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• Kerstwens 
Na een druk jaar waarin Musis Sacrum zich liet zien d.m.v. diverse muzikale activiteiten en twirlwedstrijden, 
maken we nu even tijd voor rust en bezinning. Gezellig samen kerst vieren met familie en vrienden, het 
oude jaar mooi afsluiten en een nieuwe frisse start maken in 2020. 
We kijken samen terug op een feestelijk 2019; het jubileumjaar van Musis Sacrum waarin wij ons 145-jarig 
bestaan vierden. Vele mooie concerten, wedstrijden en andere optredens vonden plaats, waarbij het 
jubileumweekend in november wel tot het hoogtepunt gerekend mag worden. Maar vergeet ook niet dat de 
twirlsters afgelopen jaar hele mooie resultaten hebben behaald, zowel in binnen- als buitenland. De 
slagwerkgroep presenteerde zich onder andere tijdens het Zomeravondborrelconcert en de harmonie gaf 
mooie concerten in Aarle-Rixtel en Gemert, tijdens de Veteranendag. 
 
Het jaar 2020 beginnen we rustig, maar ook komend jaar staan er weer veel leuke evenementen op de 
kalender. Zorg dat je niks mist dit jaar, en noteer de activiteitenkalender in je agenda!  
Namens het bestuur van Musis Sacrum wensen wij iedereen hele fijne feestdagen toe, een spetterende 
jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2020!   
 

• Aanvullingen op de activiteiten kalender van 2020 
Op de site van Musis Sacrum kun je onze activiteitenkalender 2020 vinden. Hierop worden regelmatig 
aanvullingen gedaan. Recent zijn hier de volgende activiteiten/data bijgekomen: 
* 8-9 mei Jeugdactiviteit voor alle leden van 6 tot 18 jaar; logeerweekend! 
* 17 mei Concert in het Bospark Bakel (St. Jozefsheil) 
Informatie over deze activiteiten volgt te zijner tijd, maar zorg dat je deze data alvast reserveert in je 
agenda! 
 

• Geboortenieuws 
Marit Tijdeman, tot voor kort dirigente van het Pieporkest, is op 11 december bevallen van een gezonde 
zoon “Jurre”! Wij feliciteren Marit, Bob en grote zus Nore van harte met hun zoon en broertje! 
 

• Twirlnieuws 
In het weekend van 14 en 15 december namen de twirlsters 
van Musis Sacrum/Dedication deel aan het Runner-up NK in 
Almere. Het was een erg lang weekend, maar de dames zijn 
niet voor niets geweest!  
Er zijn fantastische resultaten behaald: 
het ensemble werd 5e, evenals de dancetwirl van Tessa. 
Dominique’s dancetwirl was goed voor een 8e plaats. 
Dominique & Rowie veroverden met hun duotwirl een 3e 
plek, en het Twirlteam werd zelfs 2e. Als klap op de vuurpijl 
wist het complete Danceteam het kampioenschap binnen te 
halen. Prachtige prestaties zo aan het eind van het jaar. 
Dames, van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten! 
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• Kerstconcert 4Fun 
Dit jaar was het de beurt aan jeugdorkest 4Fun om 
het traditionele concert voor de bewoners van St. 
Jozefsheil/Jan de Witkliniek op te luisteren. Dit vond 
plaats op dinsdag 17 december. De bewoners van de 
Jan de Witkliniek waren net een paar dagen eerder 
verhuisd naar St. Jozefsheil, alwaar de zaal 
omgetoverd was in sfeervolle kerststemming. 
Het was lekker druk en iedereen wachtte vol 
spanning af wat de jeugd ten gehore zou brengen. Er 
volgde een gevarieerd programma, waarbij naast 
enkele vlotte kerstnummers ook andere toepasselijke 
muziek gespeeld werd. Het was een mooi concert en 
het aanwezige publiek heeft er zichtbaar van 
genoten! 

 
 

• Kerstkabaal Kunstlokaal 
Enkele jeugdige Bakelse blazers in opleiding deden vrijdag 20 december mee aan Kerstkabaal; de 
Kerstvoorstelling van Kunstlokaal. Er waren diverse optredens van dans tot zang, en van slagwerk tot 
blazers. Een afwisselende show waarbij enkele leerlingen van Alex Rutten en Lieke Krantzen meespeelden in 
het Pieporkest van Gemert. Ze lieten een tweetal mooie kerstmuziekstukken horen aan een bomvolle 
theaterzaal van De Eendracht.   
 

• Kerstconcert Harmonie 
Afgelopen zaterdag gaf de harmonie in samenwerking met zanggroep La Vivacité haar kerstconcert. In een 
goed gevulde en sfeervol verlichte 
kerk brachten beide groepen 
beurtelings enkele eigentijdse 
kerstnummers ten gehore. 
Iedereen die nog niet in 
kerststemming was, is dit 
uiteindelijk wel gelukt. Het was 
een erg mooi programma waarbij 
het muzikaal ondersteunde 
kerstverhaal “The night before 
Christmas”, verteld door Inge 
Reijnders, wel het hoogtepunt 
vormde. 
Aan het einde van het concert 
nam Pieter Reijnders nog even het 
woord in verband met een 
belangrijke mededeling; de Bakelse Bakelnaar werd bekend gemaakt! Onder het toeziend oog van het 
publiek werd Janine Brugman  feestelijk onderscheiden en in het zonnetje gezet vanwege deze bijzondere 
titel. Na alle mannen die haar voorgingen is zij is de eerste vrouw die benoemd is tot Bakelse Bakelnaar. 
Janine was blij verrast en zichtbaar trots dat haar deze eer toekwam. 
Tot slot speelde en zong de harmonie samen met het koor “We Wish you a merry Christmas!” waarna 
iedereen uitgenodigd werd om gezellig na te komen borrelen bij Grand-Café ’t Viltje. Hiervan werd gretig 
gebruik gemaakt. 
Het was nog lang gezellig in de Dorpsstraat…  
 

• Oliebollenactie 
Wie kent ze inmiddels niet? De allerlekkerste oliebollen van Bakel, die gebakken worden door leden van 
Musis Sacrum op 31 december! Ook dit jaar staan er diverse vrijwilligers te popelen om deze heerlijke bollen 
aan de man (en vrouw) te brengen. Wilt u ze ook proeven? Kom dan op oudejaarsdag naar één van onze 
kramen, bij de Jumbo of op het St. Wilbertsplein, steun Musis Sacrum en smul van deze lekkernij. Vanaf 
10.00 uur openen de kramen hun deuren. 



 

• Redactiewissel nieuwsbrief 
Sinds april 2014 ontvangen alle leden van Musis Sacrum maandelijks deze nieuwsbrief. Deze is destijds 
opgezet om alle nieuwtjes rondom onze drie geledingen centraal te communiceren en op deze manier 
iedereen de kans te geven op de hoogte te blijven van alle ins en outs binnen de vereniging. De nieuwsbrief 
wordt door velen gelezen en is daardoor een belangrijk communicatiemiddel geworden binnen de club. 
Al die jaren heeft Judith Tielemans de nieuwsbrieven verzorgd. Aangezien zij vanaf maart 2020 haar 
bestuursfunctie neer gaat leggen, gaat onze secretaris Joska Verniers deze taak per januari 2020 
overnemen. Heb je iets aan de leden te melden of heb je vragen over de nieuwsbrief, dan kun je vanaf de 
eerstvolgende nieuwsbrief bij Joska terecht via secretaris@musissacrumbakel.nl 
   
 
Activiteiten komende tijd: 
 
31-12 Oliebollenactie 
24-2  Deelname carnavalsoptocht Bakel 
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