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 Na een intensieve voorbereidingsperiode en enkele try-outoptredens is het harmonieorkest 
helemaal klaar voor het concours in theater “De Schalm” in Veldhoven, a.s. zaterdag 28 nov. 
Om 7.30 uur zal de bus met deelnemers vanuit Bakel vertrekken. Supporters zijn natuurlijk 
van harte uitgenodigd om het orkest aan te moedigen. Zij kunnen tegen betaling van € 10,- 
meerijden met de bus (beperkt aantal plaatsen vrij!) of gaan op eigen gelegenheid. Aanvang 
van het optreden is om 10.00 uur. 
 

 Leuk idee voor de feestdagen: De Rotaryclub Gemert-Beek en Donk-Laarbeek heeft aan alle 
muziekverenigingen binnen onze gemeente memoryspellen ter beschikking gesteld. Deze 
spellen zijn speciaal ontworpen met foto’s van allerlei herkenbare plekjes binnen onze 
gemeente; een echt collectorsitem! 
De spellen kunnen gekocht en/of verkocht worden door de leden tegen een betaling van  
€ 10,00. Een groot gedeelte van dit bedrag komt ten goede aan Musis Sacrum. Het zou 
natuurlijk geweldig zijn als alle leden hun steentje bijdragen en enkele spellen weten te 
(ver)kopen. Voor meer informatie, zie de mail van het verenigingsbureau en/of website en 
Facebook. De spellen zijn voor en na de repetities te verkrijgen bij één van de bestuursleden. 
Of te koop tijdens openingsuren in de winkel van Electro Verberkt. 
  

 Op 12 december zal het Pieporkest, onder leiding van Marit Tijdeman, van 19.00-20.00 uur 
kerstmuziek ten gehore brengen op de Kerstmarkt van “het Bospark” (Terrein St. Jozefsheil). 
Het zou natuurlijk erg leuk zijn als deze jonge muzikanten veel publiek hebben tijdens deze 
sfeervolle avond! 
 

 Voor de Bakelse kerstmarkt op zondag 13 december zijn wij op zoek naar enkele vrijwilligers 
die bereid zijn het Muziekhofke een paar uurtjes te bemannen. Deze ruimte wordt, evenals 
voorgaande jaren, opengesteld voor publiek. Graag even een berichtje naar Gary Karel of 
Rianne van den Boom als je je hiertoe geroepen voelt. 

 

 I.v.m. de voorbereidingen voor het nieuwjaarsconcert “2016 met Musis Sacrum” op 3 januari 
2016 zullen enkele leerlingen in opleiding aanschuiven tijdens een deel van de 
harmonierepetitie op 10 en 17 december. Samen zullen zij enkele nummers instuderen voor 
dit concert, wat begint om 11.00 uur. Tijdens “2016 met Musis Sacrum” zullen alle 
geledingen zich presenteren. 
 

 Zoals ieder jaar worden er ook nu weer oliebollen verkocht op 31 december. Dit jaar staan 
wij op twee locaties; Op het Wilbertsplein èn bij de nieuwe Jumbo op de Beekakker. 
Vind je het leuk om mee te bakken of deeg te draaien dan mag je je opgeven bij Franca van 
de Laar, maar wees er snel bij want vol = vol! 
 

 Na lang wachten is de film van “Lampkapje en de Wolf” eindelijk klaar om vertoond te 
worden! Wij hebben hiervoor een avond gepland in de Musis Sacrumhal, en wel op zondag 
27 december om 19.00 uur. Iedereen die meegedaan of meegewerkt heeft is van harte 
welkom, en neem gerust de overige gezinsleden mee, zodat we met z’n allen nog een keer na 
kunnen genieten van dit succesvolle evenement! 

 



 
 
 

 Ledenwevingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!! 
De werkgroep “ledenwerving jeugd” heeft het idee bedacht om een eigen YouTube-kanaal 
op te zetten. Zij zijn hier echter zelf niet zo handig in, en zoeken daarom iemand die hen 
hierbij kan helpen. Wie zich geroepen voelt kan zich hiervoor melden bij Peggy Teunis of 
Nienke Tijdeman. 

 
 
 
 
Activiteiten komende tijd: 
 
28 nov  Concours in “De Schalm” in Veldhoven 10.00 uur (harmonie) 
12 dec  Optreden tijdens kerstmarkt op het Bospark 19.00 uur (pieporkest) 
13 dec  Openstelling Muziekhofke tijdens kerstmarkt 
17 dec   Kerstconcert Jan de Witkliniek (ensemble harmonie) 
27 dec  Filmavond Lampkapje 19.00 uur in de Musis Sacrumhal 
31 dec  Oliebollenactie op 2 locaties in Bakel  
3 jan 2016 Nieuwjaarsconcert 11.00 uur in de Musis Sacrumhal 


