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• Terugblik op het 145-jarig jubileumweekend 
Na maanden van voorbereiding was het in het weekend van 9 en 10 november eindelijk zover; Musis 
Sacrum vierde haar 145-jarig jubileum met een tweetal prachtige muzikale voorstellingen. 
 
Op zaterdag werd de cabaretvoorstelling 
Tante Drieka opgevoerd. 
Voor het publiek was het tot het 
moment van aanvang een grote vraag 
waar dit stuk, geschreven door Ad 
Janssen, over zou gaan. Zichtbaar en 
hoorbaar verrast reageerden zij toen 
bleek dat het om de 
crematieplechtigheid van Tante Drieka 
ging. Wat begon als een triest en 
enigszins ongemakkelijk intro liep al snel 
over in een humoristische levensloop 
van wijlen Tante Drieka. De neven van 
Tante Drieka vertelden honderduit over 
haar belevenissen en kregen hiermee de 
lachers op hun hand. Tussen de vertellingen door speelden de harmonie en de slagwerkgroep diverse 
toepasselijke muziekstukken, aangevuld met dans door de twirlgroep. 
Maar liefst 2x werd deze voorstelling opgevoerd voor een (vrijwel) uitverkochte zaal. Na afloop van de 2e 
uitvoering werd er nog gezellig nageborreld door spelers en publiek. 
 
Zondag was het de beurt aan de jeugd. B.O.T.S., de twirljeugd en het projectorkest speelden en dansten de 
sterren van de hemel tijdens een heuse circusvoorstelling. 

Er waren diverse circusacts, waaronder 
jongleurs, eenwielers en acrobaten die op 
de klanken van de muziek diverse mooie 
kunsten lieten zien. 
Het geheel werd aan elkaar gepraat door 
twee circusdirecteuren; Juffrouw 
Antoinette van de Bakelaar en Meneer 
Jeroen van De Kleine Kapitein. In de pauze 
kon het publiek  genieten van popcorn en 
een drankje. 
Stralend van trots kwamen de jeugdige 
artiesten na de voorstelling naar de foyer 
voor een meet and greet met hun “fans”! 
 
De organisatie van het jubileumweekend 

heeft superhard gewerkt om van dit evenement een succes te maken en wij zijn van mening dat dit zeer 
zeker gelukt is. Wij willen hen heel hartelijk bedanken voor alles wat zij voor elkaar gekregen hebben!  
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• Intocht Sinterklaas in Bakel 
Op zaterdag 16 november kwam Sinterklaas aan in ons land. Na de intocht in Apeldoorn was het op 17 
november de beurt aan de Bakelse bevolking om de goedheiligman te verwelkomen. Helaas kon de 
stoomtrein niet in Bakel komen, maar de Sint had uiteraard voor passend vervoer gezorgd; de tram de 
Goede Moordenaar stond klaar om Sinterklaas en zijn Pieten door Bakel te rijden. De Sint had een aantal 
muziekpieten meegenomen die Musis Sacrum kwamen versterken tijdens de muzikale rondgang. Het was 
prachtig weer, waardoor jong en oud genoot van deze feestelijke dag. Nadat we de Sint en zijn gevolg 
afgezet hadden bij sporthal De Beek konden de muzikanten op eigen houtje naar de Sintviering.  
 

• Twirlnieuws en -uitslagen 
Al vanaf eind 2017 staat onze twirlgroep onder begeleiding van Krystle Hollander en zoals wellicht 
opgevallen in het twirlnieuws van de afgelopen twee jaren, is deze groep sindsdien nauw gaan 
samenwerken met leden van Twirlvereniging Dedication Helmond. Deze vereniging is opgericht door Krystle 
zelf, maar is de afgelopen jaren steeds kleiner geworden. Het is voor deze vereniging dan ook niet mogelijk 
zelfstandig te blijven bestaan. Leden van Dedication zullen daarom per 1 januari 2020 aansluiten bij Musis 
Sacrum. De twirlgroep gaat aan wedstrijden meedoen onder de naam 'Dedication'. 
 
