
Nog een beetje geduld, …. Maar echt, hij komt , hij komt….  
Nee, niet de Sint, die is dan al voorbij gehuppeld,  
De kerstlichtjes zijn misschien alweer opgeborgen, 
Het nieuwe jaar zal al 14 dagen ‘oud’ zijn… 
Maar toch een dag om liever niet te missen: 
 

          zaterdag 16 januari 2016, ZANGDAG en het NIEUWJAARSFEESTJE  

 
een ganse dag waarop we eens wat meer tijd hebben om 
geconcentreerd en stilletjes naar Els te kijken, 
en vooral haar tips op te volgen. 
Een dag om misschien nieuwe liedjes te ontdekken, 
Of ons iets meer toe te leggen op die aloude foutjes die we toch zo koesteren?! 
 
Tussen al dat zingen in, kunnen we volop multitasken… dus babbelen, thee en koffie 
slurpen, lekker eten, mekaar wat beter leren kennen… 
Dus een dag om naar uit te kijken! 
 
We starten om 9u.30,  je bent welkom vanaf  9u.15 en repeteren tot rond 12u. 
Tijdens de middag is er een broodmaaltijd met soep (2,5 € per persoon, 1,5€ voor 
kinderen). 

 Na de afwas hervatten we om 14u. de repetitie en gaan door tot rond 16u.30. 
 
Om 19.30u  zijn jullie allemaal, al dan niet samen met je partner, welkom voor het 
nieuwjaarsfeestje. We laten ons alweer verwennen met een heerlijke maaltijd bereid 
door onze gerenommeerde solied-kookploeg. 
Voor de maaltijd wordt 10 € per persoon gevraagd, een aperitiefje en een eerste 
drankje aan tafel inbegrepen.  

             
Wie een handje wil helpen mag tussen 16u.30 en 19u.30 gerust blijven om één en 
ander klaar te zetten  (vele handen maken licht werk en meestal zijn we na een uurtje 
al klaar). 
 
Voor het dessert rekenen we opnieuw op de vele bak-prinsen en -prinsessen dat het 
koor rijk is.. Als iemand een overheerlijk suikervrij dessert uit haar/zijn kookboek wil 
uitproberen, doe gerust! Ben je bereid  om iets klaar te maken, laat je dit  via het 
inschrijvingsblad weten. 
 
Omdat we zaterdag een ganse dag repeteren, is er vrijdag 15 januari  geen repetitie.  
 

 

Wil het inschrijvingsstrookje terugbezorgen,  
* op een van de volgende repetities.  
*  bellen of mailen naar Greet  050/381731, spanhove.vandenberghe@skynet.be 
*  je inschrijving persoonlijk bezorgen of opsturen ( Greet: Paallandenstraat 7) 
 ten allerlaatste tegen vrijdag 8 januari 

 



     INSCHRIJVING 
ZANGDAG   EN  NIEUWJAARSFEESTJE SOLIED   ZATERDAG   16 januari 2016 

 
VOLWASSENEN 
 
Ik / wij ……………………………………………………………………………………….. 
 
O  Kom/-en  niet 
O  Kom/-en  graag 
 
 O  zangdag   voormiddag (9u.30-12u.) 
 O  middagmaal   à  2,5 €  (12u.15)    ……  x  2,5 €  =   …… 
 O  zangdag   namiddag     (14u.-16u.30) 
 
 O  nieuwjaarsfeestje   à  10 €  (19u.30)                 ……  x  10 €  =   …… 
         O gewoon 
         O vegetarisch  
   
                                                     __________ 
 
                            ……. 
 
Ik wil graag een handje helpen   O  ’s morgens : bij het klaarzetten van de 2 zalen  

     van 8u.45 tot 9u.15 ( 2 mensen daarvoor) 
    O  bij het klaarzetten van de tafels tussen 17u.-19.30u  

     O  bij de zaalversiering tussen 17u. en 19u.30 
                                                                 O  en wil een dessert klaarmaken voor het dessertbuffet 

O  en  wil een suikervrij dessert maken 
O  bij de opkuis op het einde van de avond 

 

 
KINDEREN 
 
Namen :   …………….  Leeftijd  : …………. 
  …………….    …………. 
  …………….    …………. 
   
O  Kom/-en  niet 
O  Kom/-en  graag 
 
 O  zangdag   voormiddag (9u.30-12u.)……………….. 
 O  middagmaal   à  1,50 €  (12u.30)………………..                ……  x  1,50 €  =   …… 
 O  zangdag   namiddag     (14u.-16u.30) 

          __________
  


