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A.s. zaterdag 27 juni neemt de slagwerkgroep deel aan het Peeltoernooi in Meijel. Het optreden
staat gepland om 11.20 uur. Het zou natuurlijk erg fijn zijn voor de slagwerkers als er veel Bakels
publiek aanwezig is.



De afgelopen maand zijn er verschillende examens geweest. Kristie Thomassen deed openbaar
C-examen en slaagde met predikaat “lof” (9 gemiddeld). Maud de Visscher slaagde voor haar Bdiploma en ook Yente van Stiphout slaagde voor B met predikaat “goed” (8 gemiddeld).
Klaas van Eijk en Sjoerd Thomassen doen hun openbaar C- examen slagwerk op zaterdag 27 juni
in zaal D’n Eik in De Rips. Aanvang: 18.30 uur.
Kristie, Maud en Yente proficiat met deze mooie prestaties, Klaas en Sjoerd veel succes!!!



Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!!
Op donderdag 25 juni verzorgen enkele vrijwilligers vanuit het slagwerk en de harmonie een
muziekcircuit voor de groepen 3-4-5 van de Willibrordusschool. Tijdens dit circuit krijgen de
kinderen uitleg over de diverse mogelijkheden binnen de vereniging op muzikaal gebied. Na
afloop krijgt iedere leerling een flyer mee, en een aanmeldingsformulier voor de cursus “Spelen
met Muziek”, die in het najaar plaats zal vinden. Hierover volgt later meer info.



Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!!
Zondag 28 juni staat er een ledenwervingsdag op het programma. Deze dag wordt georganiseerd
door de werkgroep dans en twirl. Verschillende sportverenigingen zullen zich op een leuke
manier presenteren, met als doel nieuwe leden te mogen verwelkomen. Iedereen is van harte
welkom in Sporthal de Beek van 10.00 – 15.00 uur.



Johan Smeulders, dirigent van het harmonieorkest, studeert op zondag 5 juli af. Iedereen is
uitgenodigd om getuige te zijn van zijn Bachelor eindexamenconcert in theater de Schalm in
Veldhoven om 20.00 uur. Heel veel succes, Johan!



Op 12 juli staat het Zomerconcert gepland voor alle geledingen. Tijdens dit concert zullen onze
jubilarissen gehuldigd worden. I.v.m. het gelijktijdige Streetrockfestival zal het concert dit jaar
plaatsvinden bij/in de Musis Sacrum Hal. Uiteraard wordt er wel een zomers tintje aan gegeven.
Aanvang van het concert is 11.30 uur.
Na het zomerconcert kan iedereen gaan genieten van een mooie zomervakantie!



De Tractor Pulling vindt dit jaar alleen op zaterdag 22 augustus plaats, vrijwilligers kunnen zich
nu al opgeven bij Gary Karel: g.karel@kpnmail.nl



De slagwerkgroep organiseert op zaterdag 26 september een onderling voetbaltoernooi. Hieraan
doen alle slagwerkgroepen mee waarvan Peter Bergmans en John Klaus dirigent zijn (Lierop,
Lieshout, Hoogeloon, Langenboom, Vlierden, De Rips en Bakel). Het toernooi begint om 13.00
uur en na afloop is er een gezellige feestavond. Publiek is op deze dag van harte welkom, dus
noteer deze datum alvast!



Op 9 juni is “Suus” geboren! Suus is het derde kindje van Saskia Martens. Wij feliciteren Saskia,
Tom, Joep en Teun met hun dochter en zusje en wensen hen veel geluk toe!!!



Nog meer babynieuws… In december verwachten John Klaus en zijn vriendin Chantal hun eerste
kindje. John en Chantal, van harte gefeliciteerd!



In juli zal er i.v.m. de vakantie geen nieuwsbrief verschijnen.

Activiteiten komende tijd:
25 juni
27 juni
27 juni
28 juni
5 juli
12 juli
13 juli
22 aug
27 aug
28 aug
31 aug
1 sept
2 sept

Muziekcircuit voor groep 3-4-5 van de Willibrordusschool
Peeltoernooi (Slagwerkgroep)
Openbaar C-examen Klaas van Eijk en Sjoerd Thomassen
Ledenwervingsdag
Bachelor examen Johan Smeulders in Veldhoven
Zomerconcert met huldiging van de jubilarissen
Zomervakantie
Tractorpulling
1e repetitie harmonie
Inhalen Kindervakantieweek
1e repetitie slagwerkgroep
1e repetitie twirl
1e repetitie dans

