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Algemene gegevens 

Inschrijvingsnummer KvK 

40235617 

Bankrekeningnummer 

NL13 RABO 0104 1014 82 

 

 

 

 

Musis Sacrum Bakel 
Harmonie - Slagwerkgroep - Twirl 

Opgericht 29 juni 1874 

Koninklijk onderscheiden in 1974 
 

Activiteiten 
 

3 oktober 

Twirl wedstrijd Helmond 

 

31 oktober 

Jubilarissenconcert 

 

14 november 

Intocht Sinterklaas 

 

Voor alle activiteiten, zie: 

www.musissacrumbakel.nl/

activiteitenkalender 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF – SEPTEMBER 2021 

 

Rabo ClubSupport 2021 

Ben je lid van Rabobank Helmond Peel Noord, dan kun je 

Musis Sacrum steunen door op ons te stemmen tijdens Rabo 

Clubsupport. Als lid van de bank bepaal jij namelijk welke club 

een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is 

geld waard. Stemmen kan van 5 tot en met 24 oktober 

aanstaande door in te loggen in de Rabobank app of op de 

website van de Rabobank (via ‘Service’ en vervolgens 

‘Lidmaatschap’ kun je klikken op ‘Rabo ClubSupport’). 

 

 

Kermiswandeling en kermiskoning 

Het is een traditie in Bakel om de jaarlijkse kermis muzikaal te 

laten beginnen. Daarom werd in overleg tussen het St. 

Willibrordusgilde en Musis Sacrum besloten om in deze tijd 

van Coronaperikelen een alternatief te zoeken. Beide 

verenigingen hebben op kermiszaterdag gezamenlijk een 

muzikale rondgang langs het kermisterrein en de Wilberts-

dries gemaakt en eindigden bij “Mooi Weer’ waar de Bakelse 

Bakelnaar 2020 bekendgemaakt werd. Ook het traditionele 

kermiskoningschieten van het Bakelse St. Willibrordusgilde 

ging dit jaar weer door. Onder een stralende zon werd er 

geschoten en, toen de haan eraf was, de kermiskoning van 

2021 gevierd en begoten. Een verzameling muzikanten van 

Musis Sacrum was, even traditioneel, met veel plezier present 

om deze middag op te luisteren. 
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Colofon 

Deze nieuwsbrief is een publicatie 

van Musis Sacrum Bakel, 

uitgegeven door het 

Verenigingsbureau van Musis 

Sacrum op 23 september 2021 

 

 

 

Vrijwilliger van het jaar 2019 

Na afloop van de harmonierepetitie op 2 september 2021 was 

er – eindelijk – de mogelijkheid om aan de Vrijwilliger van het 

jaar 2019 de oorkonde plus glasbokaal, uit te reiken. 

Deze blijk van waardering door zijn medeleden van Musis 

Sacrum Bakel viel te beurt aan Pieter van den Boom, voor al 

zijn inzet binnen de vereniging.  

 

 

Algemene Ledenvergadering 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Musis Sacrum 

Bakel op 9 september 2021 werden Kayl Bouwmans en Pieter 

Reijnders herkozen als bestuurslid. De aanwezige leden 

verkozen Gerard Beijers als nieuw bestuurslid. Er is geen 

vrijwilliger van het jaar gekozen omdat er in 2020 vanwege de 

Covid-19 pandemie vrijwel geen activiteiten zijn geweest.  

 

Betje en Guido 

In augustus van dit jaar waren Guido en Betje Verachtert 50 

jaar getrouwd. Zij werden tijdens de eerste repetitie van de 

harmonie, op donderdag 2 september, op een bloemetje 

getrakteerd door onze voorzitter. Guido nodigde op zijn beurt 

alle aanwezige harmonieleden uit om samen na afloop van de 

repetitie een drankje en een hapje te doen in De Kolk bij Mies 

en Marisca. Van harte gefeliciteerd namens Musis Sacrum. 
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Roland de Kroonfonds 

Na zijn overlijden op 21 januari 2020 is de nalatenschap van 

Roland de Kroon opgenomen in een fonds dat de naam Roland 

de Kroonfonds draagt. Doel van deze stichting en wens van 

Roland is, om jonge mensen in de leeftijd tussen 4 en 30 jaar, 

die daarvoor geen of te weinig financiële middelen hebben om 

dit te kunnen betalen, te ondersteunen op het gebied van 

cultuur of sport. Het Stichtingsbestuur heeft binnenkort een 

gesprek met Peter Goossens en Pieter Reijnders over wat deze 

stichting eventueel voor Musis Sacrum kan gaan betekenen. 

Wellicht kan er een mooie samenwerking tussen de stichting 

en Musis Sacrum ontstaan om muzikale projecten of 

ontwikkelingen op financiële wijze te ondersteunen. 

 
 

 

Vacature 

Omdat Karen van den Broek heeft aangegeven te willen 

stoppen als dirigente/docente van het Pieporkest, zijn wij 

dringend op zoek naar een waardig vervang(st)er. Draag jij 

jouw liefde voor muziek graag over op anderen? En wil je de 

kinderen van het Pieporkest leiden naar een hoger muzikaal 

niveau? Neem dan contact op met Marit Tijdeman. Zij kan je 

eventuele vragen met betrekking tot deze functie 

beantwoorden.  

 

 

 

 

 

 

 


