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 Tijdens de kennismakingsles voor de dansgroep zijn er enkele meiden komen kijken. Na de zomervakantie gaan 
we starten met deze jonge meiden tussen de 4 en 8 jaar om lekker te dansen.  

         De grotere meiden zijn al gestart en zullen tijdens het pleinconcert hun eerste dans laten zien.  
         Op 10 juli zal Ellen workshops verzorgen tijdens de afsluitende activiteitendag op de  
         St. Willibrordusschool om de dansgroep verder te promoten.  
         We hopen dat er nog veel meer kinderen in alle leeftijden bij komen die lekker willen dansen.  
 

 Voor het EK zijn de majorettes druk bezig met de voorbereidingen. Zaterdag 21 juni hebben we de eerste 
wedstrijd gehad waar we van de bondscoach tips kregen om alle shows verder te verbeteren.  
Ondertussen zijn alle deelnemers en hun ouders hard aan het werk om geld in te zamelen. Heel Bakel is 
doorgewandeld om alle lege flessen te verzamelen. Wandelen, Sjouwen en sorteren, iedereen heeft hard 
gewerkt.  
Vervolgens hebben we op de markt spelletjes laten doen en lekkers verkocht. Ondertussen hebben de meiden 
gedanst samen met potentiële nieuwe leden. Afgelopen week hebben we meer dan 100 auto's voorbij zien 
komen die allemaal schoon weer weg reden. Een kopje koffie voor de wachtenden en teamwork om alle auto's 
zo snel mogelijk te wassen. Het leverde een leuke dag en een mooi bedrag op. Al met al hebben we al een 
aardig sponsorbedrag bij elkaar en nog wel het allerbelangrijkste; het team groeit steeds meer naar elkaar toe 
wat de lessen en hopelijk de wedstrijdresultaten zeker ten goede komt! 
 

 Jantine Vereijken is afgelopen weekend geslaagd voor haar docentenopleiding twirl/majorette die ze het 
afgelopen jaar in Katwijk heeft gevolgd. Gefeliciteerd Jantine! 
 

 Deze week wordt de blazers- en slagwerkklas van groep 6 van de Willibrordusschool afgesloten voor dit 
schooljaar. John Klaus en Adrie Verhoeven hebben op leuke wijze geprobeerd de kinderen te enthousiasmeren 
voor een muziekopleiding bij Musis Sacrum. Daarnaast hebben o.a. Ben Nooijen, Bennie Vereijken en Yvonne 
Goossens de nodige vrije tijd gestoken in het begeleiden van de kinderen en het instrueren van het 
instrumentgebruik. Een bedankje voor deze mensen is dan ook zeker op z’n plaats! 
Verschillende leerlingen hebben afgelopen zondag deelgenomen aan het limonadeconcert, en dit was een erg 
leuke, geslaagde dag.  

  

 De jaarlijkse bindingsdag is verzet naar een nader te bepalen datum in oktober. Dit i.v.m. een andere invulling 
die het bestuur hieraan wil geven.  
 

 Na overleg met de uniformcommissie is besloten dat de dames de keuze hebben om of 
een choker of een stropdas te dragen. Het is de bedoeling dat alle dames één van de 
twee in hun bezit hebben. Dus als je graag een stropdas wilt, dan lever je de choker in. 
Wil je gebruik maken van deze ruiling, dan kun je hiervoor terecht bij Franca. 
Aangezien er nogal wat misverstanden zijn ontstaan over de manier waarop de choker 
gedragen dient te worden is een foto bijgevoegd. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

 Op 6 juli vindt ons jaarlijkse pleinconcert plaats. We hopen dit jaar op mooi weer, 
zodat we ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van het plein bij de kerk. Nadien 
begint de zomervakantie en wij wensen iedereen alvast een hele mooie, warme en gezellige zomer toe! 
 

 In juli zal er geen nieuwsbrief verschijnen i.v.m. de vakantie. Maar mocht je ooit items hebben, schroom dan 
niet om deze door te sturen naar één van de bestuursleden of rechtstreeks naar Judith (tielemans@kpnmail.nl) 

 
 
Activiteiten komende tijd:  
 Zo. 6 juli: Pleinconcert  

 Do. 21 aug: 1
e
 repetitie harmonie 

 Vr. 22 aug: Inhalen KVW 

 Ma. 25 aug: 1
e
 repetitie slagwerkgroep 

 Di. 26 aug: 1
e
 repetitie majorettes 

 Wo. 27 aug: 1
e
 repetitie showgroep 

 Do. 28 aug. 1
e
 repetitie opleidingsorkest 

 Vr. 29 aug: KaBakel 1300 (Tractorpulling tent) 

 Za. 30 aug: Tractorpulling 

 Vr. 29 aug: Majoretteweekend 


