
Kdkdkdkdk                                                                                                                              januari 2019 

            

      

 

 

 

 

 

We zijn intussen al een maandje 2019…  

Hopelijk is het nieuwe er nog niet helemaal af en denken we er nog aan anderen het beste te 

wensen?! Dat wensen hoeft eigenlijk niet afhankelijk van een nieuw jaar te zijn… moesten we er nu 

eens wat meer een gewoonte van maken anderen ‘t goeie te wensen. Ieder beleefd wel iets dat 

lastig, pijnlijk, vervelend is en kan een beetje steun of aandacht gebruiken. Het doet trouwens deugd 

voor de krijger én de gever! 

 

Voor het eerst een nachtmis op verplaatsing zingen… is toch goed gegaan hoor! En met het Kerkplan 

in het vooruitzicht worden we nog mobieler… en wordt onze longinhoud misschien meteen ook een 

stuk groter… wie droomt daar niet van?! 

Een woordje uitleg bij de komende activiteiten van Solied. 

 

Nu vrijdag, 25 januari houden we de repetitie wat korter, en starten dus stipt!!,  omdat An Maes van 

Broederlijk Delen ons komt vertellen over de projecten die ze dit jaar steunen… en hoe wij daarbij 

ook een steentje kunnen bijdragen. Ze geeft ons namelijk uitleg over de sportieve evenementen 

(stappen en fietsen) van Broederlijk Delen. Iedereen is dus uitgenodigd om na het repeteren te 

blijven ‘hangen’ en zich misschien te laten overtuigen om deel te nemen… zingend door de 

Boerenbuiten?!  Doe ook een oproep bij vrienden of familie die wel eens een uitdaginkje willen 

aangaan. Je kan ook al een kijkje nemen op facebook 

(https://www.facebook.com/events/2179027379081745/ ) of via de site van Broederlijk delen 

(dwars door de boerenbuiten 2019). De avond start om 20.30 u, in Valkenburg. 

 

Op vrijdag 8 februari is er geen repetitie, dan kan je vroeg naar bed zodat we allen met een prachtige 

stem op de zangdag van 9 februari verschijnen! 

 Opgelet: de zangdag gaat niet door in Valkenburg, wel in het POC Willibrord, Keurvorst Karel 

Theodoorstraat 2, St Andries.               

Start om 9.15u, maar je bent al vroeger welgekomen… kwestie van tijdig afgestemd te raken. 

Middagpauze met lekkere soep tussen  12 en 14 uur. Zingen doen we dus opnieuw van 14 uur. Om 

16.30u leggen we onze partituren terug in den bak… zetten de zaal klaar, of gaan ons efkes opfrissen, 

nog eens de huisgenoten gaan groeten of ophalen en om 19 uur starten we ons avondje-samen-zijn, 

https://www.facebook.com/events/2179027379081745/


waar we volop kunnen praten en genieten van wat de koks uit hun potten toveren. Je kan je naam 

gerust opgeven om op verschillende manieren een handje te helpen! 

Inschrijven kunnen jullie nu meteen doen, via deze link:  (druk op CTRL en klik) 

 

Inschrijven zangdag  

en Nieuwjaarsfeest 

9 februari 2019 

 

Op maandag 4 maart, dit is de maandag van de Krokusvakantie, zingen we op de startavond van 

Broederlijk delen. Waar deze avond doorgaat wordt, is ons nog niet bekend. 

Op vrijdag 12 en 19 april is er geen repetitie, daarom zal er een extra paasrepetitie tijdens de week 

zijn!  

En natuurlijk vergeten we niet om de 3 de zondag van de maand, de eucharistieviering in St Baafs op 

de luisteren (?, het is de bedoeling te zingen natuurlijk)! Alleen, in april is er ‘geen’ derde zondag, 

gezien het dan Pasen is. 

De Facebookers onder jullie hebben het misschien al gemerkt, … ook leden van Solied gaan op 

Facebook. Jullie krijgen daar wat extra info over tijdens de zangdag.  

adres: https://www.facebook.com/groups/264559620880802/ 

 

Voila, dat is het dan weer een beetje, 

Dat alles op een rijtje kan je vinden op de kalender, in bijlage, en op de site van SOLIED uiteraard! 

 

Groet, en alle goeds, 

els 
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