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Dag, 

 

De opmerkzame mensen zullen gezien hebben dat er heel wat 

bijlagen bij deze nieuwsbrief zijn meegestuurd… 

 

Misschien al zo nieuwsgierig en eerst eens een kijkje genomen? 

 

Ja, er is veel te vertellen, want, hoewel we de voorbije maanden 

al plezante avonden hebben gehad, er staat ons nog van alles te 

wachten. 

Let goed op, alleen de repetitie van 16 december gaat door in Valkenburg. Alle andere repetities in 

december vinden, oa door de kerststallententoonstelling, plaats in de Kerk!  

 

Tijdens het weekend van 16-17-18 december gaat de Oxfam-cadeaubeurs door. Solied werd opnieuw 

gevraagd om het onthaal van de bezoekers te doen. Er zijn al heel wat mensen die zich daarvoor hebben 

opgegeven. Nog enkele ‘gaatjes’ te vullen,  

nl op vrijdag van 13.45u tot 16.40u; nog 2 personen nodig,  

                     van 16.30 u tot 19 u, nog 1 persoon.  

Op zondagnamiddag is er nog nood aan 1 kandidaat van 12.20 u tot 14.30u. 

De lijst ligt tijdens de komende repetities op de tafel, maar je kan je naam ook gewoon doorgeven aan Greet. 

Wie als vrijwilliger meewerkt, kan op zaterdagavond genieten van een lekkere maaltijd, aangeboden door 

Oxfam Brugge in de Hallen. Wil hiervoor je naam doorgeven aan Greet! 

 

De eerste uitdaging :  supergoed zingen tijdens de middernacht-kerstviering van zaterdag 23 december. 

Op Kerstdag zelf wordt er gezongen in de gevangenis. Daarvoor kregen jullie eerder deze week een brief 

toegestuurd. 

De week erna, vrijdag 30 december, is er geen repetitie, om dan met volle moed en frisse stemmen de eerste 

repetitie van 2017 aan te vatten. Dit is dus op vrijdag 6 januari. 

 

Vrijdag 13 januari, de vooravond van de zangdag, is er geen repetitie.  

Op zaterdag 14 januari gaan we er dan volledig voor….. zingen, lekker eten, af en toe een koffie of theetje, 

gezellig babbelke slaan, kijken naar de dirigente, nieuwe liedjes ontdekken, ook stil kunnen zijn, genieten 

van de klanken van de andere stemmen…. 

Naar gewoonte bereiden we ons voor op het zingen op de avond van Broederlijk Delen, die doorgaat op 

maandag 27 februari 2017. 

We steken ook nog eens de handen uit de mouwen en geven het Parochiaal Centrum een grondige 

poetsbeurt op vrijdag 20 januari, na de repetitie. 

 

Na de krokusvakantie kunnen we alweer aan Pasen denken, en misschien ook al aan vakantie… maar niet 

voor we het jaar gezellig hebben afgesloten op vrijdag 30 juni 2017! 

 

Maar eerst hebben we nog het nieuwjaarsfeest tegoed… in bijlage vinden jullie de brief om je in te 

schrijven.  Doe dit ten laatste tegen vrijdag 6 januari!!!!! 

 

En dan nog dit: 

Vorig weekend kreeg ik weer eens een  hele lading Libelles van mijn schoonmoeder. Die zijn dan zowat de 

hele familie langsgegaan. Niet dat daar altijd zo’n boeiende artikels instaan, maar ik ontdekte toch iets dat de 

zingende mens kan motiveren om te blijven zingen. Dus, klik de bijlage: ‘waar samenzingen goed voor is’ 

aan en lees! We komen met zijn allen steeds tevreden terug op vrijdag, en na het lezen van het artikel weten 

we (moest het ons zijn ontgaan) ook voor wat het allemaal goed is! 

Groet, Els 


