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Helaas zit de zomervakantie er weer bijna op. Wij hopen dat iedereen volop heeft mogen
genieten van een leuke vakantie, mooi weer en een welverdiende rust.
A.s. donderdag begint de harmonie met haar 1e repetitie, waarna de slagwerkers en de twirl- en
dansgroep volgende week weer aan de slag mogen.
We hebben weer heel wat activiteiten op onze kalender staan, dus houd deze goed in de gaten
(zie hieronder voor de activiteiten van de eerstkomende maanden).



Zoals ieder jaar halen we ook dit jaar alle Bakelse kinderen in tijdens de afsluiting van de
Kindervakantieweek. Zorg allemaal dat je op tijd aanwezig bent. We verzamelen om 18.30 uur bij
café De Zwaan.



Op 5 september wordt de kermis geopend, in tegenstelling tot andere jaren is de aanvang van de
opening ’s middags.
Wij verzamelen bij café De Zwaan, vanwaar we om 15.15 uur naar de Willibrordusschool gaan en
vandaaruit om 15.30 uur optrekken naar het centrum. Samen met een aantal andere Bakelse
muziekgezelschappen belooft de opening dit jaar een mooi spektakel te worden.
Na afloop van de officiële opening volgt een tocht langs alle Bakelse cafés. De muziekgroepen
rouleren hierbij zodat in ieder café wat te beleven valt. Ook Musis Sacrum doet hieraan mee.
Houd er even rekening mee dat consumpties tijdens de kroegentocht voor eigen rekening zijn.



In de week van 14 september vindt onze jaarlijkse donateursactie plaats. Jammer genoeg niet
ieders favoriete bezigheid, maar het levert wel altijd een erg mooie bijdrage voor onze clubkas
op. Wij hopen dan ook dat iedereen zich ook dit jaar inzet voor deze waardevolle actie.



Dinsdag 15 september start er een nieuwe dansgroep vanuit Infinity op de Willibrordusschool.
Deze groep is bedoeld voor alle kinderen van 4-10 jaar en de lessen zullen verzorgd worden door
Coriene van Lierop. De lestijd is van 15.00-15.45 uur. Kinderen die normaal gesproken op de BSO
zitten op dinsdagmiddag kunnen ook aansluiten. De dansgroep hoopt op veel nieuwe leden.



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. Bakelse supporters zijn natuurlijk zeer welkom
tijdens dit vriendschappelijke toernooi.



Zondag 27 september verzorgt de harmonie samen met mannenkoor Lambardi het Caratconcert
in de Warande in Helmond. Frans Martens is lid van Lambardi en heeft deze samenwerking tot
stand gebracht. Het belooft een erg mooi concert te worden in een sfeervolle omgeving.
Iedereen is van harte welkom om naar dit gratis concert te komen luisteren, dus zet 27
september alvast in de agenda.

Activiteiten komende tijd:
27 aug
28 aug
31 aug
1 sept
2 sept
5 sep
6 sep
8 sep
14 t/m 20 sep
25 sep
26 sep
26 sep
27 sep
3 okt
3 okt
2,3,4 okt
17 okt
18 okt

1e repetitie harmonie 19.30 uur
Inhalen Kindervakantieweek
1e repetitie slagwerkgroep
1e repetitie twirl
1e repetitie dans
Opening Bakel kermis 16.00 uur
Bondstraining Vleuten (twirl)
Kermisschieten
Donateursactie
Zwemmen (jeugd t/m 15 jaar)
Opluisteren Veteranendag Gemert (harmonie)
Voetbaltoernooi (slagwerkgroep)
Caratconcert Helmond i.s.m. mannenkoor Lambardi (harmonie)
Repetitiedag (harmonie)
Bindingsevenement
EK majorettes Italië
Try-out concert i.s.m. Orkest Orventus (harmonie)
Bondswedstrijd Waalwijk (twirl)

