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 Binnenkort gaat de Blazers- en Slagwerkklas weer van start. 
Groep 6 van de Willibrordusschool krijgt deze muzieklessen jaarlijks aangeboden door het 
KunstLokaal in samenwerking met Musis Sacrum. Kinderen maken hierdoor op leuke wijze 
kennis met het bespelen van een blaas- of slagwerkinstrument, en we hopen natuurlijk dat 
wij ze op deze manier kunnen enthousiasmeren om lid te worden van Musis Sacrum. De 
blazers worden dit jaar begeleidt door Karen van den Broek, John Klaus neemt wederom de 
slagwerkers voor z’n rekening. 
Er hebben zich inmiddels al enkele vrijwilligers gemeld om mee te assisteren tijdens deze 
lessen, maar we kunnen er zeker nog meer gebruiken. Op donderdagmiddag 29 januari is de 
eerste proefles (kennismaking met- en keuze maken uit de muziekinstrumenten), 2 weken 
later starten de echte lessen. Wil je ook graag een handje helpen bij de Blazers- en 
Slagwerkklas, meld je dan aan bij Rianne of Judith. 
 

 Over enkele weken is het weer carnaval! Om alvast in de stemming te komen, is een bezoek 
aan de bonte avonden zeker een aanrader. Ook Musis Sacrum laat zichzelf zien tijdens deze 
avonden; zowel de showdancegroep als de slagwerkers doen dit jaar mee. Daarnaast 
verzorgde de showdancegroep ook een optreden tijdens de 55+ middag. Kom dus vooral 
kijken tijdens één van deze gezellige evenementen! 
Natuurlijk doet Musis Sacrum ook weer mee aan de optocht op carnavalsmaandag in Bakel. 
 

 Wij feliciteren het boerenbruidspaar van de Wilbertsdries; Frans en Bertha van de Laar! En 
natuurlijk wensen we hen een hele mooie “trouwdag” en een gezellige carnaval toe!!! 
 

 Half februari legt Ellen Velzeboer-Leenders haar instructrice-activiteiten even stil om te gaan 
genieten van een welverdiend zwangerschapsverlof. Haar lessen worden gedurende deze 
periode waargenomen door Coriene van Lierop (Showdance) en Jantine Vereijken (Twirl). 
Wij wensen Ellen alvast een heel fijn verlof toe… 
 

 De formulieren voor de solistenparade zijn inmiddels de deur uit. De organisatie hoopt ook 
dit jaar op veel deelnemers! Zowel de jeugd in opleiding als de meer ervaren leden mogen 
meedoen, dus geef je snel op en doe mee aan deze leuke en leerzame muziek- en dansdag! 
 

 Stembiljetten voor de verkiezing Vrijwilliger van het jaar kunnen tot 23 februari ingeleverd 
worden bij een bestuurslid of het Verenigingsbureau. Of via info@musissacrumbakel.nl 
 

 De oudijzeractie is verzet van 4 april naar 11 april. Noteer deze nieuwe datum alvast in je 
agenda. 
 
Activiteiten komende tijd: 
 
31jan., 6/7feb.  Bonte avonden Zaal De Zwaan (Slagwerkgroep/Twirl & Showdance) 
7 feb.  Serenade Diepstratenzaal 17.00 uur    
16 feb.  Carnavalsoptocht    
7 mrt.  NK majorette Almere    
15 mrt.  Solistenparade    
19 mrt.  Algemene Leden Vergadering & MSB Vrijwilliger van het jaar 21.15 uur 
28 mrt.  Concours harmonie Heerenveen  


