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Jaarverslag Drents Symfonie Orkest 2021 
 

Het jaar 2021 was het 63e jaar van het bestaan van de vereniging Drents Symfonie Orkest.   
Op 14 december 2020 was er een lockdown ingegaan om de verspreiding van het 

Coronavirus te verminderen. Het jaar 2021 begon met deze lockdown. 

Op 11 maart hebben we een gemeenschappelijk Zoom bijeenkomst gehad, waarin Pieter 

Cox zijn idee heeft gelanceerd om via Zoom te gaan spelen in 3 groepen olv Pieter. Veel 

DSO-leden hebben daar gehoor aan gegeven en zo hadden we toch een soort 

donderdagavondrepetities.  

Ondertussen werd er hard gevaccineerd tegen het virus en ook dat gaf hoop. 

Op 27 mei zijn we voorzichtig gestart met sectie-repetities in de Notenkraker. Het plan was 

om het seizoen voor de zomer af te sluiten met een gemeenschappelijke buiten repetitie bij 

Poolshoogte te Odoorn, maar vanwege het slechte weer kon dat niet doorgaan; we zijn 

uitgeweken naar onze eigen repetitieruimte in de Notenkraker in Beilen. De afsluiting met 

een hapje en drankje voor alle leden vond hier ook plaats. 

Na de zomervakantie werden de repetities in Beilen met het gehele orkest weer opgepakt, 

met inachtneming van de coronaregels. 

Vanaf 6 november was er een Coronatoegangsbewijs (vaccinaties) voor orkesten verplicht 

bij repetities en uitvoeringen; aan het bestuur de verplichting om dat te controleren. 

Vervolgens ging het landelijk weer niet goed met het aantal besmettingen! Vanaf 28 

november zaten we in een Avondlockdown die op 18 december overging in een Harde 

Lockdown voor (o.a.) de cultuursector.   

 

Concerten  

Het kinderconcert “De Gelaarsde Kat” op zo 31 oktober in Theater De Tamboer in 

Hoogeveen kon dit jaar gelukkig doorgegaan, met inachtneming van de Corona regelgeving, 

waaronder het coronatoegangsbewijs. Twee voorstellingen, compleet met een verteller, 

danseres, knuffeldieren en enthousiast, overwegend, jong publiek maakten deze 

zondagmiddag tot een kleurig, en niet te vergeten: muzikaal, feest voor jong en oud. 

 

Alle evenementen in Drenthe ivm 75 jaar bevrijding (2020) waren in eerste instantie een jaar 

uitgesteld. We hadden gehoopt dat in 2021 onze bevrijdingsconcerten (VVV75) wel zouden 

kunnen doorgaan, maar dat is vanwege de beperkende coronamaatregelen niet gelukt. 

Een aantal leden heeft voor de geplande VVV75 concerten in 2020, en vervolgens 2021, 

bijzondere herinneringen aan de oorlog en/of de bevrijding op papier gezet, met de 

bedoeling om deze tijdens de concerten te laten vertellen. Omdat het jammer was om deze 

verhalen op de plank te laten liggen, zijn ze in de herdenkingstijd naar de leden gestuurd. 

 

Om de contacten met de leden warm te houden tijdens lockdowns, zijn 8 Nieuwsbrieven 

verstuurd, is er gerepeteerd via ZOOM olv Pieter Cox, was er een ZOOM-kerst-’borrel’ en is 

er weer veel gebruik gemaakt van de DSO-app. 

 

Een unieke gebeurtenis was dat de jaarlijkse ALV van 15 april 2021, met wisseling 

voorzitterschap, heeft plaatsgevonden via Zoom. We hopen dat deze digitale vorm bij deze 

ene keer blijft. 

 

We zijn in dit 2e Coronajaar verrast met 9 nieuwe aanmeldingen, blazers en strijkers, 

waarvan er inmiddels 6 personen lid geworden zijn van het DSO. Vier leden zijn in 2021 

gestopt met hun lidmaatschap. 
 

Ine Harmeijer 

Elim, januari 2022 


