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• Terugblik op Bakel kermis 
Op zaterdag 31 augustus om 16.00 uur gaf Musis Sacrum samen met het St. Willibrordusgilde, de Bakelse 

schooljeugd en de kermiscommissie het startschot voor Bakel kermis. Samen met de Carnavalsgroep Bløk en 

Pumps speelde de harmonie het feestelijke nummer “Naar de kermis” en daarnaast traden er diverse 

dansgroepen op. De burgemeester ging vervolgens met alle kinderen in de botsauto’s en daarmee was de 

kermis officieel geopend. 

Ook dinsdag gaven diverse Musis Sacrum leden acte de préséance tijdens het kermisschieten met het gilde. 

Evenals zaterdag was het mooi weer, waardoor het een goed bezochte activiteit was. Bij het 139e schot wist 

Dirk Verbakel de haan van de paal te schieten, waarna de traditionele kermisrondgang langs alle Bakelse 

horeca kon beginnen. Het werd een erg gezellige middag samen met de leden van het gilde. 

 

• Zwemuitje met de jeugd 
Het is ieder jaar weer een groot succes, en ook nu had een grote groep kinderen zich opgegeven om mee te 

gaan zwemmen met Musis Sacrum. Op 20 september vertrokken we met z’n allen naar zwembad De 

Limburgse Peel. Daar aangekomen wisten de meesten niet hoe snel ze 

een duik moesten nemen 

in het verfrissende water! 

Het was gelukkig niet zo 

druk dus iedereen 

vermaakte zich prima op 

de glijbanen, de 

stroomversnelling en het 

golfslagbad. Verschillende 

waaghalzen sprongen 

vervolgens ook nog in het ijskoude dompelbad. 

Om 18.00 uur was het frietjestijd. Er werd flink gesmuld en daarna 

mochten de kinderen nog even terug naar het zwembad. Tegen 20.00 

uur was het tijd om te gaan. Er werd nog een leuke groepsfoto 

gemaakt en daarna werd iedereen opgehaald om terug naar Bakel te vertrekken. Wij bedanken de ouders 

die gereden hebben en meegeholpen hebben in het zwembad! 

 

• Twirlnieuws 

Dit najaar nemen Dominique Joosten en Rowie Verbakel deel aan het EK Majorette dat plaatsvindt van 10 

t/m 13 oktober in Italië. Zij maken deel uit van een team bestaande uit 16 twirlers afkomstig uit heel 

Nederland. Het afgelopen half jaar zijn Dominique en Rowie maandelijks afgereisd naar Lelystad om keihard 

te trainen. Voor de komende weken staan er nog enkele trainingen en  wedstrijden gepland om de 
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allerlaatste puntjes op de i te zetten, zodat ze in oktober kunnen gaan  knallen op het EK. Het doel is de 

Europese titel te gaan verdedigen daar! 

In juni zijn Tamara (Dedication), Tessa, Dominique en Rowie geselecteerd om deel te nemen aan het 

nationale Pompomteam van Nederland. Dit team bestaat uit 60 meiden die ongeveer eens per maand 

trainen. De trainingen zijn na de zomervakantie van start gegaan. Van 8 t/m 12 april 2020 zullen zij met dit 

team deelnemen aan het wereldkampioenschap Twirl in Eindhoven. 

 

• Concert Veteranendag 

Afgelopen zaterdag luisterde harmonie Musis Sacrum de Veteranendag in Gemert muzikaal op. De viering 

van 75 jaar bevrijding werd gestart met het halfstok hijsen van de vlag en de kranslegging op het 

Ridderplein. Musis Sacrum bracht hierbij de Last Post en het Wilhelmus ten gehore. Vanwege het 

onstuimige weer werd het programma vervolgd in de hal van het gemeentehuis. Ook Gemert Firebrigade 

Pipes & Drums (doedelzakcorps) was van de partij. Door de beperkte ruimte was het een beetje behelpen 

met de plaatsen, maar uiteindelijk speelde het doedelzakcorps vanaf het balkon en de harmonie in de 

ruimte bij de loketten. Vanuit de hal kon het publiek genieten van beide korpsen die afwisselend een 

nummer ten gehore brachten. Het afsluitende nummer Highland Cathedral werd gezamenlijk gespeeld. 

Ondanks dat we naar binnen moesten uitwijken was het een erg mooi en sfeervol optreden. 

 

• Jubileumweekend; Tante Drieka en Circus Jubila komen naar Bakel! 

Breaking news vanuit de Jubileumcommissie: 

We hebben al even niets meer van ons laten horen, maar dat wil niet zeggen dat we achter de  schermen 

niet hard aan het werk zijn, want dat zijn we wel! Inmiddels is het programma rond, de sponsors geregeld, 

de eerste leesrepetitie geweest en de flyers kunnen uitgedeeld worden. 

 

Voor Circus Jubila zijn de eerste repetities geweest en wat klonk dat al goed! Sommige muzikanten net iets 

meer ervaren dan andere maar allemaal even enthousiast! Wel kunnen we nog wat hulp gebruiken voor de 

repetities van dit projectorkest. Met name bij de saxofoons zoeken we iemand die kan ondersteunen, zoals 

aanwijzen waar ze zijn. De repetities zijn op vrijdag om 18.30 uur in de  Musis Sacrum Hal. Meld je bij Lisette 

Vereijken of een van de andere commissieleden als je alle of enkele vrijdagen kunt komen helpen. 

Voor Tante Drieka staan de eerste muziekstukken al op de lessenaar. Inmiddels staat het verhaal van Tante 

Drieka op papier en is er een doorleesrepetitie geweest. Ook dat beloven twee mooie voorstellingen te 

worden. Qua kleding kunnen we verklappen dat we gekleed gaan in de treurige kleur zwart… 

 

De verkoop van de tickets is inmiddels van start gegaan. Iedereen kan tickets kopen op onze website: 

www.musissacrumbakel.nl Vanaf 23 september kunnen de tickets ook bij de Jumbo gekocht worden en 

natuurlijk zijn er, zolang de voorraad strekt, kaartjes aan de deur te verkrijgen. 

binnenkort gaan we ook weer op zoek naar vrijwilligers voor de opbouw en afbraak van ons theater. Kijk 

vast in je agenda of je ons van dienst kunt zijn. Wij hebben er zin in! 

Activiteiten komende tijd: 

29 sep  NBTA twirlwedstrijd Helmond 

11 okt  Doorlooprepetitie Tante Drieka (harmonie, slagwerk, twirl) 20.15 uur 

27 okt  NBTA twirlwedstrijd Roosendaal 

27 okt  Doorlooprepetitie Jubila (Pieporkest/4Fun, B.O.T.S., zaterdaggroep twirl) 

8 nov  Generale repetitie Tante Drieka (harmonie, slagwerk, twirl) 

9 nov  Jubileumweekend -> Theatervoorstelling Tante Drieka 

10 nov  Jubileumweekend -> Generale repetitie en Circusvoorstelling Jubila 

17 nov  Intocht Sinterklaas Bakel 


