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Beste lezers,  
Hierbij het laatste Klankbord van het jaar 2022. Een jaar waarin weer veel verrassingen zaten, zowel positief 
als negatief. Het begon met een totale lockdown vanwege de Coronapandemie die gelukkig op 15 februari 
werd opgeheven zodat we weer onbelemmerd konden gaan repeteren en activiteiten ontplooien. 
Voorzichtig kwamen de repetities weer op gang. Niet iedereen voelde zich meteen volkomen vrij om met 
elkaar te repeteren, maar naarmate de tijd vorderde werd de situatie weer normaal. 
Op 8 april hebben we afscheid moeten nemen van ons oudste lid Nelis van den Hoven die op 98-jarige 
leeftijd was overleden. 
In het in dit Klankbord opgenomen jaaroverzicht kunt u nog eens nalopen wat de diverse geledingen van 
Sophia hebben gepresteerd. 
In het komend jaar staat voor het harmonieorkest de belangrijke deelname aan de Europese 
kampioenschappen in Amiens Frankrijk op het programma. Twee van de op dit kampioenschap uit te 
voeren werken stonden tijdens het recente concert in Amsterdam al op het programma en werden daar al 
op een zeer acceptabele wijze ten gehore gebracht. Dus is het niet misplaatst om met de woorden van 
Louis van Gaal te spreken: "We can come an end”. 
 

Buiten de rubrieken Van de voorzitter en Van de bestuurstafel zijn er zoals gebruikelijk in het kerstnummer  
ook bijdragen van de erevoorzitter, Raad van Advies, penningmeester, muziekopleiding, SOL en SPE. 
Ook danken wij iedereen die het afgelopen jaar hun bijdrage hebben geleverd in de vorm van kopij aan het 
Klankbord. 
 

De redactie wenst u allen prettige feestdagen, een fijne jaarwisseling en een 
voorspoedig en gezond nieuw jaar 2023. Veel leesplezier. 
. 

De redactie 
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Van de Voorzitter 
 

Het eind van het jaar is nabij en dat betekent dat ook de feestdagen zich weer aandienen. Dat 
nodigt altijd uit om nog even terug te kijken. Een jaar geleden verkeerde Nederland nog in een 
lockdown. Dat had niet alleen veel impact op de economie maar ook op het sociale leven en dus 
ook op het verenigingsleven. Het werd steeds duidelijker dat de rek er bij veel mensen uit was. Het 
geduld met de maatregelen raakte langzaam op. Het perspectief van nog eens maanden stilstand 
leidde tot veel pessimisme. Toch bleek in het vroege voorjaar dat het ergste voorbij was en dat de 
lockdown kon worden opgeheven. Het duurde nog even voordat alles ‘normaal’ was, maar 
inmiddels kunnen we zeggen dat Sophia’s Vereeniging weer zo goed als op het 
oude peil is. Dat stemt tot dankbaarheid en biedt alle hoop voor het nieuwe jaar 
met weer veel uitdagende concerten en evenementen.  
  

Op 19 november hebben we in de Wetering in een gezellige ambiance met mooie muziek en 
toespraken de huldiging van de jubilarissen gevierd. Het was goed om te zien dat er behalve 
familie en vrienden van de jubilarissen ook veel medemuzikanten waren om een (muzikale) 
huldiging te brengen. Prima voor het verenigingsgevoel! 
In deze lange winteravonden is het hopelijk ook weer tijd om een goed boek te lezen. Voor de 
liefhebbers van de Loonse historie en in het bijzonder de geschiedenis van Sophia’s Vereeniging 
kan ik van harte het Jaarboek van de Heemkundekring Loon op ’t Sandt, ‘Straet & Vaert 2022’ 
aanbevelen. Daarin staat onder andere het eerste deel van het onderzoek dat Jan van Iersel heeft 
gedaan naar oud-burgemeester Frans Mallens (1891- 1953), die in de jaren dertig en veertig van 
de vorige eeuw burgemeester is geweest van Loon op Zand. Dat waren zeer roerige tijden. In dit  
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eerste deel komen de jaren dertig aan bod. De grootste politieke tegenstander van Mallens in die 
jaren was Jan van den Heuvel (1882-1971), die van 1917 tot 1963 voorzitter was van Sophia’s 
Vereeniging. Leerlooier en reservemajoor bij de infanterie. Jan van den Heuvel was een van de 62 
sollicitanten naar de vrijgekomen burgemeesterspost, waarop Mallens per 1 maart 1934 door 
koningin Wilhelmina werd benoemd. Van den Heuvel kwam hiervoor niet in aanmerking 
aangezien hij aan de gemeente Loon op Zand was verbonden. Een van de eerste beslissingen van 
Mallens was het afschaffen van het privilege dat ‘sociëteiten’ hadden om niet onder de 
sluitingswet te vallen. Dat recht werd ook verleend aan de harmonieën, waardoor zij de cafés die 

dit voorrecht niet hadden oneigenlijke concurrentie aandeden. Dat besluit viel heel 
slecht bij de Loonse harmonieën, waaronder Sophia’s Vereeniging, wier harmoniezaal 

in die tijd in Café Wijtvliet was gehuisvest. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
1935 stelde Jan van den Heuvel zich verkiesbaar als gemeenteraadslid. Deze werd 
gekozen, maar vervolgens bleek dat van vier gekozenen, waaronder Jan van den 

Heuvel, de geloofsbrieven ontbraken. Uit deze brieven moet blijken of is voldaan aan de 
wettelijk eisen voor het lidmaatschap van de raad. Het ingediende bezwaar tegen de beslissing om 
de vier niet tot de raad toe te laten mocht niet baten: ze werden niet geïnstalleerd. De 
‘geloofsbrievenkwestie’ was een feit en kreeg landelijke bekendheid. Van den Heuvel was woest 
en sprake van een ‘verminking van officiële documenten’. Omdat Gedeputeerde Staten de 
benoeming van alle raadsleden ongeldig had verklaard, zat Loon op Zand zonder gemeenteraad. 
Omdat er daardoor ook geen wethouders kon worden benoemd, stond burgemeester  Mallens er 
alleen voor (‘dictator tegen wil en dank’). Van den Heuvel hield tijdens de beroepsprocedure een 
gepassioneerd betoog voor de Raad van State. Mallens had geweigerd persoonlijk naar de Raad te 
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 gaan. Laatstgenoemde bevestigde het besluit van Gedeputeerde Staten, met als gevolg dat de 
benoemingsprocedure moest worden overgedaan. Begin 1936 werd de nieuwe raad met Jan van 
den Heuvel geïnstalleerd. Van den Heuvel greep deze eerste gelegenheid aan om duidelijk te 
maken dat hij de burgemeester zeer kritisch zou volgen opdat deze binnen de door de raad 
aangegeven beleidskaders zou handelen, ‘zodat de raad met 100% achter U kan staan. Zou dit 
onverhoopt niet het geval zijn, dan zult U mij, met alle energie, waarover ik beschik, tegenover U 
vinden’, aldus Jan van den Heuvel, die eraan toevoegde dat Loon op Zand immers geen 
‘Indianengemeente’ is. Pas vanaf 1939, toen Van den Heuvel wethouder werd, verbeterde de 
relatie tussen de beide kemphanen.  
 

