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Voorwoord   
 
Geachte lezer, hierbij presenteer ik u, namens Muziekvereniging Soulex, het (digitale) 
jaarverslag van 2017.  
 
We hebben in 2017 negen keer vergaderd met ons bestuur. Dit doen we steeds bij iemand 
anders thuis en is, in mijn optiek, net formeel genoeg om nuttig te zijn, maar gelukkig is het ook 
gewoon een gezellige bijeenkomst met gelijkgestemde zielen. 
 
Op 22 april 2017 vond het jaarlijkse Soulex Open Podium plaats; door de diverse planningen 
waar wij rekening mee moeten houden (Zuiderpoort-agenda, onze agenda’s, carnaval enz.) was 
dit vrij laat gepland ten opzichte van andere jaren, maar dat deed niets af aan de avond zelf. 
Daarover verder in dit verslag meer. 
 
Daarna vond op 15 juli 2017 de Soulex Kampvuursessie plaats, zoals gebruikelijk achter de 
Zuiderpoort. Het was wederom een groot succes op kleine schaal; precies wat we ambiëren. Te 
gekke bands, BBQ en veel volk van diverse pluimage tezamen met een lekker drankje en een 
heerlijk warm kampvuur. Hillbilly Hayride maakte er feest van en stonden zelfs op de 
picknicktafel te springen! 
 
Op 16 september 2017 was het weer tijd voor het jaarlijkse bestuursetentje! We besloten dit 
keer, mede door de dalende financiën, om niet naar een restaurant te gaan, maar gewoon een 
BBQ te organiseren in de tuin van ondergetekende. Het voltallige bestuur met partners en 
kinderen was aanwezig en we vonden het allemaal een groot succes! Dat was zeker voor 
herhaling vatbaar.  
 
Op 2 december spatten de vonken weer van het podium tijdens Soulex Presents…! We hadden 
de eer om onder andere de oude (punk)-rockers van Struggler te mogen verwelkomen vanuit 
het Belgische. Sowieso hebben onze vrienden van over de grens Soulex een beetje ontdekt lijkt 
het. We krijgen vanuit België steeds meer aanmeldingen voor het Open Podium en Belgische 
bezoekers tijdens de (overige) evenementen.   
 
Ik wens jullie veel leesplezier en wellicht tot ziens op de volgende activiteit! 
 
 
Judith Lambers – Peerlings,  
voorzitter Muziekvereniging Soulex 
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Oefenruimte 
 
Gezien de verbouwingsplannen bij de Borgh, die al geruime tijd in de planning zitten, is het een 
beetje spannend hoe het met onze oefenruimte gaat verlopen. Helaas hebben we tijdens 2017 
een terugval gezien in de gebruikers. Er zijn – as we speak – meerdere dagdelen vrij en we zullen 
actief op zoek moeten naar sponsoren of nieuwe gebruikers om deze delen weer te vullen. Kevin 
Peerlings, ons aspirant-bestuurslid, heeft inmiddels een sleutel van de oefenruimte en zal Bart 
gaan ondersteunen in zijn taak als beheerder en wellicht deze taak volledig overnemen. 
 
 
Website 
 
Kimberly beheert tegenwoordig met verve onze website en deze ziet er dan ook mooi en up-to-
date uit. De foto’s worden gelinkt naar de Flickr-pagina’s van de betreffende fotograaf of naar 
Facebook. 
 
Open Podium 
 
22 april 2017 
 

 
 
We trappen de avond af met Velvet Antlers en treffen hierbij tevens de uiteindelijke winnaars 
van de Soulex wisseltrofee en de demo-opname bij Artiztic Sounds! Velvet Antlers is een 
dynamische coverband met laid back pop nummers, soms wat bluesy invloeden tot aan de wat 
hardere rocknummers. Een te gekke zangeres die vol zelfvertrouwen op het podium staat, met 
een warme rockstem. De hele band heeft er zin in en dat is dan ook goed te merken. 
 
Dan is het de beurt aan de band Reignite, vijf mannen met liefde voor muziek! Deze band 
bestaat uit ex-leden van Ignite, waar ze in hun jeugdjaren bij speelden. Nadat ze elkaar opnieuw 
gevonden hadden en om de goede oude tijd opnieuw te herleven, hebben de heren Reignite 
opgericht. Uit hun (met name cover) nummers hoor je duidelijk de invloeden van Pink Floyd, 
The Dire Straits, David Bowie, Neil Young etc. 
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Miscellaneous is een powertrio afkomstig uit Zuid-Holland en Noord-Brabant. Hun muziek is 
een mix van rock, funk, pop en jazz. Naast eigen werk spelen ze ook covers van o.a. Zappa, Sjako! 
En T99. Miscellaneous is een goed op elkaar ingespeelde band, waarbij beleving en plezier 
voorop staan. En dat is tijdens hun optreden bij het Soulex Open Podium goed te merken. Met 
alleen een bezetting van gitaar, bas en drums zetten zij een brede sound neer. In combinatie met 
absurde teksten over biseksuele eenden, stinkende zwijnen, de Jerry Springer Show en 
trekvogels, werd het betere - op Zappa en Hendrix geënte gitaarwerk - ten uitvoer gebracht. 
 
Als afsluiter speelt Brainstorm, een bandje dat in 2015 op Het College werd opgericht. Met als 
doel flink wat herrie te maken spelen ze vooral punkrock, maar omdat hun eigen 
muziekvoorkeur vooral uitgaat naar metal wordt dit zoveel mogelijk gemixt. Ze speelden covers 
van o.a. Papa Roach, The Pretty Reckless en Halestorm. 

