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• Hoera… geslaagd! 
In de afgelopen maand gingen de volgende leerlingen op examen: 
SLAGWERK: 
Mike van Lieshout A-certificaat 
Joes Staals A-certificaat 
Luuk Hermans A-certificaat 
Tjeu Peijs A-diploma 
Tom Fransoo A-diploma 
Jonathan Koch A-diploma 
Kris van Baars A-diploma 
Jesper van den Elzen B-certificaat 
HARMONIE: 
Janne Droesen A-diploma 
Lotte Keppels A-diploma 
Elke van Moorsel A-diploma 
Hans van Grunsven B-diploma 
 
Zij zijn allemaal met mooie punten geslaagd, van harte gefeliciteerd!  
Hoorniste Janne Droesen haalde zelfs allemaal achten en hoger en slaagde daardoor met lof!  
  

• Zomeravondborrelconcert 
Op vrijdagavond 5 juli luiden harmonie, slagwerkgroep en twirl de zomervakantie in met het 
Zomeravondborrelconcert. Dit sfeervolle concert vindt plaats op het St. Wilbertsplein tussen de kerk en De 
Gouden Leeuw en begint om 19.30 uur.  
Tijdens dit vrij toegankelijke concert kan er geluisterd en gekeken worden naar diverse zomerse muziek- en 
dansoptredens, onder het genot van een hapje en een drankje. Ook zullen op deze avond onze jubilarissen 
gehuldigd worden. Dit jaar zijn dat Karen van den Broek en Wilma Vereijken, beiden 25 jaar lid en Marjan 
Coopmans en Petri Maas-Habraken die hun 40-jarig lidmaatschap vieren. 
Doe mee of kom als toeschouwer want deze avond wil je niet missen! 
 

• Optreden Pieporkest bij de Communie 
Op Hemelvaartsdag, 30 mei j.l. waren de leden van het Pieporkest o.l.v. Marit Tijdeman al vroeg aanwezig in 
de Bakelse kerk om de communieviering muzikaal op te luisteren. Zij speelden diverse vrolijke 
(communie)liedjes en dit ging heel erg goed. Na de mis kregen de muzikanten dan ook veel complimentjes 
van het aanwezige publiek. 
 

• Twirlnieuws- en uitslagen 
Zaterdag 25 mei gingen enkele dames van Musis Sacrum naar Hoofddorp waar zij deelnamen aan het NK 
Showtwirl. Het was erg leuk en motiverend voor de meiden dat er ook enkele supporters meegekomen 
waren om Musis Sacrum aan te moedigen. Er was een solo- optreden van Robin en het duo Rowie en 
Dominique lieten hun routine zien. 
Beiden mooie optredens, maar helaas wisten ze geen podiumplek te bemachtigen.  

Musis Sacrum Bakel 
Harmonie - Slagwerkgroep - Twirl  

Opgericht 29 juni 1874 

Koninklijk onderscheiden in 1974 
 

www.musissacrumbakel.nl                               info@musissacrumbakel.nl                              facebook.com/MusisSacrumBakel 

NIEUWSBRIEF    JUNI 2019
      

Nummer: 0058             
december 2016 



 

Rowie en Dominique hebben na maanden trainen in Lelystad ook voor het eerst meegedaan aan deze 
wedstrijd met het senior showcorps Liberation. Met deze groep zijn ze Nederlands Kampioen geworden en 
gaan ze Nederland vertegenwoordigen op het EK Showtwirl later dit jaar in Italië. Wij feliciteren hen met 
deze geweldige prestatie! 
 

