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Musis Sacrum Bakel 
Harmonie - Slagwerkgroep - Twirl 

Opgericht 29 juni 1874 

Koninklijk onderscheiden in 1974 
 NIEUWSBRIEF – AUGUSTUS 2020 

 

Algemene ledenvergadering 

Tijdens de Algemene ledenvergadering van Musis Sacrum, die 

op 20 augustus 2020 plaats vond, werden enkele 

bestuursmutaties doorgevoerd. Als nieuwe bestuursleden 

werden Marit Tijdeman, Rowie Verbakel en Dominique Joosten 

door de aanwezige leden verkozen. Frank Joosten en Hélène 

van de Laar waren aftredend en werden herkozen. 

Judith Tielemans is na jarenlange inzet als bestuurslid 

Opleiding gestopt en werd bedankt voor het vele en geweldig 

verrichte werk voor Musis Sacrum. Gerard Beijers zal tijdelijk 

functioneren als waarnemend vice-voorzitter. 

 

Vrijwilliger van het jaar 

Als Vrijwilliger van het jaar 2019 werd Pieter van den Boom 

door de leden gekozen. Dit werd bekendgemaakt via de 

commissie van wijzen, Marit Tijdeman, André Thomassen en 

Mien Poels. Vooral zijn tomeloze inzet voor de vereniging gaf 

de doorslag voor zijn verkiezing! Omdat hij vanwege 

(werk)verblijf in het buitenland niet aanwezig kon zijn zullen de 

oorkonde en herinneringsbokaal t.z.t. aan hem worden 

uitgereikt.  

 

Jeugdactiviteit – kegelen (onder voorbehoud) 

Op vrijdagavond 18 september hebben alle jeugdleden van 6 

tot 18 jaar de mogelijkheid te gaan kegelen bij de Bosparel. We 

vertrekken om 17.30u met de fiets vanaf de Groene Long. Na 

het kegelen worden de jeugdleden getrakteerd op frietjes met 

een snack en wat te drinken. Rond de klok van 20.30u 

vertrekken we weer naar de Groene Long. De brief met meer 

informatie en een opgavestrook hebben de betreffende 

jeugdleden recent ontvangen. 

 

Activiteiten 

24 augustus 

BOTS 1e repetitie na 

vakantie 

27 augustus 

PO 1e repetitie na vakantie 

18 september 

Jeugdactiviteit – Kegelen 

 
 
 
 
 
 
 
Voor alle activiteiten, zie: 

www.musissacrumbakel.nl/

activiteitenkalender 
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Oudijzeractie 

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de oudijzeractie 

(i.v.m. corona) ook op 26 september geen doorgang vinden. U 

kunt voor het storten van oud ijzer (en andere metalen) het 

gehele jaar terecht op Hilakker 4a in Bakel, waar een container 

nabij de weg staat waar u het oude metaal in kwijt kunt. 

Twirl wedstrijden 

Met betrekking tot twirl hebben we goed nieuws: de NBTA 

organiseert een aantal pilot wedstrijden in september en 

oktober. De wedstrijden worden georganiseerd door de bond 

met aangepaste afspraken en richtlijnen. Twirlsters mogen zich 

maar voor één wedstrijddag inschrijven voor maximaal twee 

onderdelen. Een aantal twirldames hebben zich hiervoor 

aangemeld en zullen aantreden op 11 oktober aanstaande in 

Topsportcentrum Almere. In verband met corona is 

vanzelfsprekend alles onder voorbehoud.  

Start Blazersklas 
Nadat we de blazers- en slagwerkklas afgelopen maart 

vanwege het coronavirus hebben moeten annuleren is het dan 

binnenkort toch zover! In september gaan we weer van start. 

De Blazers- en Slagwerkklas is ontstaan uit een 

samenwerkingsverband tussen De Bakelaar, Kunstlokaal 

Gemert-Bakel onze harmonie. De lessen vinden plaats onder 

schooltijd en worden begeleid door Karen van den Broek 

(blazers) en John Klaus (slagwerk). Zij worden hierbij 

ondersteund door vrijwilligers van Musis Sacrum. Op vrijdag 11 

september vindt er een informatieles plaats waarin de 

leerlingen kennis kunnen maken met de diverse instrumenten 

en vrijdag 18 september is de eerste les. 

Geslaagden theorie examen 

Drie leerlingen van Musis Sacrum hebben net voor de vakantie 

theorie examen gedaan, met het volgende resultaat: 

Dianne Rooijackers, Theorie A, resultaat 8,5; 

Joris Keppels, Theorie A, resultaat 8,4; en 

Elke van Moorsel, Theorie B, resultaat 9,3. 

Allemaal van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie. 
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Deze nieuwsbrief is een publicatie 

van Musis Sacrum Bakel, 

uitgegeven door het 
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