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 Carnaval 2017 
Ook dit jaar liet Musis Sacrum zich van haar beste kant zien tijdens de Carnavalsoptocht in Bakel. In 
fleurige Mexicaanse outfits gaven de muzikanten en dansers kleur aan dit feestelijke evenement. Helaas 
was het weer iets minder Mexicaans, maar gelukkig hielden we het vrijwel de gehele optocht droog.  

  

 EK Showtwirl 
Op 11 maart trokken de twirlsters naar Almere voor deelname aan het NK. 
Er deden 3 Bakelse shows mee. De tegenstand was sterk, maar ondanks dat behaalden de dames zeer 
mooie resultaten. 
Het duo Minke en Tessa werden 2e in hun categorie, wat betekent dat zij geplaatst zijn voor het Europese 
Kampioenschap. Dit jaar vindt dit eveneens plaats in Almere, van 6 t/m 8 oktober. Dominique en Rowie 
werden 4e met hun show, waardoor zij als reserve geplaatst zijn voor het EK. De soloshow van Tessa 
eindigde op een 6e plaats. 
Gefeliciteerd meiden met deze mooie prestaties! 

 

 Sla je slag dag 
De leden van B.O.T.S. en STIX deden afgelopen zondag 19 maart mee aan de Sla je slag dag in De Rips. 
Tijdens dit tweejaarlijkse concert presenteren de jeugdslagwerkgroepen uit Gemert-Bakel zich aan het 
publiek. In een goed gevulde zaal speelden onze leden enkele mooie slagwerkstukken onder leiding van 
John Klaus. Ook maakten zij kennis met de andere groepen. Het was een goed georganiseerde middag. 

 

 ALV / Vrijwilliger van het jaar / Erelid 
Afgelopen donderdag vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Ook dit jaar werd de vrijwilliger van het 
jaar 2016 uitgeroepen. Dit jaar werd Mien Poels extra in het zonnetje gezet vanwege haar verdiensten 
voor de vereniging. Wij feliciteren Mien met deze eervolle titel en hopen nog vaak een beroep op haar te 
mogen doen. 
Als extra verrassingsagendapunt werd “benoeming erelid” toegevoegd. 
Het bestuur heeft Franca van de Laar aan de leden voorgedragen als erelid van Musis Sacrum wegens haar 
jarenlange verdiensten voor deze club. De aanwezige leden stemden unaniem voor deze bijzondere titel. 
Franca was blij verrast en werd uiteraard door Paul in de bloemetjes gezet. Gefeliciteerd Franca!!! 
Thijs Kampen trad af als bestuurslid harmonie. Wij bedanken hem voor zijn bijdrage aan het bestuur. 
Paul, Frank en Judith waren aftredend en herkiesbaar. Zij zijn door de vergadering herkozen en zullen hun 
werkzaamheden binnen het bestuur voortzetten. 
Daarnaast werden Pieter Reijnders en Hélène van de Laar gekozen tot nieuw bestuurslid. Pieter zal de rol 
van vice-voorzitter op zich nemen en Hélène neemt de functie van Thijs over. 
In een bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een kort voorstelwoordje namens Pieter en Hélène. Wij wensen 
hen veel plezier en enthousiasme toe in hun nieuwe functie! 

 

 Piepers in D’n Dörpel 
Het pieporkest zal op zaterdag 1 april samen met het pieporkest uit Gemert een concert geven in D’n 
Dörpel in Gemert. Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom. Het begint om 19.00 uur en het 
Bakelse pieporkest staat onder leiding van Marit Tijdeman. 
 

 Oudijzeractie 
Op zaterdag 8 april vindt de oudijzeractie plaats. Iedereen kan zijn oud ijzer inleveren bij de familie Nooijen 
(Hilakker 4a) in de container. Dit kan overigens het hele jaar door. 
Als u niet in de gelegenheid bent om het oude ijzer zelf te brengen, willen de leden van Musis Sacrum dat 
op deze dag graag bij u op komen halen. 
Bel daarvoor naar Ben Nooijen, tel. 342726 of Jan Rooijakkers, tel. 343720. Of stuur een email naar het 
Verenigingsbureau. 
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 Solistenparade 
De Solistenparade komt er weer aan! Zondag 9 april zullen een groot aantal muzikanten en dansers 
hun muzikale kunsten laten zien en horen. Er zijn diverse prijzen te winnen, en ook de Calimero-cup 
staat weer op het spel. Maar natuurlijk gaat het er vooral om dat de deelnemers plezier beleven aan 
hun optreden en dat ze het publiek kunnen laten horen en zien waar ze zo hard voor geoefend hebben. 
Iedereen is vanaf 13.30 uur van harte welkom in de Musis Sacrum Hal om te komen kijken naar deze 
leuke onderlinge wedstrijd.  
 

 Pleinconcert en Bindingsevenement een week eerder! 
Gezien het enthousiasme tijdens de Algemene Ledenvergadering, om duidelijkheid te krijgen over de 
datum van Bindingsevenement en Pleinconcert, hebben we snel een besluit genomen. 
In verband met Streetrock zijn het Bindingsevenement en het Pleinconcert verzet naar zaterdag 1 en 
zondag 2 juli.  

 
Activiteiten komende tijd: 
 
1 apr  Concert (Pieporkest), D'n Dörpel Gemert aanvang 19.00 uur 
8 apr  Oudijzeractie  
9 apr  Solistenparade, Musis Sacrum Hal aanvang 13.30 uur 
26 apr  Lintjesregenserenade (onder voorbehoud) 
27 apr  Opening Koningsdag 
21 mei   Twirlwedstrijd, Vlijmen (onder voorbehoud) 

 

       
 

       
 

                                           
 


