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Beste lezers,
In dit Klankbord leest u weer alles over de activiteiten van de diverse geledingen van onze vereniging.
Er zijn weer optredens en concerten na die langdurige stilte. Vorige maand heeft het harmonieorkest een
prachtig concert gegeven in de Concertzaal in Tilburg. Dit hebt u kunnen lezen in het vorige Klankbord. Nu
staat er op 25 juni een concert op het programma in Klaaswaal samen met Harmonie Prinses Juliana.
Informatie over dit concert vindt u in dit Klankbord.
Ook SOL en SPE hebben weer opgetreden en ook hierover kunt u lezen. Houd ook hun agenda in de gaten.
Een ensemble van Sophia heeft deelgenomen aan het Project Eldorado. Drie dagen muziek en spel over
druggerelateerde zaken op het platteland.
Het laatste optreden voor de zomervakantie is natuurlijk het Klapstoelenconcert op maandagavond 18 juli
bij het Witte Kasteel in Loon op Zand. De hele vereniging doet hieraan mee.
Een vervelend bericht kreeg laatst ons bestuur van de gemeente Loon op Zand dat in de Wetering tot eind
juni geen enkele activiteit kan plaatsvinden in verband met de opvang van 150 asielzoekers die daar
moeten worden opgevangen. Met spoed moest dus elders iets worden geregeld om de repetities doorgang
te kunnen laten vinden. Gelukkig is dit gelukt.
Aandacht vragen wij ook voor het bericht van onze penningmeester over de incasso van de contributie over
het jaar 2022.
Onze klarinettiste Manisha heeft promotie gemaakt en is benoemd tot toegevoegd notaris op een
notariskantoor in Den Bosch waar zij al als kandidaat notaris werkzaam was. We hebben dus een notaris in
ons midden, wie weet waar dat nog goed voor is. Zij schrijft hierover een mooi stuk in dit Klankbord.
Veel leesplezier.
De redactie.
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Van de Voorzitter
‘Ineens komt het wereldnieuws wel heel dichtbij,’ dat schrijft burgemeester Hanne van Aart van
Loon op Zand in een brief van 8 juni gericht aan de omwonenden van De Wetering. In die brief legt
zij uit dat met ingang van woensdag 15 juni de sporthal van De Wetering gedurende twee weken
zal worden gebruikt als crisisnoodopvang voor maximaal 150 asielzoekers, waarvoor in het
opvangcentrum in Ter Apel (Groningen) geen plaats is. ‘Bedden en meubels en
afscheidingsmiddelen binnen en buiten op het terrein bieden privacy, veiligheid en een beetje
comfort’, aldus de burgemeester die er nog aan toevoegt dat ‘voor begeleiding zal worden
gezorgd om de asielzoekers bij te staan en op hun wel en wee toe te zien’ . Aan de buurtbewoners
wordt toegezegd dat de gemeente haar best zal doen om ‘de buurtbewoners zo min mogelijk
hinder te laten ondervinden van deze tijdelijke maatregel’, die tot 29 juni is gepland. Deze
aankondiging verraste ook Sophia’s Vereeniging. De aanvankelijke gedachte dat de repetities en
muzieklessen wellicht doorgang zouden kunnen vinden en de asielzoekers daardoor nog wat
afleiding kon worden geboden, werd al snel gelogenstraft: de gehele Wetering moest worden
leeggemaakt om de opvang van de asielzoekers te kunnen realiseren. Dat betekende dat
halsoverkop naar alternatieve huisvesting moest worden gezocht. Dat lukte uiteindelijk met hulp
van basisschool De Blokkendoos, cultureel centrum De Gildenbond in Kaatsheuvel en sociaal
centrum Den Boogaard in Moergestel. De muzieklessen zijn deels tijdelijk online georganiseerd.
Het uitwisselingsconcert van SOL en SPE met harmonie Concordia uit Berkel Enschot op 25 juni
kan in ‘t Maoske in De Moer worden gehouden. Marije en Bernadette hebben veel werk gehad
om dit allemaal zo snel in overleg met onder andere de gemeente Loon op Zand te regelen,
waarvoor onze hartelijke dank. Die dank geldt ook voor de flexibiliteit die de roadies in dezen weer
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aan de dag hebben gelegd. Bij elke aanpassing van het programma zal er immers weer een
oplossing moeten worden gezocht voor het vervoer van het slagwerk. Ik ben er trots op dat wij als