Ik wens iedereen die op welke wijze ook betrokken is bij Koninklijke Sophia’s Vereeniging heel fijne 
feestdagen toe en alle goeds voor het Nieuwe Jaar. Graag tot het Nieuwjaarsconcert op zondag 22 
januari 2023!       
 

Peter Essers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
   5 
 

VRIJHEID 
 

Hoe anders zijn deze dagen op weg naar Kerstmis dan die in de vorige twee jaren. Gelukkig 
kunnen we nu weer in een ‘normale’ vorm met elkaar genieten van deze feestelijke periode. 
Maar ook hoe anders is het nu dat een paar duizend kilometer verderop naar het oosten een 

bevolking van een land in Europa lijdt onder de genadeloze tirannie van het 
buurland: een bevolking die zich tegelijk op een meer dan 
bewonderenswaardige wijze verzet en strijdt voor de eigen vrijheid, en 
daarmee indirect ook voor de onze. Een vrijheid, die wij als zo vanzelfsprekend 
beschouwen. Ik vraag mij eerlijk gezegd wel eens af of wíj ons – in een 
vergelijkbare situatie – ook zo heldhaftig en standvastig zouden gedragen………. 
 

De Kersttijd is een periode van licht en hoop: van nieuw leven. 
Laten we daar allemaal op onze wijze van genieten. Maar niet zonder de vurige 

hoop uit te spreken dat deze oorlog zo spoedig mogelijk tot een einde komt, en ook de bevolking 
van Oekraïne een nieuw leven kan beginnen. Dat er weer licht schijnt na deze gitzwarte periode 
voor het land en zijn bewoners. 
 

Met deze gedachte in het achterhoofd wens ik u allen een mooi Kerstfeest en al het goede voor 
een gezond en vrij 2023. 
 

jhr. mr. Charles E.J.M. Verheyen 
ere-voorzitter 
 

http://home.deds.nl/~plaatjes/kersthulst/hulst10.gif
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Uitdagend 2023 
 

Na twee jaren die door Corona werden gedomineerd, en waardoor ook veel activiteiten van de 
diverse geledingen van Koninklijke Sophia’s Vereeniging geen doorgang konden vinden, biedt 2023 
weer veel uitdagingen voor de muzikanten van SOL, SPE en niet in het minst het groot orkest.  
Want dit jaar gaat het dan écht gebeuren: de grote uitdaging om op te gaan voor het Europees 
kampioenschap! 
Het is absoluut eervol dat Sophia’s Vereeniging namens Nederland voor deelname hieraan is 
genomineerd. En het zegt dus ook iets over de positie die Sophia inneemt in de wereld van de 
symfonische blaasorkesten. Een positie, die ook alle ondersteuning van de buitenwereld verdient 
 
De Raad van Advies draagt op haar manier bij aan de inspanningen van het bestuur om de goede 
randvoorwaarden te creëren die handhaving van deze toppositie mogelijk maken. 
Ook dat is een uitdaging, maar een vereniging als Sophia kan die aan! 
 
Alle musici (jong én oud), bestuursleden, vrijwilligers en supporters wens ik graag warme 
kerstdagen toe, en een gelukkig en uitdagend 2023. 
 
Namens de leden van de Raad van Advies,  
jhr. mr. Charles E.J.M. Verheyen 
voorzitter a.i. 
 
****************************************************** 
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Van de bestuurstafel 
 

Het jaar 2022 is bijna voorbij. Het jaar waarin het ‘gewone leven’ het weer overnam van de 
coronapandemie. Het jaar startte nog met een paar weken lockdown, maar eind januari konden 
we weer echt gaan repeteren. Het verenigingsleven kwam daarna toch wel wat moeizaam op 
gang. Het coronavirus was natuurlijk nog niet weg en het net uitgekozen Russische oorlogsstuk 
ging vanwege de oorlog in Oekraïne weer van de lessenaar. Toch werden er voor de 
zomervakantie weer fijne concerten gegeven. Na de zomervakantie kwam het harmonieorkest 
weer echt op stoom. Er kwamen lastige stukken op de lessenaar en er werd hard gerepeteerd. Zo 
wordt langzaam maar zeker toegewerkt naar het ECWO dat in mei 2023 gaat plaatsvinden.  
 

Naast alle muzikale voorbereidingen vraag zo’n reis naar Amiens ook enorme organisatorische 
voorbereidingen. Veel van deze organisatorische zaken worden door de reiscommissie gedaan. 
Deze commissie bestaat inmiddels uit de volgende personen: Heske van Esch, Marjolein de Jongh, 
Audrey van Doornspeek en Kristel Kalkers. Veel succes gewenst! 
 

Op 17 december vond de Kerstklokkenloop plaats in Loon op Zand. Langs een looproute door Loon 
op Zand vonden vele culturele activiteiten plaats. SOL en SPE namen hieraan deel.  
 

Tot slot rest mij u hele fijne feestdagen toe te wensen en een gelukkig, gezond en muzikaal 2023.  
 

Marije Reitsma 

 
******************************************************************** 
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Van de penningmeester  
 

Beste allemaal, 
 

Begin 2022 alweer geen nieuwjaarsconcert. Ik vroeg mij af of er ooit een einde aan 
de Corona-beperkingen zou komen en of onze orkesten dan nog zouden bestaan. 
 

