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Nummer: 0054   

NIEUWSBRIEF MUSIS SACRUM BAKEL    -    FEBRUARI 2019 

 
 Carnavalsfestiviteiten  

De afgelopen weekenden vonden in Bakel de Bonte Avonden van de Pierewaaiers plaats. Wellicht 
was je erbij en heb je onze voorzitter zien schitteren als Freddy Mercury, of de slagwerkgroep zien 
gabberen bij hun Happy Hardcore-medley. Het waren geslaagde optredens en de Musis Sacrum 
leden kregen de lachers op hun hand. 
Uiteraard is Musis Sacrum ook weer vertegenwoordigd tijdens de carnavalsoptocht op maandag 4 
maart. Doe mee tijdens deze gezellige activiteit en zorg dat je “fans” langs de kant staan om ons 
aan te moedigen. In de convocatie vind je alle benodigde informatie! 
 

 Algemene ledenvergadering en verkiezing Vrijwilliger van het Jaar 2018 
Donderdag 14 maart zijn alle leden uitgenodigd voor het bijwonen van de algemene 
ledenvergadering. Naast een terug- en vooruitblik op alle activiteiten zullen er een aantal 
bestuursleden aftreden. Paul van Tiel, Gary Karel en Rowie Verbakel leggen hun functie binnen het 
bestuur neer. Peter Goossens zal zich presenteren als kandidaat voor het voorzitterschap en  
Joska Verniers is bereid de functie van secretaris over te nemen. Wij zijn nog op zoek naar enkele 
bestuursleden voor de afdeling opleiding en twirl (deze functie zou eventueel gecombineerd 
kunnen worden). Kandidaten kunnen zich melden bij één van de bestuursleden. 
Ook zal tijdens de vergadering de Vrijwilliger van het Jaar 2018 bekend gemaakt worden. Deze 
eervolle titel wordt uitgereikt aan iemand die zich buitengewoon ingezet heeft voor Musis Sacrum. 
Heb jij je stem al uitgebracht? 
Wij zijn nog op zoek naar enkele “cakebakkers”, zodat er iets lekkers is voor bij de koffie. 
Gegadigden kunnen zich hiervoor melden bij Judith (j.tielemans@kpnmail.nl)   
 

 NLdoet 
Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart 2019, samen met duizenden organisaties in het 
land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de 
spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Dit jaar heeft 
Musis Sacrum besloten een financiële bijdrage bij het Oranje Fonds aan te vragen om een aantal 
klussen met elkaar te verwezenlijken. De houten vloer van het “Muziekhofje” is aan een 
opknapbeurt toe en na het Jubilarissenconcert in november 2018 bestond er behoefte aan zwarte 
gordijnen om het podium in de Musis Sacrum Hal sfeervol aan te kunnen kleden tijdens concerten. 
Daarnaast zal er opgeruimd gaan worden in kleedlokaal 6 en wordt er een nieuwe geluidsinstallatie 
gerealiseerd. Peter Goossens heeft deze klussen aangemeld om in aanmerking te komen voor een 
financiële bijdrage. Deze zijn gehonoreerd, zodat we een financiële bijdrage van in totaal € 755, - 
van het Oranje Fonds tegemoet kunnen zien om de klussen met elkaar uit te voeren. Daarom doen 
we een beroep op vrijwilligers om op zaterdag 16 maart 2019 mee de handen uit de mouwen te 
steken om met elkaar een dagje te klussen. Uiteraard wordt er gezorgd  voor een hapje en een 
drankje tijdens deze gezellige dag! Aanmelden kan via één van de bestuursleden.  

WWW.MUSISSACRUMBAKEL.NL           INFO@MUSISSACRUMBAKEL.NL          FACEBOOK.COM/MUSISSACRUMBAKEL 
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 Sla je Slag dag 
Op zondag 17 maart vindt de Sla je Slag dag in Milheeze plaats. Deze dag wordt 1x in de 2 jaar 
georganiseerd door het MoG-B (het Muzikaal overleg Gemert-Bakel) om de verbinding tussen de 
muziekverenigingen binnen de gemeente te stimuleren. 
Ook de slagwerkers van Musis Sacrum zullen deelnemen aan deze slagwerkdag.  
Om 12.30 uur begint de dag met een workshop, waarna alle slagwerkgroepen van de gemeente 
Gemert-Bakel een concert zullen verzorgen. Tijdens dit concert zullen zij ook een gezamenlijk 
nummer spelen. Belangstellenden zijn van harte welkom om naar dit afsluitend concert te komen 
luisteren. 