vereniging hebben kunnen meewerken aan het zoeken van een oplossing om 150 mensen die van
huis en haard verdreven zijn te kunnen opvangen, al is het dan ook maar tijdelijk.
Een ander maatschappelijk probleem waar we in deze tijden mee worden geconfronteerd, is de
problematiek waar veel boeren mee te maken hebben. In de eerste plaats denk je dan aan de
stikstofproblematiek maar in Brabant doen zich op het platteland ook veel
criminaliteitsproblemen in combinatie met ondermijning van de bovenwereld door de
onderwereld voor. Dat was het thema van Eldorado, een muzikaal theaterspektakel op
buitenlocatie (onder andere in Kaatsheuvel), waarin aandacht wordt besteed aan leegstand,
drugscriminaliteit en de benarde positie van de boeren. In het stuk worden de crimineel, de boer,
zijn familie en de overheid getoond. De centrale vraag is daarbij in wat voor Brabant we eigenlijk
willen leven. Ik was onder de indruk van de passie en intensiteit waarmee dit stuk werd
uitgevoerd. Een delegatie van muzikanten van Sophia’s Vereeniging onder leiding van dirigent Jos
Schroevers heeft in de voorstellingen van 10, 11 en 12 juni een belangrijke bijdrage aan het
welslagen van dit spektakel geleverd. Ook hiermee hebben we ons laten kennen als een vereniging
die niet alleen mooie muziek maakt, maar die zich ook bewust is van de maatschappelijke noden
in onze samenleving. Iedereen die zich daarvoor heeft ingezet: veel dank!
Tot slot kijken we uit naar het concert dat het grote orkest (met Tim Ouwejan als solist) op 25 juni
zal geven samen met harmonie Prinses Juliana in Klaaswaal.
Peter Essers
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Eldorado 10, 11 en 12 juni
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Van de bestuurstafel
Ik heb een druk Sophia-weekje achter de rug! Op woensdag 8 juni 2022 werd ik gebeld door een
medewerker van de gemeente Loon op Zand. Mij werd meegedeeld dat vanaf maandag 13 juni
2022 150 asielzoekers in de Wetering gehuisvest zouden worden. Hierdoor zouden we drie weken
niet in de Wetering kunnen. Dat was even schakelen, ook voor Bernadette. De repetities van SOL,
SPE en het harmonieorkest, maar ook de muzieklessen en het in de Wetering geplande concert
van SOL op zaterdag 25 juni 2022 moesten naar een andere locatie worden verplaatst. Op vrijdag
10 juni hoorden we bovendien dat we ook het slagwerk niet meer konden komen halen en
terugbrengen, zodat ook het slagwerk verhuisd moest worden naar een andere locatie. En tja,
waar laat je dat allemaal op zo’n korte termijn?
Inmiddels heb ik er vertrouwen in dat het allemaal goed gaat verlopen in de komende weken. Mijn
speciale dank gaat uit naar de roadies. Zij zullen het slagwerk verschillende malen moeten
verplaatsen naar verschillende repetitielocaties. Dank jullie wel!
Van 9 tot en met 12 juni 2022 deed ik – samen met zo’n 12 Sophia-muzikanten - mee met het
Theaterspektakel Eldorado. Een theatervoorstelling op een boerderij in Loon op Zand met
professionele acteurs, een koor en muzikanten. Het verhaal ging over een boer met geldzorgen die
een aanbod had gekregen om voor veel geld zijn schuur te verhuren aan een crimineel persoon.
Een zeer actueel thema. In de schuur repeteerde de plaatselijke carnavalsvereniging. Dat waren
wij. Een toneelstuk met veel humor en drama en bijpassende muziek. Ik had carnavalsliedjes nog
niet eerder in mineur gespeeld. Mede dankzij het mooie weer was het een zeer gezellig weekend.
Tot slot wil ik u nog wijzen op de komende concerten op 25 juni 2022.
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SOL en SPE geven samen het Harmonie Concordia uit Berkel-Enschot een concert in ’t Maoske in
De Moer. Het harmonieorkest verzorgt samen met Harmonie Prinses Juliana een concert in
Klaaswaal. Op het programma staan de tweede symfonie van Mahler en het T-bone Concerto van
Johan de Meij met als solist Tim Ouwejan. We zouden het leuk vinden als u komt luisteren!
Marije Reitsma
********************************************************************************