Het was wederom een zeer geslaagde avond met als overwinnaars: Velvet Antlers! Zij hebben 
een demo-opname mogen maken bij Artiztic Sound en waren hier erg gelukkig mee! 

 

 
 
Kampvuursessie 
 
15 juli 2017 
 

 

 

De Soulex Kampvuursessie van 2017 was alweer de zesde editie!  Omdat het vorig jaar een erg 
geslaagd concept bleek, hebben we dit jaar wederom een grote tent neergezet, er was een 
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heerlijke BBQ, een kampvuur en er speelden weer een aantal heerlijke bands voor ons en het 
publiek! Frenky en Amelia Starlight hebben zich helaas last-minute af moeten melden, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Hieronder het verslag van de hand van Ruud:  
 
Het hout is verzameld, het podium opgebouwd, de BBQ warm gestookt en de drank koud gezet. 
DE ingrediënten voor een nieuwe editie van de Soulex Kampvuursessie 2017. 
We beginnen de avond rustig met Singer Songwriter Derrick van Schie. 
Waar kennen we die gast ook alweer van? Ja..natuurlijk...van het vroegere Wealthy Beggar. 
(misschien wel gezien destijds op Pinkpop of een van de andere festivals) 
Lekkere akoestische muziek rondom een knisperend vuurtje, precies zoals de sessie bedoeld is! 
De bezoekers kwamen hiermee lekker binnen druppelen! 
 
Van de rustige Derrick naar de 'iets of wat' opzwepende bluegrass muziek van Hilbilly Hayride 
nog niet zo heel ver hier uit de buurt. (omgeving Someren/Asten) 
Man..man..man..(en vrouw natuurlijk) Wat brengen deze gasten een feestje! 
Dikke contrabas van Dennis Weenink....Of was het toch Paul Kolenberg?! Ik houd die gasten niet 
uit elkaar. Let's drink some moonshine: Yehaw! 
Ook de Ukelele, mandoline en banjo mogen natuurlijk niet ontbreken. 
Laatste stukje van het optreden … 'offstage' en 'on the picknicktable'. Iedereen doet mee. 
 
Al met al was het toch een beetje uitgelopen. (we waren dan ook iets later begonnen) 
De afsluiter van de avond was het inmiddels in Budel wereldberoemde akoestische duo Autumn 
Leaves. Met Nina de Werk en Sjoerd Patzer (die regelrecht van Dynamo Metalfest non-stop is 
doorgegaan/teruggegaan naar de kampvuursessie in Buul...RESPECT) 
Uiteraard weer lekkere akoestische muziek, echter omdat het allemaal een beetje was 
uitgelopen mochten ze halverwege de set enkel nog volledig onversterkt verder. 
Dat bracht het tot een intiem samenkomen rondom het duo met een lekker warm knisperend 
kampvuurtje op de achtergrond. 
Ontzettend tof dat ze het op deze manier toch verder wilde zetten! Chapeau! 
 
Al met al was het weer een geslaagde editie van de kampvuursessie en zeker weer voor 
herhaling vatbaar in 2018. We zien jullie graag weer terug. 
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Soulex Presents… 
 
2 december 2017 
 

Het was best een beetje spannend, de zaterdag voor Sinterklaas, of we wel voldoende publiek op 
de been zouden krijgen, maar dat is gelukkig niet tegengevallen.  

We hadden al twee bands geboekt en zochten nog een mooie, enigszins rustige openingsband 
voor de avond. Na een oproepje op Facebook kregen we diverse aanmeldingen binnen, maar 
Crowned Oaks werd onze opener! 

Crowned Oaks, een jonge en alternatieve poprockband uit Lommel heeft de avond afgetrapt! 
Zij schrijven voornamelijk eigen nummers met invloeden uit meerdere genres zoals pop, indie, 
funk en zelfs een vleugje rap. Hun hoogtepunt kenden ze eind september, toen ze voor enkele 
honderden fans en sympathisanten hun demo 'Crowned Oaks' voorstelden in Lommel. Een toffe 
band en een waardige opener! 

Vervolgens mocht Redial Default plaatsnemen op het Soulex-podium. Deze zeskoppige band 
met een frontvrouw èn een frontman hebben er een feest van gemaakt! De zangeres, die achteraf 
behoorlijk stemproblemen bleek te hebben gehad in de periode voor Soulex Presents… heeft de 
zaal omvergeblazen. Wat kan die meid zingen! Van stemproblemen was absoluut niets te 
merken! Zowel classic-, hard- als bluesrock, maar ook metal- en power/punkrock zijn voorbij 
gekomen. Ook hebben zij naast covers ook enkele eigen nummers ten gehore gebracht. 

Als afsluiter van de avond had Soulex de band Struggler uit Hamont (B) weten te boeken. De 
band, opgericht in 1979, heeft na jaren radiostilte eerder in 2017 een nieuwe plaat uitgebracht: 
"the Gap". De oudere bezoekers zullen deze band zeker nog gekend hebben. Zanger René ging 
volledig op in de muziek en zoon Alain, die tegenwoordig ook deel uitmaakt van Struggler, heeft 
weer laten zien dat hij weet hoe een gitaar bespeeld moet worden! Een hele delegatie twintigers 
en ouderen uit Hamont is komen supporteren. Chapeau heren! 
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Financieel jaarverslag 
 
Hieronder de balans en verlies- en winstrekening van het boekjaar 2017. 
 

 
 
 
 
 
 

** WWW.SOULEX.NL** 
 


