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Bestuur  
Judith Peerlings – Voorzitter  
Bart Duisters – Penningmeester/beheer oefenruimte  
Irene van den Heuvel - Secretaris  
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Kevin Peerlings – Bestuurslid 
Teun Compen – Bestuurslid  
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Voorwoord   
 
Geachte lezer, hierbij presenteer ik u, namens Muziekvereniging Soulex, het (digitale) 
jaarverslag van 2019.  
 
Ik wil allereerst de andere bestuursleden bedanken voor hun steeds terugkerende, tomeloze, 
(vrijwillige!) inzet voor onze vereniging. In 2019 ben ik zelf wat minder actief aanwezig geweest. 
Dit door een aantal drastische veranderingen in mijn privé-leven (scheiding, verhuizing enz.) De 
overige bestuursleden hebben wat zaken van mij overgenomen als het nodig was en daar ben ik 
erg blij om. Een dikke dankjewel hiervoor! 
 
We hebben in 2019 acht keer vergaderd met ons bestuur. Binnen het bestuur zijn er dit jaar  
wederom een aantal veranderingen geweest. Tjeu (Bart Duisters), onze trouwe penningmeester, 
heeft tegen het einde van het jaar aangegeven zijn taken over te willen dragen en uiteindelijk te 
stoppen bij het bestuur. Hij heeft een drukke baan en kan Soulex niet meer de aandacht geven 
die het volgens hem verdient. Erg jammer natuurlijk, onze Tjeu zit al bij het bestuur sinds 1-1-
2008 en is hier bijna niet meer bij weg te denken! We zullen je missen Tjeu! 
 
De taak van penningmeester zal overgedragen worden aan Kimberly Linders. We hebben er alle 
vertrouwen in dat Kimberly een waardige opvolger zal zijn. 
 
December 2019 zijn er twee nieuwe gezichten aangeschoven (Nick Ebben en Teun Compen). 
Nick besloot helaas dat hij toch niet echt de tijd en ruimte had om bij Soulex aan te sluiten, maar 
Teun heeft wel besloten om te blijven, dus: Welkom Teun! 
 
Op 16 maart vond het Soulex Open Podium plaats in de Zuiderpoort, hierover meer verderop in 
dit verslag. Het was weer een mooie avond, met goede bands en zoals gebruikelijk een fijne sfeer 
en terechte winnaars!  
 
Daarna vond op 6 juli de Soulex Kampvuursessie plaats, achter de Zuiderpoort. Ondanks het 
vreselijk slechte weer was het een zeer gezellige avond met weer verrassende acts. Het verslag 
van de avond lees je verderop in dit jaarverslag. 
 
30 augustus hebben we de vrijwilligers uit ons bestuur getrakteerd op een etentje bij ’t Zusje in 
Helmond. Het was weer een geslaagde avond! Goed gezelschap, lekker eten en een mooi 
restaurant. 
 
Op 30 november hebben we ons jaarlijkse evenement Soulex Presents… georganiseerd! Het was 
niet zo druk, maar wat een topbands hebben we weer gezien en gehoord.  
 
Ik wens jullie veel leesplezier en wellicht tot ziens op de volgende activiteit! 
 
Judith Peerlings, voorzitter Muziekvereniging Soulex 
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Oefenruimte 
 
De nieuwe oefenruimte in Gemeenschapshuis de Borgh, waar in 2019 nog flink gebouwd werd, 
is goed in gebruik genomen. De bands zijn zeer tevreden over de mooie nieuwe ruimte. De 
laatste puntjes zijn op de i gezet (de nieuwe vloer is dit jaar gerealiseerd), wat ons wat 
sjouwwerk heeft opgeleverd, maar alles voor de goede zaak. Ook de samenwerking met de 
bands is wat dat betreft heel goed verlopen. Ze hebben zich – waar nodig – netjes aangepast en 
samen hebben we het tot een goed einde gebracht. De komende tijd zullen we ons richten op 
onderhoud van de materialen en het verder aankleden van de ruimte. 
 
 
Website / social media 
 
Kimberly houdt voor ons de website bij en daarnaast hebben we een Facebook-account 
(Muziekvereniging Soulex én Lex Soulex) en een Instagram-account. Vooral op de Facebook-
account wordt het laatste nieuws gepubliceerd, omdat daar over het algemeen toch meer 
mensen naar kijken dan naar de website. 
 
 
Open Podium 
 
16 maart 2019 
 

 
 
Op zaterdag 16 maart was het weer tijd voor ons jaarlijkse Open Podium! Uit de vele 
inschrijvingen die binnen zijn gekomen, wisten we weer een vijftal super vette bands te 
selecteren!  
 
Hillstone is een nieuwe band in coverland waar de energie en het enthousiasme vanaf spatten! 
Deze zeskoppige band bezit flink wat energie! Scheurende gitaren, een stuwende bass en strakke 
drums geven de frontman vleugels! Zet daar nog twee ‘female-vocals’ bij en het plaatje is 
compleet. Zij wisten duidelijk de show te stelen en waren niet verlegen.  
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Lost Memory, al bekend van de Soulex kampvuursessie in 2016, is een pop/rock coverband die 
bestaat sinds 2015. Een vijftal muzikale en dorstige enthousiastelingen stond er ook nu weer om 
te springen om hun skills te laten zien tijdens het Open Podium. 
 