Betaling contributie 2022
Beste leden,
Anders dan andere jaren is dit bericht voor alle leden bedoeld. Dus ook voor diegenen die al een
volmacht tot een automatische incasso hebben afgegeven of anderszins de contributie 2022 al
hebben betaald.
In de algemene ledenvergadering van 11 april jl. is besloten om de contributie jaarlijks te gaan

indexeren. Daarbij worden de na indexatie vast te stellen bedragen naar boven afgerond tot (een
veelvoud van) € 5,-.
Daarnaast is besloten dat bij een opzegging of anderszins het einde van het lidmaatschap de
contributie per kwartaal is verschuldigd. In het verleden werd bij een opzegging gedurende het
jaar géén restitutie verleend. Vanaf dit jaar geldt dat de contributie verschuldigd is tot en met het
kwartaal waarin wordt opgezegd.
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Vanwege laatstgenoemde besluit zal ook bij degenen die een betalingsvolmacht voor een
eenmalige betaling hebben afgegeven de contributie voortaan in kwartaaltermijnen geïncasseerd
worden.
Het eerstgenoemde besluit is van toepassing voor de contributie 2022 en volgende en heeft tot
gevolg dat de contributiebedragen als volgt zijn vastgesteld:
* een spelend lid betaalt € 145,-;
* een rustend lid betaalt € 75,-;
* voor het gebruik van een instrument/slagwerk van de vereniging bedraagt de opslag € 30,Alleen voor personen die gedurende het jaar lid worden geldt dat deze betalen naar
evenredigheid. Ben je bijvoorbeeld in mei spelend lid geworden en gebruik je daarbij een
instrument van de vereniging dan betaal je dit jaar 8/12 maal € 175 is € 116,67.
Ten slotte aan degenen die al begin dit jaar de contributie 2022 hebben overgemaakt het verzoek
om het verschil met de nader vastgestelde contributie over te maken op rekening NL90RABO 0129
7354 50 t.n.v. Sophia's Vereeniging Loon op Zand. Vermeld daarbij svp ‘aanvulling
contributiebedrag 2022’.
Als er vragen of opmerkingen zijn kun je mij mailen of bellen.
Met muzikale groet,
Gosse Hoekstra
Penningmeester Koninklijke Sophia’s Vereeniging gossehoekstra@live.nl of 06 2333 1772
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Uit de orkestcommissie.
Op maandag 23 mei j.l. heeft de orkestcommissie haar gebruikelijke overleg gevoerd. Dit was
dringend nodig vanwege o.a. het vervallen van het concert in Den Haag, het wel of niet
deelnemen aan het ECWO in Amiens en het Cinema project.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest.
Mededelingen:
Onze voorzitter Peter Essers heette onze nieuwe OC-leden van harte welkom, met name:
Cecile Utens vertegenwoordiger van de fluitgroep, Boris Boom vertegenwoordiger van de
trompetten en Joep Rijnaarts vertegenwoordiger van het zware koper.
Het Cinema-project is nog steeds in beeld. Of dit met Mahler zal zijn is onzeker, maar
andere mogelijkheden dienen zich aan. Dit project gaat in samenwerking met Fontys
Tilburg, waarmee dus afspraken moeten worden gemaakt. Gelet op de organisatorische en
financiële verplichtingen moet wel een richting worden aangegeven wanneer dit project
wel kan worden uitgevoerd.
Programma 2022:
25 juni:

Het concert Blazen aan het Spui in de nieuwe Concertzaal Amare in Den Haag gaat
niet door in verband met bouwkundige problemen van deze nieuwe zaal. Dankzij
Jos Schroevers is de mogelijkheid gekomen om in Klaaswaal een concert te geven
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met de plaatselijke harmonie Prinses Juliana op zaterdagavond 25 juni om 20.00
uur. Voorrepetitie met solist om 19.00 uur. Wij spelen na de pauze. Het is een
goede zaal met een groot podium.
Het programma is gelijk aan dat van het concert in Tilburg.
18 juli:

Klapstoelenconcert bij het Witte Kasteel te Loon op Zand.
Programma:
Candide Suite;
Roodkapje van Roald Dahl, met verteller en op muziek gezet door onze klarinettist
Martijn;
Lord of the Ring, 1e deel Gandalf;
Samen met SOL: Orion.

Najaar:

De mogelijkheid wordt onderzocht om op 13 november een concert te geven met
de Tram Harmonie Amsterdam o.l.v. Jacco Nefs in de NedPhO-Koepel te
Amsterdam.
Ook overige mogelijkheden worden nog onderzocht.

