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• Geslaagden bij Musis Sacrum 

De afgelopen maand gingen diverse leden van Musis Sacrum op examen. Iedereen slaagde voor zijn 
certificaat/diploma. Wij feliciteren dan ook alle geslaagden van harte! 

 
Harmonie: 
Lotte Keppels   Certificaat A 
Joline Rooijakkers Certificaat A/Diploma A 
Elke van Moorsel  Certificaat A 
Hans van Grunsven Certificaat B 
Marijn Jonkers  Diploma B 

  Slagwerk: 
Jelle van Dooren  Certificaat A 
Tom Fransoo   Certificaat A 
Luca van de Heuvel  Certificaat A 
Tjeu Peijs   Certificaat A 
Kris van Baars   Certificaat A 
Jonathan Koch  Certificaat A 

  Twirl: 
Rowie Verbakel  Internationaal Level 1 examen 
Dominique Joosten  Internationaal Level 1 examen 

  

• Nieuwe commissaris 
Het doet ons deugd te kunnen melden dat we Johan Habraken bereid hebben gevonden commissaris te 
worden van Musis Sacrum. Johan is geen onbekende bij Musis Sacrum. Hij is al bijna 36 jaar lid: gestart als 
slagwerker bij de fanfare en daarna jarenlang rustend lid. 
Wij zijn zeer verheugd Johan als commissaris te mogen begroeten. 

 

• Privacy wetgeving 
Het zal niemand ontgaan zijn dat er nieuwe privacy-wetgeving is uitgevaardigd. 
Ook Musis Sacrum ontkomt niet aan deze wet. 
Wij hebben inmiddels een privacy-protocol gepubliceerd, waarin we uitleggen welke persoonsgegevens we 
waarvoor gebruiken, hoe lang we ze bewaren en hoe persoonsgegevens kunnen worden ingezien, 
aangepast of verwijderd. 
Omdat Musis Sacrum toestemming moet hebben om persoonsgegevens (incl. beeldmateriaal) te mogen 
gebruiken, vragen wij alle leden een lidmaatschapsovereenkomst te ondertekenen. In deze lidmaatschaps-
overeenkomst vermelden wij de ons bekende persoonsgegevens en vragen wij toestemming voor het 
gebruik van beeldmateriaal. 
Wij vragen de harmonie- en slagwerkleden de lidmaatschapsovereenkomst na afloop van de repetitie op 
donderdag 28 juni resp. 2 juli te ondertekenen. Lees vooraf het privacy-protocol door. Alle andere leden 
krijgen de lidmaatschapsovereenkomst thuisgestuurd met het verzoek deze te controleren en 
ondertekenen en vervolgens aan ons te retourneren. 
 

• Zomeravondconcert 
Op donderdag 5 juli verzorgt Musis Sacrum haar Zomeravondconcert. We hopen op lekker weer zodat 
iedereen vanzelfsprekend in een zomerse sfeer terecht komt. Met sfeervolle aankleding en gepaste muziek 
zal het seizoen 2017/2018 afgesloten worden en kan de vakantie voor iedereen beginnen. 
Aanvang van het concert is om 20.00 uur bij de Musis Sacrum Hal. Iedereen is van harte welkom op dit 
gratis toegankelijke evenement. 
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• Pierewaaiersconcert 
Carnavalsvereniging de Pierewaaiers bestaan dit jaar 55 jaar. Een jubileum wat uiteraard gevierd moet 
worden. Dit gaan zij doen in het weekend van 15 en 16 september. 
Zondag 16 september slaan Musis Sacrum en de Pierewaaiers de handen ineen en  organiseren zij samen 
een carnavaleske en vooral muzikale middag. Een middag welke wordt verzorgd door Bakelse artiesten én 
Musis Sacrum. Ga met de Pierewaaiers terug in de tijd met muziek en beeldmateriaal en geniet van een 
muzikale en afwisselende middag. Muziek voor en door Bakel is voor iedereen, dus zowel jong als oud is 
welkom. Het concert vindt plaats in de middag tot en met de vroege avond in sporthal De Beek. Kaarten 
voor deze gezellige carnavalsmiddag zijn nu al verkrijgbaar bij De Zwaan, Elektro Verberkt en via Pieter van 
den Boom. 

