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NIEUWSBRIEF MUSIS SACRUM BAKEL
•

Nieuw record donateursactie
Afgelopen twee weken hebben veel leden zich weer ingezet om hun collecteronde te lopen en huis aan
huis een bijdrage op te halen voor de vereniging. En met succes! We hebben dit jaar een nieuw
recordbedrag opgehaald van ongeveer € 1700,-!!!!
Daarnaast hebben we gevraagd een flyer af te geven m.b.t. de Rabobank Clubkas Campagne. In
november zal duidelijk zijn wat de Rabobank Clubkas Campagne ons gaat brengen. Wij bedanken
iedereen voor het lopen van de collecte.

•

Rabobank Clubkas Campagne
Alle leden van Rabobank Peel Noord zullen binnenkort worden uitgenodigd om hun stem uit te brengen
op de verenigingen waarvan ze vinden dat die door Rabobank gesteund zouden moeten worden. Elke
stem levert ons minimaal € 2,=, maar misschien ook wel € 3,= of € 4,= op.
Ben je lid van Rabobank Peel Noord, vergeet dan vooral niet tussen 4 en 15 oktober je stem uit te
brengen op Musis Sacrum via www.rabobank.nl/peelnoord. En natuurlijk mag je ook je familie, vrienden
en kennissen erop wijzen dat wij blij zijn met hun stem!

•

Mutaties via de ledenadministratie
De ledenadministratie wordt bijgehouden door Thijs Poels. Het daarbij horende emailadres is
ledenadministratie@musissacrumbakel.nl
Op onze vernieuwde website zijn onder 'Info' diverse invulformulieren te vinden, niet alleen voor
meldingen door leden maar ook voor mensen die interesse hebben in muziek en dans bij Musis Sacrum.
Alle mutaties gaan via de ledenadministratie; géén mutaties rechtstreeks melden bij de penningmeester.
De definitieve afmelddatum voor de Musis Sacrum administratie is de datum waarop ALLE
verenigingseigendommen ingeleverd zijn. Het desbetreffende bestuurslid, uniformbeheer en
instrumentenbeheerder geven aan de ledenadministratie door wat en wanneer er ingeleverd is. Per
deze datum zal de penningmeester de financiële afsluiting uitvoeren.

•

Nieuwe instructrice Infinity
Na de zomervakantie is Romana Wagner begonnen als nieuwe dansinstructrice op de dinsdag en
woensdagavond. Zij neemt het stokje over van Coriene van Lierop.
Wij wensen Romana veel dansplezier toe bij Infinity.
Het bestuur is nog op zoek naar een opvolgster voor Ellen Velzeboer, die aan heeft gegeven aan het eind
van 2017 te stoppen. Zodra hierover meer bekend is, laten wij dit weten.

•

Jubilarissenconcert
Zondag 1 oktober worden onze jubilarissen Piet van de Ven (70 jaar lid), Jan Lambregts
(40 jaar lid) en Minke Coort (10 jaar lid) in het zonnetje gezet tijdens het jubilarissenconcert. De aanvang
van dit concert, dat voor alle belangstellenden toegankelijk is, is om 14.00u in Sporthal de Beek.

•

EK Twirl
In het weekend van 6 oktober gaan Minke en Tessa naar het EK Twirl in Almere. Zij zullen daar hun duoshow “Recycle to art” laten zien. Wij wensen hen heel veel succes en plezier toe!

•

Scary Music!
De harmonie is druk bezig met alle voorbereidingen rondom het halloweenconcert
“Scary Music”. Het belooft een griezelig mooie avond te worden!
Via de site van Musis Sacrum en op onze facebookpagina kun je de trailer al bewonderen. Heb je zin in
een avondje griezelen en genieten, houd dan vooral 3 november vrij in je agenda. Binnenkort start de
kaartverkoop!!!
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•

Kermisfestiviteiten
Zoals gebruikelijk gaf Musis Sacrum ook dit jaar acte de presence op de Bakelse kermis. Op
zaterdagmiddag openden we samen met diverse geledingen (BOTS, Pieporkest, Infinity) de kermis met
medewerking van de Bakelse jeugd, het kermiscomité, het gilde, de dansmariekes en enkele Bakelse
zangeressen.
Na enkele mooie kermisdagen waren we op dinsdag wederom van de partij tijdens het kermisschieten
met het gilde. Helaas kreeg Musis Sacrum maar weinig schietbeurten, maar dit mocht de pret niet
drukken. Nadat de Kermiskoning bekend was trokken we in een mooie stoet over de kermis waarbij we
in de diverse horecagelegenheden voorzien werden van een natje en een droogje. Het was een erg
gezellige dag.

•

Twirlwedstrijd Waalwijk
Op 17 september vond er een twirlwedstrijd in Waalwijk plaats. Met een flink aantal deelneemsters
werd er vanuit Bakel afgereisd. Kaylee de Groot, Imke Rovers, Lotte vd Sande, Lynn Wijgerse en Amy
Vermeulen deden mee aan de sterparade en lieten een mooi optreden zien. Amy heeft met 7,5 punt
een 1e plaats behaald.
Het twirlteam behaalde 84,4 punten. Daarnaast waren er diverse solo en duo- optredens.
Robin Driessen: 60,9
Tessa Pekx: 74,2
Dominique Joosten: 69,5
Janne Biemans en Janske Koolen: 73,5
Jannah van Hout en Laura van Bree: 70,4
Minke Coort en Tessa Pekx: 76,3
Rowie Verbakel en Dominique Joosten: 72
Meiden, gefeliciteerd met deze mooie prestaties!

•

Bindingsevenement
Afgelopen vrijdag 22 september vond de bindingsavond plaats. Alle leden vanaf 16 jaar waren
uitgenodigd bij Kayl Bouwmans, alwaar een frietwagen klaarstond om iedereen te voorzien van een
lekker frietje met een snack. Toen de magen gevuld waren verzamelde iedereen zich in de feestruimte
waar 4 teams zich in de strijd gooiden bij het spel “Ik hou van Holland”. Er werd zo fanatiek gespeeld
dat er zelfs een gewonde viel, maar uiteindelijk viel de schade mee. Team Oranje won de wedstrijd met
een ruime voorsprong.
Na afloop kon iedereen zijn/haar muzikale kwaliteiten laten horen tijdens de karaoke. Hieruit bleek dat
sommigen nog wel wat stemoefening kunnen gebruiken. Desalniettemin werd het een supergeslaagde
avond, met dank aan Kayl voor de organisatie.
A.s. vrijdag 29 september is de jeugd aan de beurt. Met ruim 40 kinderen gaan we gezellig zwemmen
bij de Limburgse Peel in America. Ook dit belooft een gezellige avond te worden!
Activiteiten komende tijd:
29 sep
1 okt
6 t/m 8 okt
14 okt
3 nov
4-5 nov
19 nov
19 nov
9 dec
16 dec
17 dec
21 dec
31 dec

Bindingsactiviteit jeugdleden t/m 17 jaar (zwemmen)
Jubilarissenconcert aanvang 14.00u
EK Majorette in Almere
Wedstrijd Twirl in Ede
Halloweenconcert harmonie aanvang 20.00u
Brabantse kampioenschappen Twirl in Waalwijk
Intocht Sinterklaas in Bakel
Uitwisselingsconcert slagwerkgroep 20.00u De Rips
Concert “Experience” door 4-Fun in De Mortel
Kerstconcert St.Willibrorduskerk Bakel
Openbaar D-examen Sjoerd Thomassen
Kerstconcert Jan de Witkliniek Bakel
Oliebollenactie Bakel
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