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NIEUWSBRIEF  MUSIS SACRUM BAKEL 

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

 We gaan weer aan de slag! 

Ondanks dat veel leden nog in vakantiestemming zijn, zeker met dit prachtige zomerweer, is hier alweer de eerste 

nieuwsbrief van het nieuwe seizoen. Wij hopen dat iedereen genoten heeft van een mooie, zonnige vakantie en dat we 

er met z’n allen vanaf deze week weer fris tegenaan kunnen. De eerste repetitie voor de slagwerkgroep is a.s. maandag 

en donderdag begint de harmonie weer. Daarnaast staan er diverse activiteiten gepland in de eerstkomende weken 

waaronder het inhalen van de KVW en de kermisopening. Kijk even op de activiteitenkalender. 

Zorg dat je op tijd aanwezig bent tijdens deze jaarlijks terugkerende evenementen, zodat we onszelf op een mooie 

manier kunnen presenteren aan de Bakelse gemeenschap. 

 

 Kermisschieten. 

Op kermisdinsdag gaan we samen met het Gilde kermisschieten bij het Jeugdhuis. Het zou leuk zijn als we ook dit jaar 

een kermiskoning in ons midden zouden hebben! Na afloop volgt een rondgang over het kermisterrein, waarbij we 

diverse Bakelse horecagelegenheden aan doen. Ook hier hopen we op veel aanwezige leden, maar uiteraard is ook 

publiek van harte welkom. 

 Ledenwervingsactie: Musis Sacrum, net ff leuker! 
De werkgroep ledenwerving heeft een flyer ontworpen die medio september huis aan huis verspreid gaat worden. 
M.b.v. deze flyer hopen wij nieuwe leden aan te trekken en oud-leden te motiveren de draad weer eens op te pakken 
om een instrument te gaan bespelen. 
De werkgroep is op zoek naar enkele mensen die tussen 12 t/m 17 september mee willen helpen om deze flyer binnen 
Bakel te bezorgen. Voel je je geroepen? Laat dit dan weten door een mailtje te sturen naar het verenigingsbureau, 
info@musissacrumbakel.nl 
 

 Donateursactie. 

In de week van 19 september staat de donateursactie gepland. Ook nu doen we een beroep op jullie medewerking. Elk 

jaar halen we toch een erg mooi bedrag op voor de vereniging. Daarom vragen wij iedereen om even een paar uurtjes 

vrij te maken, zodat we de kas weer een beetje kunnen spekken. 

 

 Doe mee met Bakelleien. 

Bij deze nogmaals een oproep om je aan te melden voor het Musis Sacrum-team tijdens de dorpsquiz “Bakelleien”! 

Deze vindt op zaterdag 29 oktober voor het eerst plaats en het belooft een gigantisch succes te worden. Wil je mee 

doen? Geef dit door aan Judith, j.tielemans@kpnmail.nl 

 

Activiteiten komende tijd: 

 29 aug  Slagwerk 1e repetitie na vakantie  
1 sep  Harmonie 1e repetitie na vakantie  
2 sep  Inhalen KVW, verzamelen om 18.30 uur bij De Zwaan    
3 sep  Opening Bakel kermis, verzamelen voor 15.30 uur bij De Zwaan    
6 sep  Kermisschieten, verzamelen om 10.00 uur bij De Zwaan     
11 sep    Wedstrijd ShowTwirl in Helmond    
13/14 sep  Dans/twirl 1e repetitie na vakantie   
16/17 sep  Tractor Pulling  
23 sep  Bindingsactiviteit jeugd tot 18 jaar (zwemmen) 
19 t/m 25 sep Donateursactie 
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