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Carnavalsoptocht 
Alle voorbereidingen waren getroffen en zeker dit jaar hadden we bijzonder 

graag meegedaan. Voor de Bakelse bezoekers maar zeker ook voor het 

prinsenpaar Pieter-Jan d’n Uurste en prinses Karin. De carnavalscommissie had 

allerlei dingen bedacht bij het thema ‘Wens ons succes want we missen onze 

prinses’, maar helaas heeft het slechte weer onze plannen (letterlijk) in het water 

gegooid. Het zou erg onverstandig zijn met de houtinstrumenten in de regen te 

lopen en daarom heeft het bestuur maandagochtend moeten besluiten niet deel 

te nemen. 

Hopelijk is het weer ons volgend jaar beter gezind……………. 

Dankjewel sponsor renovatie trap 
Onder andere de bestuurskamer van Musis Sacrum is, zoals velen van jullie weten, gevestigd op de eerste etage en 

is bereikbaar middels een vaste trap. Deze trap kon al een tijdje een likje verf gebruiken, maar dat is nu verleden 

tijd. Dankzij Rubor Woonvloeren & Traprenovatie (Dorpsstraat te Bakel) is onze trap prachtig gerenoveerd en ziet er 

nu weer uit als nieuw. Rubor en Guido Verachtert: dankjewel!  

Concert met Koninklijke harmonie St. Cecilia Hamont 
Wat is het toch leuk als je bij de harmonie leden hebt die familie in het buitenland hebben. Het contact is dan snel 

gelegd en je hebt een leuke uitwisseling met Koninklijke harmonie St. Cecilia in Hamont op zaterdag 7 maart 

aanstaande. We gaan dus helemaal naar België. Onze buitenlandse concertreis……. Omdat het een hele trip is, gaan 

we met de bus. Altijd gezellig en je weet zeker dat iedereen er op tijd is. Om 20.00 uur begint het concert, dus ben 

op tijd bij de Musis Sacrum Hal; we vertrekken om 18.15 uur. Mocht je meegaan met de bus en nog niet hebben 

betaald dan graag spoedig betalen bij Hélène van de Laar. € 6,00 voor leden en € 9,00 voor niet-leden. 

NL Doet 
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart 2020 vindt weer de jaarlijkse landelijke vrijwilligersactie NL-Doet plaats. 

Musis Sacrum heeft ook weer een klus aangemeld en daarvoor ook een financiële 

bijdrage ontvangen. Het is de bedoeling dat op vrijdagmiddag 13 maart de 3 witte 

vlakken op de kopse zijde van onze hal opnieuw wit getext worden. Door een 

langslepende lekkage zijn enkele panelen vies uitgeslagen en dit is natuurlijk geen 

visitekaartje voor onze hal. Omdat de hal op vrijdagochtend en zaterdag de gehele dag 

bezet is, zullen we deze klus met enkele mensen vanaf vrijdagmiddag omstreeks 12.30 

uur kunnen uitvoeren. Ben of ken je iemand die hieraan wil meewerken, stuur even 

een mailtje naar onze voorzitter Peter Goossens; voorzitter@musissacrumbakel.nl . Er 

wordt gewerkt vanaf de rolsteiger, dus mensen zonder wiebelbenen zijn van harte welkom. 

Samen kunnen wij het maken! 
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Jeugdmuziekdag Elsendorp 
Het Muzikaal Overleg Gemert-Bakel organiseert om de twee jaar een Jeugdmuziekdag, dit jaar voor alle (jeugd-

)leden t/m 21 jaar van de 8 aangesloten muziekverenigingen. Het doel is om samen met andere muzikanten bezig te 

zijn met muziek en vooral ook een leuke dag te hebben. Deze dag zal plaatsvinden op zondag 15 maart in De 

Dompelaar in Elsendorp. De start is om 10.00 uur en zal duren tot ca 16.30 uur. De dag zal worden begeleid door 

Carola Heesmans en wordt afgesloten met een klein optreden waarbij publiek natuurlijk van harte welkom is! 

Solistenparade 
Zondag 5 april staat de Solistenparade gepland. Een groot aantal leden van Musis Sacrum doet hieraan mee (jong en 

oud). Deze middag tonen ze ons hun kunsten op het gebied van muziek en dans. Wil je graag meedoen maar heb je 

je nog niet opgegeven, doe dit dan zo snel mogelijk. De optredens worden beoordeeld door een deskundige jury. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren tijdens de Solistenparade, welke plaatsvindt in de 

Musis Sacrum Hal. De aanvangstijden zijn binnenkort te vinden in het programmaboekje en in de volgende 

nieuwsbrief.  De toegang is gratis!  

Oudijzeractie 
Dit jaar wordt op zaterdag 4 april de jaarlijkse oudijzeractie gehouden in Bakel. U kunt voor het storten van oud ijzer 

(en andere metalen, inclusief blik) het hele jaar terecht bij de familie Nooijen op Hilakker 4a in Bakel. Daar staat een 

container nabij de weg waarin u het oude metaal kwijt kunt. 

Bent u niet in de gelegenheid het oude ijzer (en andere metalen) zelf te brengen, dan willen de leden van Musis 

Sacrum dat op zaterdag 4 april graag bij u op komen halen. Geef dit tijdig aan door te bellen naar Ben Nooijen op tel. 

342726 of Jan Rooijakkers op tel. 343720. Een email sturen naar info@musissacrumbakel.nl  kan natuurlijk ook.  

Ook zijn we voor deze dag nog op zoek naar vrijwilligers die Ben en Jan een paar uurtjes willen helpen. Ben je in de 

gelegenheid, meld dit dan s.v.p. vóór 20 maart door te mailen naar secretaris@musissacrumbakel.nl  

 

Jeugdactiviteit – Musis Sacrum Slaapfestijn 
Recent hebben alle jeugdleden een uitnodiging ontvangen voor het Musis Sacrum 

Slaapfestijn op 8 en 9 mei aanstaande. De jeugd wordt uitgenodigd om een nachtje 

in onze hal te slapen, desgewenst met een vriendje of vriendinnetje. We hebben 

het programma voor deze avond, nacht en ochtend bijna rond en het belooft erg 

leuk te worden, dus geef je snel op! Opgeven kan tot 1 april aanstaande.  

In de uitnodiging hebben we aan ouders gevraagd ons een handje te helpen. Ook 

andere leden zijn natuurlijk van harte welkom voor hand- en spandiensten tijdens 

dit festijn. Wil je niets missen, dan kun je je zelfs opgeven als ‘nachthulp’ en bij ons blijven slapen. Geef je op bij 

Judith of Joska.  

Activiteiten komende tijd 

7 maart  - Harmonie Concert Hamont (België) 

13/14 maart - NL Doet 

15 maart - Jeugdmuziekdag Elsendorp 

15 maart - Twirlwedstrijd in Maarssen 

19 maart - ALV & Vrijwilliger v/h jaar 

4 april  - Oudijzeractie 

5 april  - Solistenparade 
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