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• Einde van de zomervakantie….… 
Voor de meesten van ons zit de zomervakantie er weer op. De scholen zijn afgelopen week weer begonnen 
en ook de repetities, trainingen en lessen bij Musis Sacrum zijn inmiddels weer in volle gang. Daarnaast gaf 
Musis Sacrum al een aantal keer acte de préséance bij enkele serenades en de sluiting van de KVW. 
Wij hopen dat al onze leden hebben genoten van een heerlijke vakantie en dat iedereen er nu weer met 
frisse moed tegenaan gaat. Er staan weer diverse activiteiten op ons programma waarvan het 
Jubileumweekend op 9 en 10 november toch wel het hoogtepunt zal zijn. In de volgende nieuwsbrief volgt 
er meer informatie. 
  

• Zomeravondborrelconcert 
Harmonie, Slagwerkgroep en Twirl sloten het seizoen 2018-2019 op 
vrijdagavond 5 juli af met het Zomeravondborrelconcert. De weergoden 
waren ons gunstig gezind met het gevolg dat er veel publiek naar het St. 
Wilbertsplein was gekomen om te komen kijken en luisteren naar Musis 
Sacrum. Er werd een luchtig zomerprogramma neergezet met zomerse 
muziek en dans. Tijdens het concert werden ook 4 jubilarissen gehuldigd. 
Op feestelijke wijze en met de nodige anekdotes werden Petri Maas (40 
jaar), Marjan Coopmans (40 jaar), Karen van den Broek (25 jaar) en Wilma 
Vereijken (25 jaar) letterlijk in het zonnetje gezet. 
Na afloop bleven veel mensen nog gezellig hangen om na te borrelen en te 
kletsen. Wij kijken dan ook terug op een hele gezellige avond!   
 

• Tractor Pulling 
Afgelopen weekend waren vele leden en vrienden van Musis Sacrum aanwezig bij de Tractor Pulling om de 
deelnemers en toeschouwers te voorzien van de nodige drankjes.  
Vanaf vrijdagmiddag 23 augustus waren Pieter van den Boom en Peter Goossens op het terrein druk in de 
weer om alle barren in de tenten en paviljoens voor te bereiden en van een eerste voorraad te voorzien. 
Ook op zaterdagochtend waren ze al weer tijdig aanwezig om de laatste puntjes op de i te zetten. Tegen drie 
uur ’s middags waren de eerste barmannen en -vrouwen aanwezig om de barren op te starten zodat alle 
gasten voorzien konden worden van de nodige drankjes. Gezien de hoge temperaturen ging de frisdrank erg 
hard, maar later op de avond nam het bier de overhand. Alleen op zaterdag is er al meer dan 1500 liter bier 
weggewerkt. Aan het einde van de zaterdag kon het zaterdagteam meer dan 10.000 consumptiebonnen aan 
de Tractorpulling organisatie bezorgen. Om half 3 ’s nachts nog even snacken met de overgebleven kanjers 
Kim, Yente, Roy, Lisette, Geert-Jan, Pieter en Peter, zodat iedereen rond 3 uur weer thuis was. 
Ook de zondag was een warme dag met temperaturen boven de 30 graden Celsius. Omdat de grote 
spektakelwedstrijden over het algemeen op zaterdag gepland stonden, was het aantal bezoekers op zondag 
wel iets minder, maar er waren wel veel gezinnen met kleine kinderen. Daar had de organisatie ook op 
ingezet. Met veel verse krachten en een aantal die-hards van de zaterdag gingen we wederom lekker van 
start. Iedereen had er schik in en er werd hard en goed gewerkt. Het totaal aantal consumpties in dit 
weekend kwam na afloop ruim boven de 15.000. De Tractorpullingorganisatie was erg content met alle 
inspanningen door de mensen van Musis Sacrum 
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 Namens Tractor Pulling Bakel en mijzelf wil ik iedereen hartelijk danken voor alle inspanningen die we met 
elkaar dit weekend hebben geleverd. Speciaal dank aan Pieter van den Boom, die van vrijdag tot en met 
maandag bijna non-stop op het Tractorpullingterrein te vinden was. 
Peter Goossens, voorzitter Musis Sacrum Bakel. 
 
 

• Twirlnieuws 
Zondag 30 juni zijn de meiden op wedstrijd geweest in Helmond. Samen met Dedication stonden ze voor het 
eerst op de vloer met de nieuwe dance routine.  Met veel energie en uitstraling hebben ze een goede 
prestatie neergezet. Dit werd dan ook beloond met 70.3 punten! Daarnaast heeft Tessa Pekx met haar beide 
solo-onderdelen (dancetwirl en 1-baton) promotiepunten behaald. Ook Robin Driessen behaalde 
promotiepunten met haar 1-baton routine. We zijn erg trots op deze mooie prestaties! 

 

• Kermisactiviteiten 
Van 31 aug t/m 3 sept 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.  
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 toegestuurde convocatie vind je alle benodigde informatie.  

 

• Zwemuitje 
Afgelopen weekend ontvingen alle jeugdleden van 5 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 20 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 
 

• 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. Wij weten dat deze 
klus niet favoriet is bij onze leden maar het bedrag wat we er ieder jaar mee 
binnen halen, loont de moeite om er toch even een paar uurtjes 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! 

 

• Concert Veteranendag in Gemert 
Op zaterdagmiddag 28 september verleent de harmonie haar medewerking aan de Veteranendag in 
Gemert. Zij zullen rond de klok van 14.00 uur een concert verzorgen voor alle veteranen en genodigden op 
het Ridderplein in Gemert. Ook andere belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren naar dit 
concert. Tijdens deze middag zal er ook stilgestaan worden bij 75 jaar bevrijding. 
 

• Statiegeldactie bij de Jumbo 
Wanneer je bij de Jumbo in Bakel je lege statiegeldflessen inlevert dan kun je het bonnetje in de brievenbus, 
rechts naast de automaat gooien. De opbrengst van deze bonnen is bestemd voor Musis Sacrum, ten gunste 
van het Jubileumweekend. 
Dus lever je je flessen in, denk dan even aan ons en gooi je bonnetje in de daarvoor bestemde bus. Namens 
de organisatie van het jubileumweekend alvast hartelijk dank! 

 
 
 
  



 

Activiteiten komende tijd: 
 
31 aug  Opening Bakel kermis  
3 sep  Kermisschieten  
8 sep  Extra repetitie Pieporkest/4Fun 
16-29 sep  Donateursactie  
20 sep  Zwemuitje voor de jeugd tot 18 jaar 
28 sep  Mini-concert Veteranendag Gemert 14.00 uur  
29 sep  NBTA twirlwedstrijd Helmond 
11 okt  Doorlooprepetitie Jubileumconcert (harmonie, slagwerk, twirl)   
27 okt  NBTA twirlwedstrijd Roosendaal 
27 okt  Doorlooprepetitie Jubileumconcert (Pieporkest/4Fun, B.O.T.S., zaterdaggroep twirl) 