2023:
6-7 mei:

ECWO.
Door de OC-leden is binnen hun groep geïnventariseerd naar de interesse voor
deelname aan dit concours. Over het algemeen was de uitkomst positief met enkele
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duidelijke twijfels over de huidige bezetting en het op peil brengen van het orkest in
de komende voorbereidingstijd. Jos heeft programmavoorstellen gemaakt waarover
is gediscussieerd en komt binnenkort met het definitieve programma.
Het bestuur neemt hierover binnenkort een definitieve beslissing.
Bezetting:
De bezettingsgraad ligt nog steeds niet helemaal op het gewenste niveau. Er zijn
met name problemen binnen het zware koper. Ook het klarinetregister verdient nog
uitbreiding. Gelukkig liggen er momenteel goede contacten met het conservatorium
in Tilburg.
Ook ligt er een taak aan iedereen om in zijn of haar omgeving rond te kijken.
Mogelijk zijn er muzikanten nu niet actief omdat hun vereniging is gestopt of iets
dergelijks en zoeken naar een orkest met een mooi programma en uitdagingen.
Tot zover het verslag van de vergadering. Suggesties zijn altijd welkom bij alle leden van de
orkestcommissie.
Piet van den Nieuwenhuizen, orkestcommissie.

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

12

Concert Sophia 25 juni in Klaaswaal
Op zaterdag 25 juni ontvangen we
Symfonisch
Blaasorkest
Sophia's
Vereeniging o.l.v. Jos Schroevers in ons
muziekgebouw. Het belooft een mooie
avond te worden met een gevarieerd
programma!
Onze Hooks Big Band sluit de muzikale
avond af.
De zaal opent om 19.30 uur, de
aanvangstijd is 20.00 uur.
De toegang bedraagt 5 euro.
Iedereen is van harte welkom!
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Concert te Klaaswaal op zaterdag 25 juni
Op zaterdag 25 juni geven we op uitnodiging van en met Harmonie Prinses Juliana Klaaswaal een concert.
Hieronder treffen jullie de relevante informatie.
Locatie
Het concert vindt plaats in het verenigingsgebouw van Prinses Juliana aan de Industrieweg 5.
Tijden
Er is om 19.00 uur (stipt!) tot uiterlijk 19.30 uur een korte zaalrepetitie. Zorg dat je uiterlijk 18.45 uur
gereed staat om het podium op te gaan. Wij spelen na de pauze (circa 21.00 uur).
Concert en kaartverkoop
De zaal gaat om 19.30 uur open voor publiek. Na afloop is er de mogelijkheid om onder de klanken van een
Big Band nog wat na te praten en te drinken. Kaarten (€ 5,- per stuk) zijn te bestellen via een reply op deze
e-mail (sophiasvereeniging@hotmail.com).
Het aantal zitplaatsen is beperkt, dus wil je zeker zijn van een zitplaats bestel dan kaarten
Kleding
Dames: geheel zwart. Heren: zwart pak, wit overhemd, zwarte strik
Programma
1e deel uit de 2e Symfonie van Mahler
Trombone Concert van De Meij
Met vriendelijke groet,
Christiane Hoekstra