Als ik nu tegen het einde van het jaar de balans opmaak (niet letterlijk, dat gebeurt pas begin 
volgend jaar) is Corona weliswaar niet verdwenen, maar bestaat de Vereeniging nog steeds, zijn er 
wel wat mutaties, maar is het aantal leden redelijk stabiel gebleven en hebben zowel SOL als het 
grote orkest een aantal mooie concerten kunnen verzorgen. Voor SPE geldt helaas niet hetzelfde. 
Ondanks het enthousiasme van dirigent en de overgebleven leden kan vooral dit ensemble een 
stevige ledenaanwas goed gebruiken.  
 

Toch is nog niet alles weer net als vroeger. Het blijkt lastiger om niet alleen voor de concerten 
maar structureel de bezetting op orde te krijgen. Ook het publiek lijkt wat terughoudend te zijn 
met het concertbezoek en als ze komen worden de kaarten pas op het laatste moment besteld. 
Daarnaast zijn de meeste kosten (substantieel) gestegen. 
 

In 2021 verliep voor een groot aantal van onze periodieke schenkers de overeengekomen 
schenktermijn van (ten minste) vijf jaar. Ik dacht dat de (nieuwe) aanmeldingen vooral vanwege de 
Coronabeperkingen even op zich zouden laten wachten, maar ook nadien zijn er amper 
aanmeldingen geweest. Dit terwijl we juist nu weer behoefte hebben aan deze steun vanuit onze 
achterban. Zo kan het grote orkest in mei 2023 eindelijk op het Europees Kampioenschap te  
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Amiens (het ECWO) laten horen waarom wij daar Nederland mogen vertegenwoordigen. En dat 
met een volledig ander programma dan in 2019 werd gedacht. Naast de aanschaf van de nieuwe 
stukken, moeten er ook weer extra repetities plaatsvinden. En in mei 2023 zijn er dan de kosten 
van vervoer en verblijf. Daarom doe ik vanaf deze plaats een oproep aan een ieder om kennis te 
nemen van het elders in dit Klankbord opgenomen artikel "Steun Sophia en laat de fiscus daaraan 
meebetalen!" en dat zodanig te promoten dat we weer een groot aantal donateurs kunnen 
verwelkomen.  
 

Dan de financiën. In het begin van het jaar geen nieuwjaarsconcert betekent dus ook geen 
opbrengst vanuit de collecte. De vaste lasten liepen uiteraard wel door en toen we weer 
concerten konden gaan geven, hebben we geen daarvan met een positief resultaat kunnen 
afsluiten. De inschatting is dat de kosten in 2022 nagenoeg gedekt worden uit de inkomsten. 
Daarmee wordt het een uitdaging voor ons allen om de in 2023 geagendeerde activiteiten tot een 
succes te kunnen maken. 
 

Ik sluit af met een dankwoord aan al onze vrijwilligers, roadies, musici, dirigenten, sponsoren en 
donateurs: dank voor jullie inzet, steun en enthousiasme. Laten we van 2023 weer een geweldig 
muzikaal jaar maken. 
 

Gosse Hoekstra 
Penningmeester 
 
*********************************** 
 
 



 
  10 
 

      Stichting Muziekopleiding Loon op Zand  
Jaarverslag 2022 

 

Het jaar 2022 begon door COVID-19 weer weifelend, maar al snel verbeterde de situatie en 
kon alles -met goede maatregelen- weer redelijk normaal doorgaan. 
 

In 2022 waren er in totaal 40 leerlingen binnen de muziekopleiding actief. Dit aantal is 
verdeeld over 28 instrumentleerlingen en 12 leerlingen bij Muziek bij de BSO. Ook dit jaar konden we 
beschikken over een stabiel docententeam. De enige verandering was de komst van trompetdocent Sijmen 
Kroot. Aanleiding hiervoor was dat de voormalige trompetdocent Hans Bloemen nog langer bij Musical 
Aladdin blijft spelen en we naar een structurele oplossing zochten. Wij waarderen het zeer dat we een jaar 
lang een beroep hebben mogen doen op docent Pieter de Kok voor de tijdelijke vervanging van deze 
trompetlessen. Pieter: nogmaals heel hartelijk dank!! 
 

Het jaarlijkse muziekproject voor de basisscholen was bijna een kopie van de editie in de ‘corona-tijd’. Extra 
goed schoonmaken van instrumenten en zonder grote afsluiting. Deze keer speelden de kinderen mee met 
nummers uit Enchanted Forest (arr. Ivo Kouwenhoven), Fata Morgana, African Beat (waterlelies) en 
Carnaval Festival. Iedere school nam een deeltje voor zijn rekening en de slagwerkers speelden mee met 
een top-40 nummer.  
De orkestbegeleiding vanuit SOL tijdens het afsluitende evenement, werd weer gerealiseerd door de 
opname van een eerdere live uitvoering ten gehore te brengen. De leerlingen van groep 5 en groep 6 
speelden per school (soms samengesteld) voor elkaar een concert. Daarvan zijn opnamen gemaakt, die 
door Ralph Oors bewerkt zijn tot mooie professionele reportages (waarvoor onze grote dank) De scholen 
hebben de reportage ontvangen voor verspreiding onder de ouders van de deelnemende leerlingen. Zo 
konden belangstellenden toch zien wat de leerlingen geleerd/gedaan hebben. Er is besloten om de 
 

http://www.kerstplaatjes.eu/muziek/kerst.php?display=muziek/muziek22.gif
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 afsluiting in de toekomst ook in grote lijn zo te houden. Een heel stuk rustiger en persoonlijker voor 
iedereen. Er liggen plannen om komend jaar de ouders die zin/tijd hebben uit te nodigen bij de afsluiting 
tijdens de laatste les. Daarover in 2023 meer. 
 

Weinig last dus van COVID-19, maar toch nog een onverwachte tussentijdse stop bij de lessen dit jaar. De 
gemeente verraste ons namelijk met de mededeling dat er tijdelijk asielzoekers in de Wetering werden 
opgevangen. Een nobele actie natuurlijk, met als consequentie dat er geen lessen mogelijk waren in die 
periode in het gebouw. De organisatie van de muziekopleiding en de docenten zijn echter niet voor één gat 
te vangen, dus werden er lessen op diverse locaties geregeld. Gelukkig was dit maar een paar weken, 
omdat dit organisatorisch voor de nodige uitdagingen zorgde.  
 

