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 Afgelopen zaterdag heeft de harmonie het jaar passend afgesloten met het kerstconcert in de kerk. Het 
was een mooi en sfeervol concert, en ook dit jaar weer drukbezocht. Na afloop vond er een informeel 
samenzijn voor leden en bezoekers plaats bij De Gouden Leeuw. Dit was een erg gezellige afsluiting. 
Het kerstgebeuren werd dit jaar georganiseerd door een comité dat er hard aan heeft 
gewerkt dit evenement te doen slagen. Karin van Lierop en Reggie Vermulst; bedankt voor dit mooie 
initiatief!  
 
 

 Ook dit jaar worden er op 31 december weer oliebollen gebakken en verkocht in de kraam aan het 
St.Wilbertsplein. Dus kom allemaal lekker meesmullen van deze overheerlijke bollen! 
Op speciaal verzoek van de dames van de “oliebollendeegdraaigroep”: 
Zij zouden het erg leuk vinden als leden hen even gezelschap komen houden tijdens het deegdraaien in 
het Muziekhofke. Dus heb je op 31 dec. niks te doen; vanaf 5.30u staat de koffie klaar! 
 

 Omdat op dit moment het ledenaantal van het opleidingsorkest van de Harmonie laag is, is in overleg met 
Saskia, Johan en het bestuur besloten het opleidingsorkest voorlopig te stoppen. Met de leerlingen die bij 
het opleidingsorkest zitten is overlegd en zij zullen blijvend doorstromen naar het Harmonieorkest. Dit zal 
inhouden dat de overige leden in opleiding nu langer in het “Pieporkest” blijven spelen o.l.v. Marit. 
 

 Wij feliciteren Saskia Martens met haar zwangerschap. In juni 2015 verwachten zij en Tom hun derde 
kindje! Proficiat samen. 

 

 Komend jaar heeft Musis Sacrum weer een aantal kienbeurten gekregen. Tijdens deze kienbeurt gaat een 
afgevaardigde van het bestuur mee helpen met de organisatie van het kienen. Het is de bedoeling dat het 
bestuurslid ook een lid van de vereniging meeneemt om mee te kienen en wat hand- en spandiensten te 
verlenen (spullen klaarzetten en mee opruimen na afloop). Vind je het leuk om een keer mee te gaan 
tijdens zo’n avond, meld je dan aan bij één van de bestuursleden zodat we je in kunnen delen.  

 

 Voor alle leden die behoefte hebben aan gehoorbescherming tijdens de repetitie en/of optredens, 
bestaat nu de mogelijkheid om op eigen initiatief oordopjes aan te schaffen en hiervan de helft, tot een 
maximum van €50,00, te declareren bij Musis Sacrum. Deze declaratie inclusief (een kopie) van een op 
naam gestelde aankoopbon kun je tot uiterlijk 31 maart 2015 indienen bij Frank Joosten.  

 

 Rest ons iedereen een hele fijne kerst en een geweldig muzikaal 2015 te wensen! 
 

 Aanvulling:  

Het kerstconcert had niet plaats kunnen vinden zonder Saskia Martens, Marit Tijdeman, Inge Litjens en 

Sophie de Ruijter die ook in de organisatie zaten. Ook zij worden bedankt, en uiteraard alle anderen die 

een bijdrage leverden aan deze mooie avond. 

 

 

Activiteiten komende tijd: 
 
31 dec.  Oliebollenactie 
16 febr. Deelname carnavalsoptocht 


