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Nummer: 0050              oktober 2018 

NIEUWSBRIEF     MUSIS SACRUM BAKEL 

• EK ShowTwirl Kroatië 

Op 30 september gingen Dominique Joosten en Rowie Verbakel voor de laatste verplichte wedstrijd 

voor het EK naar Noordwijk. Hier werden zij nogmaals beoordeeld door de bondscoach. Zij 

behaalden een uitslag van 75,3 punten en lieten daarmee zien helemaal klaar te zijn voor het EK 

een week later in Kroatië. 

Dinsdagavond 9 oktober was het zover en reisden de 

dames met de gehele Nederlandse equipe af naar 

Poreç, Kroatië. Een uitzwaaicomité stond klaar bij 

sporthal de Braak om Rowie en Dominique uit te 

zwaaien en succes te wensen. 

Na een hele lange busreis kwamen zij op 

woensdagmiddag  aan in het hotel, alwaar ze eerst 

hebben genoten van het lekkere weer. Op 

donderdag volgde een muziektest en een laatste 

training waarna ze op vrijdag als eerste Nederlandse 

deelneemsters hun performance mochten laten 

zien. Ze werden flink aangemoedigd door het 

toegestroomde publiek en verlieten na een mooi 

optreden tevreden de dansvloer. 

Nog 2 dagen moesten ze wachten op de uitslag. Het 

doel was een top 10 plaats. Uiteindelijk behaalden 

ze een mooie 8
e
 plaats, dus volmaakt tevreden zijn 

ze zondagavond laat weer richting Nederland 

vertrokken. Gefeliciteerd meiden met deze prachtige 

prestatie! 

 

• Diverse twirlwedstrijden/uitslagen 

Op 7 oktober nam de twirlgroep, samen met Dedication, deel aan de wedstrijd in Leimuiden. Het 

was een lange dag, mede door de 1,5 uur durende reis. Er werden mooie resultaten behaald die 

nodig zijn voor de plaatsing op het NK. 

21 Oktober was er wederom een twirl & dancewedstrijd. Dit keer in Roosendaal. Robin trad hier 

voor het eerst op met haar solo 1 baton. Daarnaast liet Bakel zich van haar beste kant zien met 

verschillende solo en duo-optredens waarbij diverse prijzen in de wacht gesleept werden. Ook het 

ensemble behaalde een 1
e
 prijs. 

In het weekend van 24 en 25 november vinden de voorrondes van het NK plaats in Hoofddorp, 

waarna de dames op 15 en 16 december af zullen reizen naar Almere voor het NK. Gefeliciteerd 

met de behaalde resultaten en veel succes bij de voorbereidingen voor de Nederlandse 

kampioenschappen. 

 

• Opbrengst donateursactie 

In de periode van 16 t/m 29 september gingen onze leden langs de deuren tijdens de 

donateursactie van Musis Sacrum. Dankzij de inzet van iedereen is het ook dit jaar gelukt om ons 

record te verbreken! Vorig jaar werd er € 1703,- opgehaald. 

Dit jaar slaagden we er met z´n allen in om in totaal € 1839,- op te halen! Een prachtig bedrag waar 

we als vereniging erg blij mee zijn. Wij bedanken iedereen die zijn/haar steentje bijgedragen heeft. 
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• Gebruiksbijdrage instrument 

Na de nodige af- en heroverwegingen heeft het bestuur besloten om, conform de  aankondiging op 

de Algemene Ledenvergadering, vanaf 1 januari 2019 een ‘gebruiksbijdrage instrument’ te heffen 

bij de leden die hun instrument, dat ze in bruikleen hebben van Musis Sacrum, structureel bij een 

andere vereniging gebruiken. Deze bijdrage is € 25,- per lid voor elke vereniging waar het 

instrument wordt gebruikt. 

Alle leden die een instrument van Musis Sacrum in bruikleen hebben, zullen binnenkort worden 

benaderd met de vraag of ze hun instrument al of niet structureel bij andere verenigingen 

gebruiken. En zo ja, bij welke vereniging(en). Graag ontvangen wij van alle leden die de vraag per 

mail krijgen voorgelegd een antwoord terug. 

 

• Uitwisselingsconcert met Boxtel 

Aanstaande zondag 28 oktober nodigt de harmonie alle belangstellenden uit om te komen kijken 

en luisteren naar het uitwisselingsconcert samen met de Gildenbondsharmonie van Boxtel, onder 

leiding van de Spaanse dirigent Txemi Etxebarria. 

Om 14.00 uur zal Musis Sacrum het concert openen met diverse mooie muziekwerken, waaronder 

een hoornsolo door Karen van den Broek en een euphoniumsolo gespeeld door Gerard Beijers. 

Bakel staat onder leiding van Sef Pijpers. 

Na Musis Sacrum zal Boxtel het programma vervolgen.  

