
 

 1 

 
 

NIEUWSBRIEF  MUSIS SACRUM BAKEL 

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

Nummer: 0030              december 2016 

 Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!! 
Voor de eerste keer organiseerde een afvaardiging van de ledenwervingsgroep op 2 december een 
surprise-avond voor de jeugd. De 11 jonge deelnemers hadden allemaal een paar leuke cadeautjes 
meegenomen en de organisatie zorgde voor een gezellig ingerichte hal, wat lekkere versnaperingen en een 
spannend dobbelspel. 
Alle kinderen hebben genoten van deze sfeervolle “pakjesavond” en gingen met leuke cadeautjes terug 
naar huis. We bedanken de organisatie en hulpouders voor het verzorgen van deze avond! 
 

 Musis Sacrum muzikale Kerstactiviteiten. 
De afgelopen weken heeft Musis Sacrum op diverse plaatsen een kerstconcert verzorgd. 
Op 13 december gaf het Pieporkest een mooi optreden bij BEKO Kinderopvang tijdens de jaarlijkse 
kerstborrel. Eerst speelden zij buiten bij het vuur en daarna gaven zij binnen nog een toegift. De kinderen 
en hun papa’s en mama’s vonden de muziek heel erg mooi, en de leden van het Pieporkest genoten op 
hun beurt van de lekkere hapjes die de kindjes gemaakt hadden. 
Het Harmonieorkest trad op 17 december voor het voetlicht in de Bakelse kerk. Met ondersteuning van 
het Pieporkest en zangeres Angela Rovers brachten zij een muzikaal kerstprogramma ten gehore. Het 
publiek genoot zichtbaar van deze sfeervolle avond. Na afloop werd iedereen uitgenodigd om nog wat te 
komen drinken in De Gouden Leeuw. Een saxofoonensemble zorgde daar voor een gezellig 
achtergrondmuziekje. 
Ook dit jaar heeft een ensemble van de Harmonie de bewoners van de Jan de Witkliniek en hun familie 
getrakteerd op een kerstconcert. Op 22 december bracht het ensemble deze mensen wat warmte en 
gezelligheid door enkele mooie kerstnummers en kerstgedichten te laten horen.  
Een aantal leden van de Harmonie hebben ervoor gezorgd dat al deze kerstactiviteiten mogelijk waren. 
Heel hartelijk bedankt voor de goede organisatie! 
 

 Oliebollenactie. 
Op oudjaarsdag spannen diverse mensen zich in om oliebollen te bakken en te verkopen.  
Zowel op het Wilbertsplein als bij de Jumbo zal een kraam bemand worden. Hopelijk zullen we met z’n 
allen weer veel oliebollen verkopen. Kom mee genieten van deze overheerlijke lekkernij; ze kosten € 0,75 
per stuk en 11 voor € 7,50. 

 

 Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!! 
In januari gaat de blazersklas voor groep 6 van De Bakelaar weer van start. Karen van den Broek en John 
Klaus zullen deze lessen verzorgen. 
Vanuit Musis Sacrum zijn er leden die zullen assisteren met diverse zaken. Er zijn dit jaar 41 leerlingen die 
mee gaan doen aan de blazers-/slagwerkklas. De lessen zijn op donderdag van 11.30 uur tot 12.30 uur. 
 

 Opleidingsorkest 4Fun. 
Sinds september repeteert opleidingsorkest 4Fun iedere vrijdag. 4Fun bestaat uit 7 jonge muzikanten uit 
Elsendorp, De Mortel, Bakel en Milheeze. Vanuit Bakel doet één van onze jeugdleden mee. Van 13 januari 
t/m 17 februari 2017 zullen de repetities plaatsvinden in de Musis Sacrumhal. Op 24 maart treedt 4Fun 
voor de eerste keer in deze bezetting op in Elsendorp. 

 

 Op zoek naar een nieuwe dirigent. 
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen heeft de dirigent van het Harmonieorkest Johan 
Smeulders een aantal weken geleden bekend gemaakt dat hij gaat stoppen in Bakel. Er is een nieuwe 
uitdaging op zijn pad gekomen die niet te combineren is met zijn functie bij Musis Sacrum. Inmiddels is er 
een werkgroep samengesteld die op zoek gaat naar een nieuwe dirigent. 
Johan zal nog tot maart 2017 als dirigent aanwezig zijn.  
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 Gastorkest en zangkoor uit China. 
Op zaterdag 4 februari geeft de Harmonie een concert in De Eendracht in Gemert. Ook de 
Slagwerkgroep doet hieraan mee. 
Op deze dag ontvangen wij een gastorkest en zangkoor uit China! Zij zijn op een muzikale reis door 
Europa en doen hierbij ook Bakel aan. Overdag zullen deze gasten een masterclass volgen in de Musis 
Sacrumhal. Deze wordt verzorgd door Johan Smeulders. Ook zullen zij een bezoek brengen aan het 
gemeentehuis en de burgemeester ontmoeten. 
Om 19.30 uur sluiten zij hun bezoek af met het concert in Gemert. Achter de schermen zijn de 
voorbereidingen in volle gang, dus meer info volgt snel. Maar noteer deze datum alvast want het 
belooft een geweldig Chinees (media-)spektakel te worden! 
 

上週六，2月4日展示了和諧的音樂會Eendracht在Gemert. 敲擊它加入太。 

在這一天，我們收到來自中國的客人管弦樂隊和合唱！他們是通過歐洲音樂之旅，然後做Bakel

的。白天，這些傢伙將遵循Musis Sacrumhal大師班。這是通過提供 Johan Smeulders. 

他們還將參觀小鎮，迎接市長。 

19:30他們總結自己在Gemert音樂會訪問。在幕後，籌備工作正在緊鑼密鼓地進行，所以更多信

息也將很快跟進。但要注意，因為它有望成為一個偉大的中國（媒體）奇觀這個日期！ 
 

 Vrijwilliggers gevraagd. 
Tractor Pulling staat komend jaar een stuk vroeger gepland dan normaal. Op 2 en 3 juni 
(Pinksterweekend) zullen wij onze medewerking weer verlenen bij de drankvoorziening. Afgelopen jaar 
was er een flink tekort aan vrijwilligers, vandaar dat deze datum nu al gecommuniceerd wordt. Wij 
hopen dat we dit jaar geen vergeefs beroep hoeven te doen op onze leden. 
 

 Wensen voor alle mensen. 
Wij wensen alle leden en hun familie een hele warme, gezellige kerst, een spetterende jaarwisseling en 
een gezond, liefdevol en swingend muzikaal 2017!!! 
 

 
Activiteiten komende tijd: 
 
31 dec.  Oliebollenactie 
4 febr.   China concert (harmonie en slagwerkgroep)  

Aanvang 19.30 uur in De Eendracht in Gemert 
18 febr. Twirlwedstrijd in Brielle 


