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 Op woensdag 1 oktober vertrokken de majorettes dan eindelijk met de hele Nederlandse 
equipe naar het verre Kroatië voor het EK. Veel reizen, weinig vrije tijd en veel sporthal. Maar 
echt een super gezellig en ook heel succesvol EK was het gevolg. 
Op vrijdag de muziektest en opening, om zaterdag en zondag echt met de wedstrijden te 
beginnen. Zaterdag mochten Kim, Minke en Sanne hun show laten zien. Het ging geweldig en 
de meiden hebben er echt van genoten. Op zondag waren eerst de duo’s Minke & Tessa, 
Benthe & Fenne en Rowie & Dominique aan de beurt. Ook zij mochten heel tevreden zijn 
over hun optredens waar ze hard voor getraind hebben. Op zondag was ook de groep aan de 
beurt. Wauw, wat knalden zij van de vloer met hun show!  
Zondagavond alweer het einde van het mooie EK. Weer terug in de bus naar Nederland met 
een prachtige beker voor de groep: Brons!!! Daarnaast een paar mooie medailles voor de 4de 
plek van Minke & Tessa en de 6de plek van Sanne. 
Maandagavond een gezellige ontvangst bij Nobis na weer een super EK! 

 

 In 2014 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de omzetting van het majorettekorps 
in een twirl- en dansgroep. De naam van de geleding zal vanaf 1 januari 2015 formeel 
aangeduid worden als ‘Twirl & Showdance’. 
In onze uitingen zal geleidelijk de naam majorettes verdwijnen. Denk hierbij aan De Triangel, 
de website, briefpapier, berichtgevingen in De Korhoen enz. 
 

 Afgelopen donderdag heeft de harmonie een eerste repetitie gehad samen met Jacques 
Vriens. Dit was een groot succes! Voor de mensen die nog niet zo’n beeld hadden van wat er 
komen gaat, zijn de puzzelstukjes nu op z’n plek gevallen.  
Ook de slagwerkgroep en de twirl- en showdancegroep zullen binnenkort gaan repeteren 
met Jacques. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de laatste voorbereidingen te 
treffen. Wij vragen dan ook aan iedereen om zich in deze laatste weken extra in te zetten, 
zodat we op 23 november twee schitterende familievoorstellingen zullen neerzetten. 
Vergeet niet om veel reclame te maken voor ‘Lampkapje en De Wolf’. 

 

 Op 15 nov. vindt de gezamenlijke repetitie plaats voor ‘Lampkapje en De Wolf’ op 23 nov. 
Na afloop vieren we onze jaarlijkse bindingsdag. Dit belooft een supergezellige middag te 
worden. Geef je daarom nu alvast op via het verenigingsbureau, zodat je niks hoeft te 
missen! 

 

 Op 16 nov. brengt de Sint zijn jaarlijkse bezoek aan Bakel. Ook Musis Sacrum zal weer acte de 
presence geven, dus noteer deze datum alvast in je agenda. 

 

 Tijdens de jaarlijkse kerstmarkt op 14 december zal het Muziekhofke weer opengesteld 
worden voor bezoekers. Het is de bedoeling dat er gedurende deze dag enkele leden 
aanwezig zijn om de gasten te ontvangen. Vind je het leuk om dit een paar uurtjes te doen, 
geef je dan op bij één van de bestuursleden. 

 



 Een verzoek aan de harmonieleden om de zogenaamde “spuuglapjes” te blijven gebruiken! 
Dit i.v.m. het behoud van onze vloer én bovenal uit hygiënisch oogpunt een must!! 
Na afloop van de repetitie/training (van alle geledingen) is het de bedoeling dat er geswifferd 
wordt. Neem hier je verantwoordelijkheid in. 
 

 Vanaf 1 januari 2015 zal Musis Sacrum voor het betalen van contributie en lesgeld geen 
gebruik meer maken van incasso. 
Bij de introductie van IBAN is ook de wijze van incasseren (de zgn. SEPA-incasso) sterk 
gewijzigd en helaas ook veel arbeidsintensiever geworden. 
Om de hoeveelheid werk te verminderen en vooral ook de administratie eenvoudiger te 
maken, ontvangen de leden vanaf 2015 elk jaar rond 1 maart een jaarfactuur, waarin wordt 
gevraagd de te betalen jaarcontributie (en evt. lesgeld) zelf over te maken. Wat niet 
verandert is dat bij een wijziging of beëindiging van het lidmaatschap de contributie en 
lesgeld zal worden gerestitueerd vanaf de eerstvolgende maand volgend op de wijziging of 
beëindiging. Voor vragen kan contact worden gezocht met de penningmeester. 

  

 De donateursactie heeft dit jaar een prachtig bedrag van € 1.506,50 opgeleverd. Dat is veruit 
het hoogste resultaat ooit. 
Alle collectanten en degenen die op andere wijze hun bijdrage aan de actie hebben geleverd 
worden hartelijk bedankt voor hun inspanningen. 

 

 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: 
 

26 okt. Majorettewedstrijd in Leiden  
15 nov. Repetitie met Jacques Vriens 10.00 - 14.00 uur  
15 nov. Bindingsevenement aansluitend aan de repetitie   
16 nov. Intocht St.Nicolaas    
21 nov. GEA concertweekend: Luchtmachtkapel    
22 nov. GEA concertweekend: Generale Lampkapje / Blaaskapellenfestival 
23 nov. GEA concertweekend: Lampkapje en de wolf   

 
 
 
  
  
 


