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Nummer: 0044               april 2018 

NIEUWSBRIEF     MUSIS SACRUM BAKEL 

 
 Serenade voor Bernard Nooijen 

Op Paaszondag 1 april  heeft Musis Sacrum samen met het gilde haar lid Bernard Nooijen verrast 
met een serenade.  Hij mocht tijdens de H. Mis van 9.30 uur de Pauselijke Onderscheiding ‘pro 
ecclesia et pontifice’ ontvangen. 
Ondanks de paasdrukte waren veel harmonieleden aanwezig om Bernard op muzikale wijze in het 
zonnetje te zetten; een waardige huldiging voor deze bijzondere man. Bernard, gefeliciteerd met 
deze verdiende onderscheiding! 
 

 Solistenparade 
8 April werd de jaarlijkse Solistenparade gehouden. Het is 
inmiddels traditie dat op deze dag de zon volop schijnt en 
heel Nederland de terrasjes opzoekt. Toch hadden ook veel 
mensen de moeite genomen om te komen kijken, luisteren 
en/of deel te nemen aan deze erg leuke onderlinge 
wedstrijd. Het publiek kon genieten van een kleine veertig 
dans- en muziekoptredens. Jong en iets ouder was ruim 
vertegenwoordigd! 
De jury schreef voor iedere deelnemer een mooi 
juryrapport en beloonde de allerbeste optredens met een beker of een Calimerocup-prijs. Wij 
feliciteren alle deelnemers met hun prestatie. Het was een erg gezellige middag! 
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 Uitwisselingsconcert in Afferden 
Het harmonieorkest onder leiding van Sef Pijpers toog op zaterdagavond 21 april met de bus naar 
Afferden (Gld). Samen met Muziekvereniging Eendracht uit Afferden gaven zij daar een erg mooi 
uitwisselingsconcert in het Kulturhus De Meent.  
Na afloop van het gevarieerde programma werd er nog even gezellig nagepraat met de collega 
muzikanten onder het genot van een drankje. Tegen 22.30u vertrok de bus weer terug richting 
Bakel. Het was een erg mooie avond die zeker voor herhaling vatbaar is. 
 

 Festiviteiten rond 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. Naast 
deze lintjesregen zal er ook een serenade gegeven worden voor een 50-jarig huwelijk. Zie voor 
meer info en aanvangstijden de convocatie. De repetitie van de harmonie komt op deze avond te 
vervallen. 
Op 27 april zullen harmonie, slagwerkgroep en twirl de festiviteiten op het plein openen tijdens het 
hijsen van de vlag. In de middag zal Infinity optreden in de tent en het Oranjecomité organiseert 
allerlei workshops voor de Bakelse jeugd. Ook Musis Sacrum zal enkele workshops verzorgen.  
 

 Twirl uitslagen/wedstrijden en andere nieuwtjes  
Op zaterdag 14 april 2018 namen leden van de Twirlgroep  onder leiding van instructrice Krystle 
Hollander deel aan NBTA wedstrijden in Vlijmen. Er werden mooie resultaten behaald. Er staan dit 
seizoen nog  2 wedstrijden op het programma; op 13 mei in Alphen aan de Rijn en op 24 juni in 
Helmond. 
Sinds kort zijn de oudste twirlgroep van Musis Sacrum en Twirlgroep Dedication uit Nuenen samen 
gaan trainen. Net als onze twirlgroep, staat ook Dedication onder leiding  van Krystle. Deze 
samenwerking biedt beide verenigingen voordelen. Zo zijn er meer wedstrijdmogelijkheden als 
groep en de dames kunnen veel van elkaar leren. 
 

 Rabobank Clubkas Campagne – herhaalde oproep! 
Van 5 t/m 30 april kunnen leden van Rabobank Peel-Noord via de Rabobank Clubkas Campagne 
stemmen hoe de door de Rabobank beschikbaar gestelde campagnepot van  
€ 100.000,= verdeeld gaat worden tussen de deelnemende verenigingen en stichtingen in de 
gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek. 
Het stemformulier is begin april per post thuisbezorgd. 
Vergeet niet je stem uit te brengen en ook familieleden, vrienden en kennissen mogen natuurlijk op 
Musis Sacrum stemmen! 
 

 Jeugdconcert !!!M.A.D.ness!!! 
Op zaterdagmiddag 2 juni zal de jeugd zichzelf presenteren tijdens een speciaal concert, genaamd: 

!!!M.A.D.ness!!! 
Deze naam staat voor het Music And Dance jeugdevenement van Musis Sacrum. Er zullen 
optredens zijn van Twirl en Infinity, B.O.T.S. en het Pieporkest. 
Wij hopen dat er veel publiek zal zijn tijdens het concert, wat rond 14.30u zal beginnen. 
Voor het Pieporkest zijn we nog op zoek naar een nieuwe stoere naam. Iedereen mag zijn idee 
hiervoor insturen via info@musissacrumbakel.nl  
Voor degene die de meest originele naam bedenkt is uiteraard een mooie prijs beschikbaar. De 
winnaar wordt op 2 juni tijdens het concert bekend gemaakt. 
Heb je je nog niet opgegeven voor deze dag, doe dit dan zo snel mogelijk! 
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 Zomeravondconcert 
Het traditionele pleinconcert aan het einde van het schooljaar komt dit jaar te vervallen. We willen 
er graag een nieuwe draai aan geven, wat betekent dat Twirl, Slagwerk en Harmonie zich zullen 
presenteren tijdens een gezellig Zomeravondconcert. Dit concert zal plaatsvinden op 
donderdagavond 5 juli; de laatste repetitie-avond van de harmonie voordat de zomervakantie 
begint.  

 

 Tractor Pulling 
In het weekend van 1 en 2 juni verleent Musis Sacrum haar hulp bij de Tractor Pulling in Bakel. 
Evenals andere jaren zullen wij de horecapunten bemannen om de dorstige bezoekers van een 
drankje te voorzien. Dit evenement levert de vereniging een mooi bedrag voor de kas op, vandaar 
dat wij hier graag ons steentje aan bijdragen. 
We hebben hiervoor behoorlijk wat vrijwilligers nodig. Iedereen die in de voorgaande jaren 
geholpen heeft wordt persoonlijk benaderd om mee te doen, maar heb je nog niet eerder 
meegedaan en wil je er wel graag bij zijn, dan kun je je opgeven bij Gary Karel via 
info@musissacrumbakel.nl 
Ook ouders van jeugdleden zijn hiervoor van harte uitgenodigd! 

 
 
Activiteiten komende tijd: 
 

26 april  Serenade 50-jarighuwelijk  
26 april   Lintjesregenserenade (onder voorbehoud) 
27 april   Serenade Koningsdag/workshops op het plein  
13 mei  Twirlwedstrijd Alphen aan de Rijn  
1-2 juni  Tractor Pulling Bakel  
2 juni  Jeugdconcert voor en door Infinity, Twirl, B.O.T.S. en Pieporkest  
24 juni  Twirlwedstrijd Helmond 
5 juli  Laatste repetitie + zomeravondconcert  
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