• Mini-concert blazers- en slagwerkklas 
De blazers- en slagwerkklas loopt helaas 
alweer ten einde… Heel erg jammer want 
het niveau en de motivatie van de groep is 
dit jaar uitzonderlijk hoog. 
Om aan een groot publiek te laten horen 
en zien wat zij in deze zeer korte tijd 
geleerd hebben waren beide groepen 
uitgenodigd om deel te nemen aan een 
echte repetitie en deze af te sluiten met 
een heus concertje voor ouders en andere 
belangstellenden. 
Op 20 juni was het de beurt aan de 
blazers. Al vroeg stroomden de eerste blazers binnen en om 19.15 uur kon de repetitie beginnen met maar 
liefst 18 leerlingen. Ook het Pieporkest was voor deze gelegenheid uitgenodigd om mee te doen. 
Na een korte repetitie onder leiding van Sef Pijpers en Karen van den Broek stroomde het publiek tegen 
20.00 uur binnen. Alle blazersklasleerlingen stonden voor het orkest en speelden de sterren van de hemel 
tijdens een viertal nummers. Tijdens het nummer Hallelujah was het publiek zelfs tot tranen geroerd; zo 
mooi klonk het. 

Maandag 24 juni waren de slagwerkers 
uitgenodigd op de repetitie van B.O.T.S. Ook hier 
kwamen, ondanks het hete weer, diverse 
leerlingen naartoe. Zij mochten eerst meekijken 
bij de repetitie van B.O.T.S. en werden na een 
kwartiertje door John uitgenodigd om mee te 
komen doen. Vol enthousiasme werd er mee 
gedrumd en heel knap om te zien dat de 
slagwerkklas in zo’n korte tijd de slag al zo goed 
te pakken heeft! 
Ook hier werd de repetitie afgesloten met een 
klein concertje. B.O.T.S. liet een swingend 
openingsnummer horen, waarna de slagwerkklas 
aansloot en twee nummers meespeelde. Daarna 
sloot B.O.T.S. het geheel af en reikte John zijn 

geslaagde leerlingen hun dik verdiende diploma’s uit. Ook dit was concert was een groot succes!    
 

• Agenda voor gebruik van bestuurskamer en Musis Sacrum Hal 
Regelmatig komen er verzoeken vanuit de leden of andere (muziek)groepen om gebruik te kunnen maken 
van de MShal of de bestuurskamer. Dit is in principe altijd mogelijk mits er geen repetitie, training of 
vergadering gepland staat. Om dubbele afspraken te voorkomen is er een agenda gemaakt waarin dit soort 
reserveringen vermeld kunnen worden. Deze wordt beheerd en up to date gehouden door Joska Verniers. 
Wil je gebruik maken van de hal of bestuurskamer, laat dit dan aan haar weten door een mailtje te sturen 
naar secretaris@musissacrumbakel.nl Zij zal dan bevestigen of deze aanvraag wel of niet akkoord is. Voor de 
sleutel van de Musis Sacrum Hal kun je terecht bij één van de bestuursleden. 
 

• Afsluiting KinderVakantieWeek 
In de laatste week van de zomervakantie, vanaf 12 augustus, starten de repetities weer. 
In deze week vindt ook de kindervakantieweek in Bakel plaats. Traditioneel sluiten wij deze mee af met een 
korte muzikale rondwandeling op vrijdagavond 16 augustus. De convocatie volgt te zijner tijd, maar bij deze 
doen wij alvast een beroep op alle muzikanten en twirlsters om hierbij aanwezig te zijn en de Bakelse jeugd 
een warm welkom te geven. 
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• Tractor Pulling 2019 
In het weekend van 24 en 25 augustus vindt Tractor Pulling Bakel plaats.  
Om te zorgen dat de drankpaviljoens ook dit jaar goed bemand zijn, doen wij nogmaals een beroep op onze 
leden. Op 24 augustus hebben we nog maar een paar mensen nodig, maar vooral op 25 augustus komen we 
nog behoorlijk wat vrijwilligers tekort. Niet alleen leden, maar ook familie of vrienden zijn van harte welkom 
om zich voor dit gezellige evenement aan te melden. Musis Sacrum verdient er een aardig centje mee bij, 
dus heb je zin en tijd om mee te helpen, meld je dan aan bij Peter Goossens via 
voorzitter@musissacrumbakel.nl  
   

• Zwemuitje jeugd tot 18 jaar 
Na het succes van voorgaande jaren willen we ook dit jaar gaan zwemmen met de jeugd t/m 18 jaar bij 
Zwembad de Limburgse Peel in America. Na de zomervakantie krijgen alle jeugdleden een uitnodiging, maar 
noteer nu alvast vrijdag 20 september in je agenda en houd deze datum vrij. 
 