Ten Pickles For Johnny, ook weer een vijfkoppige band die zoete moderne rockinvloeden 
combineerde met de zurige van het grunge tijdperk. Daar voegde de band zelf nog een eigenwijs 
sausje aan toe, in de vorm van dubbelzinnige teksten, die ook makkelijk mee te zingen waren. 
Deze band had zomaar een liefdesbaby van de Foo Fighters en Pearl Jam kunnen zijn! 
Zij waren dan ook de zeer terechte winnaars van de Soulex wisseltrofee en de demo-opname bij 
Studio Artiztic. 
 

 
 
Suitcase Rebel speelde muziek opgerezen uit de moerasdiepten. Zij spelen eigen muziek; 
americana, countryrock, folk, rock ’n roll straight from the roots! Deze vierkoppige band plakte 
hun eigen etiket op de gebeurtenissen van het leven, soms serieus, vaak met verfijnde humor, en 
ook volkomen maf, zo nu en dan. In ieder geval iets wat je niet wilde missen! 
 
Rum For Breakfast, met Budels bekende Machiel Scholten, heeft de avond verblijd door het 
gevoel van een levensbewuste dag in Panama naar voren te brengen middels zijn muziek. 
Dit deed hij samen met drie gelijkgezinde muzikanten, waardoor zijn liedjes live nog meer tot 
hun recht komen. Het recept: melk, havermout, banaan, misschien wat stukjes appel en 
natuurlijk een goede scheut rum! 
 
Het was weer een avond voor in de boeken, met een heerlijke drankje, vette muziek en lekker 
veel publiek! 
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Kampvuursessie 

6 juli 2019 

 

Het was even spannend, toen aan het begin van de avond de wolken zich samentrokken boven 
Budel, en er een stevige bries opstak. De echte liefhebbers liet zich er gelukkig niet door 
weerhouden, en kwamen ondanks de regen genieten van vuur, barbecue, en supergoeie muziek.  

De avond werd in stijl geopend door soloartiest Aaron Gerlag. Hij is dan misschien jong, je 
merkt het niet aan zijn podiumpresentatie. Met een reeks gezellige akoestische covers wist hij 
snel de sfeer erin te krijgen.  

Hierna konden we opnieuw genieten van de Backstabbing Bastards. De heren wisten duidelijk 
nog goed hoe het moet. Bekende rock-classics werden op vakkundige wijze om gegoocheld naar 
kampvuur-krakers, en men leek de regen al zo goed als vergeten te zijn.  

Als derde band en afsluiter werd het podium beklommen door de uit Roermond afkomstige De 
DuBBeltjes. Bijzonder, want het was de eerste keer dat we bij Soulex getrakteerd werden op 
reggae-dub. Het ging er in ieder geval goed in! Al bij het eerste nummer ging het publiek aan het 
dansen, en bij het tweede nummer hield zelfs de regen ermee op. Toeval? Ik denk het niet!   

 Het was zonder twijfel een zeer geslaagde editie. Dank aan de bands, het publiek, en zeker ook 
aan het personeel van Zuiderpoort café. We hopen iedereen volgend jaar weer terug te zien.  
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Soulex Presents… 
 
30 november 2019 
 

 
 
Het startschot werd gegeven door het gloednieuwe Pineal Waves. Deze grunge/pop formatie, 
bestaande uit drie ervaren muzikanten stond hier voor het eerst samen op het podium. Al bij al 
was het snel duidelijk dat de chemie in ieder geval helemaal goed zit. Een aantal frisse eigen 
nummers, met tussendoor een jam of twee. Lekker relaxed.   
 
De tweede band van de avond is de terugkerende hardrock ‘n roll band Sanquin. De jonge 
helden stonden vorig jaar ook op het Soulex podium, en waren dit jaar bereid om last-minute in 
te vallen na een tragische afzegging. En ze waren welkom. Met een spervuur van ouderwets 
keiharde kraeckers in de stijl van bands als AC/DC en Airbourne lieten ze opnieuw zien dat ze 
precies weten hoe je een show neer moet zetten. 
 
De avond werd afgesloten door Stepping Stone – A tribute to Jimi Hendrix. 
Jimi’s nalatenschap is natuurlijk een goed voorbeeld van muziek die niemand volledig onberoerd 
laat, dus de verwachtingen waren hoog. 
Zodra de eerste schreeuwende noten van het oh-zo-herkenbare gitaarspel door de zaal vlogen 
was het duidelijk dat hieraan voldaan werd. Met volledige toewijding speelden ze een aantal 
prachtige classics, en met de ogen dicht, was het net echt. 
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Financieel jaarverslag 
 
Hieronder de balans en verlies en winstrekening van het boekjaar 2019. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

** WWW.SOULEX.NL** 
 


