
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. De Opmaat kan op de gewone 
manier doorgaan op zaterdag 11 september. Marjolein en Henrike zorgden voor een 
leuke speurtocht met spannende, sportieve en denkopdrachten. Afgesloten werd met 

een frietje en iets erbij. Supergezellig begin van een nieuw muziekseizoen dat even 
leek op wat we gewend waren. We mochten 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”. 
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. 


