
 

 

 

 

 

 

 

 

     Februari 2017   

              

 

 

Ons  hele leven zou muziek zijn,  

als we elk ogenblik de juiste tonen konden vinden. 

John Ruskin. 

 

   Hm   hm, oem,  oem, Ijooooo hm, …  

   ’t zit iets in!            En niet alleen als we aan ’t zingen gaan! 

             Stilzijn op het juiste moment 

        kan ook mooi zijn en kansen geven… 

             Het proberen waard! 

 

Er is alweer heel wat gebeurd, gezongen, gefeest en gekuist de voorbije maanden. Toch even speciaal alle 

poets-dames en –heren bedanken voor het naarstig wrijfwerk! En niet te vergeten, ook dank aan de 

koopploeg, die het witloof (dit jaar eens) over de middag schrapte, maar ons ’s avonds weer verraste! 

 

Wie denkt dat we nu rustig gaan uitbollen, heeft het helemaal mis. In bijlage zie je een kalender met 

verschillende momenten om voluit te gaan. In de laatste repetities is reeds een lijst doorgegaan met 

activiteiten waarvoor we een aanvraag hadden ontvangen.  

 

Vooreerst laten we onze stem horen op de startavond van Broederlijk Delen op maandag 27 februari. De 

nieuwe ‘Afrikaantjes’ lopen nog niet van een leien dakje, maar we blijven erin geloven! Yes we can! 

Het programma start om 20 uur, maar we zingen in om 19.10 u! Achteraf kunnen we rondkuieren langs de 

kraampjes en iets drinken, babbelke doen…. 

Weldra zullen jullie de folder kunnen lezen omtrent de narcissenverkoop tvv Broederlijk Delen. De 

Narcissen zijn te bestellen en kunnen dan op woensdag 8 maart bij Greet (Paallandenstr 7) opgehaald 

worden, tussen 17.30 u en 19.30 u) Dit vraagt wat werk, en daarom een oproep om Greet een handje te 

helpen. Spreek Greet aan, je krijgt er een glimlach voor terug! 

 

Naast de derde zondagen in de St-Baafskerk (uitgezonderd Pasen), zingen we ook de Mis in de Kerk van 

Thomas van Kantelberg op Male op zondagvoormiddag 26 maart. 

Het eerste weekend van april verhuist Carlos… we maakten een belofte als verjaardagsgeschenk…. Dus dan 

is het tijd om nog eens de handen uit de mouwen te steken. Concrete afspraken en vragen komen nog. 

 

Een nieuwe uitdaging hebben we in een Paasconcert in het WZC van Oostkamp. Dit gaat door op 

zondagnamiddag 2 april (ja ‘t zijn eens ‘vijgen voor Pasen’) in de St Jozefsdreef 5 / Oostkamp.  

Vrijdag 14 april, de vooravond van het paasweekend, is er geen repetitie. We zingen dan wel mee met 

‘Fakkels en Kruisen’, en komen daarvoor samen om 20.20 u op de Burg in Brugge 

Zaterdag 15 april, om 20 uur is er de Paasviering. We zorgen dat onze stemmen goed warm zijn, en starten 

dan ook om 19.30 uur. Het smeren van de stem en de vriendschapsbanden gebeurt na de viering, in het PC 

Valkenburg. Daar kunnen we dan terecht voor een hapje en een drankje en een babbel, natuurlijk. 

 

Het onderhoud en draaiende houden van het PC, dat kost uiteraard centen. Alle verenigingen die het 

Centrum gebruiken, helpen elk op hun manier mee om wat geld in het laadje te krijgen. We hadden de idee 



om een wijnverkoop te organiseren. Je hoort er nog concrete info over, maar noteer alvast vrijdag 21 april. 

Dan gaat een wijnproef-en -verkoop avond door. Daar kunnen jullie allen heen, na het zingen. 

 

Na april, mei. Ook tijdens deze maand een optreden. Op donderdag 11 mei luisteren we een avond op met 

als thema:  omgaan met culturele verschillen. Maw, we kunnen zingen van Noord naar Zuid, Oost en West! 

Dit doen we in de Duinse Polders in Blankenberge. Vertrek aan het PC Valkenburg om 18.30 u, 

Inzingen doen we om 19.10 u. 

 

Wie graag een bijdrage doet aan ‘Brugges mooiste dag’ kan een speciale tenue aantrekken en uit volle borst 

zingend door de straten laveren op de H Bloedprocessie op donderdag 25 mei! 

 

De laatste vrijdag van juni, 30 juni dus, houden we de laatste repetitie van het werkjaar. We zingen dan kort, 

maar feesten lang. Noteer deze datum alvast in je agenda, en stel het ‘verlof nemen’ nog een dagje uit! 

 

Levensloop 2017 ? Vorig jaar zijn er heel wat mensen van Solied die hun steentje hebben bijgedragen om 24 

uur te bewegen tvv Levensloop. De vraag is nu, proberen we dat dit jaar ook weer?! Graag hadden we daar 

van jullie wat reactie op gehad. We zijn niet enkel geïnteresseerd in wie zou deelnemen, maar we zoeken 

ook een aantal mensen die het zien zitten om de organisatie van deze activiteit op zich te nemen.            

Maw ‘mensen gevraagd’!!  

We willen graag alle reacties ontvangen voor juni, zodat we dan kunnen zien wat mogelijk is! 

 

 

        Alles staat ook nog eens netjes op een rij 

        in de kalender, …. 

        misschien kopiëren en ergens in je smartphone 

        een plaatsje geven? 

 

              

            Grt els 

 


