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Kerstwensen van Musis Sacrum
Het einde van een mooi muzikaal jaar is in zicht. Na een paar drukke laatste maanden met enkele
concerten, diverse twirlwedstrijden en op de valreep een openbaar examen met de slagwerkgroep
is het nu even tijd voor rust en bezinning. Wij wensen alle leden en hun familie een hele gezellige,
warme kerst, een knallend uiteinde en een goed begin van 2018.
In het nieuwe jaar hopen we iedereen weer te mogen begroeten tijdens de repetities en trainingen.
2018 Begint rustig, maar er staan weer diverse activiteiten op de planning. Dus houd de kalender
en deze nieuwsbrief goed in de gaten, zodat je op tijd op de hoogte bent van alle nieuwtjes binnen
Musis Sacrum!



Oliebollenactie
Uiteraard vieren we geen oud en nieuw zonder een paar overheerlijke oliebollen, gebakken door
onze eigen Musis Sacrumleden! Ook dit jaar staan wij al in de vroege ochtend van zondag 31
december te bakken op het Wilbertsplein en bij de Jumbo aan de Auerschootseweg. Kom genieten
van deze lekkernij en steun tevens de vereniging met uw bijdrage. Wij zien u graag bij één van onze
kramen!



Blazers- en slagwerkklas op de Bakelaar
De blazers- en slagwerkklas gaat binnenkort weer van start op de Bakelaar. Dit jaar zal de blazersen slagwerkklas plaatsvinden op vrijdag van 11.30-12.30 uur. Op vrijdag 2 februari is de
instrumentkeuzeles en vanaf 23 februari gaan de muzieklessen van start. Deze duren tot het einde
van het schooljaar. De lessen worden gegeven door Karen van den Broek en John Klaus. Wij zijn
nog op zoek naar vrijwilligers vanuit de harmonie om Karen te ondersteunen. Indien er veel leden
willen helpen kunnen we een roulatieschema maken. We bieden de volgende instrumenten aan in
de blazersklas; trompet, saxofoon, tuba en klarinet. Met name voor saxofoon en klarinet zoeken we
ondersteuning. Ben je bereid om mee te helpen, meld dit dan bij Rianne van den Boom.



Afscheid van Ellen Velzeboer-Leenders
Op dinsdagavond 19 december heeft het oudste twirlteam een afscheidsavond georganiseerd voor
Ellen Velzenboer-Leenders. Tijdens de laatste wedstrijd van het team hebben we haar hiervoor
uitgenodigd. Voor haar was het een verrassing wat er ging gebeuren en wie er allemaal zouden zijn.
Samen met alle dans- en twirlgroepen hebben we een mooie avond neergezet. Iedere groep had
een dans ingestudeerd voor Ellen, om haar te bedanken voor haar inzet voor de vereniging. Ellen is
ruim 25 jaar actief geweest bij MS, allereerst zelf als majorette en vervolgens jarenlang als
trainster. Op deze avond was te zien hoe enorm de dansgroepen inmiddels gegroeid zijn, dit heeft
Ellen allemaal mee opgezet. Het allerlaatste optreden was van het oudste twirlteam. Ze hebben
weken hard getraind voor een mix van alle groepshows die Ellen met de groep heeft gemaakt. De
avond eindigde met een traan maar ook zeker met een lach. Ellen, enorm bedankt voor alle inzet
en prestaties die jij mede mogelijk hebt gemaakt!
In de extra bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u alle (nieuwe) instructrices van Twirl en showdans op
een rijtje.
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Wijziging contributies en lesgeldtarieven 2018
De lesgeldtarieven over 2018 voor Twirl & Dansgroep Infinity worden aangepast:

Lesgeld Twirl
€ 75,=
(was € 70,=)

Lesgeld Dansgroep Infinity
€ 80,=
(was € 75,=)

Lesgeld Twirl & Dansgroep Infinity
€ 112,50 (was € 105,=)

Lesgeld Peuterdans
€ 80,=
(was € 75,=)

Lesgeld per show
€ 20,=
ongewijzigd
De contributies over 2018 blijven ongewijzigd:

Ledencontributie
€ 100,=

Leerlingencontributie
€ 50,=

Contributie rustende leden
€ 60,=
Voor vragen over tarieven en lesgelden kunt u terecht bij onze penningmeester Frank Joosten.



Twirluitslagen
Tijdens het NK Majorette vanuit de KNMO in Meppel hebben onze twirldames weer een goede
prestatie neergezet. Minke en Tessa werden 1e. Dominique en Rowie werden 2e, evenals Tessa met
haar solo-optreden. Het team, wat voor de
laatste keer deelnam in de huidige
samenstelling, werd 3e . Door deze mooie
uitslagen zijn alle Bakelse deelnemers door
naar de Champions Trophy, het
kampioenschap der lage landen dat op 24
februari plaatsvindt in Waalwijk.
Een erg mooie uitslag, zeker omdat enkele
leden hierna stoppen en Ellen Velzeboer
definitief afscheid neemt als instructrice.
De dames en de voorzitter, hebben dit met
z’n allen gevierd met een gezellig etentje bij
de Mc Donalds.



