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Musis Sacrum Bakel 
Harmonie - Slagwerkgroep - Twirl 

Opgericht 29 juni 1874 

Koninklijk onderscheiden in 1974 
 NIEUWSBRIEF – SEPTEMBER 2020 

 

Blazers- en slagwerkklas 

Op 18 september mochten de leerlingen van groep 7 van de 

Bakelaar eindelijk van start met de blazers- en slagwerkklas. Zij 

hebben hier lang op moeten wachten want vanwege het 

coronavirus was dit project een half jaar uitgesteld. Maar nu 

kunnen ze dan toch echt beginnen! Vol enthousiasme werden 

de instrumenten in elkaar gezet en uitgeprobeerd. Tot aan de 

kerstvakantie zullen zij iedere vrijdag les krijgen op het 

instrument van hun keuze.  

 

 

Corona repetities! 

Nadat de repetities een hele tijd stil hebben gelegen, mochten 

we na de zomervakantie eindelijk weer beginnen. Uiteraard 

houden wij ons aan de regels: afstand tussen de stoelen, 1,5 

meter maar ook 2 meter. Deuren en ramen open, afzuiging op 

100% buitenlucht, handen desinfecteren bij binnenkomst, 

spullen bij je stoel, niet te lang blijven hangen maar via de 

nooddeur naar buiten. Ik vond het spannend, zullen er veel 

muzikanten komen? Gelukkig kwamen er de eerste repetitie 

genoeg muzikanten om samen een nummerke te spelen. En 

wat was het fijn om weer samen te zijn. 

  

 

 

Activiteiten 

(onder voorbehoud) 

 

11 oktober 

Twirl wedstrijden Almere 

18 oktober 

Najaarsconcert 

15 november 

Intocht St. Nicolaas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor alle activiteiten, zie: 

www.musissacrumbakel.nl/

activiteitenkalender 

 

 

 

https://www.musissacrumbakel.nl
mailto:info@musissacrumbakel.nl
https://www.facebook.com/musissacrumbakel
http://www.musissacrumbakel.nl/activiteitenkalender
http://www.musissacrumbakel.nl/activiteitenkalender
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  Nu zijn we alweer een paar weken verder en het begint te 

wennen. Alleen is het erg koud met al die open deuren. De 

afzuiging, verversen van lucht is in onze hal zo goed dat , nu 

het kouder wordt, we de deuren en ramen wel dicht kunnen 

houden. De harmonie is aan het repeteren voor het najaar 

concert op zondagmiddag 18 oktober. Ook dat is nu een 

uitdaging. Wel publiek, geen publiek?  In onze eigen hal of toch 

de Beek? En terwijl ik dit schrijf komen er weer berichten 

binnen met nieuwe regels. Het virus is zich weer aan het 

verspreiden en natuurlijk moeten we als Harmonie hier 

rekening mee houden en de gezondheid van onze muzikanten 

gaat altijd voor! Wat dat voor ons gaat inhouden is nog niet 

bekend, maar houd de mail en de app in de gaten. We houden 

jullie op de hoogte. 

Groetjes Hélène 

Kegelen met de jeugdleden 

Wat een geslaagd uitje hebben wij gehad met de jeugdleden 

van onze vereniging. Vrijdag 18 september stond een mooi 

clubje jeugdleden klaar om met Judith en Marit mee te gaan 

naar de Bosparel. Een keer iets anders dan zwemmen; wij gaan 

kegelen! Mooi om te zien hoe de groepjes geformeerd werden 

en hoe iedereen elkaar hielp om er samen een leuke avond van 

te maken. De avond hebben we afgesloten met friet en een 

snack om vervolgens rond de klok van acht uur weer terug naar 

huis te gaan. Dankjewel voor de fijne en gezellige avond!  

 

  

Start Blazersklas 
 

Geslaagden theorie examen 

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 26 september 2020 
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Jumbo Sparen met elkaar 

Van 30 september t/m 17 november 2020 loopt de ‘Sparen 

met elkaar’ actie van Jumbo. Bij elke 10 euro aan 

boodschappen ontvang je een spaarpunt. Vervolgens kun je 

zelf bepalen welke vereniging/organisatie je de punten gunt. 

Ook Musis Sacrum doet hieraan mee. Wij vragen iedereen die 

onze vereniging wil steunen om zoveel mogelijk punten te 

verzamelen om onze spaardoelen te halen. 

Rabo ClubSupport 2020 

Ben je lid van de Rabobank, dan kun je Musis Sacrum ook 

steunen door op ons te stemmen tijdens Rabo Clubsupport 

(voorheen de Rabo Clubkas Campagne). Als lid bepaal jij 

namelijk welke club een financiële ondersteuning ontvangt. 

Kortom: jouw stem is geld waard. Stemmen kan van  

5 tot 25 oktober aanstaande door in te loggen in de Rabobank 

app of op de website van de Rabobank (via ‘Zelf regelen’ en 

vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo 

ClubSupport). 

 

Voor iedereen die voor ons spaart tijdens de actie Jumbo 

Sparen met elkaar óf op ons stemt tijdens Rabo ClubSupport: 

DANKJEWEL!  

 

 

 