14

`Vrienden van Sophia´
* Boons Agenturen
* Van Besouw Beheer
* Koala vogel- en dierengroothandel
* ‘Le Monde’ wereldse broodjes
* Rabobank
* Roelofs Safety
* Rijschool Knook
* So Nice
* Scholt Energy
* Stichting De Leeuw
* VDT Advocaten en Mediators
* Verlouw-Bouw
* Van Venrooij
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"Een dag in het leven van een amateurklarinettist
Naast amateurklarinettist ben ik ook partner, dochter, zus, vriendin en
toegevoegd notaris. In dit stuk vertel ik jullie (op verzoek van onze
Piet) meer over die laatste positie.
Ik werk inmiddels ongeveer zeven jaar in het notariaat. Na mijn studie
notarieel recht in Nijmegen ben ik direct gestart als kandidaat-notaris.
Een beroepsopleiding van drie jaar volgde. Daarna mocht ik als
kandidaat-notaris ook akten tekenen, maar alleen als de notaris mij
daar een periode de bevoegdheid voor gaf. Na een verhuizing en
daardoor ook een wijziging van werkgever, werk ik nu bijna drie jaar bij
Huijbregts Notarissen & Adviseurs in 's-Hertogenbosch. Daar heb ik
onlangs promotie gemaakt.
Nadat ik een traject van ruim een half jaar heb doorlopen, ben ik op 10 februari van dit jaar door
de rechter beëdigd als toegevoegd notaris. Die functie houdt in dat ik notaris in loondienst ben. Ik
doe hetzelfde werk als een notaris, maar ik ben dus geen ondernemer. Ik werk met name op onze
afdeling personen- en familierecht. Voor bijvoorbeeld testamenten, huwelijksvoorwaarden, een
samenlevingscontract en levenstestamenten ben je bij mij dus aan het juiste adres. Ik heb
dagelijks besprekingen en mag sinds mijn beëdiging ook zelfstandig akten tekenen. Dat zorgt
ervoor dat ik mijn cliënten van begin tot eind bij kan staan bij wat ze willen regelen.
Mijn werkdagen zijn nooit saai en altijd heel divers. De ene dag spreek ik namelijk starters die voor
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het eerst een huis kopen, de andere dag spreek ik iemand die terminaal ziek is en nog gauw iets
wil regelen. Wie er ook langskomt en wat er ook geregeld moet worden, wij zijn er om mensen
daarmee te helpen. Daardoor haal ik veel voldoening uit mijn werk. Bij Sophia's Vereeniging kan ik
mij wekelijks opladen voor een nieuwe werkweek. Daarmee is het verhaal rond en eindig ik mijn
stuk weer als amateurklarinettist. Tot binnenkort op een maandagavond!
Manisha"

Concert Sophia 25 juni in Klaaswaal 🎵
🎵 Mahler 🎵 De Meij 🎵Trombone
Voor iedereen:

✅ Als je in mei Sophia gehoord hebt in Tilburg en het orkest nogmaals wilt horen
✅ Als je er in mei niet bij kon zijn en dit programma graag wilt horen
✅ Als je geen genoeg kunt krijgen van onze óngelófelijke trombonesolist Tim Ouwejan
✅ Elke andere denkbare reden
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SOL en SPE buiten in het zonnetje bij de Kunstmarkt
Hoi ik ben Valérie de Bonth en ik speel al 3 jaar klarinet en ik doe bijna mijn
A examen. Ik speel sinds kort in het middenorkest en al bijna 1,5 jaar in het
opstaporkest.
Op zondag 22 mei scheen de zon, met een klein windje. Een mooie dag om buiten muziek te
maken.
We begonnen het concert met alles klaar te zetten. Voor de poorten van het Witte Kasteel. Helaas
geen stoeltjes voor de luisteraars, maar toch bleven ze staan om te luisteren.
Het was heel leuk om weer samen op te kunnen treden. Het was namelijk al super lang geleden
dat ik mijn blauwe concertpolo aan heb gehad voor een buitenconcert.
Dit was mijn eerste buitenconcert, dus in het begin was het nogal spannend. Ik had magneetjes
meegenomen zodat de muziek niet weg zou waaien.
In het begin voelde ik mij zenuwachtig ,maar na de eerste noten ging het allemaal goed en voelde
ik me op mijn gemak. Het voelde net als tijdens de repetitie; gezellig en mooie noten. Extra leuk
dat er veel publiek bleef staan.
Ik hoop dat we de volgende keer nog een keer buiten mogen spelen, maar dan op de binnenplaats
van het witte kasteel. Komen jullie dan ook allemaal luisteren?
Groetjes Valérie de Bonth.
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SOL op kunstmarkt bij het Witte Kasteel
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SPE op Kunstmarkt bij Witte Kasteel
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Inhalen Avondvierdaagse 2022
Het zonnetje scheen, af en toe een zuchtje wind, maar gelukkig geen regen.
Dat was de donderdagavond 2 juni, de laatste dag van de avondvierdaagse voor de kinderen uit
Loon op Zand. Trots dat ze hun doel bereikt hebben en die mooie medaille mogen ophalen. Hier
en daar krijgen een aantal kinderen wat lekkers van opa en oma en ergens op het Weterplein zit
een orkest muziek te maken om de wandelaars te verwelkomen. SOL heet het orkest en ze spelen
vrolijke liedjes (o.a Disney Magical Marches, Chesters Chase, Clowning Around,Chaha in the Street,
Manic Metronome en Rough Riders).De wandelaars waren snel deze keer en na 1,5 stuk te hebben
gespeeld, moesten we even stoppen omdat Concordia aankwam lopen als Fanfare met o.a hun
tromgeroffel. Zodra Concordia zich bij SOL gevoegd had, werd er samen Brabant van Guus
Meeuwis gespeeld. Na Brabant speelde SOL nog even hun repertoire af om daarna weer opnieuw
te beginnen, want er bleven nog steeds mensen luisteren en die wil je natuurlijk dan nog wel wat
muziek bieden. Als bedankje vanuit LODUKA (de organisatie die o.a. de avondvierdaagse
organiseert) kregen we allemaal een heerlijk waterijsje na afloop, nou dat smaakte wel. Nog
bedankt daarvoor LODUKA.
Hopelijk is het volgend jaar weer net zo’n lekker weer en kunnen wij de wandelaars weer muzikaal
verwelkomen met onze muziek.
Groetjes,
Iris Hornman
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Landrotten en zeeschuimers opgelet!
In het kinderconcert ‘Piraten op vakantie’ wordt de Wetering in Loon op Zand op stelten gezet
door de komst van de familie Schatjes. De Schatjes zijn al bijna echte piraten, maar eerst moeten
ze nog een aantal opdrachten
uitvoeren. Hierbij hebben ze hulp
nodig van heldhaftige jongens en
meiden, papa’s, mama’s, opa’s,
oma’s, ooms en tantes.
Samen gaan jullie de strijd aan
voor de felbegeerde schatkaart.
De winnaar mag zich een echte
piraat noemen en kan daarna
heerlijk de zomervakantie in
varen!
Dit muzikale piratenfeestje onder leiding van Sophia’s Opleidingsorkest Loon op Zand is voor
iedereen gratis toegankelijk. Je mag verkleed komen.
Wanneer: zondag 10 juli van 11:00 uur tot 12:00 uur
Waar: De Wetering, Weteringplein 1 Loon op Zand
Vergeet niet om alvast je beste piratenbrul te oefenen! Zien we je daar?
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Wij feliciteren...........
Harmonieorkest:

