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 De jaarlijkse donateursactie is verzet naar de week van 22 t/m 27 sept. 
Dit in verband met de acties die de majorettes op dit moment houden om geld op te halen voor hun 
deelname aan het EK. 
Aangezien de jaarvergadering geen ideeën heeft opgeleverd voor alternatieve (donateurs)activiteiten gaat 
de collecte gewoon door. Dus noteer bovenstaande datum alvast in je agenda. 

 

 Voor alle uniformzaken is Franca van de Laar het aanspreekpunt. 
 

 Op maandag 26 mei a.s. treedt harmonielid Willem van den Boom in het huwelijk met zijn partner Karin. 
Willem vertrekt eind juli voor een vierjarige studie naar de Verenigde Staten. 
Wij wensen Willem en Karin een hele mooie trouwdag en heel veel geluk in de V.S. 

 

 Op zaterdag 14 juni houden de majorettes een autowasactie bij het Texaco-tankstation in Bakel. Voor een 
klein bedrag kun je hier je auto laten wassen. 
Het opgehaalde geld komt ten goede aan hun EK-reis naar Kroatië later dit jaar.  

  

 Op zondag 22 juni vindt het jaarlijkse limonadeconcert plaats. Hieraan zal de gehele opleiding en de 
blazersklas deelnemen. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang. Noteer deze datum alvast, 
want we hopen op een groot publiek tijdens het afsluitende concert dat om 14.00 uur begint in de Musis 
Sacrum Hal. 

 

 Veroorzaak je tijdens je activiteiten voor Musis Sacrum (per ongeluk) schade? 
Aan je eigen spullen, aan andermans eigendommen, aan personen (letselschade), of een andere vorm van 
schade? Meld dat dan dezelfde dag bij één van de bestuursleden, zodat direct beoordeeld kan worden hoe 
de schade verder moet worden afgehandeld. 
Verzekeringen dekken de eventuele schade niet als de schademelding niet tijdig wordt ingediend. Vandaar 
deze oproep om schades direct te melden.  

 

 Het gaat goed met de voorbereidingen van het concert met Jacques Vriens, op 23 november. 
Nog even in het kort: Jacques Vriens gaat zijn eigen sprookje, Lampkapje en de Wolf, vertellen en acteren. 
Dat ondersteunen wij met muziek en dans, zodat het een mooie theatervoorstelling wordt. 
(Google “kindertemmer” voor meer informatie. De voorstelling in deze link was de inspiratiebron). 
We zijn druk bezig een pakkende naam voor het concert te bedenken. Wordt het 'Lampkapje en de Wolf' 
naar de titel van het verhaal dat Jacques gaat vertellen, of moeten we dat nog even geheim houden en een 
andere titel bedenken? Suggesties, ideeën zijn welkom. 
De te spelen muziek en de dansen zijn ook allemaal besproken, en er kan dus gerepeteerd gaan worden. 
Het is de bedoeling dat de basisschoolkinderen betrokken worden. 
Omdat Jacques graag zoveel mogelijk lampenkappen in het decor wil, moeten we lampenkappen 
verzamelen. Honderden! Liefst gratis, zodat alle kinderen een supermooie lampenkap kunnen ontwerpen 
voor Lampkapje. Jacques zal op het concert de mooiste uitkiezen en de ontwerper belonen. Dus iedereen 
mee verzamelen! 
Voor meer informatie over dit project kun je terecht bij Karen van den Broek. 

 
Activiteiten komende tijd: 

 Za. 14 juni: Autowasdag door de majorettes bij Texaco Bakel 

 Za. 21 juni: Majorettewedstrijd in Barneveld 

 Zo. 22 juni: Limonadeconcert 

 Zo. 6 juli: Pleinconcert 