Gelukkig konden door deze oplossing de aanstaande examens toch live voorbereid worden en werden de 
drie afgenomen examens met goed gevolg afgesloten. Jinthe Engelen completeerde succesvol haar A-
examen slagwerk en Valerie de Bonth en Victor Welschen deden een mooi A-examen op klarinet. Op de 
valreep van het nieuwe jaar zal Sandra Velthuizen haar C-examen hobo doen en haar kennende zal dat 
weer een meer dan goed examen worden! 
Bij de examens konden we weer rekenen op de deskundigheid van onze examinator John Groeneveld 
(examenbureau Groeneveld), die naast de examens de theorielessen voor Loon op Zand en Kaatsheuvel 
verzorgde. De samenwerking met de Muziekopleiding Kaatsheuvel op gebied van docenten, theorielessen 
en examens verloopt nog steeds erg plezierig. We hopen dat dit nog jaren in stand blijft. Al met al kijken we 
terug op 2022 als een gelukkig minder rumoerig maar zeker succesvol jaar. 
 

Op naar een goed en muzikaal mooi 2023.  
 

Bernadette Essers       
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JAAROVERZICHT 2022 (CORONAJAAR) VAN SOPHIA’S VEREENIGING. 
 

1 januari : Lockdown. Repetitiestop voor de hele vereniging. 
 

15 februari : Lockdown wordt opgeheven, onbelemmerd repeteren en optreden. 
 

20 maart : Koffieconcert leerlingen blaasinstrument. 
 

26 maart : Driedorpenconcert SOL in De Moer. 
 

27 maart : Koffieconcert slagwerkleerlingen.  
 

8 april : Overlijden Nelis van den Hoven. 
 

11 april : Algemene ledenvergadering. 
 

21 april ; Afsluiting Basisscholenproject. 
 

15 mei            : Concert Harmonieorkest in Concertzaal Tilburg. 
 

22 mei : Concert SOL op Kunstmarkt Witte Kasteel. 
 

2 juni : Inhalen avondvierdaagse door SOL en SPE. 
 

10,11,12 juni : Een ensemble uit het harmonieorkest speelt in Theaterspektak Eldorado. 
 

25 juni : Concert SOL en SPE in De Wetering i.s.m. Concordia Berkel-Enschot. 
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25 juni : Concert Harmonieorkest in Klaaswaal. 
 

10 juli : SOL en SPE geven Interactief Kinder-Vakantie-Concert. 
 

18 juli : Klapstoelenconcert bij het Witte Kasteel. 
 

12 november  : Concert Harmonieorkest in de NedPho Koepel Amsterdam i.s.m. de  
  Tramharmonie. 
 

19 november : Huldiging jubilarissen en feestavond. 
 

25 november : Surpriseavond SOL en SPE. 
 

17 december : Kerstklokkenloop SOL en SPE. 
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Jaarverslag 2022 SOL en SPE 
 

Gelukkig konden we dit jaar weer vrijer ademhalen en bewegen. Het duurde wel 
even voor we weer konden opstarten ook dit jaar begon in ‘gesloten’ toestand, 
maar al snel ging de wereld weer langzaam open. 
Nog geen Driekoningen of Nieuwjaarsconcert, maar wel een Driedorpenconcert in De Moer met 
St. Joachim De Moer en Middenorkest Harmonie Kaatsheuvel. Traditioneel met de gezamenlijke 
afsluiting met Brabant van Guus Meeuwis. 
Het muziekproject voor de basisscholen ging ook weer -bijna als vanouds-  door. Wat is er anders? 
Geen life optreden SOL en SPE meer. De muziek gemaakt door SOL die als 
begeleiding dient voor de leerlingen met een blaasinstrument is opgenomen 
en wordt afgespeeld tijdens het afsluitende concert dat in de laatste les 
gegeven wordt. Nu nog voor groep 5 die als publiek dient (vanaf komend jaar 
ook voor ouders die tijd hebben om te komen luisteren) en de 
muziekdocenten en eigen schooldocenten. Er wordt een opname van het 
optreden gemaakt en dat wordt klaar gezet voor de ouders en leerlingen om 
op hun gemak thuis te bekijken. Een stuk rustiger voor iedereen. 
Na de meivakantie en Hemelvaart is het jaarlijks avondvierdaagse en worden -ook dit jaar- de 
wandelaars ingehaald door SOL op het Weteringplein. Sfeervol en toch behoorlijk wat mensen die 
blijven staan luisteren. 
Als afsluitend seizoensconcert werd een concert met Berkel-Enschot gegeven in ’t Maoske in De 
Moer. Niet in de Wetering?? Neen, want wij werden verrast met de komst van asielzoekers en 
konden een aantal weken niet terecht in ons eigen thuis. Gelukkig is het Maoske een prima plek  
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om een concert te geven en nog gelukkiger: we konden er op zeer korte termijn nog terecht. 
Waarvoor nogmaals dank! 
Een goede twee weken later werd het eerste interactieve Kinderconcert door SOL verzorgd in de 
Wetering. 
Piraten op Vakantie heette het concert dat voor de kinderen niet op stoelen blijven zitten was, 
maar mee dansen, zingen, polonaise en nog veel meer. Ze mochten verkleed komen en hielpen de 
Piraten familie mee op vakantie te gaan en een leuke tijd te hebben. Het concert viel bij publiek, 
acteurs en muzikanten in de smaak. Er komt dan ook zeker een nieuw Kinderconcert (noteer vast 

