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’ t Is weer voorbij, die mooie zomer… hm 
Laten we dat maar niet te letterlijk nemen, 
er kunnen nog altijd mooie dagen komen…  
  

Maar goed,  
de vakantiemaanden zitten er bijna op, en dan komt de start van het nieuwe zangjaar wel in zicht! 

 Hopelijk hebben velen van jullie goeie en deugddoende dagen gehad en hebben jullie zin 
 om er opnieuw voluit voor te gaan op vrijdagavond! 
 
 Het is een gewoonte om elkaar  van familiale nieuwtjes op de hoogte te houden. Mailtjes met  
 droevig nieuws vallen geregeld in de mailbox. Gelukkig zijn er ook blije boodschappen te brengen. 
 Daar moeten we misschien ook meer een gewoonte van maken. Vandaar het mailtje eerder deze 
 week om de geboorte van Lucas en Anna aan te kondigen. 

 
Warm jullie stem alvast een beetje op voor de repetitie van zaterdag 26 augustus om 18.30 u in de St 
BaafsKerk. Dit is de repetitie samen met de andere koren ifv de aanstellingsviering van de nieuwe 
pastoor van de Emmaüsparochie, Filip Vanbesien. Deze viering gaat door op zondag 27 augustus om 
15 uur in de Kerk van St Baafs. Inzingen start om 14.15 u. 
De eerste repetitie met Solied is op vrijdag 1 september. Gezien het de eerste vrijdag van de maand  

 is en er misschien veel te vertellen valt, is er uiteraard nablijven! 
 Ik citeer uit de nieuwsbrief van juni:….’ Op vrijdag 1 september repeteren we dan opnieuw;  

met volle   moed en  goede voornemens…  (op tijd komen bv, vaker kijken naar de dirigente, 

luisteren naar de andere stem als zij iets aparts inoefenen, grootse vertelsels bewaren voor 

achteraf…) en uiteraard veel zanggoeste.’ 
 

            Zondag 17 september hebben we dan een eerste ‘optreden’. We zingen de mis van 14.30u in   
Ruislede / Kloosterkapel OLV v 7 weeën (inzingen om 14 uur) en dit in het kader van herdenking van 
WO 1. Wie kan rijden of  wil meerijden komt naar Valkenburg, daar wordt om 13.15u naar Ruislede 
vertrokken. 
Die zondag gaat  ook de startviering van het werkjaar van de Emmaüsparochie door. 
Deze viering wordt verzorgd door de verschillende koren van de parochie. 
 
De week erna, op zaterdag 23 september, zingen we voor het 60 jarig jubileum van ATD, in het 
Daverlocentrum in  Assebroek. Zingen doen we van 15.30 u / inzingen om 14.40u. Na het optreden 
zijn we uitgenodigd op de receptie. In een komende repetitie zal hiervoor een lijst doorgaan. 

 
Tijdens het weekend van 8 en 9 oktober gaat Levensloop opnieuw door in Brugge. Ook deze keer zijn 
er mensen in Solied gevonden die de organisatie voor deelname van Solied op zich willen nemen.  

Wie vorige keer mee-stapte of –liep, weet dat het een speciale en zinvolle gebeurtenis is. Verder 
nieuws hierover volgt nog. 
En ook al even noteren: op vrijdag 13 oktober gaat de niet te missen Quiz door! Misschien al de 
moment om je geheugen op te frissen en teamleden te zoeken?! 

Groet, Els 


