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NIEUWSBRIEF     MUSIS SACRUM BAKEL 

 Tractorpulling 
In het weekend van 1 en 2 juni verleent Musis Sacrum haar hulp bij de Tractor Pulling in Bakel. 
Evenals andere jaren zullen wij de horecapunten bemannen om de dorstige bezoekers van een 
drankje te voorzien. Dit evenement levert de vereniging een mooi bedrag voor de kas op, vandaar dat 
wij hier graag ons steentje aan bijdragen. 
 

 Jeugdconcert !!!M.A.D.ness!!! 
Op zaterdagmiddag 2 juni zal de jeugd zichzelf presenteren tijdens een speciaal concert, genaamd: 
!!!M.A.D.ness!!! 
Deze naam staat voor het Music And Dance jeugdevenement van Musis Sacrum. Er zullen optredens 
zijn van Twirl en Infinity, B.O.T.S. en het Pieporkest. 
In de ochtend zullen de deelnemers beginnen met groepsrepetities. Na een gezellige lunch volgt er 
een gezamenlijke repetitie, samen met de DJ. Daarna zullen we ons klaar gaan maken voor het echte 
werk! 
Wij hopen dat er veel publiek zal zijn tijdens het concert, wat om 14.30 uur zal beginnen. 
Naast familie en vriend(innet)jes van de deelnemers zijn ook andere belangstellenden van harte 
uitgenodigd. De toegang is gratis, dus loop gerust binnen en kom luisteren naar dit te gekke concert 
voor en door onze eigen Musis Sacrumjeugd! 

 

 Zomeravondconcert 
Zoals al in eerdere edities van de nieuwsbrief is aangegeven zal het traditionele pleinconcert aan het 
einde van het schooljaar dit jaar komen te vervallen. We willen er graag een nieuwe draai aan geven, 
wat betekent dat Twirl, Slagwerk en Harmonie zich zullen presenteren tijdens een sfeervol 
Zomeravondconcert. Dit concert zal plaatsvinden op donderdagavond 5 juli; de laatste repetitie-
avond van de harmonie voordat de zomervakantie begint.  
Wij hopen uiteraard om mooi weer, zodat de zomerse klanken door heel Bakel zullen klinken! 
 

 Festiviteiten rond Koningsdag 
Ook dit jaar heeft Musis Sacrum zich van haar beste kant laten zien voor 
en tijdens Koningsdag. Op 26 april, de dag van de lintjesregen, werd 
Henriëtte Vermeulen aangenaam verrast met een Koninklijke 
onderscheiding. Uiteraard was Musis Sacrum van de partij om haar 
middels een serenade te feliciteren. 
Daags erop opende Musis Sacrum, in samenwerking met het 
Willibrordusgilde en het Oranjecomité, Koningsdag met het Wilhelmus 
tijdens het hijsen van de vlag. 
Ook tijdens de daaropvolgende workshops voor kinderen waren wij van 
de partij. Diverse kinderen probeerden het slagwerk uit, of waagden een 
poging om te twirlen met een baton. In de tent waren diverse optredens 
te zien van de dansgroepen van Infinity. 
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 Twirlwedstrijden en uitslagen 
Zondag 13 mei hebben de twirlsters van Musis Sacrum een goede wedstrijd gedraaid in Alphen aan 
den Rijn. Tessa liet haar nieuwe dancetwirl zien en het duo Dominique en Rowie traden voor het 
eerst op met een duotwirl. Daarnaast waren er enkele solo- en ensemble optredens. De dames 
hebben het netjes gedaan en werden beloond met erg mooie punten.  
Zondag 3 juni gaan Rowie en Dominique op “internationaal level 1 twirl” examen. Wij wensen hen 
erg veel succes toe. 
Op 24 juni staat de laatste wedstrijd voor dit seizoen gepland. Deze vindt plaats in Helmond. 

 

 Rabo Clubkas Campagne 
Op zaterdag 19 mei werden de certificaten uitgereikt van de Rabo Clubkas Campagne.  
Enkele (bestuurs)leden van Musis Sacrum namen deze cheque, met een waarde van maar liefst € 
621,72 in ontvangst. Wederom een heel mooi bedrag, wat wij te danken hebben aan alle 
Rabobankleden die hun stem uitbrachten op onze vereniging. Via deze weg bedanken wij al deze 
stemmers van harte! 
 

 Belangrijke data na de zomervakantie 
Nog een week of zes, en dan breekt voor iedereen de zomervakantie weer aan. Er staan nog enkele 
activiteiten gepland voor die tijd, waarna we kunnen gaan genieten van een heerlijke vakantie. 
Intussen zijn de voorbereidingen voor diverse activiteiten na de zomervakantie al in volle gang. In 
onderstaande kalender vind je alvast de activiteiten voor de komende maanden, waarbij wij iedereen 
extra willen attenderen op het Pierewaaiersconcert van 16 sept, vooraf gegaan door een generale 
repetitie op vrijdag 14 september. 
Wat iedereen ook alvast kan noteren is het Jubilarissenconcert, wat dit jaar plaats zal vinden op 25 
november om 14.00 uur. 
Kijk voor de volledige agenda regelmatig op onze site www.musissacrumbakel.nl 
 
 

Activiteiten komende tijd: 
 
1-2 juni  Tractor Pulling Bakel  
2 juni  Jeugdconcert voor en door Infinity, Twirl, B.O.T.S. en Pieporkest  
24 juni  Twirlwedstrijd Helmond 
5 juli  Laatste repetitie + zomeravondconcert  
 
13 aug  Slagwerkgroep 1e repetitie na vakantie  
16 aug  Harmonie 1e repetitie na vakantie  
17 aug  Inhalen KVW  
20 aug  B.O.T.S. 1e repetitie na vakantie   
30 aug  Pieporkest 1e repetitie na vakantie  
1 sep   Opening Bakel kermis  
4 sep   Kermisschieten 
14 sep  Generale repetitie Pierewaaiersconcert 
16-29 sep Donateursactie  
16 sep  Pierewaaiersconcert Concert Carnavalesk  
21 sep  Bindingsactiviteit jeugdleden 
23 sep  Twirlwedstrijd Helmond  
29 sep   Bindingsevenement 16 jaar en ouder 

 

http://www.musissacrumbakel.nl/

