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Dag allemaal,  

  

Jahoor, het eind van het zangjaar is in zicht…!   

Dan kan iedereen een pauze van een tweetal maanden nemen.  

Als we even terugkijken, mogen we  best content zijn!  

Het lente-optreden in Engelendale, de Paasviering in de Kerk, al enkele nieuwe liedjes in de 

mond genomen zingen op de Bloedprocessie,en niet te vergeten de Benefietavond met Troel, 

… Plezant en deugddoend toch, met velen voor velen te kunnen zingen!   

  

Wie mee was op weekend in Beauvoorde, weet dat dit de moeite waard is geweest!  

Tijd om samen te zijn, lachen, praten, zingen, mekaar beter leren kennen, ontspannen, fietsen, 

wandelen, eten en drinken, kaarten, kubben…genieten!  

In 2020 bestaat Solied 50 jaar… en dan gaan we weer op stap! We proberen de datum ruim op 

tijd bekend te maken, zodat we met velen kunnen zijn!  

  

Dat zijn plannen voor later, eerst juni 2018: we 

hebben nog enkel activiteiten voor de boeg.  

Ook juni heeft een derde zondag, nl op 17 juni… met een glaasje en babbeltje achteraf.  

Op 20 juni zingen we in de Kerk van Christus Koning de kerkasielwake, die start om 20 uur.   

We zingen in om 19.30u.  

Op vrijdag 22 juni sluiten we het jaar af, met een korte repetitie. Na het zingen is er tijd voor 

een aperitiefje en smullen van verschillende pasta’s, voor elk wat gepast dus! Voor deze 

avond schrijf je je in via volgende link  

  

Ik schrijf me in voor het Feest van Solied op 22 juni 2018. 
 

doe het voor 15 juni. Betalen kan je cash in de komende repetities, of via overschrijving.  

  

Kan je de vakantie beter afsluiten dan met een ‘avondje’ zingen?! Juist, daarom is de eerste 

repetitie voor het volgende ‘werkjaar’ gepland op vrijdag 31 augustus!   

  

Tot zings!    Grt, els  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://goo.gl/forms/7Wt2vmfYvIdnfARX2


PS:  plezant weetje:… vorige maandag is ons eerst ‘klein’-kindje Fé geboren  