Op 27 oktober hebben de twirlsters van Musis Sacrum/Dedication deelgenomen aan een wedstrijd in 
Roosendaal. Het duo Dominique en Rowie draaide een top routine en behaalde promotiepunten! Tessa 
deed voor de tweede keer mee in de hogere klasse (intermediate) en behaalde haar plaatsingspunten met 
dancetwirl. Ook Dominique wist plaatsingspunten binnen te halen. 
Zaterdag 16 november vond er een wedstrijd plaats in Almere. Onze twirlsters gingen daar naartoe om deel 
te nemen aan de voorronde voor het NK; de top 15 ging hierbij door. Tessa en Dominique namen beiden 
deel met zowel 1-baton als dancetwirl. Een plekje in de top 15 met 1-baton is helaas niet gelukt, maar dat 
hebben ze dubbel en dwars goedgemaakt door 2e (Tessa) en 4e (Dominique) te worden met dancetwirl. De 
categorie bestond uit 45 deelnemers, dus een hele knappe prestatie! 
Het NK is op 14 en 15 december in Almere. Wij  wensen onze twirlsters daar alvast heel veel succes toe! 

 

• Kerstconcerten 
Het jaarlijkse kerstconcert bij de Jan de Witkliniek wordt dit jaar verzorgd door de muzikanten van 4Fun. Zij 
zullen de bewoners op dinsdag 17 december om 19.00 uur alvast in kerststemming brengen met een 
feestelijk kerstprogramma. I.v.m. de verhuizing van de Jan de Witkliniek vindt het concert dit jaar plaats in 
de gasterij van het Sint Jozefsheil. Uiteraard is publiek van harte 
welkom tijdens dit concert dus heb je even tijd, kom dan genieten 
van de kerstklanken van 4Fun!  
Zaterdag 21 december is het de beurt aan de harmonie. Zij zullen 
een sfeervol kerstconcert geven in de St. Willibrorduskerk, waarbij zij 
muzikaal ondersteund worden door zangkoor La Vivacité. Na afloop 
sluiten we gezamenlijk het jaar af met een borrel bij ‘t Viltje.  
Het belooft weer een erg mooi concert te worden, dus nodig al je 
familie en vrienden uit om samen met Musis Sacrum in 
kerststemming te komen! De aanvang is om 19.30 uur en de toegang 
is gratis. 

 
• Oudjaarsdag -> Oliebollendag! 

Op 31 december laten leden van Musis Sacrum hun bakkunsten weer zien tijdens de jaarlijkse 
oliebollenactie. Zowel op het plein bij de kerk als bij de Jumbo zijn verkooppunten te vinden. Natuurlijk 
moeten de kramen ook bemand worden, evenals het Muziekhofke waar het beslag klaargemaakt wordt. 
Heb je zin om mee te komen bakken of deegdraaien, geef je dan op bij Peter Goossens, of één van de 
andere bestuursleden via info@musissacrumbakel.nl Er wordt gewerkt in ploegen dus al heb je maar een 
paar uurtjes de tijd, wij zijn blij met alle hulp. Niet alleen leden, maar ook ouders of andere familieleden zijn 
welkom. Uiteraard staat er na afloop een zak zelfgebakken oliebollen voor je klaar! 
 

• De Solistenparade 
Het duurt nog even, maar op zondagmiddag 5 april 2020 vindt de jaarlijkse Solistenparade plaats. 
De opgaveformulieren worden binnenkort verspreid, maar vind je het leuk om mee te doen ga dan nu alvast 



 

aan de slag. Overleg met je muziekdocent, dirigent of trainster over een muziekstuk of dans die je graag zou 
willen uitvoeren.  
Vind je het spannend om alleen op te treden? Dat is heel begrijpelijk! Maar je kunt ook gerust met iemand 
samen spelen of dansen, en zelfs in een groepje mag. Hoe meer optredens, hoe spannender de onderlinge 
“strijd” om er met een mooie prijs vandoor te gaan. Maar het meedoen alleen is ook al hartstikke leuk!  
 
 
 
Activiteiten komende tijd: 
 
5 dec  Geen repetitie voor Pieporkest en Harmonie 
14/15 dec NK Twirl in Almere 
17 dec  Kerstconcert St. Jozefsheil door 4Fun, aanvang 19.00 uur 
19 dec  19.10 uur Serenade 50-jarig huwelijk in zaal ‘t Viltje en aansluitend generale  

repetitie harmonie in de St. Willibrorduskerk 
21 dec  Kerstconcert harmonie St. Willibrorduskerk, aanvang 19.30 uur 
31 dec  Oliebollenactie 

 


