
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 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). 

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. 


