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Nummer: 0051  november 2018 

NIEUWSBRIEF     MUSIS SACRUM BAKEL 

 

 Bestuursnieuws 
Zoals in de eerdere nieuwsbrieven reeds is aangekondigd zitten er enkele bestuursmutaties aan te 
komen. Ivon van Bommel heeft haar bestuursfunctie helaas snel neer moeten leggen als gevolg van 
activiteiten op haar werk. Daarnaast zijn Gary Karel (secretaris) en Rowie Verbakel (bestuurslid 
Twirl/Showdans) aftredend. Zij hebben ervoor gekozen zich niet meer herkiesbaar te stellen. 
Tenslotte wil onze voorzitter Paul van Tiel het voorzitterschap vervroegd beëindigen, omdat het 
niet wenselijk is dat de voorzitter en de penningmeester in 2020 tegelijkertijd aftreden. Hierdoor 
ontstaan er enkele vacatures binnen het bestuur. Wij zijn heel blij om mede te kunnen delen dat 
Peter Goossens zich beschikbaar heeft gesteld als nieuwe voorzitter. Joska Verniers heeft te kennen 
gegeven de rol van secretaris op zich te willen nemen. In de ledenvergadering van 14 maart 2019 
zullen zij zich verkiesbaar stellen. Tot die tijd lopen zij al mee binnen het bestuur om kennis te 
maken met de ins en outs van de vereniging. 
De vacatures voor bestuurslid opleiding en bestuurslid Twirl zijn nog niet ingevuld. Wij zijn hard op 
zoek naar geschikte kandidaten om ook na maart het bestuur weer op volle kracht te laten draaien. 
Voel je je geroepen om één van deze functies te gaan vervullen of ken je iemand die uitermate 
geschikt zou zijn? Neem dan vooral contact op met één van de bestuursleden! 
 

 Voortzetting danslessen door No. 1 Fitness 
Vanaf 1 januari 2019 zullen de danslessen van Infinity niet meer door Musis Sacrum worden 
georganiseerd.  
In 2014 is Musis Sacrum begonnen met het aanbieden van danslessen naast de bestaande 
Twirlopleiding. Inmiddels hebben wij ervaren dat dit niet heeft geleid tot een activiteit die 
samenvloeit met de andere divisies van de vereniging. 
De Twirlopleiding en de danslessen aan de peuters blijven wel in stand, dit ter voorbereiding op 
een eventuele doorstroming naar de twirlopleiding. 
Alle leden die danslessen volgen bij Musis Sacrum zijn op 29 november via een brief over dit besluit 
geïnformeerd. Wij bieden deze leden de gelegenheid hun lidmaatschap om te zetten van dansen 
naar twirl. Voor hen die liever blijven dansen, worden de danslessen voortaan gegeven door No. 1 
Fitness in de sportschool op de Brakken in Bakel. 
Wij denken hiermee een passende oplossing te hebben geboden voor de 30 leden die bij ons nu 
danslessen volgen. 

 

 Kerstconcerten 
Ook dit jaar verzorgt Musis Sacrum weer enkele kerstconcerten voor de Bakelse gemeenschap. 
Uiteraard zijn ook mensen buiten Bakel van harte welkom om te komen luisteren naar deze 
sfeervolle evenementen. 
Allereerst zijn op donderdag 20 december de bewoners van de Jan de Witkliniek aan de beurt. Een 
ensemble van het harmonie-orkest zal dit publiek in kerststemming brengen door diverse 
traditionele kerstnummers te spelen, afgewisseld door enkele mooie kerstgedichten. 
Na dit optreden heeft de harmonie haar generale repetitie in de kerk. 
Op zaterdag 22 december vindt om 19.30 uur het kerstconcert in de Willibrorduskerk plaats. De 
harmonie en het Pieporkest zullen het geheel opluisteren. Hoe het concert ingevuld gaat worden 
houden we nog even voor onszelf, maar het belooft een verrassend mooie avond te worden. Na 
afloop kijken we met z’n allen nog even terug op alle mooie momenten van het afgelopen jaar 
d.m.v. een kerstborrel bij Jut & Jul. 
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Ook 4Fun geeft op 22 december een kerstconcert. Dit vindt plaats om 18.30 uur op het kerkplein in 
Elsendorp. In verband met ons eigen kerstconcert, spelen er geen Musis Sacrum leden mee in 
Elsendorp. Een week later, op 29 december spelen ze om 15.00 uur bij de ijsbaan in Gemert waarna 
ze vervolgens ook nog mogen schaatsen. 
Publiek vanuit Bakel is tijdens beide optredens van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar 
deze jonge talenten.  
 

