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 Verenigingsbureau 
Na vele jaren trouwe dienst heeft onze duizendpoot Thijs Poels te kennen gegeven te gaan stoppen met het 
beheer van het verenigingsbureau en de activiteiten die daarmee gepaard gaan. Tot aan de zomervakantie 
zal hij nog actief zijn voor onze vereniging, maar daarna legt hij zijn taken neer. 
Thijs heeft de afgelopen jaren enorm veel betekend voor Musis Sacrum en het bestuur, directie en leden 
veel werk uit handen genomen. Veel van deze werkzaamheden zullen overgenomen moeten worden en 
daarom zijn wij op zoek naar één of meer personen die ons hierbij kunnen helpen. Vind je het leuk of ken je 
iemand in je omgeving die deze taak graag op zich wil nemen, dan horen wij het heel graag! 
Via secretaris Gary Karel of Thijs is meer informatie m.b.t. de werkzaamheden verkrijgbaar en kun je je 
aanmelden om (een gedeelte van) deze functie over te nemen.  
 

 Donateursactie 2016 
Ook dit jaar heeft een heel groot gedeelte van de leden meegeholpen met de collecte. 
Dankzij deze inspanningen is het gelukt om een recordopbrengst van bijna € 1630,00 op te halen. Hieruit 
blijkt dat wij dit toch echt niet voor niets doen! 
Besloten is dat we volgend jaar twee weken collecteren, van 10 t/m 23 september 2017. Hierdoor hebben 
jullie meer tijd om hier een paar uurtjes voor vrij te maken. 
Alle leden vanaf 16 jaar worden geacht mee te helpen met deze activiteit. Noteer bovenstaande periode 
alvast, zodat we niet vergeefs een beroep op je doen. 
 

 Dans- en twirlkamp 
Enkele weken geleden vond het dans- en twirlkamp plaats in de Musis Sacrum Hal. 
Naast onze eigen leden nam ook de twirlgroep van Meijel deel aan dit kamp. Er werden diverse workshops 
op dansgebied gevolgd, maar daarnaast was er uiteraard tijd voor ontspanning en lekker eten. De meiden 
hebben genoten van een superleuk weekend! 
 

 Twirl 
Vorige week gingen onze twirldames naar de BBM wedstrijden in St. Oedenrode. Zij behaalden daar hele 
mooie resultaten. Team B trad voor de tweede maal op met hun show en maakte hiermee een geweldige 
kwaliteitsstap. Ga zo door meiden! 
 

 Sprookjesconcert 
Op zondag 30 oktober geeft de harmonie een tweetal sprookjesconcerten in de Musis Sacrum Hal. Tijdens 
deze concerten die vooral bedoeld zijn voor kinderen, maar ook erg leuk voor volwassenen, speelt de 
harmonie diverse bekende muziekstukken uit de Efteling.  
“De Sprookjesboom” zal het concert door middel van een mooi verhaal aan elkaar vertellen. 
Het belooft een heel sfeervol concert te worden dus heb je nog geen kaartjes, bestel ze dan snel bij het 
verenigingsbureau of koop ze bij Elektro Verberkt. 
 

 Sinterklaas 
Binnenkort arriveert de Sint weer in ons land. Uiteraard brengt hij ook een bezoek aan Bakel. Musis Sacrum 
is gevraagd deze activiteit mee op te luisteren. Dus zorg dat je erbij bent op zondag 13 november. Vind je het 
leuk om als dans- of muziekpiet mee te doen, geef dit dan z.s.m. door aan Paul of Rianne. 
 

 Surprise-avond 
Vanuit de ledenwervingswerkgroep wordt op 2 december een surprise-avond georganiseerd, bedoeld voor 
jeugdleden vanaf groep 6 t/m 16 jaar. Zij hebben hier reeds per email een uitnodiging voor gekregen. 
Tijdens deze avond wordt er onder het genot van een hapje en een drankje een leuk surprisespel met 
cadeautjes gespeeld. Wij hopen op veel animo! 
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 Kerstconcerten 
Het kerstconcert staat dit jaar gepland op 17 december om 19.30 uur in de St.Willibrorduskerk. 
Ook in de Jan de Witkliniek zal een klein concert gegeven worden. De datum voor deze activiteit ligt nog niet 
vast, maar houd er alvast rekening mee. 

 

 Oliebollenactie 
Op de laatste dag van 2017 zal Musis Sacrum weer druk in de weer zijn met het bakken van oliebollen. Zowel 
op het St.Wilbertsplein als bij de Jumbo zal een kraam komen te staan. Vind je het leuk om mee te helpen 
met deeg draaien, bakken of verkopen dan kun je je opgeven via het verenigingsbureau of rechtstreeks bij 
Paul of Rianne.  

 
Activiteiten komende tijd: 

30 okt          Sprookjesconcert Harmonie 13.30 en 16.00 uur 
13 nov          Intocht St.Nicolaas 
20 nov          Serenade 60-jaar huwelijk 15.45 uur De Zwaan 
2 dec          Surprise-avond voor de jeugd  
15 of 22 dec  Kerstconcert Jan de Witkliniek   
17 dec          Kerstconcert St.Willibrorduskerk 19.30 uur  
31 dec          Oliebollenactie 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Concept ACTIVITEITENJAARKALENDER 2017 Onder voorbehoud 

versie: HA = Harmonie OH = Opleidingsharmonie TW = Twirl PO = Pieporkest 

23-10-2016 SL = Slagwerkgroep BO = B.O.T.S. SH = Showdance EN = Ensemble 

Datum Wie Activiteit Informatie Bestuurscontact 

4-feb HA China (in Bakel?)   Thijs 

27-feb HA, SL, TW, SH Carnavalsoptocht Bakel Bakel Gary 

19-mrt BO Sla Je Slag dag De Rips Judith/Rianne 

23-mrt Leden ALV+Vrijwilliger v/h jaar MShal Paul 

8-apr Leden Oudijzeractie Bakel Gary 

?? Alle actieve leden Solistenparade   Judith 

26-apr HA, SL, TW Lintjesregenserenade (o.v.) Bakel Kayl 

27-apr HA, SL, TW Koningsdag Bakel Kayl 

?? HA Caratconcert ?   Thijs 

8-jul Leden Bindingsevenement Bakel Kayl 

9-jul Alle geledingen Pleinconcert Bakel Thijs 

26-aug HA, SL Inhalen KVW Bakel Rianne 

2-sep HA, SL, TW, SH Opening kermis Bakel Rianne 

5-sep HA, SL Kermisschieten Bakel Rianne 

?? Vrijwilligers Tractor Pulling Bakel 
 

11 t/m 24-sep Leden Donateursactie Bakel Frank 

?? Alle geledingen Jubilarissenconcert Najaar!   

?? Jeugdleden t/m 16 jr Bindingsactiviteit   Judith 

?? HA, SL, TW, SH Intocht St.Nicolaas 
Sporthal De 

Beek 
Judith 

?? ?? Kerstconcert Jan de Witkliniek Bakel Rianne 

31-dec Vrijwilligers Oliebollenactie Bakel Rianne/Rowie 


