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Nummer: 0040            november 2017 

 NIEUWSBRIEF   MUSIS SACRUM BAKEL 

 Opbrengst Rabobank Clubkas Campagne 
Op zondag 5 november mocht Musis Sacrum de cheque in ontvangst nemen van de Rabobank 
Clubkas Campagne. D.m.v. het uitreiken van flyers tijdens de jaarlijkse collecte probeerden de 
leden de Bakelse bevolking te mobiliseren om te stemmen op onze vereniging. En dit is goed 
gelukt! 
Wij mochten een cheque ter waarde van maar liefst € 911,88 in ontvangst nemen; een geweldig 
bedrag! Musis Sacrum beloonde de Rabobank en alle stemmers met een mooie serenade op het 
Kerkplein tijdens de feestelijke uitreiking. 
Tevens bedankt aan iedereen die de flyers heeft uitgereikt, heeft gepromoot en gestemd! 
 

 Afscheid van Ellen Velzeboer-Leenders 
Na ruim 27 jaar lidmaatschap, waarvan een groot gedeelte als instructrice, gaat Ellen “haar” 
twirlmeiden binnenkort verlaten. 
Ellen heeft vele successen behaald tijdens haar carrière bij Musis Sacrum, zowel als majorette als 
instructrice en zij stond aan de wieg van de oprichting van de showdansgroepen van “Infinity”. Wij 
zijn Ellen dankbaar voor alles wat zij voor de vereniging betekent heeft en zullen op gepaste wijze 
afscheid van haar nemen. 
In de volgende nieuwsbrief zullen haar opvolgsters zich voorstellen. 
 

 Rectificatie activiteitenkalender 
Bij de vorige nieuwsbrief zat de activiteitenkalender 2018 bijgesloten. In deze kalender zat een 
storende fout. Het Jubilarissenconcert staat komend jaar (onder voorbehoud) gepland op vrijdag 23 
nov. De tijd die hierbij vermeld staat is 14.00u. Wij zijn ons ervan bewust dat we hiermee iets teveel 
hebben gevraagd van onze leden… Dit concert zal uiteraard ’s avonds plaatsvinden. 
Overigens zullen de jubilarissen van de komende 5 jaar binnenkort een enquête ontvangen waarin 
zij aan kunnen geven in hoeverre er behoefte is aan een Jubilarissenconcert. Aan de hand van de 
uitslag bekijkt het bestuur of we doorgaan met het jaarlijks Jubilarissenconcert of dat er 
overgegaan wordt naar een alternatief huldigingsmoment. 
 

 Gezocht: Oliebollenbakkers 
Op oudjaarsdag, zondag 31 december zal Musis Sacrum wederom oliebollen gaan bakken en 
verkopen. Ook dit jaar zal er een kraam op het Wilbertsplein en bij de Jumbo staan. Wij zijn nog op 
zoek naar deegdraaiers en oliebollenbakkers. Heb je zin om een paar uurtjes mee te helpen tijdens 
deze gezellige eindejaarsactiviteit, geef dit dan door aan Rianne van den Boom of Rowie Verbakel. 

 

 Concert “Experience” 4Fun 
Marijn Jonkers, saxofonist in opleiding en lid van het Pieporkest, doet al geruime tijd mee met het 
opleidingsorkest 4Fun uit de Mortel. In dit orkest zitten diverse jeugdige muzikanten uit de 
gemeente Gemert-Bakel. 
Op zaterdag 9 december geeft dit orkest een groots “Experience”-concert onder de titel 4Fun & 
Friends. Er zullen diverse gastoptredens zijn van zangers, zangeressen, een combo, blokfluitgroep 
en jeugdslagwerkgroep. 
Marijn vindt het vast erg leuk als er ook Bakels publiek aanwezig is, dus kom gerust naar hem 
kijken! De avond vindt plaats in MFA De Sprank in De Mortel en begint om 19.30uur. 
Tickets a € 3,50 zijn verkrijgbaar via experience@upcmail.nl. 
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 Kerstconcerten 
De harmonie en het pieporkest zullen op zaterdagavond 16 december een kerstconcert geven in de 
Bakelse kerk. Zanggroep La Vivacité zal hier haar muzikale medewerking aan verlenen. Wij hopen 
op een goedgevulde kerk, dus noteer deze datum alvast in uw agenda. 
Na afloop van het concert is iedereen uitgenodigd om met ons na te borrelen bij Jut & Jul. 
I.v.m. dit concert zal de repetitie op donderdag 14 december plaatsvinden in de kerk. 
Op donderdag 21 december zal een ensemble van de harmonie de bewoners van de Jan de 
Witkliniek trakteren op een mooi concert, ondersteunt door zanggroep To Enjoy uit Vlierden. 
Na afloop van dit concert heeft de harmonie gewoon repetitie in de Musis Sacrum Hal.  
Voor aanvang van repetities en concerten, zie de activiteitenkalender hieronder. 
   

