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Harmonie - Slagwerkgroep - Twirl 

Opgericht 29 juni 1874 

Koninklijk onderscheiden in 1974 
 

Activiteiten 

 

Voor alle activiteiten, zie: 

www.musissacrumbakel.nl/

activiteitenkalender 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF – OKTOBER 2020 

 

Twirlwedstrijd Almere 

In mooie nieuwe trainingspakken gingen een aantal 

twirldames zondag 11 oktober jl. richting Almere. Eindelijk 

mochten ze weer stralen op de vloer. Het was allemaal weer 

even wennen en alles was net even anders dan anders, maar 

wat hebben ze het weer goed gedaan!  

- Veronique 1-baton junior intermediate 70,6 
- Tessa 1-baton senior intermediate 72,4 
- Rowie 1-baton adult introductie 73 en geplaatst 

in de intermediate  
- Tamara 1-baton adult intermediate 75,1 

plaatsing  
- Imke dancetwirl jeugd introductie 60,1 en 

plaatsing novice 
- Kaylee dancetwirl jeugd novice 62,8 
- Veronique dancetwirl junior beginner 70,6 

plaatsing 
- Tessa dancetwirl senior intermediate 69,4 
- Tamara dancetwirl adult intermediate 74,3 

 
We danken NBTA voor het mogelijk maken van deze 
geweldige coronaproof wedstrijddag!  
Dames van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten.  

Corona! 

Helaas hebben we nog steeds te maken met aanpassingen en 

aangescherpte maatregelen met betrekking tot corona. Jullie 

ondervinden dit onder andere met aanpassingen tijdens de 

repetities en trainingen. Het bestuur vergadert online, luistert 

aandachtig naar de persconferenties en is daarna druk met het 

uitzoeken welke regels op ons van toepassing zijn. Ook hebben 

jullie 16 oktober jl. een mail ontvangen van het 

Verenigingsbureau met daarin aanvullingen op de al eerder 

vastgestelde maatregelen (zoals bijvoorbeeld het dragen van 

een mondkapje in de Musis Sacrumhal).  
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Lees de mail en de bijlagen aandachtig. Uiteraard dient 

iedereen strikt de richtlijnen van het RIVM (en de KNMO) te 

blijven volgen. 

Jumbo Sparen met elkaar en Rabo Clubsupport 

Zoals je in de nieuwsbrief van september hebt kunnen lezen, 

lopen er nu 2 acties waar Musis Sacrum bij betrokken is. 

Namelijk de Jumbo Sparen met elkaar (loopt nog t/m 17 

november 2020) en de Rabo ClubSupport 2020 (loopt nog tot 

aanstaande zondag). Dus wanneer je boodschappen doet bij de 

Jumbo, denk aan Musis Sacrum. En ben je lid van de Rabobank 

in deze regio en heb je je stem nog niet uitgebracht, het kan 

nog enkele dagen. 

Voor iedereen die voor ons spaart tijdens de actie Jumbo 

Sparen met elkaar óf op ons stemt tijdens Rabo ClubSupport: 

DANKJEWEL!  

 


