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Algemeen 
Het jaar 2021 was het tweede jaar van de coronapandemie. Eind 2020 was er vanwege de komst van 
vaccins hoop op een beter jaar, maar inmiddels kunnen we vaststellen dat 2021 opnieuw een 
teleurstellend jaar was. In heel veel maanden kon niet worden gerepeteerd. Desondanks lukte het 
om in het najaar twee concerten te verzorgen. Een uitgesteld Klapstoelenconcert en een Abba-
concert. Hier kijken we dan ook met veel plezier op terug. We blijven de hoop houden dat de 
pandemie eens onder controle geraakt en dat we dan weer volop kunnen repeteren en mooie 
concerten kunnen geven.  
 
Bestuur 

• Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende leden: 
Peter Essers , voorzitter 
Gosse Hoekstra, penningmeester 
Marije Reitsma, secretaris 
Jan van Esch, vertegenwoordiger van het harmonieorkest en de opleiding  
Peter van Esch, vertegenwoordiger van het harmonieorkest 
Bram Nieuwenhuisen, vertegenwoordiger van SOL (tot 19 april 2021) 
Frans van Dongen, vertegenwoordiger van SPE 
Paul Veltman, aandachtsgebied sponsoring 

• Het bestuur heeft in 2021 10 keer (veelal digitaal) vergaderd. 

• De raad van Advies bestond in 2021 uit 6 leden. De Raad heeft één keer vergaderd. 
 
Harmonieorkest 

• Het harmonieorkest stond het hele jaar onder leiding van dirigent Jos Schroevers.  

• In de maanden januari tot en met mei kon vanwege de coronamaatregelen niet worden 
gerepeteerd. Op 7 juni 2021 werd voor het eerst sinds lange tijd weer gerepeteerd. Tot eind 
september met een onderlinge afstand van anderhalve meter. 

• Op maandag 4 oktober 2021 vond het (uitgestelde) Klapstoelenconcert plaats in de sporthal van 
de Wetering. Er werd lichte muziek ten gehore gebracht, zoals het stuk Hymn of the highlands 
van Philip Sparke, La Leyenda del Beso van R. Soutullo en J. Vert en muziek van Charles Chaplin. 

• Op 6 november 2021 vond in sporthal De Werft in Kaatsheuvel een Abba-concert plaats. Het 
concert werd geopend door de band De Hippa’s. Daarna bracht het harmonieorkest samen met 
de beste Abba-coverband van Nederland A* Fever een hele avond Abba-liedjes ten gehore. 
Samen met een fantastische lichtshow en een enthousiast publiek dat even geen anderhalve 
meter afstand hoefde te houden was het een geweldig feest. Even een muzikaal lichtpuntje in die 
lange coronatijd.  

• Na het Abba-concert werd de aandacht gericht op het ambitieuze muzikale programma voor het 
voorjaar van 2022. Helaas werd eind november een avondlockdown ingevoerd waardoor weer 
niet gerepeteerd kon worden. Half december werd dit een volledige lockdown zodat tot het 
einde van het jaar niet meer kon worden gerepeteerd.  

 
Sophia’s Percussion Ensemble 

• SPE stond dit jaar weer onder leiding van Bart Holleman. 

• Ook SPE kon een groot deel van het jaar niet repeteren. Er was geen traditioneel 
Nieuwjaarsconcert en geen koffieconcert in de Blokkendoos.  

• Op 4 oktober liet SPE van zich horen tijdens het uitgestelde Klapstoelenconcert. Ondanks dat 
SPE een klein clubje is wordt daar enthousiast muziek gemaakt.   

• Op 26 november was er voor de leden van SOL en SPE een surpriseavond in de Wetering.  
  



 
Sophia’s Opleidingsorkesten Loon op Zand (SOL) 

• Dit jaar stond SOL weer onder leiding van Hadewych van Leeuwen. 

• Ook voor SOL ging er een hoop niet door in 2021. Geen Driekoningenblazen, geen 
Nieuwjaarsconcert en geen koffieconcerten, geen Driedorpenconcert, geen avondvierdaagse 
inhalen, geen Kinderconcert, geen concert in de Venloene en geen Kerstklokkenloop.  

• Wel vond in april 2021 het Basisscholenproject plaats. Met inachtneming van alle 
coronamaatregelen kregen de leerlingen van de groepen 5 en 6 les op een slagwerkinstrument 
of blaasinstrument. Het afsluitende concert voor de familieleden en alle leerlingen van de school 
kon helaas niet doorgaan.  

