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NIEUWSBRIEF  MUSIS SACRUM BAKEL 

WWW.MUSISSACRUMBAKEL.NL INFO@MUSISSACRUMBAKEL.NL FACEBOOK.COM/MUSISSACRUMBAKEL 

 Welkom nieuwe leden 
De afgelopen maanden hebben wij verschillende nieuwe leden mogen verwelkomen binnen onze 
vereniging. De dansgroep is behoorlijk uitgebreid en er zijn diverse kinderen begonnen met het bespelen 
van slagwerk of een blaasinstrument. Wij heten al deze jeugdleden van harte welkom bij Musis Sacrum en 
wensen hen veel succes, maar bovenal plezier bij het muziek maken en dansen. 

 

 Mooie presentaties dansers 
Leden van de dans- en twirlgroep Infinity hebben zich in de afgelopen maand een aantal keer 
gepresenteerd aan een groot publiek. Op maandag 29 augustus openden zij d.m.v. een dans en het hijsen 
van de vlag de Kindervakantieweek 2016. 
Enkele dagen later waren zij goed vertegenwoordigd tijdens de opening van de Bakelse kermis. Alle drie de 
groepen lieten een mooie dans zien aan het toegestroomde publiek. 
 

 Bakel kermis 2016 
Ook de harmonie en slagwerkgroep waren aanwezig tijdens de KVW en de kermis. Evenals voorgaande 
jaren haalden zij de Bakelse jeugd binnen bij de sluiting van de KinderVakantieWeek. 
Met het nummer “You never walk alone” gaf de harmonie het startsein voor de kermis en enkele dagen 
later deden diverse leden mee tijdens het Kermiskoningschieten. Mede door het prachtige weer waren 
deze activiteiten erg gezellig en succesvol. 
 

 Tractor Pulling 2016 
In het weekend van 16 en 17 september vond Tractor Pulling plaats. Tijdens dit evenement draagt Musis 
Sacrum jaarlijks haar steentje bij d.m.v. het verzorgen van de drankvoorziening. Hiermee verdient de 
vereniging een aardige bijdrage voor de clubkas. 
Het viel dit jaar niet mee om voldoende vrijwilligers te vinden om alle drankposten te bemannen. Maar 
uiteindelijk is dit, mede door hulp van bereidwillige niet-leden, toch gelukt. Wij willen iedereen die zich 
ingezet heeft om deze actie te doen slagen dan ook heel hartelijk danken voor hun medewerking! 
 

 Twirlgroep op wedstrijd 
Op 11 september ging de twirlgroep op wedstrijd in Helmond. Naast enkele solo- en duo-optredens werd 
ook de nieuwe show “Afstuderen” gepresenteerd. Hiermee behaalden de dames 63,8 punten. 
16 oktober a.s. gaat de twirlgroep opnieuw op wedstrijd, deze keer in St. Oedenrode. Hiervoor wordt al 
hard getraind.  

 

 Donateursactie 2016 
Afgelopen week hebben veel leden zich weer ingezet om hun collecteronde te lopen en huis aan huis een 
bijdrage op te halen voor de vereniging. Wij bedanken iedereen die even de tijd genomen heeft om langs 
de deur te gaan. 

 

 Zwemmenuitje jeugdleden 
Vrijdag 23 september had de jeugd haar jaarlijkse uitje naar het zwembad. Dit keer togen we met bijna 30 
kinderen naar “De Limburgse Peel” in America. Iedereen heeft zich uitstekend vermaakt en tussendoor 
werden de kinderen getrakteerd op een frietje. Rond de klok van 21.00 uur waren we allemaal weer thuis.  

 

 Ledenwervingsactie: Muziek en dans; net ff leuker! 
Op 3 t/m 6 oktober zijn er infoavonden in de Musis Sacrum hal. Geïnteresseerden in het maken van muziek 
of in dans/twirl kunnen tijdens de repetitie en training van de diverse geledingen binnen komen lopen voor 
informatie. A.u.b. wel even vooraf aanmelden bij Rianne van den Boom of het Verenigingsbureau. 
N.a.v. de huis aan huis verspreide flyer hopen wij veel potentiële nieuwe leden te bereiken. 
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 Dans- en Twirlkamp 
Op 8 en 9 oktober organiseert Infinity een dans- en twirlkamp in Bakel i.s.m. de twirlgroep van Meijel. 
Tijdens dit weekend worden er allerlei dansactiviteiten georganiseerd waaronder enkele workshops maar 
daarnaast is er natuurlijk ook tijd voor andere gezellige activiteiten.  
 

 De sprookjesboom vertelt… 
De harmonie is volop bezig met de voorbereiding van een heus Sprookjesconcert, getiteld “De 
sprookjesboom vertelt…” 
Zondag 30 oktober wordt de Musis Sacrum hal omgetoverd tot sprookjesbos en zullen de muzikanten tijdens 
een tweetal concerten diverse Efteling-muziekstukken ten gehore brengen. Tijdens deze kinderconcerten 
hopen wij vooral veel Bakelse jeugd te mogen begroeten. 
Noteer deze datum dus alvast in de agenda!  
Kaartjes zijn nu al verkrijgbaar via het verenigingsbureau – zie www.musissacrumbakel.nl - of bij Elektro 
Verberkt, à € 1,00 voor kinderen t/m 12 jaar en € 5,00 voor personen van 13 jaar en ouder. 
 

 Triangel exit…. 
Helaas heeft de redactie van ons clubblad “De Triangel” moeten besluiten om te stoppen met de uitgave 
hiervan. Het viel niet meer mee om voldoende bladvulling te krijgen. 
D.m.v. deze nieuwsbrief, de Musis Sacrumsite en onze facebookpagina hopen wij toch alle leden te bereiken 
met de nodige informatie. 
Graag hadden we nog een laatste editie van De Triangel laten verschijnen, echter er heeft zich nog niemand 
gemeld voor de PR-commissie.  
Wij bedanken alle redacties en medewerkers voor hun bijdrage aan ons clubblad! 

 
 

 
Activiteiten komende tijd: 
3 okt  Info avond Slagwerk 20.00 uur   
4 okt  Info avond Twirl 19.30 uur   
5 okt  Info avond Infinity 19.00 uur   
6 okt  Info avond Harmonie 20.00 uur   
8/9 okt  Dans/Twirlkamp Bakel 
16 okt  Wedstrijd ShowTwirl St.Oedenrode 9.30 uur  
30 okt  Sprookjesconcert Harmonie 13.30 uur en 16.00 uur 
13 nov  Intocht St.Nicolaas (Let op: deze datum stond verkeerd op de activiteitenkalender!) 

 


