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Nummer: 0044              maart 2018 

NIEUWSBRIEF     MUSIS SACRUM BAKEL 

 Algemene Leden Vergadering 
Afgelopen donderdag werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in de 
Musis Sacrum Hal. Tijdens deze vergadering namen we afscheid van Rianne 
van den Boom als bestuurslid opleiding. Rianne was gedurende 12 jaar de 
drijvende kracht achter alles wat samenhing met de jeugd en opleiding van 
Musis Sacrum. We gaan Rianne’s inzet en betrokkenheid ontzettend 
missen binnen het bestuur, maar ook binnen de hele vereniging. Wij 
bedanken haar voor haar jarenlange inzet voor Musis Sacrum. Uiteraard 
werd zij in het zonnetje gezet met een mooi afscheidswoord door de 
voorzitter, de nodige presentjes en een toepasselijke fotoshow. 
Als vervangster van Rianne werd Ivon van Bommel unaniem verkozen tot 
nieuw bestuurslid. Samen met Judith Tielemans zal zij de opleiding voor 
haar rekening nemen. Welkom Ivon bij Musis Sacrum! Wij wensen je heel 
veel succes en plezier in je nieuwe functie.  
 
 
 

 Vrijwilliger van het jaar 
Ook dit jaar konden leden hun stem uitbrengen voor een lid die zich het 
afgelopen jaar buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor Musis Sacrum.  
Het was nog een behoorlijke opgave om de genomineerde naar de 
vergadering te lokken, maar dit is uiteindelijk gelukt! De “commissie van 
wijzen” maakte op zeer ludieke wijze, in de vorm van een muzikaal gedicht, 
bekend wie deze keer de gelukkige was.   
 Met een ruime meerderheid van stemmen was André Thomassen degene die 
de eervolle titel dit jaar in ontvangst mocht nemen. Een welverdiende prijs, 
want André zet zich al verschillende jaren in tijdens de organisatie van grote 
concerten en evenementen.  
André, van harte gefeliciteerd en we hopen dat we nog vele jaren gebruik 
mogen maken van jouw kundigheid en organisatietalent! 
 

 

 Twirl wedstrijden en uitslagen 
Zaterdag 10 maart vond  het NK showtwirl plaats in Almere. Met 3 
optredens heeft Musis Sacrum een goede prestatie neergezet. 
Allereerst de solo van Tessa Pekx, ze draaide een goede show en 
eindigde hiermee op een mooie 5e plaats.  
Dominique Joosten behaalde met haar solo over dromen een 12e 
plaats. Het duo Dominique Joosten en Rowie Verbakel eindigde als 
verrassende 3e en hiermee hebben zij zich weten te plaatsen voor een 
plekje op het EK, wat plaatsvindt in Kroatië van 11 t/m 14 oktober 2018. 
Er staan dit seizoen nog 3 wedstrijden voor de twirlsters op het 
programma. 14 April gaan zij naar Waalwijk, waar zij diverse nieuwe 
shows zullen presenteren. Op 13 mei zullen zij deelnemen aan de 
wedstrijd in Alphen aan den Rijn en op 24 juni doen ze mee in Helmond. 
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 Solistenparade 
In menig Bakels huishouden wordt op dit moment druk geoefend voor deelname aan de Solistenparade. 
Tijdens een veertigtal optredens zullen dansers, twirlsters en muzikanten hun kunsten laten zien en 
horen. Er wordt onderling gestreden om mooie prijzen, maar daarnaast staat vooral het plezier voor 
dans en muziek voorop. 
Iedereen die belangstelling heeft om te komen kijken tijdens de Solistenparade is van harte welkom op 
zondagmiddag 8 april.  Vanaf 13.00u zullen de eerste optredens zijn en de middag zal rond 17.00u 
afgelopen zijn. 

 

 Harmonie naar Afferden 
Op zaterdagavond 21 april zal de harmonie een uitwisselingsconcert geven in Afferden (Gld.)  
Al enkele maanden zijn de muzikanten bezig om een nieuw programma in te studeren. Zij willen dit 
graag aan u laten horen tijdens deze avond. Na het Bakelse optreden zal ook de Muziekvereniging 
“Eendracht” uit Afferden zichzelf presenteren. De aanvang van het concert is om 20.00u. Bakels publiek 
is vanzelfsprekend welkom om te komen luisteren naar beide verenigingen.  

 

 Festiviteiten rond Koningsdag 
Rondom Koningsdag staan er weer diverse activiteiten op het programma voor Musis Sacrum. Wanneer 
er in Bakel lintjes uitgereikt zullen worden, traditioneel op de dag voor Koningsdag (26 april), zal Musis 
Sacrum de gedecoreerden muzikaal komen feliciteren tijdens een serenade. Nadere info hierover volgt 
te zijner tijd. 
Op 27 april zullen harmonie, slagwerkgroep en twirl de festiviteiten op het plein openen tijdens het 
hijsen van de vlag. In de middag zal Infinity optreden in de tent en het Oranjecomité organiseert allerlei 
workshops voor de Bakelse jeugd. Ook Musis Sacrum zal enkele workshops verzorgen. Wij zijn op zoek 
naar leden die dit mee willen begeleiden. Ook  jeugdleden van B.O.T.S. en het Pieporkest zijn hierbij van 
harte welkom! Wil je graag helpen, stuur dan een mail naar: info@musissacrumbakel.nl 

 

 Zomeravondconcert 
Het traditionele pleinconcert aan het einde van het schooljaar komt dit jaar te vervallen. We willen er 
graag een nieuwe draai aan geven, wat betekent dat Twirl, Slagwerk en Harmonie zich zullen 
presenteren tijdens een gezellig Zomeravondconcert. Dit concert zal plaatsvinden op donderdagavond 5 
juli; de laatste repetitie-avond van de harmonie voordat de zomervakantie begint.  
 

