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NIEUWSBRIEF  MUSIS SACRUM BAKEL 

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

 De Slag van Bakel 
Zaterdag 28 mei j.l. vond de Slag van Bakel plaats; een groots concert opgezet door onze eigen 
slagwerkgroep. Kosten nog moeite waren gespaard om de Musis Sacrum Hal om te bouwen tot een heuse 
concertzaal. Het spits werd afgebeten door B.O.T.S. aangevuld met enkele jeugdleden uit Vlierden. Daarna 
was de beurt aan de slagwerkgroep uit Middelbeers. Zij speelden diverse imposante stukken waarin vooral 
de snaredrums een centrale plek innamen. Na de pauze ging de slagwerkgroep uit Bakel verder. Zij brachten 
een zeer verrassend en gevarieerd muzikaal programma op de planken, waarin naast ongestemd slagwerk 
vooral ook veel gebruik werd gemaakt van melodieus slagwerk.  
Een zeer geslaagd concert met nog een gezellige borrel na afloop. 
 

 Geslaagden 
In juni deden diverse jeugdleden hun examen via Kunstlokaal Gemert:  
Marijn Jonkers   A diploma  
Hans van Grunsven  A certificaat  
Kim Tielemans   B diploma 
Jesper van den Elzen   A certificaat 
Pim Rijkers   B certificaat 
Jens van Ansem  B certificaat 
Al deze muzikanten in opleiding zijn geslaagd! Wij feliciteren hen van harte met het behalen van deze mooie 
prestaties. 
 

 Nieuw bestuurslid 
Afgelopen donderdag 16 juni werd Rowie Verbakel tijdens een ingelaste ledenvergadering verkozen tot 
bestuurslid dans/twirl. Het bestuur heet Rowie van harte welkom en wenst haar heel veel succes en plezier 
in haar nieuwe functie. 
 

 Melding afwezigheid 
Wanneer je langere tijd afwezig bent op de repetitie of training vanwege ziekte of een blessure, maak dit 
dan even bekend aan het desbetreffende bestuurslid. Dit voorkomt vervelende situaties en/of 
misverstanden. Voor harmonie kun je terecht bij Thijs Kampen of Judith Tielemans, slagwerk bij Kayl 
Bouwmans en dans/twirl bij Rowie Verbakel. 

 

 Activiteiten / Projecten 
Naar aanleiding van een discussiepunt tijdens een harmonie-overleg heeft het bestuur kritisch gekeken naar 
de jaarkalender van Musis Sacrum. Hierin worden ieder jaar alle activiteiten opgenomen. Om meer ruimte te 
maken voor ambitieuze projecten (denk hierbij aan grote shows of concerten) zijn de traditionele 
activiteiten onder de loep genomen. Het bestuur is van mening dat sommige tradities moeten blijven 
bestaan waaronder de ondersteuning van Musis Sacrum bij traditionele activiteiten in Bakel, maar daarnaast 
is er ook veel ruimte voor nieuwe evenementen. De diverse geledingen zijn “vrij” om hieromheen hun eigen 
activiteiten te organiseren. Heb je een leuk idee en wil je dit samen met een paar mensen vormgeven, 
overleg dit dan even met iemand van het bestuur. 

 

 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.  
Inmiddels worden deze stukjes geplaatst op de site van “De Stem van Bakel”. Neem hier gerust eens een 
kijkje; www.destemvanbakel.nl 
 
 
 

 

 Op zaterdag 29 oktober organiseert de Stem van Bakel een echte dorpsquiz; Bakelleien! 
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 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 
 

 Bijna vakantie! 
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! 

 

 Geen nieuwsbrief in juli 
Vanwege de vakantie zal er in juli geen nieuwsbrief worden gemaakt. De eerstvolgende nieuwsbrief 
verschijnt omstreeks 25 augustus. Wij wensen alle leden een hele fijne, zonnige zomervakantie toe!  
 
 
Activiteiten komende tijd: 

 
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  
29 aug  Slagwerk 1e rep. na vakantie  
1 sep  Harmonie 1e repetitie na vakantie  
2 sep  Inhalen KVW     
3 sep  Opening Bakel kermis     
6 sep  Kermisschieten     
11 sep    Wedstrijd ShowTwirl Helmond    
13/14 sep  Dans/twirl 1e repetitie na vakantie   
16/17 sep  Tractor Pulling  
19 t/m 25 sep Donateursactie 
23 sep  Bindingsactiviteit jeugd tot 18 jaar (zwemmen) 


