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Musis Sacrum Bakel 
Harmonie - Slagwerkgroep - Twirl 

Opgericht 29 juni 1874 

Koninklijk onderscheiden in 1974 
 NIEUWSBRIEF – JUNI 2020 

 

Muzieklessen en trainingen twirl weer gestart 

De 1 op 1 muzieklessen zijn, met inachtneming van de 

voorgeschreven maatregelen (zoals bijvoorbeeld voldoende 

afstand creëren tussen docent en leerling), weer gestart.  

Ook de slagwerkers en B.O.T.S. repeteren weer.  

En ook de trainingen voor twirl zijn inmiddels buiten hervat. 

Hiervoor hebben voetbalvereniging Bavos en de hockeyclub 

locaties beschikbaar gesteld. Wij zijn beide verenigingen 

hiervoor erg dankbaar!  

Algemene ledenvergadering 

Omdat in maart de jaarvergadering niet door kon gaan willen 

we hiermee in het nieuwe muzikale jaar starten. Vooralsnog 

willen we deze jaarvergadering plannen op donderdag  

20 augustus. Noteer deze datum alvast in je agenda.  

We starten om 21.00 uur zodat ook eerst een uurtje 

gerepeteerd kan worden. 

Wandelen 

Omdat de harmonie nog niet repeteert, hebben ze een 

alternatief bedacht. Ze gaan samen wandelen op de 

donderdagavond. Wil je mee? Dat kan. Ze vertrekken om  

19.00 uur bij de Musis Sacrum Hal. Kom gerust.  

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.  

Blazersklas 

Nog meer goed nieuws: in september zal op de Bakelaar de 

blazersklas weer starten (waarschijnlijk op de vrijdag). Er wordt 

dan gestart met de huidige groep 6 (dan groep 7). Op een later 

moment volgt hierover meer informatie.  

 

Activiteiten 

17 augustus  

SL 1e repetitie na vakantie 

20 augustus 

HA 1e repetitie na vakantie 

20 augustus 

Algemene Ledenvergadering 

31 augustus 

BOTS 1e repetitie na 

vakantie 

3 september 

PO 1e repetitie na vakantie 

5 september 

Opening Kermis 
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Vrijdag 3 juli – gezellig samenzijn  

Met een aantal leden van de harmonie hebben we  op 
donderdag 11 juni genoten van het samenzijn. Even 
bijkletsen. Enthousiast werd dan ook aangekondigd om 
dit als afsluiting van het jaar  te herhalen. Daarom willen 
we jullie, harmonie, slagwerkgroep en twirl, uitnodigen 
voor een vrijblijvende zomeravondborrel op 3 juli vanaf 
20.00 uur bij ’t Viltje. 
Wie wil kan met zijn of haar wederhelft komen.   
Laat wel even weten of je komt (s.v.p. uiterlijk 26 juni 
doorgeven aan Hélène) zodat we rekening kunnen 
houden met de 1,5 meter regeling. 
  

Bestuur Harmonie Musis Sacrum Bakel 

Vakantie 

We wensen jullie allemaal een fijne, zonnige vakantie. De  

volgende nieuwsbrief verschijnt in augustus.  

 

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 22 juni 2020 

 

 

 


