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• Algemene Ledenvergadering en bekendmaking vrijwilliger van het jaar 2018 
Tijdens de ledenvergadering op 14 maart traden Rowie Verbakel, Gary 
Karel en Paul van Tiel af als (respectievelijk) bestuurslid twirl, secretaris 
en voorzitter van Musis Sacrum. 
Op gepaste wijze werden zij bedankt voor hun jarenlange verdiensten 
voor de vereniging d.m.v. een leuke toespraak, een drankpakket en een 
bloemetje voor de partner. Ook een leuke fotoreportage met 
toepasselijke muziek mocht niet ontbreken. 
Peter Goossens werd door de leden verkozen tot nieuwe voorzitter en 
Joska Verniers trad aan als secretaris. Kayl Bouwmans was aftredend en 
herkiesbaar en blijft bestuurslid slagwerk. 
Ook dit jaar werd een actief lid binnen Musis Sacrum verkozen tot 
vrijwilliger van het jaar. Marit Tijdeman was de gelukkige! Zij werd 
benoemd vanwege haar inzet voor het Pieporkest en diverse andere 
jeugdactiviteiten. Daarnaast is ze actief geweest in diverse 
werkgroepen waaronder de commissie Kerstconcert. Marit is een 
enthousiast lid waar je vrijwel altijd een beroep op kunt doen en 
hiervoor werd zij op deze avond in het zonnetje gezet. 
Gefeliciteerd Marit! 

 

• Start Blazers- en Slagwerkklas 
Afgelopen vrijdag is de blazers- en slagwerkklas weer van start gegaan voor de kinderen van groep 6 van De 
Bakelaar. 42 Kinderen kozen een week eerder welk instrument ze het liefste zouden willen bespelen en met 
hulp van enkele enthousiaste vrijwilligers geven Karen van den Broek en John Klaus hen nu gedurende 10 
weken muziekles. 
Tussentijds zullen er ook enkele optreedmomenten zijn, waaronder het bijwonen en meespelen tijdens een 
repetitie van het Pieporkest en B.O.T.S.  
 

• Solistenparade 
Zondag 31 maart zullen veel leden van Musis Sacrum hun kunsten laten zien en horen tijdens de 
Solistenparade. De middag begint om 12.30 uur en is goed gevuld met ruim 40 optredens van slagwerkers, 
blazers en twirlsters. De optredens zullen beoordeeld worden door een deskundige jury. 
Het laatste deelnemende muziekstuk wordt gespeeld door het jeugdorkest 4Fun, waarna zij ook het 
juryberaad muzikaal op zullen luisteren. Rond de klok van 16.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats.  
Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren naar de Solistenparade, welke 
plaatsvindt in de Musis Sacrum Hal. De toegang is gratis! 
 

• Clubkascampagne Rabobank 
Van 4 april t/m 30 april wordt voor de derde keer de Rabobank Clubkas Campagne georganiseerd. Rabobank 
Peel Noord verdeelt € 125.000,= over verenigingen en stichtingen die klant zijn bij Rabobank. 
Ben je lid van Rabobank Peel Noord, dan ontvang je begin april een stembiljet en kun je je stem uitbrengen 
op 5 verenigingen. Wij hopen natuurlijk ook dit jaar weer op jouw stem. En die van je familieleden, 
kennissen en vrienden! 
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• Twirlnieuws 
Vanwege gezondheidsredenen heeft Jantine Vereijken moeten besluiten dat zij stopt met het lesgeven aan 
de zaterdag-twirlgroep. Deze lessen zijn inmiddels overgenomen door Krystle Hollander, die ook de oudere 
twirlsters onder haar hoede heeft. Jantine gaat vooralsnog wel door met lesgeven aan de Peuterdansgroep.  
Zondag 24 maart ging de twirlgroep op wedstrijd in Maarssen. Een lange dag met verschillende deelnames 
van Musis Sacrum Bakel. Het ensemble A heeft een goede routine gedraaid en daarmee hebben de dames 
zich weten te plaatsen voor het NK Twirl. Het duo Dominique Joosten en Rowie Verbakel hebben voor het 
eerst hun nieuwe routine "Wachtkamer" mogen doen. Het was een geslaagde dag met mooie resultaten. 
De komende tijd zullen er nog verschillende wedstrijden plaatsvinden. 
Op 7 april zal het jongste ensemble (B) van Musis Sacrum in Mijdrecht voor het eerst hun routine op de 
wedstrijdvloer laten zien. Op 12 mei zijn de twirlsters in Lelystad te vinden en op 25 mei gaan Rowie en 
Dominique naar Hoofddorp voor het NK Showtwirl. 
Bij deze categorie mag de nummer 1 naar het EK Showtwirl in Italië. Daarnaast hebben de 2 meiden zich 
samengevoegd met een groep in Lelystad, Liberation. Ook hier maken ze kans op een ticket naar het EK. 
 

