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Hm, 

Ik stoor me daar elk jaar weer aan: 

de grote vakantie is net begonnen, 

en daar verschijnen in de winkel  zowaar  

alweer boekentassen en ander schoolgerief… 

Je krijgt amper te tijd om te genieten van wat is, 

en  wordt alweer ‘gedwongen’ vooruit te kijken naar wat na die welverdiende vakantie… 

Dat gevoel krijg ik niet wanneer ik aan het koor denk… de vakantie duurt me dan een beetje te lang. 

Bij deze dus, een eerst brief voor het komende zangjaar…neem alvast je agenda (die kocht je nu toch 

al) en noteer alvast enkele data! 

De eerste repetitie gaat door op vrijdag 2 september, mét nablijven. M.a.w., eerst eens goed de 
kelen opzetten, daarna hebben we een goeie stem om honderduit met elkaar te babbelen. 

Op zondag 11 september is er startviering (om 10.30 u in de Kerk van Godelieve), waar we met 
verschillende koren van de parochie samen zingen. We repeteren daarvoor op vrijdag 9 september, 
in de Kerk van Godelieve, om 19.30u! 

De week erna (zondag 18 sept)  is er derde zondag, mis op St.-Baafs, om 10.15 u zingen we in ; een 
oproep om daar met velen te zijn!? 

Op vrijdag 7 oktober gaat er in de Stadsschouwburg van Brugge een zangnamiddag door, 
georganiseerd door Foton (expertisecentrum dementie). Jullie herinneren zich misschien nog het 
gezellige zangmoment op de Burg in Brugge enkele jaren terug? Foton roept verschillende koren en 
graag-zingende mensen op om naar de Schouwburg te komen en mee te zingen. 

Diezelfde vrijdag, 7 oktober ’s avonds, gaat de allombekende st.-Baafs Quiz door in Valkenburg! 
Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen, plezier is verzekerd! Naast de leute en denkplezier zijn 
er uiteraard ook enkele helpende handen nodig. Daarom ook een oproep aan al wie op vrijdagavond 
liever de handen uit de mouwen steekt. Vergeten we niet dat een grote opkomst ook een grote 
inkomst kan betekenen… en dat alles t.v.v. de werking van Valkenburg! 

 

En dan is het weekend pas begonnen. 

Ann Fiers vertelde vorig werkjaar over ‘Levensloop’ Brugge.  De stichting tegen Kanker organiseert op 
8 en 9 oktober een activiteit om de aandacht te brengen op en geld in te verzamelen voor de strijd 
tegen kanker. Het wordt een heus evenement dat start op zaterdag om 15 u en eindigt met een 
slotceremonie op zondag, 24 uur later. Mensen en organisaties kunnen zich inschrijven en vormen 
teams die 24 uur in beweging blijven (lopen of stappen). Solied wil graag aan die activiteit 
deelnemen!  Het is daarom heel belangrijk te weten  hoeveel leden van Solied deze uitdaging willen 
aangaan. Het is dus nodig dat kandidaat deelnemers zich inschrijven.  



Er komt een werkgroepje die dat alles een beetje zal coördineren, zodat mensen weten wanneer ze 
aan de beurt zijn. We willen ook wat logistieke ondersteuning voorzien… ook voor het werkgroepje 
als voor de logistiek zijn we op zoek naar mensen die kunnen meehelpen.  

Daarnaast willen we ook oproepen om te komen supporteren. 

In de komende repetities zal er mogelijkheid zijn je in te schrijven, en daarna komt nog concretere 
informatie.  

Een warme oproep om met velen te zijn!!! Verder info vind je in bijlage. 

 

Op zaterdag 15 oktober is er een manifestatie in het kader van verzet tegen extreme armoede in het 
Provinciaal hof in Brugge. Er is daar omstreeks 14 uur een zangmoment. Er is aan Solied gevraagd om 
daar met een groepje aan deel te nemen, en het zangmoment dus te ondersteunen. Wie graag 
meezingt wordt om 13.45 u in het Provinciaal hof verwacht om de liederen eerst eens door te 
nemen. 

 

Dat is het dan voorlopig… 

Toch al wat zaken om naar uit te kijken… 

Ter voorbereiding:  

zing gerust eens onder de douche, je zult merken dat je heel wat kunt zingen, ook zonder partituur! 

Ter herinnering: de repetitie start om 19.15 u !!! 

 

 

          Groet, Els 


