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Nummer: 0049              september 2018 

NIEUWSBRIEF     MUSIS SACRUM BAKEL 

 Bestuursmutatie 
Op de ledenvergadering van 22 maart werd Ivon van Bommel verkozen tot bestuurslid opleiding. Zij 
verving hiermee Rianne van den Boom die aftrad uit het bestuur. 
Helaas heeft Ivon moeten besluiten om haar taak als bestuurslid weer neer te leggen i.v.m. haar 
werk, waar zij door een extra project teveel tijd kwijt is om er een bestuursfunctie naast te doen. 
Hierdoor is er een vacature ontstaan voor deze functie. Daarnaast komen er op korte termijn nog 
enkele functies meer vrij binnen het bestuur i.v.m. het aankomend aftreden van een aantal 
bestuursleden in 2019/2020. Mocht je interesse hebben om je steentje bij te dragen binnen het 
bestuur, vraag dan gerust informatie aan één van de huidige bestuursleden. Niet alleen onze leden, 
maar ook ouders of andere geïnteresseerden kunnen zich hiervoor melden. Bij interesse kun je in 
overleg ook altijd een bestuursvergadering bijwonen.  
 

 Twirlnieuws 
Op 18 september beviel één van onze twirlinstructrices Krystle Hollander van een gezonde zoon 
Justin. Wij feliciteren Krystle en Joran en wensen hen veel geluk toe! 
Op 8 september 2018 zijn Rowie en Dominique met hun duo showtwirl naar de wedstrijd in 
Maarssen geweest. Dit was een verplichte EK wedstrijd, wat betekent dat alle deelnemers aan het 
EK deze wedstrijd moeten meedraaien. 
Rowie en Dominique behaalden een goede score van 77,2 punten en eindigden hiermee op de 1e 
plaats. Een prima resultaat op weg naar deelname aan het EK 2018 in Kroatië 11 t/m 14 oktober 
a.s. De dames zijn druk met de laatste voorbereidingen zodat zij hier goed voor de dag kunnen 
komen. Wij wensen hen heel veel succes toe en hopen op een mooi resultaat. 
Afgelopen zondag ging de hele twirlgroep dicht bij huis op wedstrijd, bij Fitland Suytkade in 
Helmond. De dames hebben op deze dag verschillende mooie prestaties neergezet. Er waren 
diverse solo’s die beloond werden met mooie punten. Tessa Pekx promoveerde naar een hogere 
klasse met haar solo-1 baton. Het small team wist zich met een score van 68 punten te plaatsen 
voor het NK. 
Er staan nog verschillende wedstrijden gepland voor de komende tijd. 
Op 30 september gaan de Rowie en Dominique naar Noordwijk voor een verplichte EK wedstrijd. 
Op 7 oktober gaan alle twirlsters naar Leimuiden en op 21 oktober zijn ze te vinden in Roosendaal. 
 

 Donateursactie 
Op dit moment gaat Musis Sacrum weer langs de Bakelse deuren voor de jaarlijkse donateursactie. 
Alle leden vanaf 16 jaar hebben hun bus inmiddels in ontvangst genomen. Sommige straten zijn al 
aan de beurt geweest, maar heb jij je ronde nog niet gelopen doe dat dan deze week! Wij weten 
dat deze klus niet favoriet is bij onze leden maar het bedrag wat we er ieder jaar mee binnen halen, 
loont de moeite om er toch even een paar uurtjes tijd aan te besteden. Vele handen maken licht 
werk dus als iedereen zijn wijk loopt, is het zo gebeurd. Wij rekenen dan ook op jullie medewerking 
en hopen op veel volle bussen! 
 