26 MAART 2023 11.00 uur in de Wetering). 
Het seizoen werd als vereniging afgesloten met een kort, krachtig, 
swingend Klapstoelenconcert bij het Witte Kasteel.  
Tijd voor de vakantie. 
Na de vakantie meteen aan de slag. De garagesale in Moelwijk was DE 
gelegenheid om voor het laatst spullen te verkopen voor de pot van de 
Opleidingsorkesten. Maria en Bernadette vinden het na 22 jaar goed 

geweest en aangezien er geen opvolgers als opslag- en verkoopkrachten gevonden zijn, stopt het 
verzamelen en verkopen van gebruikte spulletjes door de Opleidingsorkesten hiermee. Alles op z’n 
tijd. 
Op zaterdag 1 oktober werd door een team van SOL/SPE meegedaan aan de Loonse Dorpskwis. 
Het was een gezellige, leuke avond niet zo hectisch als bij de andere edities, er was zowaar tijd om 
af en toe wat te eten/drinken en wat tegen elkaar te zeggen. Het team eindigde als 26e . (linker 
rijtje). 
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Op 16 oktober was er een heerlijk uitstapje naar de Efteling met de SOL, SPE en Samenspelgroep-
muzikanten. Neen, geen muziek maken dit keer (gebeurt dat nog met orkesten in de Efteling?) 
maar gewoon teambuilding in de vorm van een Efteling uitstapje, ofwel gezellig samen door dat 
prachtige park. Henrike en Marjolein zorgden dat alles perfect geregeld was, zelfs het weer!! 
Vanaf de herfstvakantie wordt er langzaam toe gewerkt naar de Kerstklokkenloop van Zaterdag 17 
december (ja ja, voor voetbal moet zelfs de Kerstklokkenloop wijken) en het Nieuwjaarsconcert 
van 22 januari 2023. Gelukkig kan het allemaal doorgaan. Heerlijk. 
Maar eerst werd nog de Surpriseavond voor SOL en SPE gevierd met veel leuke surprises en vaak 
hilarische door Giedo, Meike en Tessa Moonen bedachte- spelletjes. 
Heel fijn dat het weer een bijna normaal jaar was. 
Hopelijk volgen er nog veel meer. 
In ieder geval allemaal fijne feestdagen en alle goeds voor 2023 toegewenst. 
Graag tot ziens bij onze optredens. 
 
Alle leden van SOL en SPE en dirigenten Hadewych en Robin. 
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SPE nieuws 
 

Het 2022 was een wisselend jaar.  
Eind slagwerkseizoen (juli) namen we na (bijna 8 jaren) afscheid van onze dirigent Bart Holleman  
én  tevens verlieten Lianne Dusée en  Jinthe Engelen de SPE groep. 

We zijn Bart veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange dirigenten inzet, zijn inspiratie en 
muzikale expressie overgebracht aan onze slagwerkers. 
 

Vanaf september heeft Robin Muizer de dirigeerstok met veel enthousiasme overgenomen. 
Nieuwe slagwerkstukjes werden en worden ingestudeerd. 
Zaterdag 17 december kunt u getuigen zijn hoe deze klinken in de Wetering tijdens de 
Kerstklokkenloop. 
Natuurlijk is onze SPE groep ook te horen tijdens het Nieuwjaarsconcert op 22 januari. 
 

Zijn er onder de lezers van Klankbord mensen die jongelui kennen en graag iets willen doen met 
slagwerk, dan zijn ze van harte welkom. 
Elke donderdagavond van kwart over zes tot kwart over zeven zijn we aan het repeteren. 
Een bezoekje is altijd gezellig om te horen hoe slagwerk klink. Je bent er van harte welkom! 
 

Met de allerbeste wensen voor een goed kerstfeest en een ritmisch nieuwjaar wens ik dirigent 
Robin en muziekleraar Niels plus Jynthe, Guido en Mees hele gezellige feestdagen 
toe en veel slagwerkplezier in 2023.  
 

Frans van Dongen, bestuur                                                                                                
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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 blijkt dat nu nog meer te zijn. 
 

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. 
 

Ook voor ondernemers kan een gift aan Sophia aftrekbaar zijn. Daarbij gelden andere 
voorwaarden en beperkingen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden in uw situatie. 
 

Als u Sophia met een eenmalige of periodieke gift wil ondersteunen en uw bijdrage in uw aangifte 
over 2022 in aftrek wil kunnen brengen, moet uw gift vóór 1 januari 2023 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. 
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Voor meer informatie over sponsoring, giften en de aftrek daarvan kunt u ons mailen op: 
info@sophiasvereeniging.nl U mag uiteraard ook (bij voorkeur) de penningmeester of één van de 
andere bestuursleden aanspreken. 
 
Een éénmalige gift is uiteraard ook van harte welkom.  
U kunt uw bijdrage overmaken op NL90RABO 0129 7354 50 ten name Koninklijke Sophia's 
Vereeniging o.v.v. gift. 

 

. 
 

 

mailto:info@sophiasvereeniging.nl
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Nieuwjaarsconcert 2023   
 

 

   Zondag 22 januari  14.00 uur  De Wetering   

 
• SPE.  o.l.v.  Robin Muizer  

 

 
 

• SOL en Samenspelgroep  o.l.v.  Hadewych van Leeuwen- 

▪ Pachelbel’s Canon     arr. Ivo van Kouwenhoven 

▪ Tales from Scotland Ennio Salvere 

▪ Bella ciao  arr. Ivo van Kouwenhoven 

▪ Polar Express  Alan Silvestri 

▪ Suzan en Freek arr. Ivo van Kouwenhoven 

▪ James Bond returns arr. Ken Dye 

▪ Wellerman  arr. Ivo van Kouwenhoven 

 

 

                            * * *    Pauze    * * *            
 

 

http://www.kerstplaatjes.eu/muziek/kerst.php?display=muziek/muziek22.gif
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•  Harmonieorkest  o.l.v.  Jos Schroevers 

▪ Joyride Michael Markowski 

▪ Mouvements Frénétiques, Alexandre Kosmicki 

▪ Pequeña Czarda, Pedro Iturralde 

▪      Solist op saxofoon  Nuno Silva  

▪ Consuela Ciscar, Ferrer Ferran  

▪ Danube Waves, Iosif Ivanivici 

▪ Auf der Jagd  Johan Strauss 

 

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

▪ Orion  Jan van der Roost 

▪ Radetzky mars Johann Strauss 

 

 

▪ Na afloop in foyer:   Spectacles Jazzband  
 

  

http://www.kerstplaatjes.eu/muziek/kerst.php?display=muziek/muziek39.gif
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
 

wordt mede financieel ondersteund door  

 
 

 

Stichting  Jacques  de  Leeuw 
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HULDIGING JUBILARISSEN 2022. 
 

Op zaterdagavond 19 november werden tijdens een gezellige bijeenkomst in de Wetering te Loon op Zand 
de negen jubilarissen van Sophia’s Vereeniging gehuldigd.  
Aanwezig waren het bestuur van onze vereniging, erevoorzitter, enkele leden van de Raad van Advies, de 
jubilarissen, mevrouw Suzan Mandemakers wethouder van de Gemeente Loon op Zand en uiteraard leden 
van onze vereniging. 
Voorzitter Peter Essers heette de jubilarissen met hun families, leden en genodigden en verdere 
aanwezigen welkom. 