 D-Examen Slagwerk 
Sjoerd Thomassen doet op zondag 17 december zijn openbaar D-examen in de Musis Sacrum Hal. 
Hij zal hierbij begeleidt worden door onze slagwerkgroep. Ook hier is publiek van harte welkom om 
Sjoerd aan te moedigen. 
Wij wensen hem veel succes en speelplezier toe! 
  

 Halloweenconcert Scary Music 
De Musis Sacrum Hal werd op 3 november omgetoverd in een spookachtige concertzaal voor het 
Halloweenconcert van de harmonie. De bezoekers werden via een angstaanjagende gang met een 
griezelige cocktail ontvangen in de hal. Tijdens het concert genoten de gasten van allerlei 
spannende muziekstukken ondersteunt door bijpassende filmbeelden. Na afloop werd er tot in de 
late uurtjes na gekletst en geborreld.  
 

 Twirl-uitslagen 
Op 4 en 5 november deden diverse Bakelse twirlsters mee met de Brabantse Kampioenschappen in 
Waalwijk. Zowel het duo Jannah en Janske als Tessa en Minke werden Brabants Kampioen in hun 
divisie. Ook de andere deelneemsters behaalden mooie prijzen. 
Ondanks wat pechmomentjes tijdens de groepsshow werd deze toch beoordeeld met een 2e plaats 
waardoor deze goed is voor een plaatsing op het Nederlands Kampioenschap op 9 december in 
Meppel. Dit zal de laatste wedstrijd zijn die begeleid wordt door Ellen.  
Gefeliciteerd met deze mooie prestaties en veel succes allemaal in Meppel. 

 

 Uitwisselingsconcert Pieporkest 
Het Pieporkest gaf op zaterdag 11 november een mooi concert, samen met het Pieporkest uit 
Gemert. Lotte Keppels en Joline Rooijackers presenteerden deze avond en dat deden ze vol 
overgave. Het toegestroomde publiek genoot op haar beurt van de mooie klanken van beide 
orkesten.  
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 Intocht Sinterklaas 
Na de intocht in Dokkum op 18 november bezocht Sinterklaas een dag later ook Bakel. 
Hij begon zijn intocht rond 11.45u bij het Jeugdhuis. Begeleidt door Musis Sacrum en het Gilde 
vervolgde hij zijn route door de Bakelse straten. Het weer was prachtig en iedereen genoot. We 
hebben Sinterklaas op muzikale wijze naar Sporthal de Beek gebracht waar hij ons persoonlijk 
bedankte voor de mooie ontvangst. In de sporthal werd hij ook nog verrast door enkele optredens 
van Infinity. 
Wij wensen De Sint en zijn Pieten veel plezier tijdens zijn verblijf in Nederland! 
 

 
 

 
 

 

 Slagwerkconcert in de Rips 
Muziekvereniging Concordia De Rips organiseerde een uitwisselingsconcert met deelname van de 
slagwerkgroepen Musis Sacrum Bakel, Dynamic Langenboom en Concordia De Rips. 
MSB speelde o.l.v. Peter Bergmans Party Nuts, The Hobbits, Shape of You, Dilemma en D-Sea Stuff. 
Het publiek genoot van het mooie programma. 

 
 
 
Activiteiten komende tijd: 
 
9 dec  NK Twirl in Meppel 
9 dec   Concert “Experience” door 4Fun in De Mortel 
10 dec  Optreden dans en twirl tijdens Kerstmarkt in Bakel 
14 dec  Generale repetitie kerstconcert 20.00u in de kerk  
16 dec   Kerstconcert St.Willibrorduskerk Bakel, aanvang 19.30u 
17 dec  Openbaar D-examen Sjoerd Thomassen, aanvang 19.00u  
21 dec   Kerstconcert Jan de Witkliniek Bakel, aanvang 19.00u  
31 dec   Oliebollenactie Bakel  
 

 