Iedereen is van harte welkom in de Musis Sacrum Hal om dit vrij toegankelijke concert bij te 

wonen.  

  

• Muziekfestival Kunst & Vermaak (Pieporkest) 

Mocht je zondag nog geen genoeg hebben van de muzikale kunsten van Musis Sacrum na afloop 

van het uitwisselingsconcert met Boxtel, dan ben je ook van harte uitgenodigd bij het 

Muziekfestival van Kunst & Vermaak. Hier zal rond de klok van 16.00 uur het Pieporkest onder 

leiding van Marit Tijdeman haar opwachting maken. De Piepers zullen een gevarieerd programma 

laten horen aan het publiek. Dit alles vindt plaats in de St. Wilibrorduskerk. 

 

• Intocht Sint Nicolaas 

Evenals andere jaren zal Musis Sacrum ook dit jaar haar medewerking verlenen bij de intocht van 

Sinterklaas op zondag 18 november. Daarnaast zullen enkele muziekpieten ons korps komen 

versterken. Het Sint Nicolaascomité heeft ervoor gekozen om bij slecht weer geen gebruik te 

maken van de “diensten” van Musis Sacrum, aangezien dit weinig meerwaarde heeft. Mocht de 

intocht door de Bakelse straten niet doorgaan, dan worden de muzikanten na 10.00 uur op de 

hoogte gebracht via de app en de site. 

De convocatie voor deze activiteit volgt binnenkort. 

 

• Filmavond Piereconcert 

Op vrijdagavond 23 november nodigen de Pierewaaiers alle deelnemers en medewerkers van het 

Piereconcert uit voor een filmavond. Ook Musis Sacrum leden zijn van harte uitgenodigd om de film 

die van deze middag gemaakt is te komen bekijken. 

De avond begint om 20.30 uur en vindt plaats in de Musis Sacrum Hal. Verdere informatie volgt 

spoedig. 

 

• Slagwerkconcert ”De Slag van Bakel 2.0” 

Zaterdag 24 november vindt de tweede editie van de Slag van Bakel plaats. Ook deze keer heeft de 

slagwerkgroep weer een leuk programma in petto. De slagwerkgroepen uit Boekel, Hoogeloon en 

ook ons eigen B.O.T.S. zullen hun opwachting maken tijdens dit concert. Wij zien jullie graag op 

zaterdag 24 november om 19:30 uur in onze eigen Musis Sacrum Hal. De entree voor deze avond is 

gratis. 
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• Jubilarissenconcert 

In 2018 zijn Ad Janssen, Ben Nooijen, Jan Nooijen en Reggie Vermulst maar liefst 50 jaar lid van 

Musis Sacrum. Daarnaast is Frans van Ekert 25 jaar lid. 

Tijdens het jubilarissenconcert op zondag 25 november zullen bovenstaande leden op muzikale 

wijze in het zonnetje gezet worden. Wij nodigen iedereen uit om naar het concert te komen 

luisteren en de jubilarissen te feliciteren. 

Noteer deze datum dus vast in je agenda! 

 

• Bindingsavond 16+  

Zo´n 30 enthousiaste leden kwamen op 

zaterdag 29 september bij elkaar in café  

de Zwaan voor de bindingsavond. Frank 

Joosten had kosten nog moeite gespaard 

om de ‘Grote Musis Sacrum 

BaggerMuziekQuiz’ in elkaar te zetten. Na 

het vormen van de koppels werd er in 3 

rondes gestreden om de eerste plaats. 

Het ging er zeer fanatiek aan toe. Frank 

had het de kandidaten niet makkelijk 

gemaakt, maar dat mocht de pret niet 

drukken. Als winnend duo kwamen Peter 

Goossens en Geert-Jan van de Pol uit de 

bus. Zij lieten hun medekandidaten met 

een zeer grote voorsprong achter zich. Na 

afloop werd er nog gezellig nageborreld en gekletst. Iedereen heeft genoten van deze leuke avond.  

 

 

Activiteiten komende tijd: 

 

28 okt  Harmonie Concert met Boxtelse Gildenbondsharmonie M.S.-Hal Aanvang 14.00 uur 

28 okt   Pieporkest deelname aan Festival Kunst & Vermaak 

18 nov  Intocht Sinterklaas in Bakel 

23 nov  Filmavond Piereconcert Aanvang 20.30 uur 

24 nov  Slagwerkgroep Concert ’’De Slag van Bakel 2.0’’ M.S.-Hal Aanvang 19.30 uur 

25 nov  Jubilarissenconcert M.S.-Hal Aanvang 14.00 uur 

24-25 nov Voorrondes NK Twirl in Hoofddorp 

15-16 dec NK Twirl in Almere 

20 dec   Kerstconcert Jan de Witkliniek   

22 dec  Kerstconcert St. Willibrorduskerk   

31 dec   Oliebollenactie  

 

 

 