Speciaal welkom aan mevrouw Suzan Mandemakers, wethouder, onze erevoorzitter 
Charles Verheijen en de heer Joop van de Meulenreek die als ere-bestuurslid van de 
KNMO aanwezig was. 
De voorzitter gaf als eerste het woord aan de wethouder. Voor haar was het de eerste 
keer dat ze bij Sophia te gast was bij een huldiging en zij vond het fijn aanwezig te mogen 
zijn bij zoveel jubilarissen. Heel bijzonder vond zij het 50-jarig jubileum van een van de 
jubilarissen. Ook dankte ze voor de brief die zij van onze vereniging had ontvangen met 
betrekking tot de verbouwing van de Wetering en zei dat de Gemeente ontzettend hard 

aan het werk was om een nieuw dorpshuis te realiseren waar Sophia ook terecht kan. Wij zitten niet stil, 
het komt goed! De voorzitter dankte haar en ging vervolgens over tot het huldigen van de jubilarissen. 
 

Ton Bon. 50 jaar lid 
Ton heeft een rijk verleden in de Egerländermuziek. Eerst in Tilburg als “lead trompettist” maar later ook in 
een uit leden van Sophia bestaand Egerländerorkest onder leiding van Winifred Moll (destijds bassist van 
Sophia). Dit was min of meer de opvolger van de Loonse Jagers.  
Ton is lange tijd trompettist geweest in het grote orkest van Sophia. Helaas moest hij daar om  
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gezondheidsredenen mee stoppen.  
Al vele jaren zeer gewaardeerd penningmeester van SMOL. Al heel lang zit 
ik in de kascommissie van SMOL, maar geen enkele keer hebben we ook 
maar de geringste onregelmatigheid ontdekt, hoezeer we ook onze best 
deden. Wel werden we iedere keer zeer gastvrij door Ton en Annie 
ontvangen, zodat we de jaarlijks bezoekjes van de kascommissie er toch 
graag inhouden. Ton is altijd een zeer kritisch lid geweest van zowel de 
vereniging als van het bestuur van SMOL. Ik heb hem leren kennen als 

iemand met een stevige mening maar 
ook als iemand die zich altijd 
constructief opstelt als het gaat om het 
vinden van oplossingen voor problemen.  
 

Marjolein de Jongh, 25 jaar lid 
Marjolein is klarinettiste. Volgde de 
muziekopleiding bij SMOL, stoomde via SOL door naar de tweede 
klarinetten van het grote harmonieorkest. Is bijna iedere week vanuit 
haar woonplaats Nijmegen trouw aanwezig bij de repetitie. Ook nadat ze 
al in Nijmegen woonde, heeft ze heel vaal meegespeeld bij SOL, hetgeen 
zeer werd gewaardeerd.  
Behalve muzikant is zij ook lid van de reiscommissie, met onder andere 
de organisatie van de reis naar en het verblijf in Amiens in haar 
takenpakket. Zij werkt als commercieel ontwikkelaar bij de 
Reinbouwgroep. 
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Als intermezzo trad hierna een 12-koppig 
klarinetensemble op onder leiding van Martijn, dat een 
medley speelde van melodieën uit enkele bekende 
musicals.  
Dit optreden kwam verrassend goed over.  
 

Ton van Helvert, 25 jaar lid 
Ton speelt tenorsaxofoon bij SOL, waar hij de oudste is 
van het orkest. Ook lid van Concordia, waarvan hij een 
tijdje bestuurslid is geweest en van een muziekgroepje 

van Amarant. Ton slaat geen repetitie of concert over. Hij is er altijd, je 
kunt altijd een beroep op hem doen als je hem nodig hebt. Schrijft ook 
regelmatig stukjes in het Klankbord over activiteiten van SOL. Dat doet hij 
met de nodige humor en scherpte, zoals in het laatste Klankbord over het 
uitje naar de Efteling: ‘Later dienden we de Fata Morgana te bezoeken. 
Begonnen we met een half uur wachttijd. Schoot tenslotte eigenlijk toch 
nog best op. U kent deze kleurige wereld natuurlijk al lang. Ik zal u dan 
verder ook maar niet met onze beleving vermoeien. Volgens deelnemers 
was het een gezellige, superfijne, leuke, heerlijke, helemaal perfecte, 
zonnige dag. Snapt u. Tot een volgende keer, Ton van Helvert’ 
Hij werkte voor zijn pensionering bij de NS, aan de technische kant. Hij is 
vrijwilliger bij Paradox, de Gildenbond en het Repair Café. Ook gaf hij 
computercursussen en vulde belastingformulieren in bij de KBO. Wordt 
nu ook vrijwilliger bij het Kessels museum voor muziekinstrumenten in 
Tilburg. 
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Ton heeft vier kinderen (een zoon en drie dochters), waarvan Nina bij ons zeer bekend is als altsaxofoniste 
die furore maakte tijdens onze legendarische concertreis naar Sint Petersburg waar ze veel succes had met 
een prachtige solo in ‘Pequeña Czarda’. Er was een ovationeel applaus van het publiek in het Gorky 
Cultuurpaleis op 1 mei 2007, ruim 15 jaar geleden. Vertederend was het tafereeltje toen Nina door een 
jonge militair met een sierlijke kniebuiging een roos werd aangeboden.  
 

Rob van der Made, 25 jaar lid 
Rob is slagwerker en is via SPE doorgestroomd naar het grote 
harmonieorkest. Ook hij is altijd bij de repetities, behalve als hij voor zijn 
werk weg moet. Hij werkt bij IFF en reist voor dat bedrijf de hele wereld 
rond. Getrouwd met Nicole, die saxofoon speelt. Samen hebben ze een 
dochter: Isa. Hij komt uit een muzikaal nest: zus Iris speelt trompet, moeder 
Corien klarinet en vader Peter is roadie. Rob speelt ook bij de Black 
WoooW. Als slagwerker kijkt Rob altijd oer serieus maar je kunt daarbuiten 
echt wel met hem lachen. 
 

