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Medewerking Tractor Pulling Bakel
In het pinksterweekend verleende Musis Sacrum haar medewerking aan het Tractorpullingevenement, dat dit jaar voor het
eerst op het Heidveld plaatsvond. Mede door het op tijd werven van vrijwilligers, de goede organisatie en natuurlijk ook het
mooie weer was dit een groot succes. Alle vrijwilligers hebben hun beste beentje voorgezet om de aanwezigen van de nodige
drankjes te voorzien. Deze actie heeft een mooie bijdrage voor de vereniging opgeleverd. Wij bedanken iedereen hartelijk die
tijdens dit weekend meegewerkt heeft!

 Overlijden Frans van de Laar
Op tweede Pinksterdag, 5 juni, overleed ons zeer gewaardeerd harmonielid Frans van de Laar op 89-jarige leeftijd. Frans was
meer dan 66 jaar lid van onze vereniging.
Tijdens de afscheidsdienst in ‘t Brummelhuis in Deurne speelde de harmonie een zestal mooie muziekstukken om Frans een
laatste eer te bewijzen. Uiteraard werd de dienst afgesloten met een mars, de muziek waar Frans altijd zo gek op was.
Wij wensen de familie van de Laar en alle naasten veel sterkte toe.



Muziekexamens
Deze maand deden diverse jeugdleden examen via Kunstlokaal.
Hans van Grunsven slaagde op trompet voor zijn A-examen, met de beoordeling “Goed”.
De slagwerkers Jesper v.d. Elzen (A), Jens van Ansem en Pim Rijkers (beiden B) slaagden voor het praktijkgedeelte. Later dit jaar
gaan zij op voor het bijbehorende theorie-examen.
Saxofoonleerling Maud de Visscher slaagde voor haar C-diploma. Een gedeelte van het examen deed zij openbaar bij het
Kunstlokaal in Gemert.
Wij feliciteren alle geslaagden met deze hele mooie prestatie!
Op 1 juli gaan Minke Coort en Tessa Pekx op examen level 1 in Waalwijk. Vanwege nieuwe regelgeving moeten zij dit examen
behalen willen zij deel kunnen nemen aan het EK, later dit jaar in Almere.
Op 13 juli sluit Kristie Thomassen haar D-examen af met een openbaar gedeelte in de Musis Sacrumhal. Zij zal naast een stuk
met pianobegeleiding en een duet met Saskia Martens, samen met de harmonie een klarinetwerk ten gehore brengen. Publiek
is hierbij van harte welkom vanaf 20.15 uur.
Minke, Tessa en Kristie; alvast heel veel succes tijdens jullie examen!



Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!!
Afgelopen vrijdag 23 juni kwam de jeugd van Musis Sacrum in de hal bij elkaar voor een supergezellige feestavond. Maar liefst
24 kinderen hadden zich opgegeven. De hal was versierd in zomerse sfeer en de jeugd werd verwelkomd met een
zomercocktail. Daarna konden ze zich uitleven op een springkussen. In groepjes gingen ze op speurtocht door Bakel, genoten
van een ijsje bij Moniex en bedachten een leuk liedje over Musis Sacrum. Na de prijsuitreiking ging iedereen weer naar huis,
nagenietend van een geslaagde jeugdavond.



Pleinconcert 2017
Het pleinconcert vindt dit jaar plaats op 2 juli en begint om 12.30 uur. We hopen op goed weer zodat we lekker op het plein bij
de kerk kunnen zitten. Mocht het weer minder zijn, dan wordt uitgeweken naar de Musis Sacrum Hal. Alle geledingen zijn van
de partij om hun dans- en muziekkunsten te laten zien aan het publiek. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd op dit
zomerse concert.



Wijziging Verenigingsbureau
Zoals al aan het begin van dit jaar bekend is gemaakt, zal Thijs Poels een groot gedeelte van zijn taken voor het
verenigingsbureau neerleggen per 1 augustus. Zijn werkzaamheden zullen overgenomen worden door Marion van
Ganzewinkel. Hij blijft wel de MSB ledenadministratie, website en Facebook verzorgen.
Thijs heeft aangegeven geen groots afscheid te willen, maar wij kunnen alles wat hij voor Musis Sacrum gedaan heeft natuurlijk
niet onbenoemd laten. Vandaar dat wij hem op deze manier alvast heel hartelijk bedanken voor alles wat hij voor de vereniging
gedaan en betekend heeft. Wij hopen hem te blijven zien o.a. als fotograaf en toeschouwer tijdens activiteiten.
Zijn opvolgster Marion wensen wij heel veel succes toe in haar nieuwe functie!
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(Bijna) Vakantie
Voor de meesten begint de Musis Sacrum vakantie na afloop van het Pleinconcert.
I.v.m. het geplande examen van Kristie gaat de harmonie nog 2 weken langer door.
Ook de redactie heeft vakantie, vandaar dat er geen nieuwsbrief zal verschijnen in juli.
Wij wensen iedereen een hele fijne, zonnige zomervakantie toe!
In de agenda onderaan deze nieuwsbrief staan de aanvangsdata van de repetities na de vakantie vermeld.



Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!!
De organisatie van de KVW heeft Musis Sacrum gevraagd om op donderdag 24 augustus haar medewerking te verlenen
tijdens de Fancy-Fair. We bemannen op deze dag een kraampje en zullen de langskomende groepen vermaken met muzikale
(dans)spelletjes. Voor deze dag zoeken we nog vrijwilligers. Met name (oudere) jeugdleden (ook vanuit de slagwerkgroep en
Infinity) zijn van harte welkom! Wil je meedoen, mail dan naar nienke.tijdeman@hotmail.com



1 gezamenlijke activiteit na de zomervakantie
De eerste gezamenlijke activiteit na de zomerstop is het afsluiten van de KinderVakantieWeek op vrijdag 25 augustus. Een
convocatie volgt te zijner tijd, maar we vragen iedereen om aanwezig te zijn aangezien er diverse leden verhinderd zijn omdat
ze meedoen als leiding.



Kermis Bakel
Ook bij de opening van de Kermis op zaterdag 2 september laat Musis Sacrum van zich horen.
I.s.m. de Bakelse kinderen zal Infinity een dansoptreden laten zien op de sprookjesachtige klanken van de harmonie en
slagwerkgroep. De opening zal rond de klok van 16.00 uur plaatsvinden, dus noteer dit alvast in je agenda!



Jeugd gaat weer zwemmen
Op vrijdag 29 september staat het jaarlijkse zwemuitje voor de jeugd t/m 17 jaar gepland. Na de zomervakantie volgt gauw
genoeg een uitnodiging/opgaveformulier, maar wil je mee, houd deze datum dan alvast vrij!



Ellen stopt als instructrice
Enkele weken geleden heeft Ellen Velzeboer-Leenders te kennen gegeven dat zij gaat stoppen als instructrice van de twirl- en
showdansgroepen. Ellen is ooit zelf begonnen als majorette en inmiddels al jaren onze vaste instructrice. Het wordt echter
steeds moeilijker voor haar om de combinatie te maken tussen hobby, werk en een jong gezin.
Met de twirlgroep zal zij het seizoen af maken, wat betekent dat ze tot uiterlijk eind november voor deze groep staat. Zij
sluiten dan hun showdans af bij de Brabantse/Nederlandse kampioenschappen. De dansgroepen zal zij aansturen tot
november. Mocht er eerder passende vervanging gevonden zijn voor deze laatste groep, dan stopt zij wellicht eerder.
Op dit moment is de zoektocht naar een nieuwe instructeur/instructrice gestart. De leden van dans en twirl zijn inmiddels op
de hoogte gebracht over Ellen’s besluit.
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Activiteiten komende tijd:
1 juli
2 juli
5 juli
13 juli
21 aug
24 aug
24 aug
25 aug
28 aug
29 aug
2 sep
5 sep
7 sep
11 t/m 24 sep
17 sep
22 sep
29 sep

Level 1 examen Minke Coort en Tessa Pekx in Waalwijk
Pleinconcert aanvang 12.30 uur
Medewerking Infinity sportdag kc De Bakelaar
Openbaar D-examen Kristie Thomassen (met het harmonieorkest)
e
1 repetitie slagwerkgroep na de vakantie
Medewerking Fancy Fair KVW
e
1 repetitie harmonie na de vakantie
Afsluiting KinderVakantieWeek
e
1 repetitie B.O.T.S.
e
1 training Infinity / twirl na de vakantie
Opening kermis
Kermisschieten
e
1 repetitie pieporkest
Donateursactie
Wedstrijd Twirl in Waalwijk
Bindingsevenement (16 jaar en ouder)
Bindingsactiviteit jeugdleden t/m 17 jaar (zwemmen)
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