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NIEUWSBRIEF – APRIL 2020
Coronavirus

Contact

Wat al verwacht werd maar nu officieel is gecommuniceerd
door de Oranjevereniging, is dat de Oranjefeesten en
Koningsdag in Bakel dit jaar helaas niet door gaan. Dit betekent
dus ook dat we geen serenade geven wanneer eventueel
lintjes uitgereikt gaan worden aan inwoners van Bakel.
Ook het zomeravondconcert, vooralsnog gepland op 3 juli, zal
naar alle waarschijnlijkheid dit jaar niet door kunnen gaan.
Zelfs wanneer door de overheid bepaald wordt dat voor deze
datum weer evenementen georganiseerd mogen worden, dan
is waarschijnlijk de periode om samen hiervoor te repeteren te
kort.

Activiteiten

Met betrekking tot de WK Twirl, waaraan 4 dames van
Dedication Musis Sacrum gaan deelnemen, is de nieuwe
planning bekend. Het WK Twirl zal volgend jaar plaatsvinden
van 11 t/m 15 augustus (2021).

19 april 2020
Twirlwedstrijd Roosendaal

Ondanks dat er op dit moment geen activiteiten plaatsvinden,
is het bestuur toch geregeld in gesprek. De reguliere
bestuursvergaderingen gaan weliswaar niet door, maar we
spreken elkaar regelmatig via Microsoft Teams (beeldbellen via
de computer/laptop) en via WhatsApp.

27 april 2020
Koningsdag

26 april 2020
Lintjesregen

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
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Ook veel lessen en trainingen gaan online door (bijvoorbeeld
met behulp van Skype). Natuurlijk is het anders dan een
gewone les waar je tegenover de docent of trainer staat, maar
over het algemeen gaat het best goed.
Omdat we nu al een aantal weken in de ban zijn van het
coronavirus en ook het einde nog niet in zicht is, willen we alle
leden van Musis Sacrum een hart onder de riem steken.

We hopen het beste voor jou en je familie. Hopelijk is
een ieder gezond en blijft dat zo of is er snel sprake van
herstel. Pas goed op jezelf en je naasten. We hopen jullie snel
weer te zien.
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