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Contact 

 

 

 

 

Activiteiten 
(onder voorbehoud) 
 

28 juni 

Twirlwedstrijd Helmond 

 

3 juli 

Zomeravondborrelconcert 

 

21 augustus 

Inhalen Kindervakantieweek 

 
29 en 30 augustus 

Tractor Pulling Bakel 

 

 
Voor alle activiteiten (o.v.), zie: 

www.musissacrumbakel.nl/ 

activiteitenkalender 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Musis Sacrum Bakel 
Harmonie - Slagwerkgroep - Twirl 

Opgericht 29 juni 1874 

Koninklijk onderscheiden in 1974 
 NIEUWSBRIEF – MEI 2020 

 

Lintjesregen 

Vrijdag 27 april 2020 zijn in Bakel Will Lambregts en Nellie 

Verhoeven Koninklijk onderscheiden. Vanwege de huidige 

omstandigheden in verband met de coronacrisis, kon Musis 

Sacrum helaas niet de gebruikelijke Lintjesregenserenade 

brengen. De voorzitter van Musis Sacrum heeft samen met de 

voorzitters van het Sint Willibrordusgilde en de 

Oranjevereniging Bakel namens hun verenigingen gezamenlijk 

felicitaties overgebracht aan de gedecoreerden, uiteraard 

vergezeld van een attentie. Beide dames waren aangenaam 

verrast door deze geste en spraken hun dankbare waardering 

uit voor dit persoonlijke bezoek. Te zijner tijd zullen Will en 

Nellie alsnog de serenade ontvangen van Musis Sacrum. 

Dodenherdenking 

4 mei in de ochtend heeft ter gedenking van alle 

oorlogsslachtoffers een sobere kranslegging plaatsgevonden 

bij het oorlogsmonument in Bakel, waarbij onder andere ook 

burgemeester Van Veen van de gemeente Gemert-Bakel 

aanwezig was. Karin Raijmakers heeft tijdens deze herdenking 

de Last Post gespeeld. Ook heeft zij in de middag gespeeld 

tijdens een herdenking in Gemert.
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Trainingen, repetities en muzieklessen 

Met betrekking tot de trainingen van twirl wordt op dit 

moment gezocht naar een geschikte buitenlocatie voor het 

hervatten van de trainingen. Zodra een locatie is gevonden en 

we goedkeuring hebben van de gemeente, informeren we 

jullie natuurlijk. Deelname door de leden is vanzelfsprekend op 

basis van vrijwilligheid.  

Met betrekking tot de 1 op 1 muzieklessen kunnen we melden 

dat deze per 25 mei hervat worden in de Musis Sacrum Hal 

voor de lessen van John, Karen, Alex, Lieke en Katrien. Jullie 

worden hierover persoonlijk geïnformeerd door de docent. 

Mogelijk kunnen dagen en tijden afwijkend zijn van de normale 

lestijden (aangezien er maar 1 docent en 1 leerling op 

hetzelfde moment in de hal aanwezig mag zijn). Om dit 

mogelijk te maken hebben we een aantal aanpassingen 

moeten doorvoeren. Zo hangt er nu bijvoorbeeld een 

desinfectiepomp in de hal en is de nooduitgang tijdelijk de 

normale uitgang. Het toilet kan tijdelijk niet gebruikt worden, 

dus was je handen voor de les en nadien thuis en ga thuis nog 

even naar het toilet voor je naar de hal komt. Deze wijzigingen 

staan ook in het protocol dat is opgesteld (het protocol is 

opgenomen op de volgende pagina). Houd je hieraan!  

 

Repetities van harmonie, slagwerk, Pieporkest en B.O.T.S. 

mogen niet hervat worden voor 1 juni. Het beleid na 1 juni 

wordt versoepeld maar vraagt ook aanpassingen van ons. We 

zijn hier nu druk mee bezig en houden jullie vanzelfsprekend 

op de hoogte.  

Sef Pijpers op YouTube 

Afgelopen maart is Sef begonnen met het maken van filmpjes op 

YouTube. Leuk om te beluisteren of om mee te spelen. Wanneer je 

wil meespelen kun je bij Hélène van de Laar aangeven welk 

muziekstuk je graag ontvangt. Snel kijken en luisteren op YouTube 

dus (Sef kun je vinden onder zijn eigen naam). 

Verzoek van de ledenadministratie 

Vergeet s.v.p. niet om bij wijziging van je adres-, telefoon- en 

emailadresgegevens en/of andere persoonsgegevens dit tijdig door 

te geven naar de ledenadministratie. 

 

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 20 mei 2020 
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HYGIENE PROTOCOL MUSIS SACRUM HAL 
______________________________________________________________________________________ 

− De RIVM-richtlijnen zijn leidend in de Musis Sacrum Hal 

− Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt:  

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

verhoging (tot 38 C°) 

− Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts (vanaf 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft 

− De muzikant / twirler / danser / leerling komt alleen binnen  

− Ga niet naar binnen vóór de afgesproken tijd 

− De muzikant / twirler / danser / leerling gaat na de les via de 

nooduitgang naar buiten 

− Ouders / Verzorgers blijven buiten 

− Desinfecteer je handen in het voorportaal voordat je naar 

binnen gaat 

− Houd 1,5 meter afstand, muzikanten houden 3 tot 4 meter 

afstand 

− Schud geen handen 

− Was je  handen vaak en goed 

− Hoest in je elleboog 

− Gebruik eigen standaard en handdoek om vocht uit het 

instrument op te vangen 

− Ga thuis naar het toilet, deze is nu niet in gebruik 

− Volg altijd de aanwijzingen van de docent, instructeur of 

bestuurslid 

 

 

 


