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• Opbrengst Raboclubkascampagne 
Van 4 april t/m 30 april 2019 werd voor de 3e keer de Rabobank Clubkas Campagne georganiseerd. Musis 
Sacrum Bakel mocht tijdens de feestelijke uitreiking van de certificaten in Milheeze het geweldige bedrag 
van  € 767,25 in ontvangst nemen! Een zeer welkom bedrag dat goed van pas komt tijdens ons Jubileumjaar. 
Musis Sacrum bedankt de Rabobank en alle mensen die ons hun stem gaven hartelijk. 
   

• Openbare repetitie en mini-concert voor blazers- en slagwerkklas 
Iedere vrijdagochtend wordt er door de leerlingen van groep 6 van de Bakelaar hard geoefend op hun 
instrument tijdens de blazers- en slagwerkklas. O.l.v. Karen van den Broek, John Klaus en een aantal 
vrijwilligers leren zij de beginselen van het maken van muziek. We hebben een hardwerkende, 
getalenteerde groep en hopen uiteraard dat deze leerlingen zo enthousiast raken dat ze over een tijdje lid 
willen worden van Musis Sacrum. 
Om deze reden, en om ze kennis te laten maken met een echte harmonie en slagwerkgroep, krijgen ze de 
gelegenheid om binnenkort mee te oefenen tijdens een echte repetitie en ze sluiten vervolgens af met een 
klein concertje voor ouders, familie en andere belangstellenden. 
De blazers komen op do. 20 juni mee repeteren met het harmonieorkest. Ook het Pieporkest doet hieraan 
mee. De gezamenlijke repetitie begint dan eenmalig om 19.15 uur, waarna om 20.00u een mini-concert 
gegeven wordt. Om 20.30u start de normale repetitie voor de harmonie. 
De slagwerkers zijn van harte welkom op ma. 24 juni. Zij zullen om 19.00 uur samen met de slagwerkers van 
B.O.T.S. repeteren. Ook zij verzorgen een klein concert na afloop van de repetitie. Deze zal om 19.40 uur 
beginnen. 
 

• Zomeravondborrelconcert 
Ter afsluiting van het seizoen 2018-2019 geeft Musis Sacrum op vrijdagavond 5 juli een 
Zomeravondborrelconcert. Er zullen tijdens dit concert optredens zijn van zowel harmonie, slagwerk als 
twirl. Ook zullen de jubilarissen van 2019 gehuldigd worden, te weten Petri Maas-Habraken, Marjan 
Coopmans, Wilma Vereijken en Karen van den broek. 
Het belooft een sfeervol, gezellig, zomers concert te worden, er vanuit gaande dat de weergoden ons 
gunstig gezind zullen zijn. Onder het genot van zomerse muziek en dans kan er gekeken, geluisterd en 
geborreld worden. Samen luiden we dan de zomervakantie op een gezellige manier in! Meer informatie 
volgt snel, maar reserveer 5 juli nu alvast in je agenda!  
 

• Terugblik op lintjesregen en Koningsdag 
Op vrijdagavond 26 april werden de Bakelse gedecoreerden Theo Schippers, Jo van den Waardenburg en 
Inge van Dijk verrast door Musis Sacrum met een feestelijke serenade in hun eigen voortuin. Eerder die dag 
ontvingen zij een Koninklijke onderscheiding voor hun buitengewone verdiensten.  
Een dag later was Musis Sacrum present tijdens de opening van de Bakelse Koningsdagviering op het St. 
Wilbertsplein. Gelukkig hielden we het droog en kon de vlag tijdens de klanken van het Wilhelmus door 
onze burgemeester gehesen worden. Hierna konden alle Bakelse kinderen in de tent en op het plein 
genieten van alle spelletjes, springkussens en een leuke show. 
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• Uitwisselingsconcert met harmonie de Goede Hoop 
Zaterdagavond 11 mei organiseerden harmonie De 
Goede Hoop uit Aarle-Rixtel samen met  harmonie 
Musis Sacrum uit Bakel een voorjaarsconcert in De 
Dreef in Aarle-Rixtel. De zaal was zeer goed gevuld 
met publiek. Beide harmonieën brachten elk 5 
nummers ten gehore. 
Harmonie De Goede Hoop, onder leiding van 
Martijn Pepels, speelde een aantal nummers 
waarmee ze later dit jaar op concours zullen gaan. 
Musis Sacrum, onder leiding van Sef Pijpers, speelde 
onder andere The Dazzling Trombone (met een solo 
door Pieter Nooijen), Ukrainian Rhapsody en Symphonic dances uit ‘Fiddler on the roof’. Het was een 
muzikale en zeer geslaagde avond, voor alle aanwezigen. Na afloop werd er nog even gezellig nageborreld 
en nagepraat. 

 

• Geslaagde jeugdactiviteit! 
Zaterdag 18 mei gingen onze jeugdleden letterlijk ‘de paden op en de bossen in’. In Bospark Bakel moesten 
een aantal opdrachten uitgevoerd én vragen beantwoord worden. Zo moesten er 6 personen gezocht 
worden (met een instrument of baton), die zich op het landgoed verstopt hadden en af en toe muziek 
maakten. Ook moesten een aantal foto’s gezocht en nagemaakt worden en moest een kort gedicht of lied 
geschreven worden. 