 Rabobank Clubkas Campagne 
Van 5 t/m 30 april kunnen leden van Rabobank Peel-Noord via de Rabobank Clubkas Campagne 
stemmen hoe de door de Rabobank beschikbaar gestelde campagnepot van  
€ 100.000,= verdeeld gaat worden tussen de deelnemende verenigingen en stichtingen in de gemeenten 
Gemert-Bakel en Laarbeek. 
Het stemformulier zal begin april per post worden thuisbezorgd. 
Vergeet niet je stem uit te brengen en ook familieleden, vrienden en kennissen mogen natuurlijk op 
Musis Sacrum stemmen! 
 

 Aanpassing poetsschema 
Vanwege uitbreiding van de dansrepetities op zaterdag, die tot 13.00 uur gaan duren, worden de 
poetstijden daarop aangepast. De tot nu toe gehanteerde poetstijd komt hiermee te vervallen; er zal 
vanaf heden gepoetst worden van 13.00 tot 14.00 uur. 
Wijkt een poetsploeg hiervan af in onderlinge afspraak, ook dan niet poetsen tijdens repetitie-uren. 

 

 Oudijzeractie 
De oudijzeractie werd dit jaar gehouden op zaterdag 17 maart. Gezien het gure weer gingen Jan 
Rooijakkers, Pieter en Ben Nooijen met werkhandschoenen en een dikke winterjas op pad. De heren 
gingen verschillende adressen af, alwaar ze vaak een pak sneeuw moesten verwijderen om het ijzer mee 
te kunnen nemen. Maar na drie rondes met de aanhanger was de klus geklaard en de container voor de 
helft gevuld met zo’n 2000 kilo schroot. Tegen een dagprijs van € 0,18 is dit toch weer een mooie 
opbrengst voor de vereniging. Na afloop ging een stevige kop erwtensoep er wel in! Mannen bedankt 
voor jullie inzet!!! 
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 Jeugdmuziekdag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bovenstaande groep enthousiaste muzikanten presenteerde zich op zondag 18 maart tijdens de 
Jeugdmuziekdag van het MoG-B. Maar liefst 9 Bakelse deelnemers repeteerden vanaf 10.00u ’s morgens 
samen met leden van andere Gemert-Bakelse korpsen aan enkele leuke muziekstukken. Extra bijzonder 
was, dat de muzikanten uitgedaagd werden tot improvisatie, wat tot verrassende klanken leidde. Tussen 
de middag werd iedereen getrakteerd op een lunch en deden ze spelletjes. Aan het eind van de middag 
waren ouders en andere belangstellenden uitgenodigd om te komen kijken naar een mooi concert. De 
zaal was goed gevuld en iedereen werd na afloop beloond met een groot applaus en een lekkere 
paashaas! 

 

 Even voorstellen: Fenne Manders, nieuwe trainster Infinity 
Helaas is Romana Wagner moeten stoppen als instructrice van Infinity. Gelukkig hebben we in Fenne 
Manders een enthousiaste opvolgster gevonden. Fenne geeft les op woensdagavond. Hieronder stelt zij 
zich voor: 
 
Mijn naam is Fenne Manders en ik ben 17 jaar oud.  
Naast school ben ik voornamelijk bezig met dansen.  
Ik doe mee aan grote wedstrijden in binnen- en buitenland.  
Ik ben Nederlands Kampioen Hiphop en ik ben 2e geworden tijdens 
de Europees Kampioenschappen 2016 in Tsjechië.  
Daarnaast heb ik ook meegedaan aan verschillende televisieshows 
o.a. Junior Dance waarbij ik ook de 2e plaats behaalde.  
Ik heb er super veel zin in om mijn passie over te brengen aan de 
kinderen.  

   
 
Activiteiten komende tijd: 
 
8 april  Solistenparade 
14 april  Twirlwedstrijd Waalwijk 
21 april               Uitwisselingsconcert met Muziekvereniging “Eendracht” in Afferden (Gld) (Harmonie) 
26 april   Lintjesregenserenade (onder voorbehoud) 
27 april   Serenade Koningsdag/workshops op het plein  
13 mei  Twirlwedstrijd Alphen aan de Rijn  
1-2 juni  Tractor Pulling Bakel  
2 juni  Jeugdconcert voor en door Infinity, Twirl, B.O.T.S. en Pieporkest  
24 juni  Twirlwedstrijd Helmond 
5 juli  Laatste repetitie + zomeravondconcert  
 

 


