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• Jubileumfestiviteiten 
Nog een paar weken en dan is het zover… Het 145-jarig jubileumweekend van Musis Sacrum op 9 en 10 
november! In de komende weken worden de laatste puntjes op de i gezet; de muziekstukken worden 
afgewerkt, de teksten worden bijgeschaafd en de circusartiesten oefenen hard aan hun act. 
Er zijn voor beide voorstellingen al heel wat kaartjes verkocht, maar het zou mooi zijn als alle voorstellingen 
uitverkocht raken. Dus nodig iedereen uit en bestel kaartjes via onze website (of haal ze aan de servicebalie 
bij Jumbo Bakel). En dan gaan we er met z’n allen een prachtig feestweekend van maken! 
Check onderaan deze nieuwsbrief het activiteitenoverzicht voor alle data en tijden.  
 

• Opbrengst donateursactie 
Tijdens de donateursactie die afgelopen maand plaatsvond heeft iedereen weer zijn beste beentje 
voorgezet om te zorgen dat de collectebus goed gevuld ingeleverd werd bij onze penningmeester. We zijn 
dan ook heel blij dat we dit jaar wederom een recordopbrengst van maar liefst € 2039,45 hebben 
opgehaald! Namens het bestuur bedanken wij alle leden die meegeholpen hebben om dit mooie bedrag bij 
elkaar te krijgen. 
 

• Twirlnieuws: EK uitslag! 
In het weekend van 11 oktober waren Rowie en Dominique samen met 14 andere twirlsters uit heel 
Nederland te vinden in Italië alwaar het EK Twirl plaatsvond. Dit speciaal samengestelde team was 

geselecteerd om deel te nemen aan het EK met hun twirlshow. 
Maandenlang werd 
hiervoor afgereisd 
naar Lelystad om de 
trainingen bij te 
wonen. Al deze 
inspanningen zijn 
niet voor niets 
geweest, want de 
dames zijn geëindigd 
op een prachtige 
tweede plaats! Een 
geweldige prestatie 
waarvoor we Rowie, Dominique en hun teamgenoten van 
harte feliciteren. 

 

• Directiewissel Pieporkest 
De afgelopen jaren stond Marit Tijdeman als dirigente voor het Pieporkest. Vanwege haar 
zwangerschapsverlof en de bijkomende drukte van een jong gezin i.c.m. haar baan heeft zij te kennen 
gegeven na het jubileumweekend te zullen stoppen met de directie van het Pieporkest. Wij zijn blij dat 
Karen van den Broek te kennen heeft gegeven deze functie van Marit over te willen nemen. De leden en 
ouders van het Pieporkest zijn inmiddels op de hoogte gebracht van deze directiewissel. Op donderdag 14 
november zal Karen het stokje van Marit overnemen en kunnen de leden afscheid van Marit nemen. 
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• Intocht Sinterklaas in Bakel 
Evenals andere jaren zal Musis Sacrum ook dit jaar haar medewerking verlenen bij de intocht van Sinterklaas 
op zondag 17 november. Daarnaast zullen enkele muziekpieten ons korps komen versterken. Het Sint 
Nicolaascomité heeft ervoor gekozen om bij slecht weer geen gebruik te maken van de “diensten” van 
Musis Sacrum, aangezien dit weinig meerwaarde heeft. Mocht de intocht door de Bakelse straten niet 
doorgaan, dan worden de muzikanten na 10.00 uur op de hoogte gebracht via de app en de site. 
De convocatie voor deze activiteit volgt binnenkort. 
 

• Nieuwe activiteitenkalender 2020 
Het einde van 2019 komt snel in zicht. Dit betekent dat wij al druk bezig zijn met de invulling van de 
activiteitenkalender van 2020. Er staan reeds diverse activiteiten op de planning, zoals de jeugdmuziekdag, 
een uitwisselingsconcert in Hamont (B), de Solistenparade, het Zomeravondconcert enz. Bij deze 
nieuwsbrief vind je de nieuwe activiteitenkalender. Noteer alle data alvast zodat je er zeker bij bent en 
houdt de website en de nieuwsbrief regelmatig in de gaten i.v.m. eventuele wijzigingen. 
 

• Wie helpt ons aan een container? 
Al jaren staat er een container bij Ben Nooijen op het terrein waarin oud ijzer ingeleverd kan worden. Na de 
oudijzeractie in april wordt deze geleegd en krijgt Musis Sacrum er een erg mooi bedrag voor terug. De 
container doet al een hele lange tijd dienst, maar is nu toch echt toe aan vervanging. Wij zijn al op diverse 
manieren op zoek geweest maar het valt niet mee om een geschikte container te vinden. Wellicht heeft 
iemand van onze leden contacten in deze wereld en kunnen wij op deze manier geholpen worden. 
Denk je iemand te weten die ons kan helpen? Geef dit dan door aan Ben Nooijen of één van de 
bestuursleden zodat wij contact op kunnen nemen. 

 
 
Activiteiten komende tijd: 
 
27 okt  NBTA twirlwedstrijd Roosendaal 
 
27 okt  Doorlooprepetitie Jubila (Pieporkest/4Fun, B.O.T.S., zaterdaggroep twirl) 14.00 uur 
 
7 nov  Soundcheck repetitie harmonie 20.00 uur Sporthal De Beek 
 
8 nov  Generale repetitie Tante Drieka (harmonie, slagwerk, twirl)  
  19.00 uur Sporthal De Beek 
  
9 nov  Jubileumweekend 

Theatervoorstellingen Tante Drieka 17.30 en 20.30 uur 

 16.00 uur Klaar zitten/inspelen 

10 nov  Jubileumweekend 

Generale repetitie 10.00 uur en Circusvoorstelling Jubila 14.00 uur 

17 nov  Intocht Sinterklaas Bakel 

17 dec  Kerstconcert Jan de Witkliniek/St. Jozefsheil door 4Fun 

21 dec  Kerstconcert harmonie St. Willibrorduskerk 

31 dec  Oliebollenactie 

 