Kerstconcerten harmonie en pieporkest
Terwijl het publiek muzikaal ontvangen werd door zangkoor La Vivacité, stroomde de St.
Willibrordus kerk in Bakel goed vol voor het kerstconcert van de harmonie en de leden van het
pieporkest met een gastoptreden van La Vivacité. Er werd een sfeervol kerstprogramma ten gehore
gebracht met afwisseling van zang, harmonie, een ensemble en kerstgedichten voorgedragen door
enkele leden.
Dit alles in een sfeervol verlichte kerk, waar de klanken van dit concert extra mooi over kwamen.
Na afloop vond er een kerstborrel plaats bij Jut & Jul eten & drinken, waarvoor alle bezoekers van
het concert werden uitgenodigd. Zij werden ontvangen met warme chocomel, gluhwein en een
saxofoonensemble van Musis Sacrum. Hier werd tot in de late uurtjes gezellig nagepraat over het
sfeervolle kerstconcert.
Enkele dagen later mochten ook de bewoners van de Jan de Witkliniek genieten van het
kerstensemble van de harmonie. Er werden diverse traditionele kerstliederen ten gehore gebracht
en enkele leden lazen een kerstgedicht voor. Zanggroep To Enjoy uit Vlierden, onder leiding van Ad
Jansen zong enkele mooie nummers voor wat extra sfeer.
De bewoners genoten zichtbaar van deze gezellige activiteit en zongen en dirigeerden enthousiast
mee.
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Openbaar D-examen Sjoerd Thomassen
Op zondag 17 december deed Sjoerd Thomassen zijn openbaar D-examen in de Musis Sacrum hal.
Met medewerking van de slagwerkgroep zette hij een erg mooi en gevarieerd programma neer.
Gepresenteerd door zijn zus Kristie, speelde Sjoerd diverse pittige werken, waarbij zijn eigen, voor
slagwerkgroep gecomponeerde nummer Faser een absoluut hoogtepunt was. Ook speelde hij een
duet met zijn instructeur John Klaus en liet hij zich begeleiden door Muziekschooldirecteur Remco
Boesveld op piano. Zijn prestatie werd beloond met een gemiddelde van bijna 8 punten. Erg knap
op zo’n jonge leeftijd. Wij feliciteren Sjoerd met zijn D-diploma.



Carnavalsoptocht
Tijdens de carnavalsoptocht in Bakel op maandag 12 februari zal Musis Sacrum weer van de partij
zijn. Het zou mooi zijn als we hier met een grote groep aan deel kunnen nemen, want een groot
gedeelte van de Bakelse gemeenschap ziet ons dan voorbijtrekken. Binnenkort
volgt de convocatie.



Solistenparade
Dit jaar staat de Solistenparade gepland op zondag 8 april. Alle leden, zowel jong als iets ouder,
worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze onderlinge wedstrijd. Binnenkort ontvangt
iedereen een opgaveformulier via de mail, maar denk nu alvast na over jouw optreden tijdens deze
leuke dag. Zowel voor muzikanten als dansers geldt dat je je als solist en/of in een klein
ensemble/groepje mag opgeven.
Ook dit jaar zullen de allerjongsten samen strijden om de Calimero-cup. Vooral dit onderdeel is erg
populair en zorgt ieder jaar opnieuw voor erg verrassende optredens.



Uitwisselingsconcert
De harmonie van Musis Sacrum is uitgenodigd om op zaterdagavond 21 april deel te nemen aan
een uitwisselingsconcert met de muziekvereniging van Afferden (Gld.)
Zet deze datum alvast in je agenda!



Tractorpulling 2018
Komend jaar vindt de tractorpulling plaats op 1 en 2 juni. Ook nu doen we weer graag een beroep
op onze leden voor hulp met de drankvoorziening tijdens dit evenement. Noteer deze data alvast in
je agenda. Voor meer informatie kun je terecht bij Gary Karel.

