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 Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!! 
Inmiddels is de buitenschoolse dansgroep begonnen op Kindcentrum De Bakelaar. Het is heel 
succesvol, er hebben zich al 9 nieuwe leden aangemeld. De kinderen zijn heel enthousiast. 
Tijdens de sinterklaasintocht verzorgen zij tevens hun eerste optreden! 

 

 Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!! 
Ook de cursus “Spelen met Muziek” is in volle gang. Maar liefst 19 kinderen krijgen iedere 
week les van Karen van den Broek. Zij leren op een speelse manier allerlei grondbeginselen 
van het muzikaal bezig zijn. Naast blokfluiten wordt er gewerkt aan ritmespel door middel 
van bijvoorbeeld klankstaven en dans. Ook de special guests zijn heel populair! 
 

 Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!! 
De werkgroep ”ledenwerving” is inmiddels weer aan de slag gegaan. Er is een verdeling 
gemaakt in drie subgroepen; 
- Behoud jeugdleden (o.l.v. Inge Reijnders en Judith Tielemans) 
- Werving jeugdleden (o.l.v. Peggy Teunis en Nienke Tijdeman) 
- Werving volwassenen (o.l.v. Gary Karel en Rianne van den Boom) 
Er liggen diverse ideeën voor activiteiten, waar deze mensen mee aan de slag gaan. Maar dat 
kunnen ze niet alleen! Wil je graag meedenken in één van deze werkgroepen, geef dit dan 
aan bij bovenstaande personen. Daarnaast zullen zij ook zelf op zoek gaan naar 
“meedenkers”. 
 

 Begin oktober reisden Minke Coort en Tessa Pekx met hun coach en supporters af naar Italië 
voor hun deelname aan het EK Twirl. Op zaterdag heeft Minke haar solo mogen laten zien. 
Op zondag was het duo aan de beurt. De optredens begonnen goed. Later wat probleempjes 
met attributen en batons. Wat kan een tafel wiebelen op een gladde houten vloer!  
Helaas vielen ze niet in de prijzen, maar desondanks kijken zij terug op een hele mooie 
nieuwe ervaring. Proficiat met jullie optredens! 
De meiden gaan nu weer hard aan het werk om met spetterende shows te komen in het 
nieuwe seizoen.  
Iedereen bedankt voor de leuke reacties en succeswensen!! 

  

 Afgelopen zaterdag gaf de harmonie een try-out concert in het Cultuur Centrum in Deurne, 
ter voorbereiding op het concours eind november.  
Zij speelden in het voorprogramma van orkest Orventus, een projectorkest wat op hoog 
niveau verschillende Latijns-Amerikaanse werken ten gehore bracht.  
Het was een sfeervol concert, en tevens een goede voorbereiding op de weg naar het 
concours in Veldhoven. 
Aansluitend op deze voorbereiding neemt de harmonie op zondag 1 november deel aan het 
pre-concoursfestival in Knegsel. Aanvang 14.00 uur. 
Zowel in Knegsel als in Veldhoven is Bakels publiek van harte welkom! 
 

 Ook dit jaar verzorgt Musis Sacrum haar medewerking aan de intocht van Sinterklaas op 15 
november aanstaande. Noteer deze datum alvast! 
 

 Op 21 november verzorgt onze jeugdslagwerkgroep BOTS, onder leiding van John Klaus, een 
optreden in ’t Huis Vlierden. Het gaat om een uitwisselingsconcert tussen de 
slagwerkgroepen van Fanfare Wilhelmina Vlierden en Slagwerkgroep Dynamic uit 
Langenboom. Sinds kort repeteren de BOTS-slagwerkers samen met STIX uit Vlierden. 



Vandaar dat zij deelnemen aan dit concert. Om 19.30 uur wordt de avond geopend door 
BOTS en STIX. 

 

 Vanuit diverse kanten kwamen er complimenten binnen voor de optredens van de harmonie 
tijdens de Veteranendag en in het Caratpaviljoen. Het was een druk weekend, dan is het fijn 
om te horen dat het publiek genoten heeft van onze optredens. 
 

 De werkgroep “tentoonstellingsruimte Muziekhofke” is op zoek naar iemand die handig is op 
de computer met digitale fotobewerking. Het idee is om in de vitrinekasten fotocollages 
voorzien van tekst te hangen, die op z’n tijd makkelijk vervangen of aangepast kunnen 
worden. Voel je je geroepen? Neem dan contact op met Rianne van den Boom. 
 

 Er zijn heel wat reacties binnen gekomen op de oproep onder lezers van de nieuwsbrief. 
Hartelijk dank hiervoor! Het is voor de “redactie” fijn om te merken dat de nieuwsbrief goed 
gelezen èn gewaardeerd wordt. Mocht je nog niet gereageerd hebben, dan kan dit alsnog via 
een mail naar het verenigingsbureau. 
 

Activiteiten komende tijd:  
 
1 nov  Pre-concoursfestival Knegsel optreden 14.00 uur (harmonie) 
15 nov  Intocht St. Nicolaas 
21 nov  Uitwisselingsconcert in Vlierden (B.O.T.S.) 
28 nov  Concours in “de Schalm” in Veldhoven optreden 10.00 uur o.v.b. (harmonie) 
17 dec  Kerstconcert Jan de Witkliniek  
31 dec  Oliebollenactie 
 
Let op: 
Op de site van Musis Sacrum staat de jaarkalender voor 2016 (onder voorbehoud).  
Altijd handig om ook deze data alvast te noteren! 

 
 
 


