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Nummer: 0052  december 2018 

NIEUWSBRIEF     MUSIS SACRUM BAKEL 

 Kerstwens 
Na een druk 2018, waarin Musis Sacrum zich liet zien d.m.v. diverse muzikale activiteiten en 
twirlwedstrijden, maken we nu even tijd voor rust en bezinning. Gezellig samen kerst vieren met 
familie en vrienden, het oude jaar mooi afsluiten en een nieuwe frisse start maken in 2019. Hèt 
jubileumjaar van Musis Sacrum waarin wij ons 145-jarig bestaan zullen vieren. 
We beginnen het jaar heel rustig; in de eerste 2 maanden staan er geen activiteiten gepland! Des te 
meer tijd is er over om op een ontspannen manier te kunnen starten met de repetities en 
trainingen. In de loop van het jaar zullen we ons weer op diverse manieren presenteren, waarbij 
het jubileumweekend in november het hoogtepunt zal vormen. Daarover meer verderop in deze 
nieuwsbrief. 

Namens het bestuur van Musis Sacrum wensen wij iedereen hele fijne feestdagen toe, 
een spetterende jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019! 
 

 Kerstconcerten 
Donderdag 20 december verzorgde een delegatie van de harmonie het traditionele concert voor de 
bewoners van de Jan de Witkliniek. Tijdens dit concert speelde ook het quintet en koperensemble 
enkele sfeervolle kerstnummers. Daarnaast konden de bewoners luisteren naar een mooi 
kerstverhaal en enkele gedichten. Zij genoten zichtbaar van dit kerstconcert en sommigen zongen 
en dirigeerden gezellig mee met de bekende kerstliedjes. 
Na afloop togen de muzikanten naar de kerk voor de generale repetitie van het Kerstconcert op 
zaterdag. De laatste puntjes werden op de i gezet om er een mooi concert van te maken. 
 
Op 22 december was het zover. De kerk was sfeervol ingericht met honderden brandende kaarsjes. 
De harmonieleden waren opgedeeld in 7 ensembles en de leden van het pieporkest vormden het 8e 
ensemble. Vanuit alle hoeken van de kerk luisterden zij het mooie kerstverhaal, voorgelezen door 
Nienke Tijdeman op. Als afsluiting speelde het hele orkest in de vorm van een soort flash mob 

Perthshire Majesty, gevolgd 
door Hallelujah.  
Paul van Tiel sloot het 
concert op emotionele wijze 
af; hij was niet alleen 
ontroerd door het mooie 
concert, maar dit was tevens 
zijn laatste publieke 
optreden als voorzitter van 
Musis Sacrum. Hij bedankte 
Musis Sacrum voor de fijne 
samenwerking en nodigde 
iedereen uit om het jaar 
samen af te sluiten bij Jut & 
Jul, waar gezorgd werd voor 
een lekkere glühwein of een 

warme chocomel . Onder de warme klanken van het gelegenheidskerstkoor genoot iedereen nog 
lang na van deze gezellige avond. 
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 Oliebollenactie 
Wie kent ze inmiddels niet? De allerlekkerste oliebollen van Bakel, die gebakken worden door leden 
van Musis Sacrum op 31 december! 
Ook dit jaar staan er diverse vrijwilligers te popelen om deze heerlijke bollen aan de man (en 
vrouw) te brengen. Wilt u ze ook proeven? Kom dan op oudjaarsdag naar één van de kramen, bij de 
Jumbo of op het St. Wilbertsplein, steun Musis Sacrum en smul van deze lekkernij. Vanaf 10.00u 
openen de kramen hun deuren. 