• Tijdens de lockdown werd iedere week een digitale bijeenkomst georganiseerd voor alle leden 
van SOL en Hadewych. Er werd bijgepraat en er werden muziekquizjes gehouden. 

• Op 11 september was er voor de leden van SOL een activiteitendag met fotospeurtocht. 
Ondanks de regen was het een gezellige dag.  

• Op 4 oktober nam SOL deel aan het Klapstoelenconcert. Er werd vrolijke muziek ten gehore 
gebracht van de Efteling, Aladdin, K3, Justin Bieber en Queen. 

• Op 26 november vond ook voor de leden van SOL de jaarlijkse surpriseavond plaats.  
 
Overige zaken 

• Dit jaar was er geen carnaval in de Wetering.  

• Op 24 januari  vond er een digitale Nieuwjaarsbijeenkomst plaats met alle leden van de 
vereniging. Onze hoornisten Bastien Vievermans, Audrey van Doornspeek en Rob Rutjes 
maakten samen, ieder vanuit zijn/haar eigen huis, muziek.  

• Op 19 februari werd jubilaris Nelis van den Hoven digitaal gehuldigd. Hij was maar liefst 85 jaar 
lid van Sophia. Nelis werd toegesproken door onze voorzitter Peter Essers, erevoorzitter Charles 
Verheyen, burgemeester Hanne van Aart en voorzitter van de BBM Joop van de Meulenreek. 
Nelis was zeer verheugd met de huldiging.  

• De jaarlijkse ledenvergadering vond op 19 april digitaal plaats. Bestuurslid Bram Nieuwenhuisen 
trad tijdens deze vergadering af.  

• Op 24 mei vond een zeer geslaagde digitale Sophia-quiz plaats. Alle leden van de vereniging 
konden zich aanmelden. De deelnemers waren ingedeeld in teams, waarbij de teamleden 
onderling moesten communiceren via WhatsApp. Er waren vragen over de geschiedenis van 
Sophia, vragen over oude foto’s en muziekvragen. Tussentijds waren er twee presentaties van 
Jos Schroevers en Dirk Verheijen. Ondanks de lastige vragen werden toch veel goede 
antwoorden ontvangen door de jury. Uiteindelijk werd een team tot winnaar uitgeroepen. De 
leden van het winnende team werden door Peter Essers getrakteerd op een uitje naar Den Haag 
op Prinsjesdag.  

• Op 2 oktober werden de jubilarissen van 2020 en 2021 gehuldigd. Dat waren er een heleboel. 
De jubilarissen van 2020 betroffen: Piet van de Velden (65 jaar), Ad Leijtens (65 jaar), Cis Damen 
(60 jaar), Piet van den Nieuwenhuizen (60 jaar), Ad van den Nieuwenhuizen (60 jaar), Tiny van 
den Nieuwenhuizen (60 jaar), Marty IJpelaar (40 jaar), Noortje van der Meulen (25 jaar), Renée 
Damen (12,5 jaar), Wim Lamers (12,5 jaar) en Bram Nieuwenhuisen (12,5 jaar). 
De jubilarissen van 2021 betroffen: Nelis van den Hoven (85 jaar), Frans van Dongen (40 jaar), 
Letty Haen (25 jaar), Manon van Bijsterveldt (25 jaar) en Iris Hornman (25 jaar).  
Speciaal voor Ad van den Nieuwenhuizen was er een muzikaal intermezzo van een fluitentrio dat 
bestond uit Suzanne Kratsborn, Kees van den Nieuwenhuizen en Cecile Utens. Maar de grootste 
verrassing van de avond was voor Frans van Dongen. Frans was dit jaar 40 jaar bestuurslid bij 
Sophia’s Vereeniging. Om hem te bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid bij de vereniging 
ontving hij uit handen van burgemeester Hanne van Aart een zilveren erespeld van de gemeente 
Loon op Zand. Een hele eer en zeer verdiend. 



• Ondanks het feit dat in 2021 weinig activiteiten hebben kunnen plaatsvinden is het 
verenigingsblad Klankbord het hele jaar door verschenen.  

• In 2021 zijn twee leden overleden: erelid Ad Brands en roadie en erelid Jef Soyer. 
 
 

Marije Reitsma 
22 februari 2022 


