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Nummer: 0048              augustus 2018 

NIEUWSBRIEF     MUSIS SACRUM BAKEL 

 

 Einde van een zinderende zomervakantie! 
Na een tropische zomervakantie zijn de eerste repetities en trainingen inmiddels weer van start 
gegaan. De meesten zijn weer terug van hun vakantie of hebben lekker genoten rondom huis. We 
hopen dat iedereen helemaal opgeladen is en klaar is voor een nieuw muzikaal jaar.  
We gaan er weer met frisse moed tegenaan en maken er samen wat moois van. De 
activiteitenkalender voor de komende maanden staat behoorlijk vol, dus zorg dat je alles noteert in 
je agenda. Hieronder kun je lezen waar Musis Sacrum zich de komende tijd mee bezig gaat houden! 
 

 Lidmaatschapsovereenkomst retour 
Voor de zomervakantie heeft ieder lid een lidmaatschapsovereenkomst ontvangen met het verzoek 
deze ondertekend retour te sturen naar één van de bestuursleden of het verenigingsbureau. In 
deze overeenkomst vragen wij toestemming voor de publicatie van foto- en filmmateriaal op onze 
site, social media e.d. 
Heb je deze overeenkomst nog niet ingevuld en geretourneerd, doe dit dan zo spoedig mogelijk. 
 

 Afsluiting KinderVakantieWeek 
Onze eerste dorpsactiviteit zit er al op; de traditionele afsluiting van de kindervakantieweek. 
Harmonie en slagwerkgroep waren uiteraard weer van de partij om alle deelnemers van deze leuke 
week te verwelkomen na terugkomst van Irrland. Bijna 400 vermoeide Bakelse kinderen en hun al 
net zo vermoeide leiding werd feestelijk onthaald tijdens de optocht naar Het Jeugdhuis. Het was 
geweldig om met z´n allen het lijflied van de KVW ``Wij kinderen uit Bakel…´´ te zingen en te 
spelen! 
 

 Bakel Kermis 
Van 1 t/m 4 september komt de kermis weer naar Bakel! Ook Musis Sacrum is er bij om dit 
evenement muzikaal te omlijsten. Op zaterdagmiddag halen we de Bakelse jeugd op bij de 
Bakelaar, waarna we met z´n allen naar het kermisterrein wandelen. Daar aangekomen zal het 
kermiscomité samen met de kinderen het kermisweekend openen. Er zullen ook enkele optredens 
plaatsvinden van onze dansers van Infinity. 
Traditioneel zullen we op dinsdag samen met het gilde gaan kermisschieten. Wanneer de haan eraf 
geschoten is volgt een muzikale rondgang langs de Bakelse horeca. Ook deze dag loont de moeite 
om vrij te nemen en mee te doen. In de convocatie vind je alle benodigde informatie.  
 

 Piereconcert 
Naast de normale repetities op donderdagavond heeft de harmonie er ook al een extra repetitie op 
zondagmiddag opzitten, zodat zij op zondag 16 september goed voor de dag kunnen komen tijdens 
het Piereconcert van onze carnavalsvereniging. Het harmonie-orkest wordt voor deze gelegenheid 
omgedoopt tot Piere-orkest en zal alle Bakelse artiesten op muzikale wijze begeleiden. Wij hebben 
al diverse artiesten mogen verwelkomen tijdens de repetitie en het belooft een gigantisch feest te 
worden! Heb je nog geen kaartjes, haal ze dan snel voor €5,- per stuk bij Elektro Verberkt of De 
Zwaan. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Ook bij Pieter van den Boom zijn kaartjes te 
verkrijgen tijdens de repetitie-avonden!  
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 Donateursactie 
In de periode van 16 t/m 29 september houdt Musis Sacrum haar jaarlijkse collecte.  Alle leden 
vanaf 16 jaar ontvangen in de week voorafgaand een collectebus en toebehoren en krijgen een wijk 
toebedeeld.  Omdat we hiermee een mooie aanvulling op de verenigingskas verzorgen, zodat 
lidmaatschap laag kan blijven en eigen bijdrages beperkt, loont het de moeite hier tijd aan te 
besteden. Vele handen maken licht werk dus als iedereen zijn wijk loopt, is het zo gebeurd. Wij 
rekenen dan ook op jullie medewerking en hopen op veel volle bussen! 
 

 Zwemmen jeugdleden 
Eén dezer dagen ontvangen alle jeugdleden tot 18 jaar een uitnodiging via de mail om mee te gaan 
met ons altijd gezellige zwemuitje! Dit jaar vindt dit uitstapje plaats op vrijdagmiddag/avond 21 
september, dus houdt deze dag vrij!  
Aangezien we veel deelnemers verwachten zoekt het bestuur nog enkele vrijwilligers die mee 
willen gaan als begeleiding/toezichthouder. Zowel ouders als volwassen leden kunnen zich hiervoor 
melden bij Judith Tielemans, via info@musisacrumbakel.nl 
 

 Twirlwedstrijd in Helmond 
Op zondag 23 september gaan de twirlmeiden op wedstrijd in Helmond. Zij zullen hier 2 nieuwe 
shows presenteren. Vaak zijn de wedstrijden ver van huis, waardoor de dames het moeten doen 
met een handjevol supporters. Maar nu het zo dichtbij is, zouden zij het heel erg waarderen als er 
veel Bakels publiek op de tribune zit. Dus heb je tijd, kom dan op zondag 23 september naar Fitland 
in Helmond en moedig onze twirlsters aan. Voor informatie over tijden en locatie kun je terecht bij 
Rowie Verbakel, via info@musissacrumbakel.nl 
 

 Bindingsavond 
Zaterdag 29 september zijn alle leden vanaf 16 jaar met introducee uitgenodigd voor onze gezellige 
bindingsactiviteit. We verklappen nog niet wat er gaat gebeuren, maar volgens de organisatie 
wordt het weer een hele gezellige avond. De uitnodiging volgt binnenkort, maar zorg nu alvast dat 
je erbij kunt zijn want dit wil je niet missen! 
 

 
Activiteiten komende tijd: 

   
30 aug  Pieporkest 1e repetitie na vakantie 
1 sep   Opening Bakel kermis  
4 sep   Kermisschieten 
9 sep  Extra repetitie harmonie 13.30u 
14 sep  Generale repetitie Piereconcert (Harmonie) 
16-29 sep Donateursactie  
16 sep  Piereconcert (Harmonie)  
21 sep  Bindingsactiviteit jeugdleden (zwemmen) 
23 sep  Twirlwedstrijd Helmond  
29 sep   Bindingsevenement 16 jaar en ouder 
7 okt  Twirlwedstrijd Leimuiden 
11-14 okt EK ShowTwirl 2018 in Porec, Kroatië 
28 okt  Harmonie Concert met Boxtelse Gildenbondsharmonie in Bakel 
28 okt   Pieporkest deelname aan Festival Kunst & Vermaak 
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