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Nummer: 0043              februari 2018 

NIEUWSBRIEF     MUSIS SACRUM BAKEL 

 Terugblik op Carnaval  
Namens Prins Paul d’n 1e willen we graag iedereen bedanken die afgelopen carnaval tot een groot 
succes heeft gemaakt! Doordat onze voorzitter dit jaar Prins is geworden, hebben wij een extra 
beroep op de leden gedaan m.b.t. deelname aan de Prinsenreceptie, de Bonte Avonden, de optocht 
en medewerking met de voorbereidingen van dit alles. En wat was het een groot succes! 
Paul heeft genoten van onze aanwezigheid en wij waren trots dat we iedere keer met een grote 
bezetting vertegenwoordigd waren tijdens de diverse evenementen. We waren een prachtige grote 
groep in de optocht, met hele mooie kleding en we hebben onszelf heel goed gepresenteerd aan 
alle Pierewaaiers! 

 

 
 

 Start blazers- en slagwerkklas -> Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!! 
Nadat John Klaus en Karen van de Broek de 39 leerlingen van groep 6 van De Bakelaar begin 
februari kennis hebben laten maken met diverse instrumenten binnen de vereniging, konden zij 
hun voorkeur opgeven voor een muziekinstrument. Op vrijdag 23 februari kregen de kinderen hun 
eerste muziekles. Er zullen hierna nog 13 lessen volgen waarin de basisbeginselen van het bespelen 
van een instrument bijgebracht zullen worden. Karen wordt hierbij ondersteund door enkele 
vrijwilligers vanuit Musis Sacrum.   

 

 Twirl-wedstrijden/uitslagen 
Afgelopen zaterdag 24 februari gingen enkele dames van de Twirlgroep op wedstrijd in Waalwijk. 
Het ging om de Champions Trophy; een internationaal kampioenschap tussen Nederland en België. 
Het was voor Bakel een zeer geslaagde wedstrijd waarbij zij met 3 gouden medailles huiswaarts 
keerden. Helaas is België er uiteindelijk met de landstitel vandoor gegaan, maar dit heeft dus niet 
aan de Bakelse prestaties gelegen! Tessa, Minke, Rowie en Dominique, van harte gefeliciteerd! 
Op 10 maart is het NK Twirl in Almere. Door deelname hieraan kunnen de twirlsters zich plaatsen 
voor het EK later dit jaar in Kroatië. 
Wij wensen hen alvast veel succes! 
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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!  

 

 Algemene Ledenvergadering 
Donderdag 22 maart vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in de Musis Sacrum Hal. 
Aanvang van deze vergadering is om 21.00 uur.  
Tijdens de vergadering zal ook de vrijwilliger van het jaar 2017 verkozen worden. Wij hopen dat 
veel leden hun stem uitgebracht hebben, want zonder de inzet van vrijwilligers heeft Musis Sacrum 
geen bestaansrecht. 
Al verschillende jaren is het een traditie dat verschillende leden zorgen voor cake bij de koffie. Wie 
biedt zich aan om dit jaar een lekkere cake te bakken? Geef dit dan door aan één van de 
bestuursleden!   

 

 Solistenparade 
Enkele weken geleden hebben alle actieve leden van Musis Sacrum een opgaveformulier ontvangen 
voor deelname aan de Solistenparade. De eerste inschrijvingen druppelen binnen, maar we hopen 
op nog veel meer deelnemers!  
De Solistenparade is een hele leuke onderlinge wedstrijd, waarbij het plezier tijdens het dans- of 
muziekoptreden voorop staat. Tijdens deze gezellige middag kan jong en oud haar kunsten laten 
zien aan een groot publiek. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en er zijn diverse mooie 
prijzen te verdienen. De jeugdleden in opleiding mogen naast een “gewoon” optreden, ook 
meedoen met de Calimerocup waarbij ze ondersteund worden door een meer ervaren lid.  
Durf je niet alleen op te treden maar wil je wel graag samen met iemand, dan kan dit ook!  
Voor muzikanten die niet meer in opleiding zijn, maar wel graag meedoen heeft Musis Sacrum een 
uitgebreide muziekcollectie waaruit een te spelen werk gekozen kan worden. Uiteraard mag je ook 
zelf zorgen voor een muziekstuk.  
Wij hopen dat veel leden zich aan zullen melden voor de Solistenparade, en zien jullie graag op 
zondagmiddag 8 april! Natuurlijk is publiek van harte welkom op deze dag. 

 

 Uitwisselingsconcert harmonie 
Op zaterdagavond 21 april zal de harmonie een uitwisselingsconcert geven in Afferden (Gld.) 
Samen met de muziekvereniging “Eendracht” uit Afferden brengen zij een mooi programma ten 
gehore. De aanvang van het concert is om 20.00 uur.  
Bakels publiek is vanzelfsprekend welkom om te komen luisteren naar beide verenigingen. 
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 Bakel kermis 
Sinds enkele jaren is er in Bakel een kermiscommissie actief, die ervoor zorgt dat dit gezellige 
Bakelse evenement niet verloren gaat. Musis Sacrum is ieder jaar aanwezig om de kermis op 
zaterdag te openen en op dinsdag gaan wij samen met het gilde kermisschieten. 
Het is daarom van belang dat een lid vanuit Musis Sacrum aansluit bij de Kermiscommissie om één 
en ander in goede banen te leiden. Wie van jullie voelt zich geroepen en wil graag helpen om er 
weer een geweldige kermis van te maken? Voor informatie kun je terecht bij Pieter Reijnders, of via 
info@musissacrumbakel.nl 
 

 Jeugdconcert/zomeravondconcert 
Het traditionele pleinconcert aan het einde van het schooljaar komt dit jaar te vervallen. We willen 
er graag een nieuwe draai aan geven, wat betekent dat Twirl, Slagwerk en Harmonie zich zullen 
presenteren tijdens een gezellig Zomeravondconcert. Dit concert zal plaatsvinden op 
donderdagavond 5 juli; de laatste repetitie-avond van de harmonie voordat de zomervakantie 
begint. 
Ook de opleiding zal een concert geven, en wel op zaterdagmiddag 2 juni. Tijdens dit concert zullen 
alle dansgroepen, voorbereidend slagwerk, B.O.T.S. en het Pieporkest laten zien en horen wat zij in 
hun mars hebben. Noteer deze datum dus alvast in je agenda! 
Voor de organisatie van het Jeugdconcert zijn we nog op zoek naar (ouders van) (jeugd)leden die 
ons hierbij een handje willen helpen. Voel je je geroepen of wil je meer informatie, neem dan 
contact op met Judith Tielemans, of stuur een mail naar info@musissacrumbakel.nl 
   

 
Activiteiten komende tijd: 
 
10 mrt     NK Twirl Almere 
17 mrt     Oudijzeractie  
18 mrt      Jeugdmuziekdag MOG-B in Bakel 
22 mrt      Ledenvergadering en verkiezing van Vrijwilliger van het jaar 21.00 uur 
8 april     Solistenparade 
14 april Twirl wedstrijd Waalwijk 
21 april Uitwisselingsconcert met de muziekvereniging van Afferden in Afferden (Gld.)                

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