Dennis IJsseldijk, 25 jaar lid 
Helaas kon Dennis zelf niet aanwezig zijn omdat hij positief getest was op 
Corona. Maar hij zal op een later tijdstip alsnog worden gehuldigd. 
Toch gaf de voorzitter een overzicht van de verdiensten van Dennis voor 
Sophia. 
Dennis is paukenist/slagwerker. Helaas lukt het slagwerk niet meer vanwege lichamelijke problemen. 
Begonnen bij SPE, daarna bij SOL, voornamelijk als paukenist. Nu is hij gelukkig nog steeds actief als 
archivaris van SOL. Ook komt hij regelmatig na de repetities ‘evalueren’. Hij is altijd bereid om mee te 
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helpen bij activiteiten van SOL en bij het muziekproject voor de basisscholen.  
Dennis is een fervent LARPer (Life Acting Role Player).Hij werkt op de personeelsadministratie bij 
BaanBrekers en als administratief medewerker Kwaliteit, ARBO en Milieu. Zijn zus Karin heeft ook bij Sophia 
gespeeld. 
 

Ron van Doesburg, 12 ½ jaar lid 
Ron is een erg trouw lid. Als je het repetitiebezoek van de leden op een rij 
zet, zit Ron echt in de bovenste regionen. Extra te prijzen omdat hij daar 
iedere maandag best een afstand (vanuit Kerkdriel) voor moet afleggen 
Ron is een goede trompettist, die zijn capaciteiten echt inzet ten behoeve 
van het orkest, hij vult altijd die partijen in waaraan behoefte is en zet zijn 
eigen voorkeuren graag opzij. Kortom, een echte liefhebber waar je op kunt 
bouwen. 
Hij houdt ook van klassieke muziek, bezoekt concerten en werkt soms mee 
aan projecten (b.v. in Orkest Zuid) waar behoefte bestaat aan een 
trompettist. Hierdoor heeft hij ook een wat bredere kijk op wat er in de 

sector leeft, wat de 
mogelijkheden en 
moeilijkheden zijn. Hij is medewerker bij Canon. 
Houdt van de ABBA Tribute Band en van Ajax. 
 
Hierna traden een aantal leden van SOL op onder 
leiding van hun dirigent Hadewich. Zij speelden 
enkele bijzonder leuke stukjes. 
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Marije Reitsma, 12 ½ jaar lid 
Marije is klarinettiste. Haar vorige harmonie was Harmonie Haarsteeg 
waar ze ook bestuurslid was. Bij Sophia is ze dat ook en wel secretaris. Zij 
is een echte juriste, hetgeen als secretaris van Sophia erg goed van pas 
komt. Zij heeft zich gespecialiseerd in de AVG-wetgeving (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming). Enige vrouw in het bestuur. We 
zijn erg blij met haar. Ook altijd zeer actief tijdens carnaval, blikvanger 
achter de bar.  
Thans werkzaam bij het UWV.  

 
 

Hierna werd er door het 
bestuur een aan Marije gewijd 
lied gezongen 
 
 
 
 

 

Ed Sterk, 12 ½ jaar lid 
De vader van Ed speelde bij de toenmalige fanfare Kunst Na Arbeid uit Arkel. Ed wilde ook graag muziek 
gaan maken; de fanfare werd in die periode een harmonie, waardoor hij qua instrument de keuze had uit 
alleen de klarinet. 
Na muzieklessen gehad te hebben van een beroepsmuzikant werd hij op 17 jarige leeftijd concertmeester.  
Het orkest groeide en speelde altijd in de vaandelafdeling. Ed werd naast concertmeester ook 2e dirigent.  
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Elke zaterdagmorgen ging hij voor de vereniging muziekles geven en 
begeleidde hij muzikanten om hun partij in te studeren. 
In 1974 werd hem gevraagd een carnavalsbandje te vormen voor het carnaval 
in Woudrichem. Dit ‘bandje’ is Hofkapel Nooitgedagt geworden. Een orkest 
dat in de loop der jaren tot ver over de landsgrenzen bekend is, zelfs in Loon 
op Zand . In dit orkest speelt hij tenorsax. Ook ging hij een jazz-cursus volgen 
en speelt hij inmiddels ook al weer bijna 30 jaar in de Spectacles Jazzband 
In 2010 heeft hij na 57 jaar de overstap gemaakt naar een andere 
harmonievereniging en dat is Sophia geworden. Het plezier in muziek maken 
laaide weer volledig op. Hij is nu 78 jaar en speelt thuis nog elke dag een uur, 
want wil wel mee kunnen blijven doen en in conditie blijven. 
Muziek is enorm belangrijk in zijn leven. Hoe belangrijk? Hier een opsomming 
van de top drie wat volgens zijn kinderen het belangrijkste is in zijn leven: 1: 
Zijn kleinkinderen, 2: Zijn muziek en 3: en ehhhh... dan Jopie zijn vrouw. Jopie 
heeft hem tot de dag van vandaag gesteund en gestimuleerd. Ook voor haar 

veel respect, want ze kon niet altijd mee en moest veel avonden thuis blijven. 
Wanneer het over Sophia gaat zie je een twinkeling in z’n ogen en praat hij er met passie 
over. Hij hoopt nog lang mee te kunnen en mogen spelen.  

Theo Sterk, 12 ½ jaar lid 
Theo heeft (als de gegevens van de inlichtingendienst kloppen) heel wat aan Sophia te 
danken: zijn relatie met Mariola, eerste klarinettiste in het grote orkest. Althans: Sophia heeft de gunstige 
omstandigheden gecreëerd om deze relatie tot bloei te laten komen. Het beeld, dat zij tijdens een 
concertreis beiden op hun telefoon in een enorme hal van het hotel zenuwachtig probeerden elkaar te  
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vinden, maakte grote indruk op de oplettende toeschouwers. We kunnen niet achter de schermen kijken, 
maar het zal best in alle opzichten een leuk uitje zijn geweest. Sindsdien is het samen uit samen thuis. Theo 
is tijdelijk gestopt met het grote orkest. Hopelijk komen hij en Mariola weer snel terug. Theo is een 

muzikale duizendpoot: klassiek trompet, in jazzbandjes, zanger, 
carnavalsbandje, dirigent. 
Het contact met Sophia is waarschijnlijk tot stand gekomen tijdens 
carnaval waar hij als beste trompettist van Hofkapel Nooit Gedacht in de 
Wetering een erg goed indruk maakte (‘die kunnen we wel gebruiken’). 
Theo heeft in Loon op Zand ook naam gemaakt als dirigent van 
gezelligheidskoor Vitamine C. Wat de precieze reden is geweest om Theo 
als dirigent aan te trekken is bij ons niet bekend. 
We moeten het doen met de feitelijke constatering 
dat het koor uit meer dan 40 vrouwen bestaat en 
maar uit een beperkt aantal mannen. 
Muziek zit bij Theo in de familie, hij heeft ook erg 
muzikale zonen. Hij is daar terecht trots op en ze 
treden ook wel eens samen op.  