• Jubileumweekend 
De meesten zullen er nog niet zoveel van merken, maar achter de schermen wordt ontzettend hard gewerkt 
om ons 145-jarig jubileumweekend op 9 en 10 november tot een groot succes te maken. Teksten worden 
geschreven, muziek wordt uitgezocht, sponsoren worden benaderd, techniek, licht en geluid is geregeld etc.  
Na de zomervakantie zal gestart worden met de repetities en zullen de voorstellingen echt vorm gaan 
krijgen. Ook de kaartverkoop gaat dan van start. Als we de organisatie mogen geloven belooft het een 
geweldig spektakel te worden. Samen gaan we er iets moois van maken! 
Laat familie, vrienden en kennissen nu alvast weten dat dit weekend eraan staat te komen en nodig ze uit 
voor de theatervoorstelling Tante Drieka op zaterdag 9 november en de familievoorstelling Circus Jubila op 
zondag 10 november. 
 

• Statiegeldactie bij Jumbo 
Wellicht heb je het al gezien, maar op dit moment loopt er een statiegeldactie voor Musis Sacrum bij de 
Jumbo. Lever je je lege flessen in dan kun je de bon in de daarvoor bestemde brievenbus, rechts naast de 
automaat, doen. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan het Jubileumweekend van Musis Sacrum. 
Dus lever je je flessen in, denk dan even aan ons! 
 

• Kerstconcert bij Jan de Witkliniek vervalt 
Het kerstconcert op de Jan de Witkliniek, dat normaal gesproken verzorgd wordt door (een ensemble van) 
de harmonie komt dit jaar te vervallen. 4Fun, het jeugdorkest van de gemeente Gemert-Bakel, zal het 
kerstconcert daar dit jaar op dinsdagavond 17 december verzorgen. In 4Fun spelen ook enkele Bakelse 
muzikanten in opleiding mee. 
Publiek is op die avond uiteraard van harte welkom om te komen luisteren naar dit concert. 
  

• Zomervakantiegroet! 
Hij staat weer voor de deur… de zomervakantie!!! 
In juli zal er geen nieuwsbrief verschijnen. Komende week zullen de laatste repetities en trainingen 
plaatsvinden, waarna we op vrijdagavond 5 juli de vakantie feestelijk zullen beginnen tijdens het 
Zomeravondborrelconcert. 
Wij wensen iedereen een gezellige, zonnige zomervakantie toe. Rust lekker uit, doe leuke dingen, geniet 
samen met je gezin, familie en vrienden en dan zien we elkaar vanaf 12 augustus bij de start van de 
repetities weer terug! 
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Activiteiten komende tijd: 
 
30 juni  NBTA twirlwedstrijd Helmond   
 
1 juli  Laatste repetitie slagwerkgroep voor de vakantie   
4 juli  Laatste repetitie harmonie voor de vakantie 
5 juli  Zomeravondborrelconcert 
6 juli  Vakantie!!! 
 
12 aug  Slagwerkgroep 1e repetitie na vakantie  
15 aug  Harmonie 1e repetitie na vakantie  
16 aug  Inhalen KinderVakantieWeek 
19 aug  B.O.T.S. 1e repetitie na vakantie  
22 aug  Pieporkest 1e repetitie na vakantie 
24/25 aug  Tractor Pulling Bakel 
31 aug  Opening kermis 
3 sep  Kermisschieten 
16-29 sep  Donateursactie  
20 sep  Bindingsactiviteit jeugd -> zwemuitje 
28 sep  Harmonie Mini-concert Veteranendag Gemert 14.00 uur  
29 sep    NBTA twirlwedstrijd Helmond   


