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  Wat gaat die tijd toch snel… 

 

Dus weer de moment om nog het een en ander op een rijtje te zetten,  

voor we onze gezangen even stopzetten en ook op vrijdag 

vakantie nemen! 

 

Komende vrijdag is er repetitie om 19.15u (uiteraard), waarna we letterlijk onze handen uit de mouwen  

steken. Het is de afspraak dat elke vereniging die gebruik maakt van Valkenburg, helpt bij het onderhouden 

van de lokalen. Solied zal deze keer de ramen langs de binnen kant wassen, alsook de gang en de toiletten 

een beurt geven. Vele handen en goed materiaal (breng gerust je lievelingsspons ed mee) maken licht werk! 

Na het poetsen is er tijd om samen rond de tafel te genieten van een glaasje en een babbel, een kaartje 

leggen…! Want vrijdag is het ook eerste vrijdag, dus nablijven. 

 

Tijdens  de repetitie frissen we liederen uit Afrika op. We zingen op 19 mei namelijk een benefietconcert 

(Symfonie van Hoop)  in de Kerk van Maria Assumpta tvv een project van de Zusters van de St Trudoabdij in 

Congo. Een vijftal jaar terug deden we dit ook en zijn daarvoor nu  terug uitgenodigd. Op zondag 19 mei 

zingen we in om 14.40u, in de Kerk id Koningin Elisabethsquare op Assebroek. 

 

Het eindewerkjaarsfeestje gaat door op vrijdag 21 juni… noteer dat alvast in jullie agenda. Meer informatie 

krijgen jullie later nog wel te horen!  Dit zal dan ook de laatste repetitie  van dit zangjaar zijn. 

 

Vanuit de parochie worden we uitgenodigd mee ondersteunend te zingen in de vormselvieringen op zaterdag 

8 mei in de Kerk van  Willibrord om 14.30u en zondag 9 mei in de Kerk van St Baafs om 10.30u. Wie zich op 

een van deze momenten kan vrijmaken is van harte welkom! 

 

De taakverdeling van het plaatsen en weer op orde te zetten van de stoelen en tafels heeft succes, daarom 

staat in de kalender vermeld wie wanneer van ‘stoelendienst’ is… wie het schoentje past… 

Bedankt! 

 

 Volgend jaar zingt Solied een halve eeuw… dus dat wordt FEESTEN! 

 Met de mensen van ‘t bestuur hebben we alle verzamelde ideeën doorgenomen en zijn we tot een  

 programma gekomen waarmee we een jaar lang ons 50-jarig bestaan kunnen vieren. Natuurlijk vraagt dit 

 ook wat voorbereiding… en alweer worden helpende handen gevraagd… 

 Een voorstelling van de verschillende activiteiten en oproep tot werkgroepjes komt volgende repetitie aan bod! 

 Wie denkt dat het op vrijdagavond uitblazen wordt, heeft  het ook deze keer verkeerd voor! 

 Groet en tot vrijdag, 

 Els 