 
Elly Broekhof 
Elly is geen jubilaris maar zij is na 34 jaar gestopt met het spelen van haar 
strijkbas/contrabas. Zij blijft gelukkig wel lid, maar is gestopt als muzikant. Ze is lid 
geworden op 1 september 1988. Zij was de echtgenote van Cees Broekhof de in 
2001 veel te vroeg overleden toenmalige voorzitter van Sophia’s Vereeniging. Elly heeft altijd veel voor de 
vereniging betekend, ook buiten het spelen in het grote orkest. Ze heeft heel veel inspanningen geleverd  
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om het jaarlijks carnaval in de Wetering mogelijk te maken, zij was lid van de pr-commissie en van diverse 
reiscommissies, waaronder de commissies die de reizen naar Spanje (Lloret de Mar) en Italië (Pergine) 
voorbereidden. Ook was ze lid van de feestcommissie die het 140-jarig jubileum van de vereniging heeft 
voorbereid.  

 

Intussen was ons ere-bestuurslid Piet van de Velden ook binnengekomen. 
Hij werd door de voorzitter nogmaals gefeliciteerd met de onlangs 
ontvangen Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Ponticice. 
 

Hierna werd het woord gegeven aan onze erevoorzitter Charles Verheijen. 
Hij had ondertussen zitten tellen en kwam in totaal tot 200 jaren voor alle 
jubilarissen. 
Hij noemde zowel het muzikale als wel het bestuurlijke als kenmerken van 
deze vereniging. 
Ook vond hij het fijn van de wethouder van de Gemeente bij deze 
huldiging aanwezig was. 
Hij dankte de muziekensembles en feliciteerde de jubilarissen en 
iedereen. 
        
  

  Erevoorzitter Charles Verheijen 
 

Hiermee werd het officiële gedeelte afgesloten en werd de avond nog een tijdje in een gezellige sfeer 
doorgebracht. 
 

Piet van den Nieuwenhuizen, redactie.  
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                        Joop v.d. Meulenreek speldt het KNMO-insigne op bij resp. Marjolein, Ton en Rob 
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                                Ton en Annie                                                                       Rob en Familie 

                   Marjolein met vader                                                        Ton met dochter Nina 
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                                         Marije en René                                                                    Ron en Tamara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Ed met familie                                                                           Theo en Mariola 
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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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          Leeftijden harmonieorkest december 2022 
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Surprise avond met SOL en SPE 
 
Op 25 november zijn we ’s avonds naar Bernadette gegaan. Er was veel jeugd van 
SOL en SPE, aanwezig. Dat was erg gezellig. We hebben veel spelletjes gedaan en 
Giedo heeft zijn kampioenschap ‘Pepernotenproppen’ verlengd. Maar Mees is nu 
ook net zo goed als Giedo. Alle surprises waren leuk gemaakt en het is een leuke 

avond geworden. 
 
Groetjes van Esther 
 

   Pepernoot proppen   Pepernoot sjoelen  
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Wij feliciteren...........  
 

Harmonieorkest      19  dec.  Petri Smulders, klarinet 
       22  dec.  Peter Haens, Raad van Advies 
       28  dec.  Desiree van Stenis, esklarinet 
       30  dec.  Gerard van Amelsvoord, klarinet 
 

         1  jan.   Martijn Rondel, klarinet 
       6  jan.   Monique Emmen, altsaxofoon 
     21  jan.  Tatiana v.d. Heijde, klarinet 

  25  jan.  Letty Haen-Teurlings, erebestuur 
  28  jan.  Suzanne Limburg, klarinet 

 

SOL:        1  dec.  Tessa Reijnen, altsaxofoon 
      11  dec.   Iris Hornman, klarinet 

11  dec.  Melanie Nieuwenhuisen-Dimmers. Hoorn 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.winterplaatjes.nl/sneeuwpop/winter.php?display=sneeuwpop/sneeuwpop019.gif
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Wij feliciteren...........  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       43 

                AGENDA 
Vrijdag 6 januari  : SOL en SPE Driekoningen Muziek in het dorp. 
   16.30 uur bij Bernadette verzamelen 
 

Zondag 22 januari  : gehele vereniging  Nieuwjaarsconcert, De Wetering,   14:00 uur  
 

zondag 12 februari: harmonieorkest  studiedag      10.00 - 15.00  uur 

zaterdag 18 maart:  harmonieorkest Concert in Eijsden met Saintee Cécile,              avond 

Zondag 26 maart :  SOL  Kinderconcert, Optie , Wetering,                 11.00 uur 
 

vrijdag 14 april: harmonieorkest  tutti repetitie       20.00 uur 

zondag 16 april:      harmonieorkest Concert  Concertzaal Tilburg     14.30 uur 
  i.s.m. Philips Symphonie Orkest 

Zaterdag en zondag  : harmonieorkest  ECWO in Amiens 
6 en 7 mei  
 

Zondag 19 mei  : SOL en SPE Kunstmarkt Optie Loon op Zand,  
 

Donderdag 25 mei : SOL en SPE Inhalen Avondvierdaagse, Wetering,    19:45 uur 
 

Zaterdag 1 juli  : SOL  Concert bij Fanfare ONS in Nieuwendijk 
 

Maandag 10 juli 2023  gehele vereniging  Klapstoelenconcert,      19:00 uur  
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Het volgende Klankbord verschijnt maandag  16  januari 

Kopij binnen uiterlijk dinsdag  10  januari 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

. 
 
 
 

Zondag  22 januari  14.00 uur 
De Wetering 

Gratis entree 
 

Nieuwjaarsconcert 
 

Koninklijke Sophia’s Vereeniging  



 

 

 
 

 

     Bestuur en leden van Sophia wensen u 

prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2023 