 Harmonieconcert met Boxtel 
Zondagmiddag 28 oktober komt de Boxtelse Gildenbondsharmonie naar Bakel voor een 
uitwisselingsconcert met harmonie Musis Sacrum.  
Aanvang van dit concert is om 14.00u in de Musis Sacrum Hal. Toegang is gratis.     
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 Terugblik op Bakel kermis 
Het is alweer een paar weken geleden, maar ook dit jaar was Musis Sacrum goed vertegenwoordigd 
tijdens Bakel kermis. Op zaterdagmiddag rond de klok van 16.00u haalden we de schooljeugd van 
de Bakelaar op. De Schut deed hetzelfde met de kinderen van de Kleine Kapitein en op het 
kermisterrein kwam iedereen samen voor de  feestelijke opening. Het weer was prachtig, waardoor 
iedereen kon gaan genieten van een paar mooie kermisdagen. Nadat we de Schut ’’thuis’’ hadden 
gebracht bij Hein Horst en we genoten hadden van een lekker drankje kon ook voor ons de kermis 
beginnen. 
Op dinsdag vond het traditionele kermisschieten plaats. Meer dan 200 schoten waren nodig om de 
haan eraf te schieten. Helaas greep onze voorzitter Paul van Tiel net mis naar de titel van 
Kermiskoning, want voor zijn neus schoot Geert Claassen het laatste stukje haan eraf. Maar dat kon 
de pret niet drukken en met zijn eigen blikken moor toog Paul over het kermisterrein voor de 
daaropvolgende rondgang langs de Bakelse horeca.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Piereconcert 
Wat was het een geslaagde middag op zondag 16 september!!! In een volle muziekhal kon het 
toegestroomde publiek samen met Carnavalsvereniging de Pierewaaiers genieten van het 
Piereconcert 2018, ter ere van het 55-jarig jubileum van de Pierewaaiers. 
De harmonie was voor deze gelegenheid omgedoopt tot het Piere-orkest en begeleide vele 
artiesten. Ook de 
slagwerkgroep droeg haar 
steentje bij met enkele 
swingende nummers. 
Het werd één groot feest met 
een zeer gevarieerd muzikaal 
programma. Niet alleen de 
traditionele 
carnavalsnummers kwamen 
aan bod, ook nummers van 
Elvis, LUV, de Dolly Dots, 
Golden Earring en nog velen 
meer waren te horen. 
Allemaal gezongen en 
gespeeld door inwoners van Bakel e.o.  Na afloop kon er nog lang nagepraat en gefeest worden 
tijdens de afterparty. Vele leden hebben hier dan ook optimaal gebruik van gemaakt. 
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 Bindingsdag jeugd; Zwemuitje 
Afgelopen vrijdag togen we met 35 jeugdleden van Musis Sacrum naar zwembad De Limburgse Peel 
in America. Onder begeleiding van enkele (groot)ouders en bestuursleden konden de kinderen zich 

vermaken in het golfslagbad, op 
de glijbanen en in het 
bubbelbad. Tussendoor 
smulden we met de groep van 
héél veel frietjes. Zowel de 
jeugd als de begeleiders 
hebben geweldig veel 
zwemplezier gehad! Moe maar 
voldaan keerden we rond 
20.30u weer terug naar Bakel. 
Kijk voor deze en alle andere 
activiteiten ook eens op de site 
van Musis Sacrum of op onze 
facebookpagina voor meer 
leuke foto’s! 

 
 

 Bindingsavond 16+ 
Aanstaande zaterdag zijn de volwassen leden van onze vereniging aan de beurt voor het jaarlijkse 
bindingsuitje. Het belooft een gezellige borrelavond te worden waarbij we samen een leuke 
muziekquiz gaan doen. Heb je je nog niet opgegeven, doe dit dan snel bij één van de bestuursleden. 
Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd!   
 

 
Activiteiten komende tijd: 
 
29 sep   Bindingsevenement 16 jaar en ouder 
30 sep  Twirlwedstrijd Noordwijk (voorbereiding EK) 
7 okt  Twirlwedstrijd Leimuiden 
11-14 okt EK ShowTwirl 2018 in Porec, Kroatië 
21 okt  Twirlwedstrijd Roosendaal 
28 okt  Harmonie Concert met Boxtelse Gildenbondsharmonie M.S.-Hal Aanvang 14.00u 
28 okt   Pieporkest deelname aan Festival Kunst & Vermaak 
18 nov  Intocht Sinterklaas in Bakel 
24 nov  Slagwerkgroep Concert ’’De Slag van Bakel 2.0’’ M.S.-Hal Aanvang 19.30u 
25 nov  Jubilarissenconcert M.S.-Hal Aanvang 14.00u 
 

 
 


