen op:
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.

22

SURPRISE BIJ SOL EN SPE 2021
Vrijdag 26 november 2021. Hè, hè, we hebben
de surprises nog net samen gezellig kunnen
uitdelen en uitpakken. Maar het had weer wat
voeten in de aarde.
Oorspronkelijke plan: 26 november 19.30 uur surpriseavond bij
Bernadette thuis
Vrijdag 12 november,
neen neen, toch niet, er
mogen maar 4 mensen
bij iemand binnen per
dag.
Theaterzaal klaar voor surprise 2021
Geen probleem: we gaan het gezellig avondje op de Blokkendoos
vieren. Dat kan, als er geen nieuwe maatregelen komen.
Woensdag 24 november: neen, neen, toch niet: geen externe
groepen op scholen. .

Quizmasters 2021 Manon en Tess

Uh, oh ja, De Wetering, oh oh, om 20.00 uur is de horeca dicht, dan kunnen we niet meer
eten of drinken na achten. Beginnen we maar eerder.
Dus uiteindelijk: Surpriseavond SOL en SPE 2021 in De Wetering van 18:00 uur tot 20:00 uur.
Gelukkig wil en kan iedereen die meedoet meewerken
De rest is al bekend van vorig jaar:
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In de Grote Zaal van de Wetering is er genoeg ruimte voor Amber, Giedo, Jinthe, Lianne, Manon, Mees,
Meike, Sofie, Tess, Tessa M, Valérie.
Bakjes voor zoet en bakjes voor zout, opscheppen (met eigen lepel) of uit de zakjes halen maar. Het heerlijk
avondje is gekomen.
Manon en Tess zorgden voor de sportieve, competitieve noot van de avond. Spelletjes als Galgje,
(UITERAARD) Pepernoot proppen, Sint-memorie, Voor wie is de surprise? en nog veel meer zorgden voor de
nodige hilariteit. Twee teams streden om de eer en een traktatie van de Sint, maar vooral was het superleuk.
Wat een prachtige surprise weer. MacDonalds , een duikoutfit, poes en fluit , vanalles aan moois kwam er
langs.
Het was hard doorwerken om op tijd klaar te zijn, maar het is weer gelukt, met dank aan Manon en Tess voor
het heerlijk leuk avondje en De Wetering voor de ‘Last Minute Surprise Mogelijkheid’.
Op naar een hopelijk ‘wel zoals gepland zijnde’ surprise avond 2022.
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging
wordt mede financieel ondersteund door

Stichting Jacques de Leeuw
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Wij feliciteren...........
Harmonieorkest:

11
19
22
28
30

dec.
dec.
dec.
dec.
dec.

Melanie Nieuwenhuisen-Dimmers, hoorn
Petri Smulders, klarinet
Peter Haens, Raad van Advies
Desiree van Stenis, esklarinet
Gerard van Amelsvoord, klarinet

6
21
25
28

jan.
jan.
jan.
jan.

Monique Emmen, altsaxofoon
Tatiana v.d. Heijde, klarinet
Letty Haen-Teurlings, erebestuur
Suzanne Limburg, klarinet

SPE:

10 dec. Lianne Dusée

SOL:

11 dec.
11 dec.

Iris Hornman, klarinet
Melanie Nieuwenhuisen-Dimmers. Hoorn
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AGENDA
zondag 23 januari

:

Gehele vereniging

Nieuwjaarsconcert

14.00 uur

maandag 28 februari

:

geen repetitie

carnaval

zaterdag 19 maart

:

harmonieorkest

Concert Nieuwe Kerk Den Haag

20:00 uur

zondag 20 maart

: leerlingen
blaasinstrument

Koffieconcert Wetering, Grote Zaal

10.00 uur

zondag 27 maart

:

slagwerkleerlingen/SPE Koffieconcert Wetering Grote Zaal

10.00 uur

zaterdag 26 maart

:

SOL

Driedorpenconcert in De Moer

zaterdag 9 april

:

harmonieorkest

Concert Concertzaal Tilburg
Mahler Symphonic Cinema

donderdag 21 april

:

SOL en SPE

afsluiting basisscholenproject

zondag 15 mei

:

harmonieorkest

Concert Concertzaal Tilburg 14.00 uur
ECWO-programma

zaterdag 21 mei

:

harmonieorkest

Concert Amiens ECWO

donderdag 2 juni

:

SOL en SPE

inhalen avondvierdaagse

zaterdag 25 juni

:

SOL en SPE

Concert i.s.m. Concordia Berkel-Enschot in
De Wetering

20:00 uur

`
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zondag 26 juni

:

harmonieorkest

Concert Chassé Theater Breda 14:30 uur (?)
Mahler (Symphonic Cinema OPTIE

maandag 18 juli

:

gehele vereniging

Klapstoelenconcert

Het volgende Klankbord verschijnt maandag 17 januari
Kopij binnen uiterlijk dinsdag 11 januari

Bestuur en leden van Sophia wensen u
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2022

