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In deze nieuwsbrief:

formulier 3de zondag en Kerst 2021
de repetities van november + inschrijvingsformulier
familienieuws
Café Mangé

De Emmaüsparochie vraagt of we weer kunnen zingen 
op de 3de zondag en op Kerstdag. 

Dit jaar is er geen nachtmis. 
Het WZC Sint-Jozef nodigt ons uit om mee te zingen 

in een kerstviering op 24 december. 
 

We vragen jullie om via onderstaande knop aan te duiden 
of je kunt meezingen. Zo weten we of er voldoende 

zangers aanwezig kunnen zijn.

We vragen om je in te schrijven voor de repetities.  Als iemand achteraf positief zou testen,

willen we de aanwezigen op de hoogte kunnen brengen. Blijf thuis als je ziek bent en

contacteer ons als je kort na de repetitie positief test. 

We zorgen voor ventilatie (ook als het koud is; breng dus warme kledij mee)

en ontsmettingsmiddel. Je mag gerust een mondmasker dragen,

maar het is niet verplicht.

Je vindt de inschrijvingslinken ook op onze website: 
 

www.solied.be  -  ledenpagina's. 

Zingen 3de zondag en Kerst 2021

http://www.solied.be/
https://forms.gle/JqBuYtvddjkQ2QnA9
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Je kunt achteraf nog aanpassingen doen via dezelfde inschrijvingslink.

Schrijf je hier in voor de repetities:

Familienieuws

Op 2 oktober 2021 kregen Hilde Marichal en Geert er een kleindochter bij: Isa.

Het geboortekaartje vind je hier.

Vrijdag 29 oktober 2021 - vanaf 18:30 uur 
 

Café Mangé t.v.v PC Valkenburg 
 

Neem je ook deel aan Café Mangé

t.v.v. het parochiaal centrum Valkenburg ?

Groot gelijk !

Vul dan vlug dit formulier in.

Voeten onder tafel en genieten maar bij de spaghetti-avond

sopranen

alten

tenoren

bassen

https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/a14479d9-195d-dd7b-a184-2b5e5615efe1/ISA_02102021.pdf
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/a14479d9-195d-dd7b-a184-2b5e5615efe1/ISA_02102021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde_YcOOUKWE3Z9P_YQuwZFwQtlh26RY0YpD7yyesCxntyz1w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://forms.gle/M9WWKBsqQJY6Ga3C6
https://forms.gle/xbMXjS6bo6NaLd7M6
https://forms.gle/YCjavXcjE8nxJ1fL9
https://forms.gle/Qef5BBvhVM4ZmmzCA
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met vriendelijke groeten,

Antoon Cornillie

KWB Sint-Baafs - Sint-Andries
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