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Nieuwsbrief nr.: 5              September 2014 

 
 
 

 Per abuis zijn wij vergeten te melden dat op 31 juli j.l. Fien geboren is, dochter en zusje van 
Inge, Geert en Juup Reijnders-Litjens! Bij deze alsnog van harte gefeliciteerd en veel geluk 
samen.  
 

  Onze majorette-instructrice Ellen Velzeboer-Leenders is zwanger. In maart wordt haar 
tweede kindje verwacht. Proficiat Ellen, Thomas en Daan! 

 

 Wij zijn op zoek naar enkele handige naaisters die nieuwe schortjes willen maken voor onze 
vrijwilligers bij Tractor Pulling. Informatie en aanmelding hiervoor bij Gary Karel. 

 

 Deze week is onze jaarlijkse donateursactie. Ben je nog niet rond geweest met de 
collectebus, doe dit dan alsnog zodat de kas van Musis Sacrum weer een beetje gespekt 
wordt. Alvast bedankt voor jullie medewerking!  

 

 Op zaterdag 27 september van 19.45 - ± 21.00 uur vindt in sporthal De Beek een generale 
“uitzwaai”-repetitie plaats voor de majorettes die naar het EK in Kroatië gaan. Het zou leuk 
zijn als er tijdens deze repetitie zoveel mogelijk publiek is, zodat de dames al wat ervaring 
opdoen met de druk die dit met zich meebrengt. En vooral eigen publiek is dan een hele 
goede oefening!  

 

 Op woensdag 1 oktober 2014 vertrekken twaalf majorettes samen met hun begeleiding en 
een aantal supporters per bus naar Slavonski Grad in Kroatië, als onderdeel van een grote 
Nederlandse equipe. Vanwege de door hen behaalde resultaten zijn zij op landelijk niveau 
geselecteerd en uitgenodigd om, onder leiding van hun instructrices Ellen Leenders en 
Jantine Vereijken, deel te nemen aan de Europese Kampioenschappen majorette. Wij 
wensen de dames heel veel succes, maar vooral veel plezier in Kroatië! 

 

 Herhaalde oproep: 
De houten vloer in het Muziekhofke heeft een grondige onderhoudsbeurt nodig. Hij moet 
geschuurd worden en opnieuw in de olie worden gezet. Dit staat gepland in de 
herfstvakantie. Het bestuur zoekt enkele vrijwilligers (met enige kennis van zaken) om 
hiermee aan de slag te gaan. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Ron Cornelissen. 
 

 Op zondagmiddag 19 oktober vindt het jubilarissenconcert plaats. Aanvangstijd is 13.30 uur. 
Er zijn dit jaar een achttal jubilarissen die in het zonnetje gezet gaan worden.  
 

  I.v.m. het Jacques Vriensconcert staat er een extra repetitie gepland; op zaterdag 15 
november om 10.00 uur. Aansluitend aan de repetitie van 15 november zal het jaarlijkse 
bindingsevenement plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt nog, maar noteer 
bovenstaande data alvast in de agenda. 

 

  De extra repetitie van 24 oktober gaat wegens omstandigheden niet door. In plaats hiervan 
bezoekt Jacques Vriens de afzonderlijke repetities van alle geledingen om samen het één en 
ander voor te bereiden. 

 

 In het weekend van 21, 22 en 23 november is het concertweekend wat wij samen met Bakel 
1300 organiseren met 3 dagen muziek in “De Beek”. 
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Als medeorganisator zullen we dat weekend “handjes” leveren voor allerlei werkzaamheden 
wat varieert van catering, garderobe, toiletten, creatieve zaken en hand- en spandiensten. De 
komende maand zullen we daar de personele bezetting voor gaan zoeken. We rekenen op 
jullie medewerking! Bij vragen kun je terecht bij Thijs Kampen of Rianne van den Boom. 
 

 Zoals bekend bij jullie gaan we op zondag 23 november 2x een familievoorstelling verzorgen 
samen met Jacques Vriens. Hij is kinderboekenschrijver, maar daarnaast ook vaak te vinden 
op het toneel. Alle geledingen van Musis Sacrum zullen bij deze voorstelling betrokken 
worden. Ook vanuit de PR (het reclamestukje) wordt op jullie gerekend. 
Het zou fijn zijn als jullie binnen je eigen netwerk (kennissen, familie, vrienden enz.) d.m.v. 
het versturen van bijgevoegde poster ook daar bekendheid gaan geven aan deze geweldige 
activiteit! 
In de eerste plaats is het daarvoor handig alvast een beetje te weten hoe het verhaal gaat. 
Onderstaand even een kort stukje over de voorstelling.  

Jacques Vriens vertelt én speelt het verhaal van de 
beeldschone prinses Bella in ‘Lampkapje & De Wolf’. 
Een familievoorstelling met gevarieerde muziek van 
Harmonie Musis Sacrum Bakel. 

Prinses Bella doet er alles aan om de mooiste van het 
hele land te worden. Op een dag vertelt haar vader dat 
ze moet trouwen. Maar prinses Bella vindt zichzelf veel 
te mooi om te trouwen en laat alle mannen die 
langskomen opsluiten in de kelder. 

Een heks besluit haar een lesje te leren. Ze geeft Bella een toverdrankje om nóg mooier te worden, 
maar in plaats daarvan wordt ze zo lelijk als de nacht. Vol schaamte verbergt Bella haar gezicht onder 
een lampenkap. 

Kom kijken naar de muzikale theatervoorstelling  ‘Lampkapje & De Wolf’, en ontdek of Bella ooit 
weer zo mooi zal worden als  vroeger.... 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vind je de poster van de voorstelling. Deze zal op korte 
termijn op zoveel mogelijk plaatsen (scholen, bibliotheken, muziekscholen enz.)  in de 
omgeving te vinden zijn. Het streven is namelijk om 2x voor een volle zaal van 500 personen 
te kunnen optreden. Mocht er hulp van jullie verwacht worden voor de verspreiding van de 
poster dan zal je hiervoor benaderd worden. 
Heb je nog vragen, of wil je je hulp aanbieden op het gebied van PR laat dit dan weten bij 
Rian Wouters. (rian001@kpnmail.nl) 

 

 Heb je leuke nieuwtjes vanuit je geleding of wil je graag een evenement aankondigen, zodat 
iedereen vanuit de vereniging op de hoogte is, schroom dan niet om gebruik te maken van 
de nieuwsbrief. Op deze manier bereiken we alle leden! 
Dus heb je iets te melden, geef dan even een seintje aan één van de bestuursleden, dan 
nemen wij het op in de eerstvolgende nieuwsbrief. 
 
 

Activiteiten komende tijd: 
 

 22-27 sept. Donateursactie 

 27 sept. Generale repetitie majorettes voor het EK 

 3-4-5 okt. EK Majorettes in Kroatië 

 19 okt. Jubilarissenconcert Aanvang 13.30 uur 

 26 okt. Majorettewedstrijd in Leiden 


