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 Sprookjesconcert 
Zondag 30 oktober was de Musis Sacrum Hal omgetoverd tot een sprookjesachtig uitziend geheel. 
Tijdens twee (nagenoeg) uitverkochte voorstellingen werd een heuse Eftelingwereld gecreëerd 
door de Harmonie.  
Bij binnenkomst werd iedereen verwelkomd door een mooie prinses en een heuse fakir op een 
vliegend tapijt. Diverse sprookjesfiguren, onder leiding van de Sprookjesboom (Peter Busser) en 
Heksie Peksie (Saskia Martens), namen het toegestroomde publiek mee naar de betoverende 
wereld van de Efteling. Jong en ouder hebben zichtbaar genoten van dit mooie concert. 
Complimenten voor de organisatie! 
   

 Ledenwervingsactie: Muziek en dans; net ff leuker! 
Basisschool De Bakelaar ontvangt de komende 3 jaar muziekcultuursubsidie. Middels deze 
subsidie krijgen scholen de mogelijkheid om een vakdocent in te huren en daarnaast worden de 
docenten zelf gecoacht om muzieklessen te geven. 
Karen van den Broek en Sophie de Ruijter zijn met dit project aan de slag gegaan. Vanaf 
november geven zij les aan alle groepen van De Bakelaar, om de kinderen meer bekend te maken 
met (de mogelijkheden van) muziek.  
In de onderbouw ligt de nadruk vooral op het ontdekken; beweging/dans, zang en het gebruik van 
kleine instrumenten komen hierbij aan bod. In groep 4 wordt kennis gemaakt met alle 
instrumenten en vanaf groep 5 gaan de kinderen ook echt zelf muziek maken. Begin 2017 zal 
groep 6 vanuit dit project wederom deel gaan nemen aan de blazersklas. 
 

 Intocht Sint Nicolaas 
Sinterklaas is weer in het land en ook Bakel heeft hij weten te vinden. Op 13 november werd hij 
door de harmonie, slagwerkgroep en twirlsters, ondersteund door enkele muzikale pieten, 
binnengehaald in ons dorp. 
Ondanks dat het weer niet op en top was werd er een feestelijke intocht door Bakel gehouden. 
Nadat de Sint en zijn gevolg afgezet waren in de sporthal mochten enkele dansgroepen van 
Infinity en het Pieporkest nog een mooi optreden verzorgen. Zowel Sinterklaas, zijn pieten en het 
grote publiek hebben hier erg van genoten! 
 

 Ledenwervingsactie: Muziek en dans; net ff leuker! 
Vanuit de ledenwervingswerkgroep wordt op 2 december een surprise-avond georganiseerd, 
bedoeld voor jeugdleden vanaf groep 6 t/m 16 jaar.  
Tijdens deze avond wordt er onder het genot van een hapje en een drankje een leuk surprisespel 
met cadeautjes gespeeld.  
 

 Pieporkest optreden BEKO 
Op 13 december zal het Pieporkest een optreden verzorgen tijdens de kerstviering bij BEKO 
Kinderopvang. Zo kunnen de allerkleinsten samen met hun ouders genieten van enkele mooie 
kerstliedjes gespeeld door de talentvolle muzikanten van het Pieporkest o.l.v. Marit Tijdeman. 
 

 

 Kerstconcert zaterdag 17 december 
Het kerstconcert staat dit jaar gepland op 17 december om 19.30 uur in de St.Willibrorduskerk. 
Tijdens dit concert zullen Harmonie en Pieporkest i.s.m. zangeres Angela Rovers een sfeervol 
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kerstprogramma ten gehore brengen.  
De muzikanten zouden het heel erg fijn vinden om voor een goedgevulde kerk te spelen. In de 
bijlage vind je een poster ter aankondiging voor dit concert. Deze mag verspreid worden onder 
familie, vrienden en kennissen. 
Ook in de Jan de Witkliniek zal door een ensemble van de Harmonie een klein concert voor de 
bewoners gegeven worden op donderdag 22 december. 

 

 Oliebollenactiviteiten 
Op de laatste dag van 2016 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. Wij 
zijn nog heel hard op zoek naar enkele vrijwilligers die op deze dag mee deeg kunnen maken. 
Ook ouders, opa’s of oma’s zijn hierbij van harte welkom! Zonder deeg helaas geen 
oliebollen…….… dus meld je snel aan bij Paul van Tiel of Rianne van den Boom. 
 

 Op zoek naar een nieuwe dirigent 
Johan Smeulders, dirigent van de Harmonie, heeft een aanbod gekregen om een orkest in Son 
en Breugel te gaan dirigeren, een aanbod waar hij geen nee tegen wil zeggen. Omdat de 
repetitie van dit orkest ook op donderdagavond is, heeft hij helaas aangegeven dat hij gaat 
stoppen als dirigent bij Musis Sacrum. 
Johan zal tot ongeveer half maart het orkest blijven dirigeren, tenzij we eerder een opvolger 
hebben gevonden. 

 
 

Activiteiten komende tijd: 
2 dec          Surprise-avond voor de jeugd  
13 dec          Kerstoptreden BEKO Kinderopvang (Pieporkest) 
17 dec          Kerstconcert Willibrorduskerk 19.30 uur (Harmonie en Pieporkest) 
22 dec          Kerstconcert Jan de Witkliniek (ensemble Harmonie)    
31 dec          Oliebollenactie  

   

 

Aanpassinggen activiteitenkalender 2017: 

25-aug  Inhalen KVW 

18-feb  Twirlwedstrijd in Brielle 

11-mrt  NK 2017 ShowTwirl in Almere 

  

 


