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   De mens heeft steeds iemand nodig 

   bij wie hij kan zwijgen 

                           Karel van deWoestijne 

 

 

 

en ook heeft een mens vaak iemand nodig om een babbel mee te doen, even te horen hoe het 

gaat, wat er zoal gebeurde de voorbije week, vlug ietske afspreken… 

allemaal des mensen…  

weet je?!,  een dirigent heeft ook iets nodig, nl aandachtige mensen om in koor te zingen! 

Misschien moeten we daar met zijn allen toch nog maar meer aandacht voor hebben?  

Als we geregeld naar de repetitie komen, luisteren en kijken naar Els, dan komt 

het ons zingen en de leute eraan ten goede! 

 

Vorige week was er bestuur van Solied  en hebben we alle zotte en andere ideeën ifv 50 jaar 

Solied (in 2020) op een rijtje gezet. We kunnen er een plezant en deugddoend feestjaar van 

maken. Jullie horen daar later zeker nog meer over! Dank voor de ideeën. 

 

Maar eerst nog 2018 ‘afwerken’. 

Morgen, vrijdag is er de zangavond met liederen van Kris Gelaude, waar we meezingen met 

alle mensen in de Kerk. De avond start om 20 uur, achteraf kunnen we nog napraten bij een 

glaasje. 

 

Op vrijdag 23 november repeteren we, en steken na de repetitie de handen uit de mouwen om 

Valkenburg wat properder te maken. Hoe meer handen, hoe lichter het werk! 

 

Tijdens het weekend van 14-16 december gaat de cadeaubeurs van Oxfam door in de Hallen. 

Naar gewoonte werd aan Solied gevraagd om het onthaal tijdens dit weekend te doen. Er zal 

in de komende repetities een lijst doorgaan. Op zaterdagavond worden die vrijwilligers dan 

getrakteerd met een maaltijd waarvoor je je kan inschrijven. 

 

Maandag 24 dec. verzorgen we de kerstviering in Regina Coelli, en ’s nachts zakken we af 

naar de Kerk van St- Michiels voor de middernachtmis van de Emmaüsparochie! We zingen 

in om 23.30u. 

 

Eventjes pauze tussen kerst en nieuw, de eerstvolgende is op vrijdag 4 januari, met nablijven. 

Misschien zijn tegen dan de eerste goede voornemens al gesneuveld, of niet, of maken we er 

nieuwe die avond? 

 

De zangdag gaat door op zaterdag 9 februari, noteer dit alvast in je nieuwe agenda.  



Schrijf er meteen de locatie bij… niet Vlakenburg, maar het POC, ad kerk van Willibrord. 

Deze verandering heeft alles te maken met de keuken van Valkenburg die niet meer 

toereikend is om voor ons allen te koken. Je krijgt later de mogelijkheid om je in te schrijven. 

 

Ook het zingen op de startavond van Broederlijk delen is al duidelijk, die gaat naar gewoonte 

door op de maandag van de krokusvakantie, 4 maart. 

 

Op de ‘kalender’ vind je dat alles nog eens op een rijtje, alsook de data van derde zondagen 

natuurlijk. Bij deze  misschien ook nog eens een oproepje (vooral voor de sopranen) om op 

derde zondag te komen zingen. 

 

 

         Tot zings 

          