SOL:

1
2
4
6
7
9
20
23
24
26
28
29

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
jun i
juni
juni
juni
juni

Rob v.d. Made, slagwerk
Marieke Aller-Hillaert, dwarsfluit
Harrie Haen, logistiek
Astrid Vorselaars, hoorn
Jolanda Vink, klarinet
Hans Bloemen, trompet
Kees Jansen, niet-spelend lid
Bernadette Essers, basklarinet
Marjon Lankhaar, klarinet
Alphons van Stenis. trompet
Mariola de Gouw, klarinet
Jhr. mr. Charles E.J.M. Verheyen, erevoorzitter

1
9
16
22

juli
juli
juli
juli

Mirjam v.d. Broek-Dekker, fagot
Piet v.d. Nieuwenhuizen, redactie / erelid
Lindsay Walter, klarinet
Tom Peeters, altsaxofoon

3 juni Corien v.d. Made, klarinet
21 juni Henrike v.d. Hurck, trombone
23 juni Bernadette Essers, basklarinet
29 juli

Ludwig Reijnen, trompet

24

Koninklijke Sophia’s Vereeniging
wordt mede financieel ondersteund door

Stichting Jacques de Leeuw

25

AGENDA
zaterdag 25 juni

: SOL

Concert i.s.m. Middenorkest Berkel-Enschot in
’t Maoske De Moer

zaterdag 25 juni

: harmonieorkest

Concert in Klaaswaal i.s.m. harmonie Prinses Juliana
uit Klaaswaal. Muziekcentrum, Industrieweg 5,
Klaaswaal.
20.00 uur

zondag 10 juli

: SOL en SPE

Interactief Kinder-vakantie-concert, met acteurs,
De Wetering, gratis entree
11.00 uur

maandag 18 juli

: gehele vereniging

Klapstoelenconcert

maandag 5 sept.

: harmonieorkest

Start repetities

donderdag 8 sept.

: SOL en SPE

Start repetities

zaterdag 8 oktober

: gehele vereniging

Huldiging jubilarissen

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

Het volgende Klankbord verschijnt maandag 11 juli
Kopij binnen uiterlijk woensdag 6 juli

Concertzaal Tilburg

Koninklijke Sophia’s Vereeniging o.l.v. Jos Schroevers

15 mei 2022

Concertzaal Tilburg

Koninklijke Sophia’s Vereeniging o.l.v. Jos Schroevers

15 mei 2022

