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Na een welverdiende zomervakantie zijn we inmiddels weer begonnen met de
repetities. Ook de eerste serenade en de afsluiting van de KVW zitten erop. Wij
hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een fijne vakantie, zodat we nu weer
met frisse energie van start kunnen gaan.



Na lang wachten heeft Pieter Nooijen dan toch echt zijn welverdiende glasplaatje in
ontvangst mogen nemen, ter ere van zijn benoeming tot vrijwilliger van het jaar
2014.



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.



Er zijn enkele wijzigingen in de activiteitenkalender. Het majoretteweekend is komen
te vervallen. Daarnaast wordt het onderling solistenconcours verplaatst naar een
nader te bepalen datum dit jaar, aangezien het bij nader inzien te snel gepland staat
na de vakantie en omdat de majorettes niet deel kunnen nemen. Dit i.v.m. de drukte
rondom de voorbereidingen voor het EK, begin oktober in Kroatië.



Binnenkort is het weer Bakel kermis! Naast onze openingsserenade nemen we ook
ieder jaar weer deel aan het kermisschieten op dinsdag (9 sept.). Dit is een erg leuk
jaarlijks terugkerend evenement, waaraan iedereen deel kan nemen. Het zou dan
ook heel mooi zijn als wij hier met een grote groep verschijnen. Dus neem een dag
vrij en kom meegenieten van dit gezellige evenement!
Tevens is er de mogelijkheid om, aansluitend aan de kerkdienst, ’s morgens deel te
nemen aan het ontbijt bij de Zwaan. Voor info en opgave kun je terecht bij Joke
Verberkt.



In de week van 22 t/m 27 september vindt de jaarlijkse donateursactie plaats.
Aangezien er geen nieuwe ideeën zijn gekomen ter vervanging van deze actie,
verzoeken wij iedereen bij dezen om zich wederom in te zetten om een leuk centje
binnen te halen voor onze vereniging.



Op zaterdag 27 september vindt in de Musis Sacrum Hal een generale 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! Verdere informatie volgt in de nieuwsbrief van september, maar wil je
onze majorettes meehelpen met hun voorbereiding, noteer 27 september dan alvast
in de agenda.



De organisatie van het GEA concertweekend van 21 t/m 23 november is in volle gang.
De komende tijd zal er meer informatie beschikbaar komen. Wel kan iedereen alvast
meehelpen om het evenement kenbaar te maken bij vrienden, familie en kennissen.
De entree voor de zaterdagavondavond is gratis. Voor vrijdagavond en zondag wordt
wel entree geheven. De entreeprijzen zijn om diverse redenen laag gehouden;
vrijdagavond € 5,00 inclusief 2 consumpties (toegang is beperkt tot 600 personen).
De prijs voor het concert met Jacques Vriens staat nog niet definitief vast maar zal
ook laag zijn gezien het feit dat dit een familieconcert is. Wij zijn voornemens om op
zondag 2 voorstellingen te draaien met 300 tot 500 bezoekers per voorstelling. In
totaal moeten voor het weekend dus zo’n 1500 kaarten worden verkocht. Alle hulp
hierbij is welkom. Rian Wouters draagt mede zorg voor de PR van het evenement.
Voor meer informatie over dit weekend kun je terecht bij Thijs Kampen.



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:









29-30 aug. Tractorpullingweekend
6 sept. Opening Bakel kermis
7 sept. Centrale training majorettes in Vleuten
9 sept. Kermisschieten
13 sept. Majorettewedstrijd in Nijkerk
19 sept. Zwemmen voor de jeugd t/m 15 jaar
22-27 sept. Donateursactie
27 sept. Generale repetitie majorettes voor het EK

