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Een nieuwsbrief van de BAK!
We leven als Boemeldonck in een speciale tijd die
gedomineerd wordt door het Corona virus. Als
BAK van Boemeldonck willen we graag het
Karnavalsfeest
organiseren
maar
de
gezondheid van Boemeldonck staat op de
eerste plaats. Om die reden hebben we helaas
moeten besluiten dat een groot aantal activiteiten
in het seizoen 2020-2021 niet door kan gaan. Om
met Boemeldonckers in contact te blijven houden
publiceren we vanaf heden met enige regelmaat
een nieuwsbrief.

zijn de eerste honderden vouchers al uitgereikt.
Deze actie loopt tot en met 31 december 2020.
Let op: op=op.
###
SBS3
In de afgelopen periode is er door een groep
vrijwilligers hard gewerkt bij SBS3. Zo is er
ondermeer een afdak achter de loods gemaakt en
kunnen de vele materialen van de BAK nog beter
beschermd opgeslagen worden. #Dank je wel
vrijwilligers van de woensdagochtend ploeg!

###
BAK 55 jaar
De BAK bestaat in 2021 55 jaar. Dat willen we
vieren…… met Boemeldonck. Als eerste initiatief
is het BAK-Monopolyspel geïntroduceerd.
Een spel dat uniek in de wereld is: het eerste
goedgekeurde officiële Monopoly spel. Geheel in
de stijl van Boemeldonck met prachtige
tekeningen van Boemeldonckers.
###
Vergaderingen
Wij zouden graag weer met medewerkers, clubs
en kapellen willen overleggen. Alleen laten de
huidige maatregelen het niet toe om dit op
traditionele wijze vorm te geven. Zodra het
mogelijk en verantwoord is, zal het BAK-bestuur
hier het initiatief in nemen.
###

In samenwerking met Jumbo Miegielsen
Prinsenbeek is een spaaractie opgezet. Inmiddels

Leuze 2021: We zien oe gère!
Contact info: sik@boemeldonck.nl

Blijf gezond!

BAK van Boemeldonck
Nieuwsbrief 14 november 2020
BAK-Vaan

introduceren en kun je ook weer lid worden van
de Club van 111. Binnenkort ontvang je hierover
meer informatie.

Onze
Hoftekenaar
Sander Vissers heeft
weer een prachtig BAKVaan ontworpen. Dit
BAK-Vaan
wordt
vanavond
onthuld.
Uiteraard
kunnen
Boemeldonckers
en
verzamelaars het vaan
verkrijgen en wel door
een bezoek te brengen
aan Bier & Borrels
(Groenstraat 16a). Voor
€ 5,- ben ook jij trotse
eigenaar
van
dit
prachtige vaan.

###
Vacatures gezelschap
Zoals bekend hebben we op dit moment de
volgende vacatures in het gezelschap: 2 leden
van de Raad van Elf, de Major Domus en Hofnar.
In de vergadering van december 2020 met de
senaat willen we de namen van mogelijke
kandidaten bespreken. Heb jij kandidaten? Geef
deze dan uiterlijk 12 december 2020 door aan de
Sik.
###
Welkom in de hofkapel
Wij heten Patrick Koijen van
harte welkom als nieuwe
sousafonist van onze hofkapel.

###

Geen BAK-Zitting maar wat dan?
De commissies BAK-Zittingen werkt aan een
uniek nog nooit in Boemeldonck vertoond digitaal
evenement. Wij kunnen alvast melden dat
volwassenen er slim aan doen om zaterdagavond
16 januari 2021 vrij te houden. Wat er gaat
gebeuren dat houden we nog even als verrassing
geheim.
###

De BAK heeft vaste en organisatie kosten
bijvoorbeeld voor een ‘alternatief’ programma.
We hebben inmiddels plannen ontwikkeld om ook
financieel dit seizoen goed door te komen. Dit
mede met inbreng van de sponsorcommissie. We
zullen sowieso dit jaar wederom de vriendenpin

Contact info: sik@boemeldonck.nl

BAK-Vlag ophangen
Wij steunen het initiatief van Boemeldonck.FM
van harte. Hang jij ook je BAK-Vlag van 11 t/m
14 november op? Heb je er nog geen? Ook de
BAK-Vlag is bij Bier & Borrels verkrijgbaar.
###

Centen van de BAK
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###

Tot slot
Wij blijven steeds op zoek naar verantwoorde
mogelijkheden wat er wel of niet kan, maar kijken
vooral vooruit naar 2022. Heb jij nog leuke ideeën
of heb je algemene tips? Deel deze dan a.j.b. met
ons.

Blijf gezond!

