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Bij het begin van een nieuw jaar zijn er heel wat mensen die 

goede voornemens maken… te bewonderen… maar soms blijkt 

het toch een moeilijke kwestie om daar aan te blijven voldoen…. 

 

 

Ik wil dit dus geen goed voornemen noemen, maar een actiepuntje voor de komende tijd: 

Neem steeds, bij het lezen van de nieuwsbrief van Solied meteen je agenda bij de hand 

Noteer meteen alle wetenswaardigheden in je agenda (of smartphone, of weet ik veel)! 

Het bespaart je veel moeite als onthouden als eens moeilijker wordt, je hoeft ook niet steeds die computer 

weer aan te zetten (dat spaart tijd en energie) en je hebt de data altijd bij de hand! Niets dan gemak dus… 

 

Goed, daar gaan we dan met een hele boterham aan data en weetjes: 

 Komende vrijdag, 5 februari, voorzie je je best op een lange repetitie. Er moet nog wat bijgeschaafd 

worden, nog meer gedurfd starten…ifv de broederlijkdelen avond van maandag 8 februari. Die gaat door in 

de St Willibrordkerk (nabij de Quick dus). Je wordt verwacht om 19 uur, het programma start om 19.45u. 

Na die lange repetitie op vrijdag worden we getrakteerd door Pol en Anja voor het zingen van vorige zondag 

ter ere van hun huwelijksverjaardag. We waren met velen, leuk was dat! 

 

Op 21 februari is er derde zondag, met speciale aandacht voor de overleden leden van Solied. 

Op maandag 29 februari zingen we nog eens voor Broederlijk Delen, maar dan in het parochiaal centrum 

van Oostrozebeke, Tieltsteenweg nr 8. We krijgen er de mogelijkheid om daar, voor het optreden, mee te 

eten uit een eenpansschotel. Daarvoor dien je je wel in te schrijven! Wil iedereen die graag mee-eet, dit 

doorgeven en betalen (7,5 €) aan Greet VDB vóór 19/2?! 

De mensen die voor de maaltijd kiezen moeten uiteraard vroeger ter plaatse zijn. Er wordt aan Valkenburg 

vertrokken om 17.15 u. Zodoende is het eten al wat gezakt en kunnen ze uit volle borst zingen. 

 

Ook dit jaar is er weer een narcissenverkoop, de levering ervan is voorzien voor woensdag 16 maart. Je zal 

in komende repetities de mogelijkheid hebben om die te bestellen. 

 

Op 19 maart is Solied gevraagd te zingen op de Romeroherdenking die doorgaat in Immaculata ( Koningin 

Astridlaan 4) van 17 tot 19 uur. Daar gaan we graag op in. 

 

Ik wil jullie er ook nog aan herinneren dat tegen eind deze week de beslissing moet kunnen gemaakt worden 

ivm de Zeewijding. Het is de vraag om op zondag 17 juli daar te zingen. Daarvoor moet je je ook vrij 

kunnen maken op zaterdag 16 juli in de namiddag, om te repeteren en alle technische zaken in orde te 

kunnen brengen. Geef ten laatste vrijdag (5/2) aan Greet door of je al dan niet kan meezingen.  

Wie zegt mee te doen, is dan zeker ook beschikbaar! (in je agenda noteren?!) 

 

En dan even een eerste oproep (noteer alvast ook in je agenda) voor zondag 24 april:  

 

 

 

 

 



♪… Niet zo maar een zondag, niet zo maar een dag…♪ 

… maar een superdeluxe ‘stovers met frieten’-zondag! 

Solied organiseert deze feestmaaltijd samen met Femma, KWB en Chiro WAWW, 

voor alle leden van de verenigingen, die gebruik maken van het Parochiaal Centrum 

Valkenburg…  familie en sympathisanten uiteraard ook zeer welkom. 

Het feestmaal gaat door op 24 april 2016 vanaf 11u30 in het Parochiaal Centrum.  

Zet dit dus allen in je agenda!  

Chiro en KWB verzorgen aperitief & hapjes… Femma het dessert  

en met Solied engageerden we ons om het hoofdgerecht te maken: de stovers met frieten dus (en 

appelmoes). 

Maar er zal ook een zaal moeten klaargezet worden, een bar bemand… en zoveel meer. 

We zullen dus heel wat helpende handen nodig hebben.  

Later wordt daarvoor een lijst op de infotafel gelegd. 

Meer praktische info volgt in een volgende brief.  

 

Een organisatie van Chiro WAWW, Femma, KWB en Solied…  

voor alle verenigingen, die in P.C. Valkenburg THUIS zijn. 

 

 

Voila, een bordje vol dus…. 

Graag tot komende vrijdag 

Met veel goesting, om te zingen en  

Gezellig samen te zijn achteraf                                      grt els 

 

 

Vrijdag 5 februari: Lange repetitie met nablijven, Pol en Anja trakteren 

        Wereldwinkel open 

Maandag 8 februari:  broederlijkdelen avond Emmaüs, in Kerk St Willibrord 

                   Inzingen om 19 uur, start zingen: 19.45u 

Vrijdag 12 februari:  repetitie  

Vrijdag 19 februari:  repetitie 

Zondag 21  februari: 3de zondag, mis voor de overleden leden van Solied, 10.15 u inzingen 

Vrijdag 26 februari: repetitie 

Maandag 29 februari: zingen Broederlijk Delen in Oostrozebeke,  

   17.15 u vertrek éénpan-eters 

   18 u vertrek zangers  

   19 u Inzingen 

     19.30 Start programma 

 

Vrijdag 4 maart: repetitie met nablijven, OWW open 

Zondag 6 maart Viering voor Broederlijk Delen in Male om 10.30 u 

Vrijdag 11 maart: repetitie en bestuur 

Vrijdag 18 maart: repetitie 

Zaterdag 19 maart: Romeroherdenking, Immaculata van 17 tot 19 uur 

Zondag 20 maart: 3de zondag, 10.15 u inzingen 

Vrijdag 25 maart:  repetitie 

Zaterdag 26 maart: paaswake om 20 uur 

 

Vrijdag 1 april: echt wel repetitie met nablijven en OWW open 

Vrijdag 8 april: repetitie 

Vrijdag 15 april: repetitie 

Zondag 17 april: 3de zondag, 10.15 inzingen 

Vrijdag 22 april: repetitie 

Zondag 24 april:  Valkenburgse stovers 

Vrijdag 29 april: repetitie 