De teams hebben goed hun 
best gedaan en zich bijzonder 
goed vermaakt. Ook het weer 
werkte prima mee.  
De uitslag: het team ‘Marielle’s 
meiden’ werd eerste. Op de 
tweede plaats, eindigden ‘de 
Twirlgirls’. Derde werden 
‘Eldijojo’ en de vierde plaats 
was voor ‘de Googlelaars’.  
Omdat de buitenlucht en de 

zoektocht hongerig maken, hebben we samen genoten van patat, pizza’s, 
pannenkoeken, broodjes knakworst en ijsjes … en toen was het helaas 
alweer 19.30 uur, tijd om naar huis te gaan. 
Wij willen we de ouders die ons geholpen hebben bedanken en natuurlijk 
ook de muzikanten/twirlster van Musis Sacrum die onderdeel waren van 
de zoektocht. Namens de organisatie hartelijk bedankt voor jullie hulp.  

 

• Twirlnieuws 
Op 12 mei ging een kleine twirldelegatie op wedstrijd in Lelystad. Ook Dedication was van de partij. Er zijn 
mooie scores behaald; het Ensemble A werd ondersteund door Tamara (Dedication) vanwege een uitvaller 
en eindigde op een mooie eerste plaats. Daarnaast heeft Tessa Pekx met haar solo 1 baton promotiepunten 
behaald. 
A.s. zaterdag 25 mei is het NK Showtwirl in Hoofddorp. Hier zal Robin Driessen met haar solo optreden en 
het duo  Rowie en Dominique met hun "Wachtkamer" show. Ook zijn Rowie en Dominique te zien in het 
Accessorie-corps Liberation, een groep uit Lelystad waar ze de afgelopen maanden hard voor getraind 
hebben. 
 

• Muziekexamens 
De komende weken gaan verschillende blazers en slagwerkers in opleiding op voor het muziekexamen. Wij 
wensen hen heel veel succes toe en hopen dat zij allemaal zullen slagen voor hun certificaat of diploma. 

 
 
 



 

• Jubileumweekend 
De voorbereidingen voor het jubileumweekend zijn in volle gang! Om goed voorbereid voor de dag te 
komen, hebben alle leden een repetitieschema mogen ontvangen via de mail. Daarop is één wijziging van 
toepassing: De agenda’s van Musis Sacrum en van de Aalander Muzikanten bleken te botsen op 13 oktober. 
Daarom wordt deze extra repetitie verzet naar vrijdagavond 11 oktober. 
 
Zaterdag 9 november staat in het teken van het theaterconcert. Op dit moment wordt er hard gewerkt om 
bijpassende muziek te zoeken bij de verschillende scènes van onze artiesten. We verklappen nog niet wat er 
precies zal gebeuren, maar het wordt steeds moeilijker om onze mond te houden. Het organisatiecomité is 
namelijk zo enthousiast over het programma dat we ervan overtuigd zijn dat we de zaal die dag twee keer 
vol gaan krijgen!  
Dames en Heren, hooggeëerd publiek! Zondag 10 november staat in het teken van het circusconcert 
speciaal voor en door de jeugd. In onze eigen circustent zullen verschillende acts in de piste te zien zijn. De 
muziek zal gespeeld worden door een speciaal hiervoor op te richten projectorkest met jeugdige leden uit 
de hele regio. Binnenkort kunnen de jeugdleden zich hiervoor aanmelden. Voor de volwassen leden 
betekent dit dat ze geen muzikale rol hebben op zondag. Hun hoofdtaak zal zijn: als publiek het circusorkest 
bewonderen en aanmoedigen! 
Belangrijke data: 
Theatervoorstelling (zaterdag -> harmonie, slagwerk, twirl) 
11 oktober Doorlooprepetitie 
13 oktober Vervallen! 
8 november Generale repetitie 
9 november Uitvoeringen 
Circusvoorstelling (zondag -> blazers 18-, B.O.T.S. zaterdagtwirlgroep) 
27 oktober Doorlooprepetitie 
10 november Ochtend generale repetitie/ Middag Uitvoering 

 

• (Nog steeds) gezocht: Nieuwe bestuursleden 
Vanwege het aftreden van Rowie als bestuurslid twirl zijn wij dringend op zoek naar iemand die deze functie 
binnen het bestuur zou willen vervullen. Een speciaal beroep wordt gedaan op ouders van de twirl-leden. 
Voel je je geroepen om deze groep te vertegenwoordigen? Laat dit dan weten aan Peter Goossens via 
voorzitter@musissacrumbakel.nl of één van de andere bestuursleden! Ook staat er nog steeds een vacature 
open voor bestuurslid opleiding. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij Judith 
j.tielemans@kpnmail.nl  

 
 
Activiteiten komende tijd: 
 
25 mei NBTA NK twirlwedstrijd Hoofddorp 
30 mei  Opluisteren communieviering 9.30 uur (Pieporkest) 
20 juni  Repetitie en optreden i.s.m. de blazersklas 19.15 uur (Harmonie en Pieporkest) 
24 juni  Repetitie en optreden i.s.m. de slagwerkklas 19.00 uur (B.O.T.S.) 
30 juni NBTA twirlwedstrijd Helmond   
1 juli Laatste repetitie slagwerkgroep voor de vakantie   
4 juli Laatste repetitie harmonie voor de vakantie 
5 juli Zomeravondborrelconcert 
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