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 Tijdens de carnavalsoptocht hebben we als vereniging ook meegedaan met het thema ”wij gaan muziKAAL 
vooruit”.  Onder een prachtig zonnetje konden we onze vereniging en muzikaliteit en showdans laten zien in 
Bakel. De showdansgroep liep voor de verandering achter de harmonie aan, zij lieten het publiek genieten 
van hun eigen show, onder de noemer "wij stelen onze eigen show". 
Iedereen die er was van harte bedankt voor jullie aanwezigheid. Volgend jaar hopen we weer met een 
grote(re) groep mee te mogen doen: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!  
Voor wie ons niet gezien heeft kijk op: www.musissacrumbakel.nl 

 

 Het opleidingsorkest van de harmonie is (tijdelijk) gestopt. Willen degenen die nog muziek in hun bezit 
hebben, deze z.s.m. inleveren. Daarnaast het verzoek om ook de truien van het opleidingsorkest in te leveren 
(in tegenstelling tot eerdere berichtgeving). T.z.t. kijken we wat we hiermee doen. Zowel de muziek als de 
trui kun je afgeven aan Rianne of Judith. 
 

 Op 15 maart vindt de Solistenparade plaats. We hebben al diverse aanmeldingen binnen, maar er zijn nog 
enkele plaatsen vrij!!!  Zowel de jeugd in opleiding als de meer ervaren leden mogen meedoen, dus geef je zo 
snel mogelijk op en doe mee aan deze leuke en leerzame muziek- en dansdag. 

 

 Op 19 maart is de Algemene Ledenvergadering. Vanwege het succes van de afgelopen jaren, zijn wij dit jaar 
wederom op zoek naar cakebakkers! Ook cupcakes zijn welkom (wellicht iets voor de jeugdige leden onder 
ons). Heb je zin en tijd om even in de keuken te staan en een lekkere cake te bakken, meld je dan aan bij 
Judith (j.tielemans@kpnmail.nl)  

 

 Op zaterdag 28 maart neemt de harmonie deel aan het OMF concours in Heerenveen. N.a.v. het resultaat op 
dit concours wordt de harmonie in een bepaalde divisie ingedeeld. In het najaar zullen zij in deze divisie 
deelnemen aan een concours in Veldhoven.  
Op 28 maart zullen we gezamenlijk met de bus naar Heerenveen afreizen. Voor de deelnemers zijn hier geen 
kosten aan verbonden. 
In de bus zijn een beperkt aantal plaatsen vrij voor supporters. De buskosten voor supporters zijn € 15,00 per 
persoon. Speel je niet mee, maar wil je wel graag komen kijken en luisteren, meld je dan aan bij Thijs Poels 
via het verenigingsbureau (info@musissacrumbakel.nl). Let op: wie het eerst komt, het eerst maalt! 

 

 De oudijzeractie is verzet van 4 april naar 11 april. Noteer deze nieuwe datum alvast in je agenda. 

Ook blik is gemaakt van ijzer, dus mocht je een keer soep of knakworst of iets anders uit blik eten, denk dan 

even aan Musis Sacrum en houd je blikken apart voor deze succesvolle actie. 

De oudijzercontainer staat nog steeds bij Ben Nooijen op Hilakker 4a. Zelf storten is het het hele jaar door 

mogelijk!! 

 Op 4 mei zal Musis Sacrum de Dodenherdenking in Bakel opluisteren. Nadere informatie volgt nog, maar 
deze datum kun je alvast noteren. 
 
Activiteiten komende tijd: 

    
7 mrt.  NK majorette Almere    
15 mrt.  Solistenparade    
19 mrt.  Algemene Ledenvergadering & MSB Vrijwilliger van het jaar 21.00u  
21 mrt.  Try-out concert harmonie in Heerlen 
28 mrt.   Concours Harmonie in Heerenveen 
11 apr.  Oudijzeractie 
24 apr.  Lintjesregenserenade (indien van toepassing)  
27 apr.  Opening Koningsdag  
4 mei  Opluisteren Dodenherdenking in Bakel 
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