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NIEUWSBRIEF  MUSIS SACRUM BAKEL 

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

 De Slag van Bakel 
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. Naast onze 
eigen slagwerkers zullen ook B.O.T.S. en slagwerkgroep De Vriendschap uit Middelbeers optredens 
verzorgen. De aanvang van het concert is 19.30 uur in de Musis Sacrum Hal, de entree is gratis. 
 

  Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker! 
Tijdens Koningsdag hebben verschillende leden zich ingezet om Musis Sacrum op een leuke manier te 
promoten. In een ruimte in De Wilbertsdries konden de Bakelse kinderen allerlei muzikale activiteiten 
uitproberen. Ook werden er flyers uitgereikt. Wij willen de vrijwilligers bedanken die op deze feestelijke dag 
hun steentje hebben bijgedragen. 
 

  Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker! 
Vanuit de werkgroep ledenwerving hebben enkele muzikanten een stukje geschreven over hun hobby bij de 
harmonie. Deze stukjes zouden in De Korhoen geplaatst worden. Helaas is De Korhoen gestopt op het 
moment dat ze gepubliceerd zouden worden. Deze leuke stukjes zullen we bewaren en op een andere 
manier publiceren. Er wordt naar andere mogelijkheden gezocht, maar op dit moment is dat nog niet 
duidelijk. Zodra hierover meer nieuws is zullen we het jullie, en met name de schrijvers van deze stukjes, 
laten weten. 

 

 Caratconcert harmonie 
Op Moederdag, 8 mei j.l., gaf de harmonie een mooi concert in het Caratpaviljoen. Mede door het stralende 
weer en het enthousiaste publiek was dit een zeer geslaagd optreden. 
 

 Rondwandeling 
Afgelopen zondag deden een kleine 30 leden van Musis Sacrum mee met een muzikale rondwandeling door 
Beek en Donk, opgezet door harmonie O & U ter ere van haar 125 jarig bestaan. Samen met 17 andere 
korpsen verzorgden zij een mooie parade door het dorp. Tussen de veelal donkere uniformen vielen onze 
rode jasjes goed op! Het was een vermoeiende maar ook leuke ervaring. 

 

 Bakelleien 
Op zaterdag 29 oktober organiseert de Stem van Bakel een echte dorpsquiz; Bakelleien! 
Het zou natuurlijk erg leuk zijn als hieraan ook een Musis Sacrum team (of meerdere teams) deelneemt. 
Iedereen vanaf 16 jaar kan zich hiervoor opgeven. Een team bestaat uit 10-15 personen. Lijkt het je leuk om 
samen met andere Musis Sacrum leden een team te vormen of wil je meer info, stuur dan even een mail aan 
Judith Tielemans; j.tielemans@kpnmail.nl 
 

 Zorg dat je erbij bent! 
De zomervakantie komt weer in zicht, maar voor die tijd hebben we nog enkele gezamenlijke evenementen; 
het bindingsevenement (voor leden vanaf 16 jaar) en het pleinconcert. Deze vinden plaats op 16 en 17 juli. 
Meer info volgt binnenkort, maar noteer deze data alvast in je agenda! 
 
Activiteiten de komende tijd: 

 28 mei De Slag van Bakel (slagwerkgroep/BOTS) aanvang 19.30 uur Musis Sacrum Hal 

 25 juni   Wedstrijd ShowTwirl in Nuenen     

 16 juli Bindingsevenement (alle leden vanaf 16 jaar) 
 17 juli Pleinconcert 

 28 juli    Serenade i.v.m. gouden bruiloft 
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Activiteitenkalender 2016 (onder voorbehoud!) 

Check regelmatig de actuele kalender op onze website. 
 

28-mei SL,  BO De Slag van Bakel MShal 19.30 uur 

25-jun TW Wedstrijd ShowTwirl Nuenen 

16-jul Leden Bindingsevenement Bakel 

17-jul Alle geledingen Pleinconcert Bakel 

28-jul HA, SL, TW Serenade Bakel 

29-aug SL 1e rep. na vakantie MShal 

1-sep HA 1e rep. na vakantie MShal 

2-sep HA, SL Inhalen KVW Bakel 

3-sep HA, SL, TW Opening kermis Bakel 

6-sep HA, SL Kermisschieten Bakel 

11-sep TW Wedstrijd ShowTwirl Helmond 

13/14-sep TW, SH 1e rep. na vakantie MShal 

16/17 sep Vrijwilligers Tractor Pulling Bakel 

23-sep Jeugdleden<16 jr Bindingsactiviteit   

19tm25-sep Leden Donateursactie Bakel 

20-nov HA, SL, TW Intocht St.Nicolaas Sporthal 

17-dec HA Kerstconcert Bakel 

31-dec Vrijwilligers Oliebollenactie Bakel 

 
 


