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 In de vorige nieuwsbrief stond een stukje vermeld over de kerngroep “ledenwerving” die sinds 

kort actief is. Hierin stond per abuis dat namens de Harmonie Nienke Tijdeman en Anne Koppens 
deze taak op zich zullen nemen. Niet Anne, maar Inge Reijnders-Litjens zal samen met Nienke de 
harmonie vertegenwoordigen in deze werkgroep. 
 

 Op 28 mei wordt op de Willibrordusschool de Blazers- en Slagwerkklas afgesloten. De 
deelnemers zullen allemaal een certificaat uitgereikt krijgen namens het Kunstlokaal. Daarnaast 
zullen zij als eerste de nieuwe flyer van Musis Sacrum in ontvangst mogen nemen. Ook hebben 
zij inmiddels het aanbod gekregen om 4 gratis individuele proeflessen te mogen volgen. Deze 
lessen zullen vanaf 8 juni wekelijks gegeven worden.  
Wij bedanken John, Karen en alle vrijwilligers die ook dit jaar de Blazers- en Slagwerkklas tot een 
succes gemaakt hebben! 
 

 De opleidingsdag (voorheen het Limonadeconcert) komt dit jaar te vervallen. In plaats daarvan 
mogen alle leden in opleiding én de blazers- en slagwerkklas zich op donderdag 28 mei (blazers) 
en maandag 1 juni (slagwerkers) presenteren aan het publiek. Samen met het grote 
orkest/slagwerkgroep studeren de kinderen vanaf ± 19.00 uur enkele muziekstukken in, die zij 
vervolgens om 20.00 uur tijdens een miniconcert ten gehore zullen brengen. Voor de harmonie- 
en slagwerkleden geldt dus dat zij op deze avonden eerder verwacht worden voor de repetitie. 
De kinderen zullen hier dan bij aansluiten.  

 

 In juni doen verschillende leerlingen van Musis Sacrum hun examen. Wij wensen hen allemaal 
veel succes! Daarnaast zijn er ook enkele openbare examens. Hierbij is publiek van harte 
welkom. 
Kristie Thomassen doet op donderdag 4 juni haar openbaar C-examen klarinet m.m.v. de 
harmonie in de Musis Sacrum Hal. Aanvang: 20.30 uur. 
Klaas van Eijk en Sjoerd Thomassen doen hun openbaar C- examen slagwerk op zaterdag 27 juni 
in zaal D’n Eik in De Rips. Aanvang: 18.30 uur. 

 

  Op zaterdag 27 juni neemt de slagwerkgroep deel aan het Peeltoernooi in Meijel. Het optreden 
staat gepland rond de klok van 11.00 uur (onder voorbehoud). Het zou natuurlijk erg fijn zijn 
voor de slagwerkers als er veel Bakels publiek aanwezig is.  
 

 Op 12 juli staat het Zomerconcert gepland voor alle geledingen. Tijdens dit concert zullen onze 
jubilarissen gehuldigd worden. I.v.m. het gelijktijdige Streetrockfestival zal het concert dit jaar 
plaatsvinden in de Musis Sacrum Hal. Uiteraard wordt er wel een zomers tintje aan gegeven.  
 

 Tractor Pulling vindt dit jaar alleen op zaterdag 22 augustus plaats, vrijwilligers kunnen zich nu al 
opgeven bij Gary Karel: g.karel@kpnmail.nl 
 

 Vorig jaar is besloten om de majorettegroep om te vormen tot de geledingen Twirl en Dans. Dit 
om het imago van beide onderdelen een modernere uitstraling te geven.  
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Om met name het onderdeel dans wat meer onder de aandacht te brengen bij de jeugd is er in 
navolging hiervan, in overleg met de leden van de dansgroep, een nieuwe naam bedacht. De 
dansgroep zal voortaan onder de naam “Infinity” naar buiten treden. Uiteraard blijft Infinity wel 
een onderdeel van Musis Sacrum. 
 

 In het najaar zullen Minke Coort en Tessa Pekx wederom deelnemen aan de Europese 
Kampioenschappen twirl, deze vinden dit jaar plaats in Italië. 
Om de kosten hiervan enigszins te drukken hebben zij een flessenactie op touw gezet. Hiervoor 
staat in het attributenhok in de Musis Sacrumhal een krat waarin lege statiegeldflessen 
gedeponeerd kunnen worden. Namens de dames alvast hartelijk dank voor jullie bijdrage! 
 

 Nog steeds is de vloer in het Muziekhofke aan een opknapbeurt toe. Ondanks herhaalde 
oproepen in het afgelopen jaar om hierbij te komen helpen is er geen reactie gekomen. Vandaar 
nu nogmaals deze oproep: 
Wie heeft er in de zomervakantie tijd en zin om, samen met Paul van Tiel, de vloer onder handen 
te nemen? Vele handen maken licht werk, dus meld je aan! 
In overleg met Paul wordt een datum voor deze activiteit geprikt. 
 

 Zoals hierboven reeds vermeld zal één dezer dagen onze nieuwe flyer uitkomen. De flyer is 
bedoeld ter promotie van de vereniging, maar vooral om nieuwe (jeugd)leden aan te trekken. 
Tijdens diverse jeugdactiviteiten die de komende maanden gepland staan, zal deze flyer aan de 
Bakelse kinderen uitgereikt worden. De flyers moeten nog wel even gevouwen worden… Wie wil 
hier graag bij helpen? Meld je dan even aan bij Judith Tielemans. 

 
 
Activiteiten komende tijd:  
 
28 mei  Opleidingsavond Blazers  
1 juni    Opleidingsavond Slagwerk  
4 juni    Openbaar C-examen Kristie Thomassen 
20 juni  Twirlwedstrijd Barneveld 
25 juni  Muziekcircuit voor groep 3-4-5 van de Willibrordusschool  
27 juni  Peeltoernooi (Slagwerkgroep) 
27 juni  Openbaar C-examen Klaas van Eijk en Sjoerd Thomassen 
28 juni  Ledenwervingsdag 
12 juli   Zomerconcert met huldiging van de jubilarissen 


