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 Op maandag 8 februari stort Musis Sacrum zich weer in het feestgedruis tijdens de jaarlijkse 

Carnavalsoptocht in Bakel. De werkgroep heeft haar best gedaan om een leuk en verrassend 
thema te verzinnen. Wij hopen op een grote deelname van alle muzikanten en dansers, want 
hoe meer zielen hoe meer vreugd!  
We verzamelen ons om 13.15 uur in Den Doel.  Denk aan voldoende warme kleding. 
 

 Op 27 december werd de film “Lampkapje en De Wolf” vertoond. Helaas kon niet iedereen 
hierbij aanwezig zijn. Wil je de film graag (nog een keer) zien, dan is het mogelijk om tegen 
betaling van €2,50 een DVD te bestellen. Heb je interesse, stuur dan even een mailtje naar 
het verenigingsbureau. 

 

 Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!! 
Op 21 januari gaat de blazers- en slagwerkklas weer van start op De Bakelaar. 29 Kinderen uit 
groep 6 gaan onder leiding van John Klaus en Karen van den Broek ervaren hoe leuk het is 
om een instrument te bespelen.  
 

 Afgelopen week ontvingen alle leden de factuur voor de contributie van 2016.  
Gelieve deze te betalen voor 30 januari 2016. 
 

 Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!! 
De werkgroep “Behoud jeugd” organiseert op vrijdag 26 februari een jeugdoverleg. Vanaf 
18.30 uur zijn alle jeugdleden vanaf groep 4 welkom in de Musis Sacrumhal om mee te 
denken over allerlei belangrijke jeugdzaken binnen de vereniging. Denk hierbij aan leuke 
activiteiten, muziek en danskeuze, jeugdconcerten e.d. Na afloop van het overleg maken we 
er nog een gezellige avond van (tot +/- 21.30 uur). Meer informatie volgt nog, maar ouders 
noteer deze datum alvast in de agenda.  
 

 De opleiding harmonie en slagwerk van Musis Sacrum doet op zondag 6 maart mee aan de 
tweejaarlijkse Jeugdmuziekdag vanuit het MOG-B. Aan deze dag zullen diverse jonge 
muzikanten uit de kerkdorpen van onze gemeente deelnemen. De voorbereidingen zijn nu 
nog in volle gang, maar binnenkort starten de repetities voor deze leuke muzikale dag.  
 

 Ook dit jaar organiseert Musis Sacrum de Solistenparade. Op zondag 3 april mag jong en oud 
zich presenteren tijdens deze onderlinge muziek- en danswedstrijd. Na het succes van 
afgelopen jaar kan er ook nu weer gestreden worden om de Calimero-Cup. Tijdens dit 
onderdeel brengt een jeugdlid samen met een ervaren muzikant een muziekstuk ten gehore. 
De dames van twirl en dans krijgen de mogelijkheid om een zelfgemaakte dans te 
presenteren. 
Daarnaast kan iedereen zich aanmelden om deel te nemen aan de Solistenparade. Voor meer 
informatie kun je terecht bij Peggy Teunis, Ben Nooijen, Nienke Tijdeman of Judith 
Tielemans. 

 

 In onderling overleg is besloten de Lampkapje theatertour in oktober 2016 af te blazen.  



De reden van dit besluit heeft te maken met beschikbaarheid (tijd) van de betrokken 
personen in combinatie met deadlines van theaters (die nu ongeveer zijn afgelopen). We 
hopen dat we deze mooie voorstelling in de loop van 2017 alsnog uit mogen gaan voeren in 
een aantal grotere theaters in de omgeving. 

 
 

 In de loop van de tijd zijn er in de Musis Sacrumhal diverse kledingstukken e.d. blijven liggen. 
Deze worden verzameld in een doos, welke te vinden is in het opslaghok van de stoelen. 
Ben je iets kwijt geraakt, dan kun je het hier wellicht terugvinden. Wanneer spullen niet 
opgehaald worden, worden ze na 2 maanden geschonken aan het goede doel. 

 
Activiteiten de komende tijd: 

   
8 feb   Carnavalsoptocht 
26 feb   Jeugdoverleg in de Musis Sacrumhal, aanvang 18.30 uur 
6 mrt   MOG-B Jeugdmuziekdag in Handel (opleiding harmonie en slagwerk)  

 19 mrt   NK Show Twirl Hoofddorp    
24 mrt   Algemene Leden Vergadering & verkiezing MSB Vrijwilliger 2015  
2 apr   Oudijzeractie 
3 apr   Solistenparade 


