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  Dag,  de vakantie loopt alweer op zijn einde 

 

 

Vakantie; 

dat associëren we meestal met leuke gebeurtenissen en plannen… mooi weer, mekaar zien en 

ontmoeten, onverwachte plezante uitstapjes, misschien op reis, es doen waar je zin in hebt, 

verrassende verhalen… 

maar ook, waarom zou het anders zijn, ook in juli en augustus gebeuren onverwachte, lastige 

dingen. Tijdens de voorbije maanden hebben verschillende mensen van het koor afscheid 

moeten nemen van naasten.  

En dan is er Solied, die met een enkele oproep paraat staat om het afscheid-nemen ‘mooier’ te 

maken… dank, want het maakt een wereld van verschil… weten dat je verdriet mee gedragen 

wordt! 

 

In bijlage een overzichtje van de komende repetities van het nieuwe zangjaar. 

Let goed op, op vrijdag 28 september en vrijdag 12 oktober is er geen repetitie.  

Vrijdag 12 oktober gaat de Quiz tvv Valkenburg door… en dan kunnen jullie zeker jullie 

kennis eens testen! 

De repetitie van vrijdag 16 september gaat door in de Kerk van St-Andries. Daar repeteren we 

met de andere koren van de Emmaüsparochie, gezien er op zondag 18 september (om 10.30u) 

startviering is. 

Dit werkjaar zullen een aantal vieringen opgeluisterd worden met vrijwilligers uit alle koren 

bv. op Allerheiligen en op Nieuwjaar. Wie wil kan hierbij aansluiten. De concrete gegevens 

vind je in de kalender. 

We willen ook vermelden dat Solied als koor dit jaar niet deelneemt aan Levensloop, het 

eerste weekend van oktober. 

Vrijdag 16 november vindt een zangavond met Kris Gelaude plaats ipv de repetitie. Wie al 

iets langer bij Solied zingt, herinnert zich zo’n zangavond misschien nog, die ging door in de 

kerk van St-Baafs. We zoeken een aantal bereidwillige mensen om die avond te organiseren 

ism Greta Van Moortel, parochieassistente Emmaüs en zingend bij de alten. 

 

Maar eerst de eerste repetitie he, 

Die gaat door op vrijdag 31 augustus, 19.15u in Valkenburg.  

Nablijven is echter op vrijdag 7 september voorzien…. Maar St.-Andries heeft nog plaatsen 

waar er van gezelligheid en een glaasje te genieten valt natuurlijk. 

 

 

          Groet 