• Oudijzeractie 
Op zaterdag 6 april wordt de jaarlijkse oudijzeractie gehouden.  
Je kunt voor het storten van oud ijzer (en andere metalen, inclusief blik) het hele jaar terecht bij de familie 
Nooijen op Hilakker 4a in Bakel.  
Als je niet in de gelegenheid bent om het oude ijzer (en andere metalen) zelf te brengen, willen de leden van 
Musis Sacrum dat op zaterdag 6 april 2019 graag bij je op komen halen.  
Je kunt hiervoor contact opnemen met Ben Nooijen op tel. 0492-342726 of Jan Rooijakkers op tel. 0492-
343720. Een email sturen naar info@musissacrumbakel.nl kan natuurlijk ook.  
Om milieutechnische redenen worden geen diepvriezers, koelkasten, autobanden, oliefilters en olietanks 
meegenomen.  
 

• Lintjesregen en 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. 

 

• Wijziging beheer verenigingsbureau 
Helaas heeft Marion van Ganzenwinkel vanwege drukte in de privésituatie besloten haar taak als beheerder 
van het verenigingsbureau neer te leggen. Gelukkig heeft Thijs Poels daarna te kennen gegeven deze taak 
weer terug op te willen pakken, waar wij heel erg blij mee zijn. We bedanken Marion voor al het werk dat zij 
voor Musis Sacrum gedaan heeft en wensen Thijs veel succes toe met het hervatten van zijn 
werkzaamheden. 
 

•  Terugblik op de carnavalsoptocht 
Op carnavalsmaandag 4 maart trotseerde Musis Sacrum de harde, stormachtige wind om mee te doen met 
de Bakelse carnavalsoptocht. Gehuld in rode jassen brachten de muzikanten en twirlsters de gemeenschap 
in carnavalsstemming met feestelijke carnavalsmuziek. Na afloop keken de meeste leden met elkaar bij de 
Boerenbond naar het vervolg van de optocht. Het was een winderige, maar gezellige middag! 
 

• NLdoet (en Musis Sacrum ook!) 
Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2019 organiseerde het Oranje Fonds 
NLdoet en Musis Sacrum 
deed mee! 
Ondersteund middels een 
financiële bijdrage van het 
Oranje Fonds en een aantal 
vrijwilligers is deze dagen 
hard gewerkt in de Musis 
Sacrum Hal en in het 



 

‘Muziekhofje’.Er zijn lange zwarte gordijnen gemaakt (en een ophangsysteem) om het podium in de Musis 
Sacrum Hal tijdens concerten sfeervol te kunnen aankleden. De houten vloer van het ‘Muziekhofje’ is 
geschuurd, schoongemaakt en gelakt en ziet er weer uit als nieuw. Daarnaast zijn er ook nog enkele kleine 
andere klussen geklaard.  
Musis Sacrum dankt het Oranje Fonds voor de financiële bijdrage en de vrijwilligers voor de helpende 
handen. 
 

• Sla je Slag dag 
Op zondag 17 maart organiseerde fanfare St. Cecilia uit Milheeze het tweejaarlijks terugkerende evenement: 
De Sla je Slag dag. Hierbij maken jeugdslagwerkers uit de gemeente Gemert-Bakel een dag samen muziek. 
Ook de slagwerkers van B.O.T.S. namen deel aan deze leuke en leerzame dag. De dag begon met een 
gezamenlijke workshop Samba Percussie, die werd gegeven door dirigenten Harrie van Otterdijk en Chris 
Leenders. Om 15.00 uur mochten de slagwerkgroepen nog een aantal nummers spelen, die ze zelf hebben 
geleerd. Bakel beet het spits af met de nummers Rock Trap, Rhino Rock en Rhytm Power die alle drie super 
goed gingen! Na alle andere slagwerkgroepen te hebben geluisterd, werd er als afsluiting een gezamenlijk 
nummer gespeeld; een samba die ze 's middags hadden ingestudeerd tijdens de workshop. Erg leuk om te 
zien hoe je in zo'n korte tijd met z'n allen een vet stuk kunt spelen! Al met al: een “geslaagde” dag. 
 
 
 

Activiteiten komende tijd: 
 
31 mrt Solistenparade. Aanvang 12.30 uur Musis Sacrum Hal 
6 apr Oudijzeractie    
7 apr NBTA twirlwedstrijd Mijdrecht   
26 apr Lintjesregenserenade (o.v.b.) 
27 apr  Koningsdag    
11 mei  Uitwisselingsconcert harmonie in Aarle-Rixtel    
12 mei NBTA twirlwedstrijd Lelystad 
18 mei  Jeugdactiviteit voor leden van 6 t/m 16 jaar   
25 mei NBTA NK twirlwedstrijd Hoofddorp  