 Oliebollenactie 
Op 31 december laten leden van Musis Sacrum hun bakkunsten weer zien tijdens de jaarlijkse 
oliebollenactie. Zowel op het plein bij de kerk als bij de Jumbo zijn verkooppunten te vinden. 
Natuurlijk moeten de kramen ook bemand worden, evenals het Muziekhofke waar het beslag 
klaargemaakt wordt. Heb je zin om mee te komen bakken of deegdraaien, geef je dan op bij Rowie 
Verbakel, of één van de andere bestuursleden via info@musissacrumbakel.nl Er wordt gewerkt in 
ploegen dus al heb je maar een paar uurtjes de tijd, wij zijn blij met alle hulp. Niet alleen leden, 
maar ook ouders of andere familieleden zijn welkom. Uiteraard staat er na afloop een zak 
zelfgebakken oliebollen voor je klaar! 
 

  Activiteitenkalender 2019 
Het einde van 2018 komt snel in zicht. Dit betekent dat wij al druk bezig zijn met de invulling van de 
activiteitenkalender van 2019. Een bijzonder jaar, want Musis Sacrum viert komend jaar haar 145-
jarig jubileum! Achter de schermen wordt hard gewerkt om invulling te geven aan het 
jubileumweekend, wat plaats zal vinden op 9 en 10 november 2019. Houdt dit weekend dus vrij in 
je agenda. Daarnaast staan er reeds diverse andere activiteiten op de planning, zoals een 
uitwisselingsconcert in Aarle-Rixtel, de Solistenparade, het Zomeravondconcert enz. Bij deze 
nieuwsbrief vind je de nieuwe activiteitenkalender. Noteer alle data alvast zodat je er zeker bij bent 
en houdt de site en de nieuwsbrief regelmatig in de gaten i.v.m. eventuele wijzigingen. 

 

 Twirlnieuws 
Zaterdag 24 november waren de voorrondes van het Runner-up NK Twirl in Hoofddorp. De beste 
15 van elke categorie gaan door naar het NK twirl, op 15 en 16 december in Almere. Tijdens deze 
voorrondes heeft Tessa zich met haar 1-baton weten te plaatsen voor het NK en ook Dominique 
mag door met haar dancetwirl.  
Het ensemble Dancetwirl en het Twirlteam i.s.m. Dedication  zijn eerder dit jaar al  geplaatst voor 
het NK. Al deze dames zullen hun titel verdedigen tijdens het NK Twirl in Almere. Wij wensen hen 
daar heel veel succes! 
 

 Uitwisselingsconcert met Boxtelse Gildenbondsharmonie  
Zondag 28 oktober kwam de Gildenbondsharmonie uit Boxtel naar de Musis Sacrum Hal in Bakel. 
Zij waren bij ons uitgenodigd om samen met de harmonie van Musis Sacrum een concert op te 
luisteren. Musis Sacrum beet het spits af en liet het publiek genieten van diverse fraaie 
muziekwerken. Gerard Beijers en Karen van den Broek speelden een solowerk, begeleidt door het 
orkest en Anne Koppens liet zich op sopraan saxofoon van haar beste kant zien tijdens het 
solistische begin van het stuk Perthshire Majesty. 
Na een korte pauze was het de beurt aan het korps van Boxtel. Deze harmonie staat onder leiding 
van de van oorsprong Spaanse dirigent Txemi Etxebarria. Onze eigen dirigent Sef Pijpers speelde als 
gastspeler mee op basklarinet. 
De harmonie van Boxtel speelt op hoog niveau en dit was goed te merken in de keuze van de 
werken en de kwaliteit en muzikaliteit waarmee deze gespeeld werden.  
Na afloop werd er nog gezellig nageborreld in de Kolk. Het was een zeer geslaagde muzikale 
uitwisseling! 
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 Optreden Pieporkest bij Festival Kunst & Vermaak 
Marit Tijdeman en Hans van Grunsven hadden het druk op 28 oktober, want na het concert met 
Boxtel werden zij en de andere leden van het Pieporkest, verwacht in de Willibrorduskerk om deel 
te nemen aan het muziekfestival van Kunst & Vermaak. Tijdens deze middag gaven diverse 
muziekgezelschappen acte de présence om een mooi optreden te verzorgen. Het Pieporkest sloot 
het festival af door enkele nummers te spelen. Deze groep kinderen timmert hard aan de weg 
zodat ze over een tijdje door kunnen stromen naar het grote orkest. Het is mooi om deze jonge 
muzikanten zo enthousiast bezig te zien! 
 

