
 

 

                                                  Oktober 2015 

 

 

 

Dag iedereen, ja, 

Tis een hele tijd geleden dat je nog eens een deftige brief 

kreeg…. Maar hier is hij dan he! 

 

Hoewel de vakantie gezien wordt als een tijd van ontspanning,  

en rustig aan doen, gaat de tijd soms wat snel…. 

Voor je het weet is de zomer weer voorbij, 

‘t nieuw schooljaar gestart, terug aan ‘t werk…tijd om nieuwe 

plannen te smeden, je agenda weer wat vaker ter hand nemen… 

 

De eerste echte brief van dit ‘zangjaar’ dus…  

met nieuwtjes die een agenda van 2016 onontbeerlijk maakt! 

 

Ik roep de sopranen op, op een derde zondagochtend, eerst even naar de mis te komen zingen, voor ze de 

dag echt aanvatten… het zou zoveel mooier klinken moesten jullie met wat meer zingende vrouwen zijn… 

en niet alleen de mensen in de kerk, ook je medesopranen zullen er een goed gevoel aan overhouden!  Doen! 

 

Vanuit het bestuur willen we ook nog even iets kwijt naar aanleiding van de overstroming van de mailbox 

van Greet. Heel veel mensen in het koor engageren zich voor tal van zaken. Dit willen ze kenbaar maken en 

andere koorleden aanspreken hierover. Een  handige manier is uiteraard mail…. Dus vragen koorleden  om 

een boodschap via de adressenlijst van Solied door te sturen. Maar dit passeert dus allemaal Greet, die echt 

overspoeld geraakt. Met de mensen van het bestuur  kiezen we ervoor om de mailadressen van de koorleden  

enkel in functie van Solied te gebruiken. We proberen om daar consequent in te zijn, wat niet steeds 

gemakkelijk is.  Voor mensen die een oproep of boodschap willen brengen, blijft het natuurlijk wel mogelijk  

tijdens de repetitie wat spreektijd te krijgen.  Folders en dergelijke kunnen altijd op de tafel bij de ingang 

gelegd worden. Het zou heel plezant zijn moest daar rekening mee worden gehouden!!  

 

De Emmaüsparochie  is intussen goed ingezongen, iedereen deed zijn best…en ook ingedronken, ook hier is 

er moeite gedaan… dus we kunnen van start! 

De Valkenburgfeesten van weleer, een feestweekend om het parochiaal centrum te financieren, gaat niet 

meer door onder de gekende vorm. Verschillende activiteiten worden over het jaar verspreid. De eerst 

volgende is de gekende Quiz, die doorgaat op vrijdag 16 oktober in Valkenburg!!! Allen daarheen! 

Misschien een idee om binnen je stemgroep één of meerder groepjes te vormen?! Spreek met elkaar af op de 

komende repetitie en schrijf je in… gewoon doen 

Er worden ook enkele mensen van Solied gevraagd om de bar en bonnenverkoop te verzorgen voor de quiz-

avond, geef je naam op aan Greet. 

 

En dan de nieuwe ‘uitdagingen’ voor het komende jaar! 

 

Op vrijdag 16 oktober is er geen repetitie, omwille van de Quiz in Valkenburg. 

Verder is dit een maand waar we al eens een kerstlied ter hand nemen, want vroeg begonnen is half 

gewonnen… en er is toch altijd wel een nootje of ademhapje dat we ons verkeerdelijk hebben eigengemaakt! 

 

Tijdens de repetitie van 6 november krijgen we bezoek van Kantikune, helemaal uit Limburg. De ‘oudere’ 

leden van Solied weten dat Nadine, vroeger lid van Solied, daar ook zingt. Kantikune komt dus naar de 

repetitie, en blijft ook na. Tijdens de repetitie zullen we samen zingen, mekaar een lied aanleren, en ook eens 

luisteren natuurlijk. Het koor Kantikune heeft net een nieuw programma en wil dit ook eens uitproberen 

voor een ‘levend’ publiek. Ze vroegen Solied om dit wat te organiseren. Dit zou gebeuren op zaterdag 7 

november in de namiddag ergens in Brugge. We, en al wie je meebrengt, is van harte en gratis welkom! 



Je hoort later nog meer over het uur en de locatie. Er zal dan misschien ook een oproepje komen om een 

cake of koekje te bakken, zodat iedereen na de voorstelling van een koffie met… kan genieten.  

 

 

Door het bezoek van Kantikune, zal de wereldwinkel na de repetitie niet op 6 maar wel op 13 november 

open zijn. 

De derde zondag van november zouden we eens op verplaatsing gaan zingen. We nemen dus onze fiets/auto 

richting Willibrord, waar de viering om 10.30u begint. Dus eventjes vroeger arriveren, dan kunnen we de 

klank een beetje ontdekken! 

 

Eind november (de 29ste) zingen we een kerstconcert in het Seminarie in Brugge, op vraag van de Windroos, 

dit om 15 uur. Naar jaarlijkse gewoonte worden we ook weer verwacht door de mensen van Regina Coeli op 

donderdag 24 december om 16 uur, om daar de kerstviering te verzorgen. Diezelfde avond zingen we de 

Middernachtmis in St-Baafs. 

 

Het is nog een hele  tijd, maar noteer alvast ook wel de volgende data: 

- Zaterdag 16 januari: zangdag en nieuwjaarsfeestje (15/1 dan geen repetitie) 

- Zondag 31 januari (5de zondag): zingen we in St-Baafs de viering voor 25 j huwelijk van Anja en Pol 

- Maandag 8 februari: Broederlijk Delen avond 

 

Alles staat ook nog eens droogjesweg op een rijtje hieronder, kwestie van de duidelijkheid nietwaar! 

          

 

          Groeten en zingze, 

            Els 

 

 

vrijdag     2 oktober :  repetitie + nablijven + wereldwinkel 

vrijdag     9 oktober :  repetitie 

vrijdag  16 oktober :  geen repetitie : wel deelname en medewerking quiz  i.s.m. KWB 

zondag  18 oktober :  mis 3de zondag  

vrijdag  23 oktober :  repetitie 

vrijdag  30 oktober :  repetitie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

vrijdag    6 november :  repetitie met gastkoor Kantikune + nablijven 

zaterdag   7 november :  concert  Kantikune / namiddag  

vrijdag  13 november :  repetitie + wereldwinkel 

zondag  15 november :  mis 3de zondag / in de kerk van Willibrord! 

vrijdag  20 november :  repetitie 

vrijdag  27 november :  repetitie 

zondag  29 november :  kerstconcert VZW de Windroos in seminarie, om 15 u 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

vrijdag    4 december :  repetitie + nablijven + wereldwinkel 

vrijdag  11 december :  repetitie 

vrijdag  18 december :  repetitie in de kerk 

zondag  20 december :  mis 3de zondag 

donderdag 24 december :  kerstviering Regina Coeli  16u. 

        middernachtmis 
 

zaterdag 16 januari 2016:  ZANGDAG + NIEUWJAARSFEESTJE 

vrijdag  22 januari 2016 : KUISAVOND VALKENBURG na de repetitie  

zondag  31 januari 2016: misviering 25 j huwelijk Anja en Pol 

maandag 8 februari 2016:  zingen op avond Broederlijk Delen 


