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Dagdag,  

De eerste brief van het nieuwe zangjaar ‘ligt’ onder je neus… en  

ik citeer meteen één van de mannen: ‘ we zullen er de pees opleggen’. 

(uitspraak gehoord op zaterdag 23/8 in Zedelgem, toen Els heel naarstig en 

overtuigend alle stemmen wilde fine-tunen, wat goed is gelukt trouwens) 

Het klinkt misschien een beetje fel, maar we willen er een feestelijk en mooi 

klinkend jaar van maken… en dat kan een beetje meer inzet, concentratie en 

aanwezigheid van jullie vragen. Het komt goed hoor, want zoals al zo vaak 

ervaren; op de mensen van Solied kan je rekenen!  

Komende vrijdag, 6 september, starten we met de eerste repetitie om 

19.15u, stipt! Er is nablijven en de wereldwinkel is open.  

Ik zie op mijn lijstje dat de alten de handen uit de mouwen steken om de 

stoelen de juiste plaats te geven. Op de kalender staat trouwens telkens 

vermeld wie van ‘stoelendienst’ is… vele handen maken licht werk he. 

De repetitie van vrijdag 13 september gaat door in de Kerk van St Michiels 

om 19.30u. Dit is in voorbereiding van de startviering op zondag 15 

september (10.30u). Deze viering zingen we samen met het Emmaüskoor. 

Het ‘derde-zondag’- zingen in de kerk van St Baafs blijft verder als van 

oudsher. De data vind je terug op de kalender. Een oproep aan vooral de 

sopranen om op 3
de

 zondag mee te komen zingen?! 

Op vrijdag 11 oktober gaat de welgekende KWB-quiz door in/voor 

Valkenburg. We zouden die avond echter wel even repeteren in de Kerk van 

St Baafs, dit van 19 tot 19.45u. Zo kan iedereen die dit wil alsnog deelnemen 

aan de quiz.  

Intussen zijn er verschillende werkgroepjes bezig om in 2020 het 50-jarig 

bestaan van Solied op verschillende manieren te vieren. Jullie ontvangen 

weldra een overzichtje van alles wat er zal te beleven zijn. 

    Tot vrijdag… en we geven er nen lap op he, grt, els 


