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   Ik weet niet wat jullie ervan denken, 

   maar de donkerte en de buien mogen zo  

                         langzamerhand plaatsmaken 

              voor een uitnodigende lente… 

   licht, een gewassen wereld, frisse kleuren… 

 

iIk vermoed dat ons zingen dan nog blijer zal klinken. 

 

Maar goed, we kijken er met geduld naar uit… tis een deugd, wordt gezegd. 

 

Vrees niet, er zijn nog enkele leuke gebeurtenissen op komst; dingen die we wat meer in de hand hebben! Je 

kan alles in beknopte vorm lezen op de kalender in bijlage, hieronder een woordje uitleg. 

 

Repeteren doen we dus op vrijdag en de eerste van de maand blijven we na. Ook de oxfamwinkel is dan 

steeds open. Dit is het moment om kennis te maken met elkaar en de anders gestemden! 

De derde zondag van de maand, zingen we de mis van 10.30u, en zingen in op 10.15u. Vorige maanden 

stapten we naar Valkenburg om in de oxfamwinkel op de zondag te toosten. Wilfried (Herpoele) deed het 

voorstel om dat de komende zondag(en) bij hem thuis te doen. We vonden dit een leuk idee en gaan daar 

dan ook op in. Wilfried woont dichtbij, nl in de St Sebastiaanstraat 1.Volg (ook hier) de dirigente!  

 

We zingen op maandag 12 februari op de startavond van  Broederlijk Delen in de Kerk van Willibrord. We 

zingen in om 19.10u. Achteraf kan je nog even napraten, iets drinken of iets kopen op de solidariteitsmarkt. 

 

Op zondagnamiddag 25 maart zingen we een Paas/ Lente-concert in Engelendale. (Vlamingdam 34)                                           

We zingen om 14u in. Het optreden start om 15 uur en duurt ongeveer een uurtje. 

 

Op vrijdag 30 maart is er geen repetitie, maar wel Fakkels en Kruisen in Brugge. Dit jaar zingen we daar 

niet met Solied. Je kan natuurlijk wel deelnemen aan dit gebeuren! 

 

Op zaterdag 31 maart gaat om 20 uur de Paasviering in St Baafs door. We zoeken de juiste toon om 19.25u. 

Na de Paasviering gaan we, naar goeie gewoonte, naar Valkenburg voor het gezellig samenzijn met een 

hapje en drankje. 

 

Jullie hoorden er al over in de repetitie: op vrijdagavond 4 mei zingen we met Troel en Solied een avond 

bijeen om geld te verzamelen tvv van Oxfam (de Peacewalk) en Broederlijk Delen (Stappen door de 

Boerenbuiten). Hiermee sponsorren we twee teams (met een aantal leden van Solied) die aan deze 

wandeltochten deelnemen.  

 

En omdat we er maar niet genoeg van krijgen, trekken we er met Solied ook nog een weekendje op uit. De 

Boerderie in Beauvoorde is onze  place to be van vrijdag 11 mei tem zondag 13 mei. Je gaat een volledig 

weekend mee, of kiest voor een dagje Westhoek.  

We zijn op zoek naar mensen die dit weekend wat kunnen mee voorbereiden… We hebben een combinatie 

van: zingen, ontdekken, rustig en plezant samenzijn, voor elk wat wils als het maar ontspannend is… voor 

ogen! Wie het ziet zitten om mee te helpen; laat dit zo vlug mogelijk weten aan Els of Els. 

 

Het zangjaar sluiten we uiteraard af met een feestje. Vrijdag 22 juni is hiervoor gereserveerd! Noteer ook dit 

alvast in je agenda! 

                         groet, els 

 