 

• Tractor Pulling 
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni staken diverse vrijwilligers namens Musis Sacrum de handen uit de mouwen 
tijdens het Bakelse Tractor Pulling evenement. Jammer genoeg was het vrijdag niet zo druk vanwege het 
slechte weer. Zaterdag kwamen er gelukkig meer belangstellenden op af waardoor onze mensen druk te 
werken hadden. Met dank aan al deze vrijwilligers heeft Musis Sacrum weer een mooi centje verdiend! 

 

• Jeugdconcert !!!M.A.D.ness!!! 
Zaterdag 2 juni waren alle jeugdleden van het Pieporkest, B.O.T.S. en Infinity uitgenodigd om deel te nemen 

aan het jeugdconcert !!!M.A.D.ness!!! 
Rond de klok van 11.30 uur verzamelden alle muzikanten en 
dansers zich in de Musis Sacrum Hal waar zij tijdens 
groepsrepetities oefenden aan hun nummers voor het 
concert. Om 12.30 uur  kon iedereen buiten in het zonnetje 
genieten van een lekkere lunch. Na een gezamenlijke 
repetitie met alle geledingen kon het concert om 14.30 uur 
echt beginnen. 
B.O.T.S. zou de spits afbijten maar was wat te laat vanwege 
een “bedrijfsongevalletje…” 
Ondanks alle verwondingen lukte het de leden toch om een 

heel stoer muziekstuk te spelen op de kapotte auto-onderdelen die zij verzamelt hadden na het ongeval. 
Vervolgens speelde het Pieporkest diverse populaire 
nummers en Infinity swingde de pan uit met enkele vlotte 
dansjes. Ook een aantal solisten lieten van zich horen. Het 
concert werd afgesloten met het gezamenlijke nummer 
“One step beyond” van (hoe kan het ook anders) de band 
Madness. 
Het toegestroomde publiek genoot zichtbaar van dit te 
gekke concert!  

 

• Twirlwedstrijd Helmond 
Afgelopen zondag 25 juni gingen diverse twirlers op 
wedstrijd in Helmond. Voor de dames was het erg prettig 
dat het eens een keer dichtbij huis was. Er is hard gewerkt 
om mooie shows neer te zetten en de Bakelse 
deelneemsters behaalden goede resultaten.  

 Op 23 september vindt er wederom een wedstrijd bij Fitland in Helmond plaats.   
 
 

• Nobele gift van een Musis Sacrum lid… 
Afgelopen maand ging een trouw lid van ons pinnen bij de Rabobank. Tot zijn verbazing trof hij hier een 
briefje van € 100,- aan. In plaats van dat hij het in zijn eigen zak stak, toog hij naar het kantoor van de 
Rabobank waar hij zijn vondst eerlijk meldde. Zijn verzoek aan de bank was om op zoek te gaan naar de 
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rechtmatige eigenaar van dit briefje. Wanneer deze niet gevonden zou worden, wilde deze persoon het 
gevonden bedrag graag schenken aan Musis Sacrum! 
En zo geschiedde; de eigenaar werd niet gevonden en de € 100,- is inmiddels bijgeschreven op de 
bankrekening van onze vereniging. Met veel dank aan deze “anonieme” weldoener!  

 

• Fijne zomervakantie! 
Nog een paar weekjes en dan gaat Musis Sacrum vakantie vieren! Via deze weg wensen wij alle leden en 
hun familie een hele fijne, zonnige vakantie toe. Wij hopen dat iedereen kan genieten van een rustige, 
zorgeloze tijd zodat we er na de vakantie weer vol tegenaan kunnen. 
Er staan al heel wat activiteiten gepland dus noteer deze goed in je agenda. Graag zien we iedereen weer 
tijdens de eerste repetitie/training van het nieuwe seizoen. 
  

 
 
Activiteiten komende tijd: 
 

5 juli  Laatste repetitie + zomeravondconcert  
13 aug  Slagwerkgroep 1e repetitie na vakantie  
16 aug  Harmonie 1e repetitie na vakantie  
17 aug  Inhalen KVW  
18/21/22 aug  Twirl en Showdans Infinity 1e training na vakantie 
20 aug  B.O.T.S. 1e repetitie na vakantie   
30 aug  Pieporkest 1e repetitie na vakantie 
1 sep   Opening Bakel kermis  
4 sep   Kermisschieten 
14 sep  Generale repetitie Pierewaaiersconcert 
16-29 sep Donateursactie  
16 sep  Pierewaaiersconcert Concert Carnavalesk  
21 sep  Bindingsactiviteit jeugdleden (zwemmen) 
23 sep  Twirlwedstrijd Helmond  
29 sep   Bindingsevenement 16 jaar en ouder 
 