 

 Blazers- en Slagwerkklas 
Vanaf 15 maart 2019 zullen Karen van den Broek en John Klaus de blazers- en slagwerkklas 
verzorgen voor de leerlingen van groep 6 van de Bakelaar. Gedurende 10 lessen zullen zij een 
eerste kennismaking hebben met een blaas- of slagwerkinstrument.  
De lessen worden gegeven op vrijdag van 11.30 uur tot 12.30 uur. Tijdens dit project zullen er ook 
enkele optreedmomenten plaatsvinden.  
Karen en John zoeken nog hulp tijdens de muzieklessen. Wil jij graag helpen en ben je beschikbaar 
op vrijdagochtend? Meld je dan aan bij Judith (j.tielemans@kpnmail.nl)  

 

 Solistenparade 
Er zijn al veel opgaves binnen voor deelname aan de Solistenparade. Op 31 maart is het zover! 
Vanaf 12.30 uur  zullen onze leden hun kunnen aan het publiek laten zien. Her en der wordt al druk 
geoefend aan een muziekstuk of een dans om een heel mooi optreden neer te zetten. Heb je je nog 
niet opgegeven? Doe dit dan uiterlijk zaterdag 3 maart. Het is ontzettend leuk om jonge 
muzikanten en twirlers, die pas net begonnen zijn, de sterren van de hemel te zien dansen of 
spelen. Maar op hun beurt is het voor hen een grote motivatie om meer ervaren deelnemers te 
kunnen zien en horen, zodat ze weten waar ze naartoe werken. De Solistenparade is er voor jong 
en oud, dus doe mee! 
  

 Oudijzeractie 
Op zaterdag 6 april zijn enkele vrijwilligers van Musis Sacrum actief om oud ijzer in te zamelen. De 
container staat bij Fam. Nooijen op de Hilakker 4A. Je kunt hier het hele jaar terecht voor het 
storten van oud ijzer. Ook blik is van harte welkom. Heb je nog wat liggen? Wij halen het op 6 april 
graag aan huis op. Hiervoor kun je contact opnemen met Ben Nooijen, tel nr. 0492-342726. 
De opbrengst komt ten goede aan de kas van Musis Sacrum. 

 

 Jeugdactiviteit 
Hij komt er weer aan! De jeugdactiviteit van Musis Sacrum! Alle jeugdleden van 6 t/m 16 jaar 
mogen meedoen en ontvangen binnenkort een opgaveformulier met meer informatie. 
We verklappen nu nog niet wat we gaan doen, maar het belooft weer een hele leuke dag te 
worden. Dit alles vindt plaats op zaterdag 18 mei, dus zorg dat je deze dag vrijhoudt in je agenda! 
  
 

 Schoonmaak Musis Sacrum Hal 
Alle poetsers krijgen enkele weken voor hun poetsbeurt een herinnering waarin wordt vermeldt dat 
het poetsen vanaf 13.00 uur plaatsvindt. Voorheen werd er gestart om 12.00 uur, maar 
tegenwoordig wordt er door de twirlgroep getraind tot 13.00 uur, vandaar dat er pas vanaf dat 
tijdstip gepoetst kan worden. Ben je binnenkort aan de beurt om te poetsen? Houdt hier dan 
rekening mee! 
Daarnaast is het de bedoeling dat na iedere repetitie of training door betreffende geleding 
geswifferd wordt. Graag samen met je groep bekijken wie deze taak op zich neemt zodat het ook 
daadwerkelijk gebeurt. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat onze hal er netjes uit blijft zien!  
 
 

mailto:j.tielemans@kpnmail.nl


 

3 
 

 
 
Activiteiten komende tijd: 
 
4 mrt Carnavalsoptocht  
14 mrt Algemene Leden Vergadering en bekendmaking Vrijwilliger v/h Jaar Aanvang 21.00 uur 
15 mrt  Start Blazers- en Slagwerkklas De Bakelaar  
16 mrt  NL Doet 
17 mrt Sla Je Slag Dag Milheeze (B.O.T.S.) 
24 mrt NBTA twirlwedstrijd Maarssen   
31 mrt Solistenparade Aanvang 12.30 uur Musis Sacrum Hal 
6 apr Oudijzeractie    
7 apr NBTA twirlwedstrijd Mijdrecht   
26 apr Lintjesregenserenade (o.v.b.) 
27 apr  Koningsdag    
 
 


