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2018. Never a dull moment in het leven van muzikanten en dirigent van SOL. Het jaar begon 
vroeg. Op 4 januari werd er al begonnen met een repetitie. Waarna op zaterdag 6 januari 
traditiegetrouw Driekoningen gespeeld werd. Deze keer met een optreden in de kerk bij het 
Koningenzingen door de Loonse kinderen en ter gelegenheid van een door de Echo der 
Duinen gezongen concert. Wat een warme ontvangst op deze koude januaridag. Op zondag 21 
januari volgde het eveneens traditionele nieuwjaarsconcert in de Wetering met de hele 
vereniging. Weer een mooie druk bezochte gebeurtenis.  
Daarna was er even tijd om iets nieuws voor te bereiden en dat te laten horen op zaterdag 3 
maart in een concert dat samen met het Koor Vitamine C werd gegeven. Vitamine C staat 
onder leiding van trompettist Theo Sterk. Hij was zo lief meteen bij SOL mee te spelen 
wegens afwezigheid van een van de trompettisten. Geweldig Theo! 
4 weken later was er het door SOL-georganiseerde Driedorpenconcert in de Wetering met St. 
Joachim uit de Moer en Drumband Prins Maurits. Deze keer een minder plezierige twist in de 
avond door ziekte onder het concert van een van de leden van Drumband Prins Maurits. 
Gelukkig werd alles goed opgelost door de begeleiders en personeel van de Wetering en kon 
het concert toch nog positief afgesloten worden.  
Twee weken later was al het volgende optreden en wel in Helmond deze keer bij Philbee 
(Opleidingsorkest Philotonia) alwaar onze dirigente Hadewych ook het stokje zwaait.  Samen 
met Philbee en Opleidingsorkest Valkenswaard werd een mooie muzikale avond verzorgd die 
gezamenlijk werd afgesloten met alle orkesten.  
Geen rust hierna want al 5 dagen na het optreden in Helmond stond de afsluiting van het 
Basisscholenproject op het programma. Een gezellige, altijd ietwat hectische avond, maar vol 
enthousiaste basisschoolmuzikanten en luisteraars.  
Op donderdag 17 mei werden, zoals ieder jaar op de donderdag na Hemelvaart, de wandelaars 
van de Avondvierdaagse ingehaald. SOL kon wel buiten zitten, maar het was me een partij 
koud. Maar ok, de SOLmuzikanten zijn geen watjes en bliezen zich warm. Twee nummers 
werden gezamenlijk met de muzikanten van Concordia gespeeld. Daarvoor en erna speelde 
SOL zijn eigen nummers. 
Eindelijk een beetje rust in het SOLleven tot aan het klapstoelenconcert op 2 juli waarmee het 
muziekseizoen feestelijk muzikaal werd afgesloten. 
 
Na de vakantie ook dit jaar geen Opmaat, immers op 1 september ging SOL op stap en wel 
naar Phantasialand. Heerlijk uitje vol gezelligheid en prachtig weer. Afgesloten werd in eigen 
dorp bij Lily (de Mac vond het te druk als we kwamen…..). Perfect. Het bood eenieder de 
mogelijkheid te doen wat hij/zij het fijnste vond: eten en lekker naar huis of eten en nog even 
heerlijk natafelen. Perfect zo! Dank aan de organisatoren Marjolein en Henrike. 
Een goed begin is het halve werk en werken (muziek maken) doen we toch het liefst. Dat 
kwam ook tot uitdrukking in het concert met Fanfare ONS uit Nieuwendijk. In de Wetering 
werd het een geweldig mooie muzikale avond op 5 oktober. Voor herhaling vatbaar. 
Sinterklaas hoefde van de nieuwe organisatie niet door SOL mee ingehaald te worden, dat 
kwam mooi uit, daardoor hoefden de muzikanten die ook bij het GHO spelen zich niet te 
haasten om weer op tijd in Tilburg te zijn voor het concert aldaar op 18 november.  
Wel kwamen de Sint en twee van zijn Pieten op bezoek bij de leden van SOL en SPE die op 
vrijdag 23 november hun surpriseavond hielden. Wat een gezellige avond en wat leuk om te 
zien dat de jongere muzikanten de organisatie mee draaien. Dank Tessa R, Melissa en 



Jasmijn.  Druk druk druk, want de zondag erna, 25 november, speelde SOL in de serie 
Verrassende Ontmoetingen in de Hilvaria Studio’s  te Hilvarenbeek samen met 
Opleidingsorkest St. Ceacilia Princenhage. Een prachtige muziekmiddag van beide orkesten  
die gezamenlijk afgesloten werd met Grease. (SOL heeft dit muziekseizoen als thema 
‘filmmuziek’ voor haar programma, Princenhage Film-en musicalmuziek). Leuk om onze 
‘oud’dirigente weer aan het werk te zien. Als solist bij SOL trad Maik van de Groes op, nu 
niet op sax, maar als zanger. Hij zal dit bij het Nieuwjaarsconcert op zondag 27 januari 2019 
nog eens meedoen voor al die mensen die nog weten hoe mooi hij kan zingen. 
Voor het orkest zit het er voor dit jaar op als het om optredens gaat.  
Voor de Muziekopleiding volgen op 8 december nog 4 slagwerkexamens, net als de 
theorieexamens en de examens in juni ben ik er van overtuigd dat de examens weer een 
succes zullen zijn. 
 
Op naar een mooi nieuw muziekjaar met veel mooie optredens en hopelijk weer nieuwe 
leerlingen die vol overgave aan de slag gaan om een muziekinstrument te leren. Want onze 
muziekhobby is toch de mooiste, meest omvattende hobby die er is. 
 
Alle mensen die spelen in of te maken hebben met SOL en SPE en de medewerkers van de 
Stichting Muziekopleiding wensen de lezers fijne feestdagen en een heel goed 2019 toe. 
 
Bernadette Essers-Jacobs 
 
 
 


