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Activiteiten 
 

19 april 2020 

Twirlwedstrijd Roosendaal 

 

26 april 2020 

Lintjesregen 

 

27 april 2020 

Koningsdag 

 

4 mei 2020 

Dodenherdenking 

 

8 en 9 mei 2020 

Musis Sacrum Slaapfestijn 

 

9 mei 2020 

NK Showtwirl Almere 

 

17 mei 2020 

Concert Bospark Bakel 

 

 

Voor alle activiteiten, zie: 

www.musissacrumbakel.nl/ 

activiteitenkalender 

 
 

 

 

 

 

 

Musis Sacrum Bakel 
Harmonie - Slagwerkgroep - Twirl 

Opgericht 29 juni 1874 

Koninklijk onderscheiden in 1974 
 NIEUWSBRIEF – MAART 2020 

 

Coronavirus 

Helaas zijn door het coronavirus een groot aantal activiteiten 

geannuleerd of verplaatst. Ook het bestuur van Musis Sacrum 

heeft hierin besluiten moeten nemen, zoals bijvoorbeeld het 

uitstellen van NLdoet en de Algemene Ledenvergadering en 

het annuleren van de Solistenparade, het Musis Sacrum 

Slaapfestijn en het concert op Bospark Bakel.  

Door het aanscherpen van de maatregelen door het RIVM en 

het niet mogen organiseren van evenementen tot 1 juni, heeft 

het bestuur besloten dat we ook de reguliere repetities en 

trainingen in principe niet hervatten tot 1 juni. Indien blijkt dat 

deze wel eerder hervat mogen worden, dan geven we daar 

natuurlijk gehoor aan. We betreuren dat we deze maatregelen 

hebben moeten nemen, maar we begrijpen ook de noodzaak 

ervan.  

In de activiteitenkalender op de website zijn de wijzigingen 

doorgevoerd. Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte 

over het vervolg. Heb je vragen, stel deze dan via het 

Verenigingsbureau (info@musissacrumbakel.nl).  

Omdat ook lessen zijn uitgevallen is besloten dat we de 

lesgelden financieel gaan compenseren. We doen dit met 

terugwerkende kracht zodra deze crisis voorbij is. Waar het 

kan worden reguliere lessen vervangen door online lessen. 

In de Algemene Ledenvergadering, die oorspronkelijk gepland 

stond op 19 maart, zou gestemd moeten worden over 

aftredende en (deels) herkiesbare bestuursleden en nieuwe 

bestuursleden. Omdat ook de Algemene Ledenvergadering is 

uitgesteld, zal het bestuur in haar huidige samenstelling de 

taken blijven uitvoeren tot en met de nog vast te stellen 

nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering. 

Ook de oudijzeractie zal niet doorgaan op 4 april aanstaande. 

Hiervoor hebben we wel al een nieuwe datum gepland, 

namelijk zaterdag 26 september 2020. 
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 En helaas gaan ook het NK Showtwirl in Almere en het  

WK Twirl in Eindhoven niet door. Aan het WK Twirl zouden 4 

dames van Dedication Musis Sacrum deelnemen. Het is nog 

niet bekend of en wanneer het WK Twirl opnieuw gepland 

wordt.  

Ook een lichtpuntje in deze onzekere tijd: omdat de hal niet 

gebruikt wordt, komen ook de poetsbeurten te vervallen. In 

principe tot 1 juni, tenzij de repetities en trainingen eerder 

hervat mogen worden.  

 

 

 

Algemene gegevens 

Inschrijvingsnummer KvK 

40235617 

Bankrekeningnummer 

NL13 RABO 0104 1014 82 

 

 

 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een publicatie 

van Musis Sacrum Bakel, 

uitgegeven door het 

Verenigingsbureau van Musis 

Sacrum op 27 maart 2020 

 

 

 

Concert Hamont 

Op zaterdag 7 maart 2020 ging het harmonieorkest van Musis 

Sacrum Bakel voor een uitwisselingsconcert met de Koninklijke 

Harmonie St. Cecilia naar Hamont. Het werd een gezellig reisje 

met een hartelijk welkom in België dat resulteerde in een mooi 

en boeiend concert door beide orkesten. De muziekkeuze was 

inhoudelijk goed op elkaar afgestemd en de uitvoering was erg 

onderhoudend. De imponerende 5-persoons slagwerksectie 

voegde muzikaal veel toe aan de gespeelde stukken van Musis 

Sacrum. Ook mochten de dirigenten en het aandachtige 

publiek genieten van een hele reeks solisten binnen beide 

orkesten die aan de uitvoering een extra dimensie  gaven. 

Al met al een muzikale avond die zeker herhaling verdient! 


