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• Lintjesregen en 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. Wanneer dit het geval is zullen onze 
leden via de app en de mail op de hoogte worden gesteld. Houdt deze dus in de gaten! 
Op 27 april zullen harmonie, slagwerkgroep en twirl de festiviteiten op het plein openen tijdens het hijsen 
van de vlag. Nadere info hierover kun je terugvinden in de convocatie. 

 

• Voorjaarsconcert in Aarle-Rixtel 
De harmonie zal op zaterdagavond 11 mei haar medewerking verlenen aan het voorjaarsconcert van 
Harmonie De Goede Hoop uit Aarle-Rixtel. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om 20.00 uur in De Dreef in Aarle-Rixtel om te komen luisteren naar deze 
2 korpsen. Zij zullen beide een mooi muzikaal programma ten gehore brengen en uiteraard is er na afloop 
nog tijd om na te praten onder het genot van een drankje. De toegang is gratis. 

 

• Heb jij jouw stem al uitgebracht? ->Clubkascampagne Rabobank 
Van 4 april t/m 30 april wordt voor de derde keer de Rabobank Clubkas Campagne georganiseerd. 
Rabobank Peel Noord verdeelt € 125.000,= over verenigingen en stichtingen die klant zijn bij Rabobank. 
Ben je lid van Rabobank Peel Noord, dan heb je begin april een stembiljet ontvangen en kun je je stem 
uitbrengen op 5 verenigingen. Wij hopen natuurlijk ook dit jaar weer op jouw stem. En die van je 
familieleden, kennissen en vrienden! 

 

• Terugblik Solistenparade 
Op zondag 31 maart waren ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en heel veel andere belangstellenden 
afgekomen op de jaarlijkse Solistenparade. 
Ruim veertig optredens passeerden de revue. 
Het toegestroomde publiek kon genieten van een 
gevarieerd aanbod aan voordrachten van blazers, 
slagwerkers en twirlsters. Diverse deelnemers 
deden meer dan 1x mee aan de parade. Naast 
solo-optredens, veelal begeleid door pianist Rob 
van Heck, waren er ook verschillende duo’s en 
ensembles. Zo was er een optreden van de 
klarinetgroep, die bestaat uit 10 leden van het 
groot orkest. Maar het waren vooral kinderen die 
schitterden tijdens deze middag. 
Enkele heel jonge twirlsters showden hun 
themadansjes, waarmee zij binnenkort ook deel gaan nemen aan bondswedstrijden. Daarnaast waren er 
diverse blazers en slagwerkers die nog geen jaar bezig zijn op hun instrument.  
Musis Sacrum is trots op al deze deelnemers, want er is zichtbaar veel muzikaal- en danstalent in onze 
vereniging.  
Extra bijzonder waren de gastoptredens van Dedication en 4Fun, waarmee intensief samengewerkt wordt 
bij Musis Sacrum. Na afloop had de jury, bestaande uit Jan van den Eijnden voor de blazers, Frank Reloe voor 
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het slagwerk en Brenda van Rooij voor de twirlsters, de lastige taak om uit al deze talenten een aantal 
winnaars te bepalen. De uitslagen van deze dag zijn te vinden op de site van Musis Sacrum. Wij kijken 
tevreden terug op een erg mooie, talentrijke dag! 
 

• Jeugdactiviteit 
Alle jeugdleden van 6 t/m 16 jaar hebben enkele weken geleden een uitnodiging ontvangen voor de 
jaarlijkse jeugdactiviteit van Musis Sacrum. Deze vindt plaats op zaterdag 18 mei. Het programma houden 
we nog even geheim, maar het belooft een gezellige en actieve middag/avond te worden. Heb je je nog niet 
aangemeld, doe dat dan snel want hoe meer deelnemers, hoe leuker! 
Wij kunnen hierbij wel wat helpende handjes gebruiken van ouders. Dit kun je aangeven op het 
opgaveformulier. Daarnaast zijn we op zoek naar enkele muzikanten van de harmonie en slagwerkgroep die 
hun medewerking willen verlenen (van +/- 15.30 tot 18.00 uur). Voel je je geroepen? Laat dit dan even 
weten aan Judith, j.tielemans@kpnmail.nl 

 

• Oudijzeractie (ingezonden stuk door Pieter Nooijen) 
Op zaterdag 6 april was de oud ijzer actie van de harmonie. Mensen konden bellen als ze oud ijzer hadden. 
Ons pap en Jan Rooijakkers die in de organisatie zitten hebben de lijstjes met adressen langs elkaar gelegd. 
We hadden ingeschat dat we een keer of 4 op pad zouden moeten. Na de koffie zijn we rond de klok van 
9.00 uur vertrokken. Als eerst naar Hubo. Hier ging het al niet in 1 keer op onze aanhanger. De Wilbertdries 
had ook behoorlijk wat. We moesten nog zelfs tractor en wagen inspannen. We dachten rond het 
middaguur klaar te zijn. Het is uiteindelijk toch nog 15.30 uur geworden. Het aantal adressen is ongeveer 
hetzelfde als andere jaren. Op 3 plaatsen waren het wat grotere partijen. Opbrengst = 1,5 container.   
We kunnen voor de volgende jaren wel een paar handjes meer gebruiken. Je weet alleen van te voren niet 
hoeveel de mensen aan oud ijzer hebben.  
De traditionele erwtensoep en broodjes knak konden natuurlijk niet ontbreken. Met dank aan ons mam.  
 
Groetjes, Pieter Nooijen   
 

• Twirlnieuws 
Zondag 7 april namen de twirlsters van Musis Sacrum en 
Dedication deel aan een wedstrijd in Mijdrecht. Het ensemble 
D heeft voor het eerst opgetreden en behaalde direct de 1ste 
plaats!  
Er zijn veel goede resultaten en plaatsingspunten voor het NK 
behaald. Samen met Dedication heeft Musis Sacrum weer een 
leuke sportieve dag gehad! 
In de activiteitenkalender vind je nog meer wedstrijddata 
terug.  
 

• 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  
  

• Tractor Pulling 2019 
Het duurt nog even voor het zover is; Tractor Pulling Bakel op 24 en 25 augustus!  
Om te zorgen dat de drankpaviljoens ook dit jaar goed bemand zijn, doen wij nu toch al een beroep op onze 
leden. Musis Sacrum verdient hier 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  
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Activiteiten komende tijd: 
 
26 apr Lintjesregenserenade (o.v.b.) 
27 apr Koningsdag, opening 13.00 uur    
11 mei  Voorjaarsconcert harmonie in Aarle-Rixtel, aanvang 20.00 uur De Dreef   
12 mei NBTA twirlwedstrijd Lelystad 
18 mei  Jeugdactiviteit voor leden van 6 t/m 16 jaar   
25 mei NBTA NK twirlwedstrijd Hoofddorp 
20 juni  Repetitie en optreden i.s.m. de blazersklas 
24 juni  Repetitie en optreden i.s.m. de slagwerkklas 
30 juni NBTA twirlwedstrijd Helmond   
1 juli Laatste repetitie slagwerkgroep voor de vakantie   
4 juli Laatste repetitie harmonie voor de vakantie   
5 juli Zomeravondborrelconcert   


