
  
Nieuwsbrief nr.: 0019                 December 2015 

 
 
 
 

 Op zaterdag 28 november ging de harmonie op concours in Veldhoven. Na een heel mooie 
uitvoering waarin iedereen boven zichzelf uitsteeg, gingen alle muzikanten volmaakt 
tevreden naar de koffie. Enkele uurtjes later volgde de uitslag; een mooie eerste prijs, met 
een puntengemiddelde van ruim 81. Ondanks dat de verwachtingen iets hoger lagen, kijken 
zowel dirigent als muzikanten terug op een zeer geslaagd concours! 
 

 Slagwerkinstructeur John Klaus en zijn vriendin Chantal zijn op 14 december de supertrotse 
ouders geworden van zoon “Mick”! 
 Wij wensen de kersverse papa en mama heel veel geluk toe! 

 

 A.s. zondag 27 december wordt de langverwachte film “Lampkapje en De Wolf” vertoond. 
Om 19.00 uur is iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie project (en hun 
gezinsleden) van harte welkom in de Musis Sacrum Hal. Kun je niet wachten tot de 27e dan is 
op de site van Musis Sacrum alvast een korte trailer te bekijken.  

 

 Ook dit jaar worden er weer oliebollen verkocht op 31 december. Er staan twee kramen in 
Bakel, zoals altijd op het St. Wilbertsplein en daarnaast bij de nieuwe Jumbo op de 
Auerschootseweg. Kom vooral een zak halen van deze overheerlijke bollen! Mocht je je 
geroepen voelen mee te bakken/verkopen of deeg te draaien, meld je dan even bij Franca 
van de Laar. 

 

 Na alle feestdagen zal Musis Sacrum zich op zondag 3 januari met de gehele vereniging 
presenteren tijdens het nieuwjaarsconcert “2016 met Musis Sacrum Bakel”. Vanaf 11.00 uur 
wordt er, onder het genot van een hapje en een drankje, een sfeervol programma 
aangeboden waarin iedereen kan genieten van mooie muziek en swingende dans. Wij hopen 
op veel publiek! 

 

 Tot 3 januari is het nog mogelijk om memoryspellen te (ver)kopen! Deze spellen zijn een echt 
collectorsitem en leveren daarnaast een mooi centje op voor de vereniging. Dus kun je nog 
iemand blij maken met een echt Gemert-Bakels memoryspel, geef dit dan aan bij één van de 
bestuursleden.  
 

 Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!! 
Vanaf donderdag 21 januari gaat de blazers- en slagwerkklas op De Bakelaar weer van start. 
Alle kinderen uit groep 6 krijgen de mogelijkheid om gedurende enkele maanden een 
muziekinstrument uit te proberen. Ook dit jaar worden deze kinderen begeleid door Karen 
van den Broek en John Klaus. Daarnaast zullen enkele vrijwilligers uit onze vereniging hier 
actief bij betrokken zijn. Wij zijn nog op zoek naar iemand die mee wil helpen bij het 
begeleiden van de klarinettisten. Lijkt je dit leuk,  geef dit dan even door aan Rianne van den 
Boom.  

 

 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 MShal 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.  

 

 Rest ons nog om iedereen een hele gezellige, warme kerst toe te wensen, een mooi uiteinde 
en heel veel geluk in 2016!!! 

 
 

Activiteiten de komende tijd: 
 
27 dec     Filmavond “Lampkapje en De Wolf” in de MShal, aanvang 19.00 uur 
31 dec     Oliebollenactie 
3 jan   Nieuwjaars-event in de MShal, aanvang 11.00 uur   
8 feb   Carnavalsoptocht 
26 feb  Jeugdoverleg in de MShal, aanvang 18.30 uur 


