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Ellen en Thomas Velzeboer – Leenders zijn op 22 maart de trotse ouders geworden
van hun tweede zoon Teun. Ellen, Thomas en grote broer Daan, van harte
gefeliciteerd! Wij wensen hen veel geluk samen.



28 Maart j.l. ging de harmonie op concours in Heerenveen. Zij vertrokken in alle
vroegte met de bus vanuit de Musis Sacrum Hal. Het optreden verliep erg goed;
zowel dirigent, leden als bestuur en toehoorders waren zeer tevreden. Na de lunch
in het centrum van Heerenveen was het wachten op de uitslag. Musis Sacrum kreeg
het advies om zich in de 3e divisie te laten plaatsen, een uitstekend resultaat. Al met
al was het een erg geslaagde dag!
In november gaat de harmonie opnieuw op concours, in Veldhoven. In de 3e divisie!



A.s. vrijdag 24 april is er een serenade i.v.m. een Koninklijke onderscheiding. We
verzamelen om 18.45 uur bij De Zwaan. Van daaruit gaan we met eigen vervoer naar
de gedecoreerde.



Ook dit jaar zullen de harmonie, slagwerkgroep en twirlgroep de Bakelse Koningsdag
op 26 april openen. Om 13.15 uur wordt iedereen verwacht in De Zwaan, van waaruit
we vertrekken naar het St.Wilbertsplein voor het hijsen van de vlag.



Op maandag 4 mei verleent de harmonie haar medewerking aan het opluisteren van
de Dodenherdenking in Bakel. (De gemeentelijke Dodenherdenking vindt elk jaar
plaats in Gemert. Daar verzorgt 1 van 7 muziekverenigingen uit de gemeente
Gemert-Bakel om toerbeurt het muzikaal gedeelte.)
In Bakel heeft het Gilde indertijd het initiatief genomen om ook hier 1x in de 5 jaar
aandacht te besteden aan de Dodenherdenking.
Om 19.00 uur is er eerst een mis in de St.Willibrorduskerk, die wij samen met La
Vivacité muzikaal opluisteren. Daarna vertrekken we samen naar het monument bij
de rotonde voor de 2 minuten stilte.



De opleidingsdag (voorheen het Limonadeconcert) komt dit jaar te vervallen. In
plaats daarvan zullen alle leden in opleiding én de blazers- en slagwerkklas zich op
donderdag 28 mei (blazers) en maandag 1 juni (slagwerkers) presenteren aan het
publiek. Samen met het grote orkest/slagwerkgroep studeren de kinderen vanaf +/19.00 uur enkele muziekstukken in, die zij vervolgens om 20.00 uur tijdens een
miniconcert ten gehore zullen brengen. Voor de harmonie- en slagwerkleden geldt
dus dat zij op deze avonden eerder verwacht worden voor de repetitie. De kinderen
zullen hier dan bij aansluiten. De convocatie volgt nog, maar noteer deze data alvast
in je agenda.



Op zaterdag 27 juni neemt de slagwerkgroep deel aan het Peeltoernooi in Meijel. Het
optreden staat gepland rond de klok van 11.00 uur (onder voorbehoud). Het zou
natuurlijk erg fijn zijn voor de slagwerkers als er veel Bakels publiek aanwezig is.



Al enige tijd staat het punt “ledenwerving” op de agenda. Inmiddels is er een
kerngroep geformeerd, van waaruit diverse activiteiten door verschillende
werkgroepen georganiseerd gaan worden. Hierbij kan gedacht worden aan het
maken van een flyer, een muzikaal circuit op de basisscholen en een
sport/oriëntatiedag (dans/twirl). Mocht je graag mee willen denken met één van de
werkgroepen, informeer dan bij één van de kerngroepleden. Voor de harmonie zijn
dit Nienke Tijdeman en Anne Koppens, het slagwerk neemt Peggy Teunis voor haar
rekening en voor Twirl en Showdance kun je bij Ellen Velzeboer - Leenders terecht.

Activiteiten komende tijd:
24 april
27 april
4 mei
28 mei
1 juni
20 juni
27 juni

Lintjesregenserenade 18.45 uur De Zwaan
Opening Koningsdag 13.15 uur De Zwaan
Dodenherdenking in Bakel (Harmonie)
Opleidingsavond Blazers
Opleidingsavond Slagwerk
Twirlwedstrijd Barneveld
Peeltoernooi (Slagwerkgroep)