 

 Informatiebord Musis Sacrum Hal 
Regelmatig ontvangt Musis Sacrum post en mails met uitnodigingen voor muzikale activiteiten 
vanuit andere verenigingen, de bond etc. Dit varieert van uitnodigingen voor concerten, deelname 
aan workshops, cursussen tot solistenconcoursen. Wij kiezen ervoor om deze informatie niet door 
te sturen naar onze leden, omdat de meesten hier niet op zitten te wachten. Maar om toch te 
zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om dit te lezen zullen wij in het vervolg de belangrijkste 
mededelingen ophangen op het infobord in het voorportaal van de Musis Sacrum Hal. Mocht je 
naar aanleiding hiervan geïnteresseerd zijn in een activiteit dan kun je de originele informatie 
opvragen via info@musissacrumbakel.nl  
   

 Serenade Bakelse Bakelnaar 
Het comité van de Bakelse Bakelnaar 2018 had Musis Sacrum om haar medewerking gevraagd bij 

de bekendmaking van de verkiezing van 2018. Op woensdag 19 
december verzamelden de muzikanten en twirlsters zich bij de 
Gouden Leeuw van waaruit ze, na het ophalen van het gilde, 
vertrokken naar De Wilbertsdries. Daar zou de Bakelse Bakelnaar 
verrast worden met een serenade en een vendelgroet. Tijdens het 
kerstdiner in de recreatieruimte marcheerde het korps al 
musicerend binnen om de genomineerde te verrassen. Ad Janssen, 
gehuld in werkkleding inclusief keukenschort, was aangenaam 
verrast toen Pieter Reijnders hem namens het comité naar voren 
riep. De aanwezige bewoners en hun familie reageerden al net zo 
enthousiast en lieten graag hun kerstdessert staan om de winnaar te 
huldigen. Een welverdiende titel voor een markante, actieve 
Bakelnaar! Ad, nogmaals gefeliciteerd! 

 
 

 Jubileumjaar 2019 -> Jubileumweekend 
In 2019 bestaat Musis Sacrum 145 jaar en dat willen we natuurlijk groots vieren! De 

jubileumcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen voor dit feestweekend dat op 9 en 10 

november zal plaatsvinden. Op zaterdagavond zullen we een verrassende en humoristische 

voorstelling geven in samenwerking met niemand minder dan onze eigen Bakelse Bakelnaar Ad 

Janssen. Dit zal een gezellige avond worden met een lach en een traan…. 

Dames en heren, hooggeëerd publiek! Op zondag opent Circus Musis Sacrum haar tentdeuren. 

Verschillende circusacts zullen begeleid worden door ons eigen circusorkest. Dit circusorkest 

bestaat niet alleen uit jonge Bakelse muzikanten maar alle jeugdige muzikanten uit de hele 

gemeente zijn welkom in de piste van ons eigen circustheater.  

Dus zet dit weekend vast in je agenda, want dit mag je niet missen! 
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 Twirlnieuws 
In het weekend van 15 en 16 december waren de NK twirl kampioenschappen in Almere. Op 
zaterdag trad het twirlteam Dedication op. Dit is een team waar leden van zowel Dedication als 
Musis Sacrum deel van uit maken. Op zondag was het de beurt aan het ensemble van Musis 
Sacrum en een solo van Tessa en Dominique. Het ensemble behaalde een vijfde plaats. De 
deelneemsters en hun trainster kijken tevreden terug op dit mooie weekend. 

 

 Solistenparade 
Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het 31 maart. En op die dag vindt de Solistenparade 
2019 plaats! Hèt podium voor de jeugd om aan het publiek te laten horen en zien wat ze in hun 
mars hebben, maar ook alle andere muzikanten en twirlsters worden uitgenodigd om aan deze 
onderlinge wedstrijd deelnemen. Ieder jaar is het weer een aangename verrassing om te zien wat 
de deelnemers na lang en intensief oefenen voor mooie prestaties neerzetten.  
Binnenkort ontvangt iedereen een mail waarin je je op kan geven. Overleg daarom nu alvast met je 
docent of trainster, ga op zoek naar geschikte muziek voor je dans of vraag aan één van de 
organisatoren om een leuk muziekwerk om te spelen. Durf je niet alleen; ook duo’s en ensembles 
zijn van harte welkom om zich in te schrijven. Hoe meer deelnemers, hoe leuker! 

 
 
Activiteiten komende tijd: 
 
29 dec.  Serenade 
31 dec.  Oliebollenactie 
In januari en februari 2019 staan er geen activiteiten gepland 

 

 