Activiteiten komende tijd:
31 dec
12 feb
24 feb
10 mrt
17 mrt
18 mrt
22 mrt

Oliebollenactie op het St. Wilbertsplein en bij de Jumbo
Carnavalsoptocht
Champions Trophy Twirl in Waalwijk
NK Showtwirl in Almere
Oudijzeractie
Jeugdmuziekdag MOG-B in Bakel
Ledenvergadering en verkiezing van Vrijwilliger van het jaar
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Mogen wij ons even voorstellen;
alle Instructrices van Twirl & Showdans Infinity op een rijtje
Krystle Hollander -> instructrice Twirl (dinsdagavond)
Hoi, ik ben Krystle Hollander, 33 jaar oud/jong, geboren in Geldrop en woonachtig in het Helmondse
met mijn vriend. In mijn vrije tijd (die ik niet zoveel heb door alle prachtige hobby’s) ben ik
voornamelijk bezig met muziek (trompet), zing ik in een bandje en heb ik mijn eigen twirlvereniging
genaamd “Dedication”. Bij deze vereniging geef ik les en coach ik op de NBTA wedstrijden mijn
dames, in de leeftijd van 6 tot 33 jaar. Inmiddels bestaat de vereniging al weer bijna 5 jaar en kan ik
met trots zeggen dat we het afgelopen jaar met ons large team Nederlands kampioen zijn geworden!
Ik heb het er dus maar druk mee naast mijn ontzettende leuke
baan binnen Suez recycling and recovery. Hier werk ik als
accountmanager in het gebied Helmond/Eindhoven. Ook dit bevalt
erg goed en heb het daar ook enorm naar m’n zin.
Ikzelf ben op 5 jarige leeftijd begonnen met twirlen, had mijn
eerste gouden medaille op 7 jarige leeftijd en er zijn er nog een
aantal meer gevolgd in mijn twirlcarriere. Twirlen is een groot deel
van m’n leven en voorlopig kan ik ook nog niet zonder.
Of ik verder nog ambities heb? Ik laat me altijd leiden door wat er
op mijn pad komt en ga een uitdaging niet uit de weg. Ik heb
enorm veel zin om bij Musis Sacrum aan de slag te gaan en om ook
hier mijn kennis en ervaring over te brengen. Ik heb al kennis
mogen maken met een aantal meiden en er zit enorm veel
potentie in de twirlgroep.
Ik heb er ontzettend veel zin in en hopelijk de meiden zelf ook!
Tot snel!

Jantine Vereijken -> instructrice (Peuter)dans en Twirl (zaterdagochtend)
Als het goed is kennen jullie mij inmiddels wel. Maar de vereniging is
zo aan het uitgroeien dat ik me graag nogmaals voorstel voor alle
nieuwe jongens en meiden. Ik ben Jantine Vereijken en ik ben 24 jaar
oud (in Januari 25 jaar). In het dagelijks leven ben ik orthopedagoog
en werk ik met de doelgroep autisme. Na 15 jaar zelf actief lid te zijn
geweest van MSB moest ik helaas stoppen met twirlen vanwege een
polsblessure. Gelukkig ben ik nog steeds betrokken bij de vereniging
als instructrice wat ik sinds 2011, nu dus al 7 jaar, met veel plezier
doe. Ik heb mijn docentendiploma behaald en zet me met trots in
om elke training weer vol enthousiasme de meiden te laten dansen
en bewegen, nieuwe technieken te leren, maar vooral veel plezier te
laten beleven. Ik train op zaterdagochtend de peuterdansgroep, de
jongste twirlgroep en een van de dansgroepen van Infinity.

Inèz van der Putten -> instructrice Showdans (dinsdagmiddag)
Hallo, mijn naam is Inèz van der Putten, 22 jaar en vanaf 01-01-2018 ben ik de eigenaresse
van ‘Studio DANCINÈZ’ in Gemert (voormalig ‘Manders Dance Factory’).
Sinds mijn 5e levensjaar volg ik danslessen, ik ben begonnen met het volgen van streetdance lessen.
Maar al snel breide dit uit naar de dansstijlen hiphop, klassiek ballet, jazz ballet en moderne dans.
Toen ik 16 was starte ik een opleiding aan de dansacademie in Rotterdam. Naast deze intensieve
opleiding gaf ik danslessen, verzorgde ik workshops in diverse dansstijlen en trad ik op tijdens
evenementen met bekende artiesten. Eenmaal
gediplomeerd had ik maar een doel: een eigen
dansschool openen! En… dat is gelukt!
Sinds enige tijd verzorg ik samen met 2
collega’s danslessen in Bakel.
Op dinsdag middag en op woensdag avond.
Het is ontzettend leuk om nieuwe mensen te
leren kennen, choreografieën te leren en de
kinderen te zien genieten van hun hobby!
Mocht je mij nog niet kennen dan hoop ik snel
kennis te mogen maken!

Romana Wagner -> instructrice Showdans (woensdagavond)
Hoi! Mijn naam is Romana Wagner, ik ben 18 jaar oud en ik kom uit
Beek en Donk. Op dit moment zit ik op het ROC ter Aa in Helmond en
studeer ik de opleiding Ondernemer retail in mijn laatste jaar. Hierna
heb ik nog plannen voor het HBO. Mijn hobby’s zijn dansen, zingen,
gitaar en keyboard spelen. Ik dans al vanaf dat ik 4 jaar ben en doe
dit nog steeds met liefde en plezier. Zo ben ik ook aan de functie
danslerares gekomen binnen deze vereniging. Dit doe ik natuurlijk
ook met liefde en plezier!

Janne Peeters -> instructrice Showdans (dinsdagmiddag)
Hoi ik ben Janne Peeters, Ik ben 14 jaar oud en een danser van Studio
Dancinèz in Gemert. Ik dans wedstrijden door heel Nederland. Ik vind
het super leuk om les te mogen geven aan de meisjes in Bakel!

