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2020 

Allereerst in deze nieuwsbrief, namens het bestuur voor alle leden, 

vrijwilligers en hun familie, de beste wensen voor het nieuwe jaar:  

dat het nieuwe jaar rijk mag zijn aan mooie dagen, veel liefde,  

voorspoed en natuurlijk veel dans en muziek.  

 

Oliebollenactie 2019 

Ook afgelopen jaar werden vanuit 2 oliebollenkramen op oudjaarsdag oliebollen 

verkocht. Musis Sacrum had een kraam op het kerkplein en een kraam op de 

parkeerplaats bij de Jumbo. Ondanks dat er meerdere aanbieders waren was de 

opbrengst toch maar liefst € 3.332,00 (opnieuw een recordomzet). Vrijwilligers 

die deze dag hebben geholpen: ontzettend bedankt! 

 

19 maart; ALV en Vrijwilliger van het jaar 

Dit jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats op donderdag 19 maart. Tijdens deze vergadering zijn Frank 

Joosten, Pieter Reijnders en Hélène van de Laar aftredend en herkiesbaar. Ook Judith Tielemans is aftredend maar 

zij is niet herkiesbaar (vacature bestuurslid opleiding/jeugd). Daarnaast hebben we nog steeds een vacature voor 

een bestuurslid twirl. Rowie Verbakel heeft deze functie tijdelijk weer opgepakt (op verzoek van het bestuur) maar 

ook hiervoor zoeken we een nieuw bestuurslid.  

Heb je interesse om mee te denken binnen het bestuur, meld je dan bij één van de bestuursleden. Tijdens de 

Algemene Ledenvergadering zal, zoals gebruikelijk, ook de Vrijwilliger van het jaar 2019 bekend gemaakt worden. 

Wie vind jij dat deze titel verdient en waarom? Geef hem of haar op via het formulier dat je onlangs ontvangen 

hebt.                

Carnavalsoptocht 

Maandag 24 februari neemt Musis Sacrum, zoals elk jaar, deel aan de carnavalsoptocht in Bakel. Op dit moment 

wordt nagedacht over de muziek en hoe we verkleed zullen gaan. De convocatie met nadere informatie volgt nog. 

Ook de jeugdleden kunnen mee doen als ze dat wensen. Hier krijgen zij nog bericht over. 

Blazersklas 

Op donderdag 12 maart start de blazers- en slagwerkklas voor de leerlingen van groep 6 van De Bakelaar. De lessen 

worden verzorgd door Karen van den Broek en John Klaus. De leerlingen kunnen in 10 lessen kennismaken met een 

blaas- of slagwerkinstrument. De lessen worden gegeven op donderdagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur. 

Tijdens dit project zijn er ook enkele optreedmomenten. Karen en John zoeken nog hulp tijdens de muzieklessen. 

Wil jij graag helpen en ben je beschikbaar op donderdagmiddag, meld je dan aan bij Judith (j.tielemans@kpnmail.nl).  
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Solistenparade 

Recent hebben alle leden een opgaveformulier voor de Solistenparade op zondag 5 april ontvangen.  We hopen 

deze dag veel deelnemers te mogen begroeten. De Solistenparade is een wedstrijd voor jong en oud, voor alle 

muzikanten en twirlers die lid zijn van onze vereniging. De optredens worden beoordeeld door een deskundige jury 

en het beste optreden wordt beloond met een prijs. 

Natuurlijk zijn deze dag ook bezoekers meer dan welkom om te kijken en genieten van hetgeen ons getoond wordt. 

Schrijf je in en noteer 5 april alvast in je agenda! 

Concertreis 2021 

Het duurt nog even, maar dit leuke nieuws willen we wel alvast met jullie delen. In 2021 gaan we namelijk op 

concertreis naar Duitsland; om precies te zijn naar Talheim waar onze vereniging 42 jaar geleden, in 1978, ook is 

geweest. Op dit moment zijn we druk met het bespreken van de laatste details. Binnenkort volgt communicatie over 

de datum, de kosten en de mogelijkheid hiervoor maandelijks te gaan sparen (indien gewenst). Zodra het volledige 

programma bekend is hoor je dat natuurlijk ook van ons. In de werkgroep zitten Hélène van de Laar, Franca van de 

Laar, Marion Jochem, Gerard Beijers, Kayl Bouwmans, Frank Joosten en Joska Verniers. Heb je vragen, spreek gerust 

een van de werkgroepleden aan.  

Deelname aan WK Twirl door Dedication Musis Sacrum 

Medio april van dit jaar vindt het WK Twirl plaats in Eindhoven. 

Maar liefst vier dames van twirlgroep Dedication Musis Sacrum 

hebben het zo ver geschopt hieraan deel te mogen nemen. Samen 

met nog circa 50 anderen vormen zij het nationaal pomponteam. 

Leden van het nationaal pomponteam zijn geselecteerd op 

meerdere auditiedagen. Ruim tweehonderd twirlers uit het hele 

land reisden hiervoor afgelopen zomer naar Utrecht. Slechts zestig 

personen werden geselecteerd, waaronder dus de dames. Het 

team heeft zich de afgelopen maanden al goed voorbereid en 

heeft al veel getraind voor de komende wereldkampioenschappen. 

Ook heeft het team deelgenomen aan de Nederlandse 

kampioenschappen 12 januari jl. Het enthousiasme spatte er 

vanaf. Ook het publiek was razend enthousiast. 

De routine moet nu nog WK-proof gemaakt worden. Het team 

gaat hier met heel veel plezier hard aan werken de komende weken.  

Wil je de dames live zien optreden dan kun je kaarten kopen voor het WK (van 8 t/m 12 april 2020 in Eindhoven). De 

ticketverkoop start 1 februari via www.wctwirl2020.com 

 

Activiteiten komende tijd 

24 februari  - Carnavalsoptocht Bakel 

7 maart  - Harmonie Concert Hamont (België) 

13/14 maart - NL Doet 

15 maart - Jeugdmuziekdag Elsendorp 

15 maart - Twirlwedstrijd in Maarssen 

19 maart - ALV & Vrijwilliger van het jaar 

http://www.wctwirl2020.com/

