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 Het bestuur dankt alle collectanten die afgelopen week de weersomstandigheden 
getrotseerd hebben om een bijdrage te vragen voor onze clubkas. En met succes! We 
hebben met z’n allen dit jaar een recordopbrengst binnen weten te halen! Heel hartelijk 
bedankt allemaal. 
 

 Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!! 
Afgelopen juni vond op de Bakelaar (voorheen de Willibrordusschool) het Muziekcircuit 
plaats. Dit was een groot succes! A.s. donderdagochtend 24 september herhalen wij dit 
circuit op De Kleine Kapitein. Twee schoolgroepen (3 en 4) krijgen in een uur tijd middels een 
circuit allerlei informatie over de mogelijkheden binnen slagwerk en harmonie bij Musis 
Sacrum. 
N.a.v. deze activiteit kunnen kinderen zich aanmelden voor de cursus “Spelen met Muziek” 
waarover verderop in deze nieuwsbrief meer info volgt. 
 

 Zaterdag 26 september neemt de harmonie deel aan de Veteranendag in Gemert. Samen 
met Gemert Firebrigade Pipes & Drums zal Musis Sacrum deze bijeenkomst muzikaal 
ondersteunen.  

 

 I.v.m. te weinig aanmeldingen gaat het voetbaltoernooi van de slagwerkgroep a.s. zaterdag 
helaas niet door. 

 

 Zondag 27 september verzorgt de harmonie samen met mannenkoor Lambardi het 
Caratconcert in de Warande in Helmond. Frans Martens is lid van Lambardi en heeft deze 
samenwerking tot stand gebracht. Het belooft een erg mooi concert te worden in een 
sfeervolle omgeving. Iedereen is van harte welkom om naar dit gratis concert te komen 
luisteren a.s. zondag vanaf 14.30 uur. 

 

 Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!! 
Donderdag 1 oktober begint de cursus “Spelen met Muziek”. Voor deze cursus hebben 
kinderen zich aan kunnen melden n.a.v. de Muziekcircuits. 
Er hebben zich inmiddels 14 kinderen aangemeld. Dit betekent dat er 2 groepen gaan 
starten. Wij verwachten nog meer aanmeldingen vanwege het Muziekcircuit op De Kleine 
Kapitein later deze week. 
De cursus bestaat uit 10 lessen die verzorgd worden door Karen van den Broek. Zij zal door 
het gebruik van diverse instrumenten, een leuke lesmethode en special guests de kinderen 
proberen te enthousiasmeren om muziek te komen maken bij Musis Sacrum. Alle kinderen 
krijgen een eigen blokfluit, zodat ze eventueel ook thuis aan de slag kunnen. 
 

 Op donderdag 1 oktober vertrekken Tessa Pekx en Minke Coort naar Italië om de Bakelse 
twirldelegatie te vertegenwoordigen op het EK. Zowel als duo als solisten (Tessa is reserve) 
zullen zij een poging wagen het goud binnen te halen. De dames zijn te volgen op de site van 
Musis Sacrum en via Facebook. Wij wensen hen heel veel succes en vooral ook plezier toe! 
 

 Zo’n anderhalf jaar geleden zijn we gestart met het maandelijks uitbrengen van deze 
nieuwsbrief om de algehele communicatie binnen Musis Sacrum te verbeteren. Wij zijn heel 
benieuwd hoe goed deze nieuwsbrief nu daadwerkelijk gelezen wordt. Daarom bij deze de 
vraag om, als je dit leest, een reply te sturen naar het verenigingsbureau:  
info@musissacrumbakel.nl (klik op deze link en verzend de mail). 
Alvast hartelijk dank voor de moeite! 

mailto:info@musissacrumbakel.nl?subject=Ik%20heb%20deze%20nieuwsbrief%20gelezen


 

 In aanloop naar het concours op zaterdag 28 november in Veldhoven heeft de harmonie op 
zaterdag 3 oktober een repetitiedag. Deze duurt van 10.00 uur - 16.00 uur.  
Voor alle leden vanaf 16 jaar vindt daarna het bindingsevenement plaats, dit keer in De 
Midnight in Bakel. Hopelijk melden vele leden (en hun partners) zich aan, want hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd. Opgeven kan via het verenigingsbureau. 
 

 Op 17 oktober geeft harmonie Musis Sacrum i.s.m. Orkest Orventus een concert in het 
Cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne. Voorafgaand aan het concert kunnen onze 
leden vanaf 17.30 uur tegen betaling gebruik maken van een warm en koud buffet. Opgave 
hiervoor bij Thijs Kampen. 
Het concert begint om 20.00 uur. Het belooft een erg mooie avond te worden. Publiek is 
natuurlijk van harte welkom. 
Kaarten voor dit muzikale evenement kosten € 5,00.  Kaartreserveringen zijn mogelijk via 
www.musissacrumbakel.nl of info@musissacrumbakel.nl 

 

 
Activiteiten komende tijd:  
 
24 sep   Muziekcircuit op De Kleine Kapitein  
25 sep    Zwemmen (jeugd t/m 15 jaar)  
26 sep   Opluisteren Veteranendag Gemert (harmonie)      
27 sep    Caratconcert Helmond i.s.m. mannenkoor Lambardi (harmonie) 
2, 3, 4 okt   EK majorettes Italië 
3 okt   Repetitiedag (harmonie) 
3 okt   Bindingsevenement  
17 okt   Try-out concert i.s.m. Orkest Orventus (harmonie) 
18 okt   Bondswedstrijd Waalwijk (twirl) 
1 nov   Pre-concoursfestival Knegsel (harmonie) 
15 nov   Intocht St. Nicolaas 
28 nov   Concours Veldhoven (harmonie) 
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