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Nummer: 0042              januari 2018 

NIEUWSBRIEF     MUSIS SACRUM BAKEL 

 
 

 Prins Paul d’n 1e 
Bij het maken van de laatste nieuwsbrief van 2017 werd gezegd dat we het jaar 2018 rustig zouden 
beginnen. De nieuwsbriefredactie was echter nog niet op de hoogte van het feit dat onze 
voorzitter, Paul van Tiel, dit jaar de scepter zou gaan zwaaien over het Pierewaaiersrijk! Een 
complete verrassing voor leden en bestuur, maar wat zijn we trots dat Musis Sacrum nu een echte 
Prins in hun midden heeft!  
Wij feliciteren Prins Paul en Dennis en wensen hen een hele gezellige, muzikale carnaval toe! 
Tijdens de Prinsenreceptie heeft Musis Sacrum Prins Paul al op muzikale wijze geëerd, en wij zullen 
deze carnaval vast nog wel een keer vaker ten tonele verschijnen. 
Carnaval 2018: Doar zit muziek in! 
 

 
 

 Geboortenieuws 
Op donderdag 11 januari werden Bob en Marit van Hest-Tijdeman de trotse ouders van een 
dochter, Nore! Wij wensen hen veel geluk met het nieuwe gezinnetje.  
Marit is, naast fluittiste in het groot orkest, dirigente van het pieporkest. Tijdens haar verlof wordt 
zij vervangen door Karen van den Broek. 
 

 Carnavalsactiviteiten 
Tijdens de bonte avonden op 26-27 januari en 3 februari zullen naast diverse kletsers en 
amusementsgroepen ook de slagwerkgroep en dansgroep Infinity een optreden verzorgen. 
Uiteraard is Musis Sacrum ook vertegenwoordigd tijdens de optocht.  
Wij gaan ervan uit dan onze leden Prins Paul niet in de “steek” zullen laten, en verwachten een 
grote opkomst!  
Meer details over deze activiteiten volgen via convocaties, dus houd je mail goed in de gaten. 
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 Oudijzeractie 
Zaterdag 17 maart houdt Musis Sacrum haar jaarlijkse oudijzeractie. Op deze dag komen leden van 
de vereniging op verzoek langs om oud ijzer op te halen. Heb je wat liggen, laat dit dan weten aan 
Ben Nooijen (0492-342726) of Jan Rooijakkers (0492-343720), dan zorgen zij dat het thuis 
opgehaald wordt. 
De container staat overigens het hele jaar door bij Ben Nooijen aan de Hilakker 4A. Hier kun je altijd 
terecht om oud ijzer te storten. 
 

 

 Jeugdmuziekdag ->Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!! 
Eén keer per 2 jaar organiseren de leden van het MOG-B (Muzikaal Overleg Gemert-Bakel) een 
Jeugdmuziekdag voor alle muzikanten in opleiding van de muziekkorpsen uit de gemeente Gemert-
Bakel. Op zondag 18 maart vindt deze dag plaats in de Musis Sacrum Hal in Bakel. Er zal in de 
ochtend gezamenlijk gerepeteerd worden aan enkele muziekstukken, gevolgd door een gezellige 
lunch. ’s Middags geven de deelnemers een concert, dat voor iedereen gratis toegankelijk is.  Heb 
je deze middag vrij, kom dan gerust luisteren naar alle muzikale talenten die onze gemeente rijk is! 
 

 Geen caratconcert 
Op de activiteitenkalender stond onder voorbehoud een concert gepland in het Caratpaviljoen. 
Aangezien de door ons aangevraagde data niet beschikbaar zijn, komt deze activiteit dit jaar te 
vervallen. 
 

 Oliebollenactie 
Op 31 december hebben verschillende vrijwilligers zich ingezet om namens Musis  
Sacrum de lekkerste oliebollen van Bakel te bakken. Dit is goed gelukt, want de bollen vlogen over 
de toonbank. Met een mooie opbrengst van bijna €2230,- sloot Musis Sacrum het jaar 2017 goed 
af. 
Helaas is het ieder jaar erg lastig om mensen te vinden die ons een paar uurtjes willen helpen. In de 
kraam is het altijd reuzegezellig en de opbrengst mag er wezen. Daarom hopen wij dat we aan het 
einde van dit jaar, wat pas net begonnen is, kunnen rekenen op wat meer handjes. Als iedereen 
een paar uurtjes meewerkt blijft het een succes!    

 
 
Activiteiten komende tijd: 
 
26-27 jan/3 febr  Bonte avonden (Slagwerkgroep en Infinity) 
12 feb      Carnavalsoptocht 
24 feb     Champions Trophy Twirl in Waalwijk 
10 mrt     NK Twirl Almere 
17 mrt     Oudijzeractie  
18 mrt      Jeugdmuziekdag MOG-B in Bakel 
22 mrt      Algemene Ledenvergadering en verkiezing van Vrijwilliger van het jaar 
8 april     Solistenparade 
21 april Uitwisselingsconcert met de muziekvereniging van Afferden in Afferden (Gld.)        

(Harmonie) 
26 april      Lintjesregenserenade (onder voorbehoud) 
27 april      Serenade Koningsdag  
 

 