 Intocht Sinterklaas  
Op zaterdag 17 november kwam 
Sinterklaas aan in ons land. Na de 
intocht in Zaanstad was het op 18 
november de beurt aan de 
Bakelse bevolking om de 
goedheiligman te verwelkomen. 
De Sint had een aantal 
muziekpieten meegenomen die 
Musis Sacrum kwamen versterken 
tijdens de muzikale 
rondwandeling. Het was prachtig 
weer, waardoor jong en oud 
genoot van deze feestelijke dag. Nadat we de Sint en zijn gevolg afgezet hadden bij Sporthal de 
Beek konden de muzikanten op eigen houtje naar de Sintviering. Daar volgden nog enkele 
optredens van de dansers van Infinity. Zij verzorgden een leuke dans.   
 

 Filmavond Piereconcert 
Alle deelnemers en vrijwilligers van het Piereconcert waren op vrijdag 23 november uitgenodigd in 
de Musis Sacrum Hal. Daar werd de film vertoond die gemaakt werd tijdens dit jubileumconcert. 
Helaas was de opkomst erg laag, maar voor degenen die er wel waren werd het een hele gezellige 
avond. Het is een prachtige film geworden en de aanwezige artiesten hebben een goed beeld 
gekregen van hoe het publiek deze middag beleefd moet hebben.    
 

 Slagwerkconcert ’’De Slag van Bakel 2.0’’  
De Musis Sacrum Hal was op zaterdag 24 november omgetoverd in een heuse concertzaal, 
compleet met kroonluchters. In deze sfeervolle setting vond de 2e editie van De Slag van Bakel 2.0 
plaats. Een uitwisselingsconcert van de slagwerkgroep, waarbij naast B.O.T.S. en de Bakelse 
slagwerkgroep van Musis Sacrum ook optredens waren van Percussiegroep Wilhelmina uit 
Hoogeloon (o.l.v. John Klaus) en Slagwerkgroep E.M.M. uit Boekel (o.l.v. Paul Schepers). 
Er werden diverse werken gespeeld, variërend van stukken door alleen ongestemd slagwerk, tot 
melodieuze werken waarbij xylofoons, marimba’s, buisklokken en pauken de boventoon voerden. 
Ook zonder instrumentarium wisten de leden van B.O.T.S. en de slagwerkgroep zich staande te 
houden. D.m.v. body-percussion vertolkten zij het verrassende nummer Rock Trap.  
Het werd een mooie avond die afgesloten werd onder het genot van een drankje en een praatje 
met medemuzikanten en publiek.  
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 Jubilarissenconcert  
Het was een druk weekend voor Musis Sacrum, want na de filmavond en de Slag van Bakel was het 
op zondag 25 november de beurt aan de jubilarissen van Musis Sacrum. 
Ad Janssen, Ben Nooijen, Jan Nooijen en Reggie Vermulst werden op muzikale wijze in het zonnetje 
gezet vanwege hun 50 jarig 
lidmaatschap. Een bijzondere 
mijlpaal die zij graag vierden 
met familie, vrienden en andere 
belangstellenden. Het concert 
werd geopend met de mars 
Jubilissimo, waarbij de 
muzikanten de zaal al 
musicerend binnen 
marcheerden. Tijdens het 
optreden van de slagwerkgroep 
werd Ad Janssen vervolgens 
gehuldigd. Na een korte pauze 
was het de beurt aan de 
harmonie. Tussentijds vertelden 
de jubilarissen het publiek over 
hun verleden bij de vereniging en ze haalden diverse lachwekkende herinneringen op. Na de 
huldiging van Ben, Jan en Reggie werd o.a de 2th Waltz van André Rieu gespeeld, waarin Ben en Jan 
een mooie solo speelden. Als afsluiting speelden de harmonie en slagwerkgroep samen het 
nummer Arabian Nights. 
Wij feliciteren de heren nogmaals met hun gouden jubileum en hopen hen nog lang actief te zien 
bij Musis Sacrum.  
 

 
 
Activiteiten komende tijd: 
 
15-16 dec NK Twirl in Almere 
20 dec   Kerstconcert Jan de Witkliniek 19.00 uur  
22 dec  Kerstconcert St. Willibrorduskerk 19.30 uur 
22 dec  Kerstconcert 4Fun in Elsendorp 18.30 uur 
29 dec  Kerstconcert 4Fun op de schaatsbaan in Gemert 15.00 uur 
30 dec  Huldiging Bakelse Bakelnaar (serenade)  
31 dec   Oliebollenactie  
 

 


