
 

 

   December 2015 

 

Dag,  

 

het is alweer zover, 

de laatste solied-nieuwsbrief van dit jaar 

 

Niet getreurd… 

Er zijn wat nieuwtjes, 

En er staan leuke momenten voor de deur… 

 

 

 

Het eerste kerst-optreden is intussen al voorbij. Els was tevreden en hoorde ook positieve 

reacties van toeschouwers!  

 

Er staan ons nog enkele kerstmomenten te wachten … 

Tijdens het weekend van 18-19-20 december gaat de Oxfam-cadeaubeurs in de stadshallen 

door. Solied staat in voor het onthaal aan de deur. De lijst waar je je kan inschrijven om een 

stukje van deze taak te doen, ligt op de tafel tijdens de volgende repetities. Ik roep nog eens 

speciaal op om je agenda na te kijken want voor een paar momenten zijn er nog mensen 

tekort, nl 1 persoon op zondag van 14.20u tot 16.45u en 2 personen voor diezelfde zondag, 

maar van 16.40u tot 19 uur. Wie zich nog kan vrijmaken en een handje kan toesteken, laat dit 

zo spoedig mogelijk weten aan Greet! 

 

De repetitie van 18 januari gaat door in de Kerk van St-Baafs. Vergeet niet dat zondag 20 

december, den 3de zondag van de maand is… dus dan zingen we de mis van 10.30u. 

 

Bij Regina Coelli verwachten ze ons voor de oudere kerstgezangen op donderdag 24 

december. We starten met inzingen omstreeks 15.30u. De kerstviering start om 16 u. 

Een warme oproep om diezelfde avond naar de Kerstmis op St-Baafs te gaan zingen. Je wordt 

er verwacht om 23.20u, want om 24 uur starten we met een goed opgewarmde stem!  

 

Nadat we met zijn allen wat bekomen zijn van al dat eten en drinken, wat feesten meestal met 

zich meebrengt, zijn we met zijn allen klaar voor de Zangdag van Solied op zaterdag 16 

januari 2016. Dit betekent meteen dat er op vrijdagavond (15 januari) geen repetitie is. 

Iedereen kan dus tijdig onder de wol kruipen om de volgende dag fris en monter in 

Valkenburg te verschijnen. De praktische zaken lees je in bijgevoegde brief, inschrijven kan 

je bij Greet, of tijdens een van de volgende repetities. Inschrijven doe je voor 8 januari. 

 

 

Zondag 31 januari zetten we alweer ons beste beentje voor. We zingen tijdens de viering 

omwille van het 25-jarig huwelijk van Anja en Paul (beiden leden van het koor). Laten we er 

een mooi feestelijk tintje aan geven. 

En ik wil meteen ook laten weten, dat Anja en Paul ons trakteren op het eerstvolgende 

nablijven… maw op vrijdag 5 februari drinken we ook nog eens met zijn allen op Paul en 

Anja! 

 



Na rondvraag via die handige mail, hebben we toegezegd om op de decanale avond van 

Broederlijk Delen in Oostrozebeke te zingen. Het optreden gaat door op maandag 29 februari 

om 19.30u. We zullen er twee keer een half uurtje zingen, en tussenin kunnen meeluisteren 

naar het verhaal van een inleefreis in Colombia. 

We vertrekken om 18 uur aan Valkenburg, en willen starten met inzingen om 19u. Wie pas 

later kan aansluiten is uiteraard ook welkom! De lijst om je deelname te noteren zal in de 

komende repetities op de tafel terug te vinden zijn. 

 

Voila, een hele boterham. In de kalender nog alles eens schoon op een rijtje, en in bijlage de 

nodige info en het inschrijvingsformulier voor de zangdag van 16 januari.  

        

          Groet els 

 

 

 Agenda solied voor de komende maanden 
 

vrijdag  11 december :  repetitie 

vrijdag  18 december :  repetitie in de kerk 

zondag  20 december :  mis 3de zondag 

donderdag 24 december : KERSTVIERING in Woon- en Zorgcentrum Regina Coeli,  

Koning Leopold III-laan  St. Andries   om 16u.      

we zingen in   om 15u.30 

 

       MIDDERNACHTMIS in St-Baafs Kerk, inzingen om 

23.20u 

 

 

vrijdag  8 januari:   eerste repetitie van 2016 met nablijven! + wereldwinkel open 

Vrijdag  15 januari:   GEEN repetitie 

zaterdag 16 januari:   ZANGDAG + NIEUWJAARSFEESTJE  

vrijdag  22 januari:  KUISAVOND VALKENBURG na de repetitie  

vrijdag  29 januari:  repetitie + bestuur 

zondag  31 januari:   misviering 25 j huwelijk Anja en Pol, mis van 10.30u in St-

Baafs 

 

 

vrijdag  5 februari: repetitie met nablijven en traktaat van Anja en Pol  

maandag 8 februari:  zingen op avond Broederlijk Delen  

vrijdag  12 februari: repetitie 

vrijdag  19 februari: repetitie 

vrijdag  26 februari: repetitie 

maandag  29 februari:     zingen avond Broederlijk Delen  Oostrozebeke, 19.30u start 

    18 uur vertrek aan Valkenburg, 19 u inzingen! 

 


