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NIEUWSBRIEF  MUSIS SACRUM BAKEL 

WWW.MUSISSACRUMBAKEL.NL INFO@MUSISSACRUMBAKEL.NL FACEBOOK.COM/MUSISSACRUMBAKEL 

 8 Mei Caratconcert Harmonie 

Op 8 mei om 14.00 uur zal de harmonie optreden in het Caratpaviljoen in Helmond. Convocatie volgt. 

 

 22 Mei Rondgang O&U 125 jaar Beek en Donk 

Harmonie O&U uit Beek en Donk bestaat dit jaar 125 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum 

organiseren zij een rondgang door Beek en Donk met vele muziekgezelschappen. De slagwerkgroep 

en de harmonie zullen hieraan deelnemen. Er zal een rondwandeling van ongeveer 45 minuten 

gemaakt worden en daarna zullen enkele gezamenlijke nummers gespeeld worden. Daarna is er een 

gezellig samenzijn in de feesttent. 

Wij zullen rond 12.00 uur verwacht worden en het officiele programma verwacht men rond 14.30 uur 

afgerond te hebben. Let op: er volgt een convocatie met definitieve tijden. 

 

 28 Mei De Slag van Bakel 

  Op zaterdag 28 mei zal voor de eerste keer 'De Slag van Bakel' plaatsvinden. 

Dit is een slagwerkconcert waarin de slagwerkgroep van Bakel zich zal presenteren met een 

verrassend en afwisselend programma. Om de avond extra invulling te geven zullen ook B.O.T.S. en 

slagwerkgroep 'De Vriendschap' uit Middelbeers een optreden verzorgen. De aanvang van het concert 

is 19.30 uur in de Musis Sacrum Hal, entree is gratis. 

 

 Oud ijzeraktie 

Op 2 april hebben enkele vrijwilligers van onze vereniging het “oud ijzer” bij een aantal opgegeven 

adressen opgehaald. Het hele jaar door kan er “oud ijzer” gebracht worden t.b.v. Musis Sacrum, in de 

container bij Ben en Diny Nooijen aan de Hilakker 4a. 

 

 Solistenparade 

Op zondagmiddag 3 april hebben we kunnen genieten van een kleine 40 optredens twirl, show en 

dans, slagwerk en blazers. Er was heel wat talent aanwezig. Een gevarieerde middag met leuke 

optredens met een groot publiek. Alle deelnemers ontvingen voor hun optreden een herinnering aan 

deze leuke middag. 

 

 De Harmonie op Wereldreis 

Als je niet opgestapt bent op 16 april in het Cultuurcentrum in Deurne heb je wat gemist. Samen met 

Gipsy Mood nam de harmonie je mee naar verschillende werelddelen. Na afloop van het concert was 

het nog lang gezellig om onder het genot van wat hapjes en muziek, de reis te evalueren en gezellig bij 

te kletsen.  

 

 Jubilarissenconcert 

Op 17 april hebben we als vereniging onze jubilarissen gehuldigd. Een flink aantal jaren lidmaatschap 

bij elkaar. Alle geledingen deden mee aan dit concert. De jubilarissen zijn zowel door woorden als 

muzikaal in het zonnetje gezet. Er waren ook verrassende optredens van tijden van weleer. 

Franca van de Laar ontving op dit concert een welverdiende Koninklijke onderscheiding voor alles wat 

ze voor Musis Sacrum gedaan heeft. 

Een geslaagd concert waar onze hele vereniging haar steentje aan heeft bijgedragen. 
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Activiteiten de komende tijd: 
 

 26 april Lintjesregenserenade? (Dinsdag 26 april volgt hierover meer bericht) 

 27 april Opening Koningsdag 13.00 uur 

 27 april Ledenwerving Jeugd neemt deel aan spelletjesmarkt Koningsdag 

 8 mei Caratconcert Helmond Warande 14.00 uur  

 22 mei Rondgang O&U 125 jaar Beek en Donk 12.00 uur 

 28 mei De slag van Bakel 19.30 uur 

 25 juni Wedstrijd Show en Twirl in Nuenen 

 16 juli  Bindingsevenement 

 17 juli  Pleinconcert 

   
 

 Afsluiting Blazers- en Slagwerkklas De Bakelaar 

Vanaf januari heeft groep 6 van De Bakelaar les gehad van John Klaus (slagwerk) en Karen van den 

Broek (blazers) met aanvulling van vrijwilligers van onze vereniging. 

Op 14 april “goede doelenavond” en op 22 april “afsluiting Koningsspelen” hebben ze aan leerlingen, 

ouders en belangstellenden laten horen wat ze geleerd hebben de afgelopen maanden. 

Ook vrijwilligers van onze vereniging die hebben geholpen heel erg bedankt voor de ondersteuning 

tijdens de lessen.  

 

 Ledenwerving 

Vanuit de werkgroep is er een schrijven naar oud-leden gegaan of men soms weer belangstelling 

heeft om muziek te maken. Aansluitend is er in De Korhoen en bladen van Gemert-Bakel een stuk 

geschreven over de muzikale hobby en Musis Sacrum en dat men welkom is om eens bij een 

repetitieavond te komen kijken. Ook hebben enkele muzikanten een stukje geschreven over hun 

beleving bij Musis Sacrum en deze zullen in de komende tijd gepubliceerd worden. We hopen dat we 

hiermee mensen aan een nieuwe hobby kunnen helpen en wij daarvan kunnen profiteren.  

 
 


