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Musis Sacrum Bakel 
Harmonie - Slagwerkgroep - Twirl 

Opgericht 29 juni 1874 

Koninklijk onderscheiden in 1974 
 

Activiteiten 

 

Voor alle activiteiten, zie: 

www.musissacrumbakel.nl/

activiteitenkalender 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF – DECEMBER 2020 

 

Jumbo Sparen met elkaar 

 
 

De Jumbo actie ‘Sparen met elkaar’ is afgelopen. Allemaal 

samen hebben we voor Musis Sacrum 4.588 punten gespaard. 

Super! Zaterdag 9 januari zal de waardecheque aan onze 

voorzitter overhandigd worden. Marijn Jonkers staat namens 

onze vereniging op de spandoeken, speciaal voor deze actie 

gemaakt, en heeft een spandoek gewonnen (ze zijn verloot 

onder de geïnteresseerden).  

  

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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Afscheid Jantine 

Alweer een tijdje geleden heeft Jantine Vereijken aangegeven 

eind dit jaar te willen stoppen met het trainen van de 

allerjongsten bij onze vereniging, nl. de Peuterdans. Jantine 

heeft dit ontzettend lang gedaan voor Musis Sacrum en we 

willen daar natuurlijk even bij stil staan: Jantine, ontzettend 

bedankt voor de jarenlange inzet voor onze vereniging. Naast 

dit ‘dankwoordje’ zal er vanzelfsprekend ook een kleine 

attentie bij Jantine bezorgd worden.   

Op dit moment wordt door een aantal bestuursleden 

onderzocht of we een vervolg kunnen geven aan de 

Peuterdans in het nieuwe jaar. Meer details hierover kunnen 

we op dit moment  helaas nog niet delen. 

 

Feestdagen 

 
 

Voor iedereen was 2020 een vreemd en vaak ook een zwaar 

jaar. Verplicht afstand houden van mensen, terwijl je eigenlijk 

dringend behoefte hebt aan een knuffel. Op een andere 

manier lessen volgen en, indien mogelijk, thuis werken. 

Iedereen heeft wel een familielid, vriend of buur die te maken 

kreeg met Covid-19. Onze woordenschat werd ongevraagd 

verrijkt met woorden als ‘anderhalvemetersamenleving’, 

‘blokjesverjaardag’ en ‘mondkapjesplicht’. Vrijwel alle 

activiteiten van Musis Sacrum hebben we afgelopen jaar 

moeten annuleren, soms kon er niet gerepeteerd worden, 

soms moest er aangepast gerepeteerd worden.  
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 Ondanks dit alles willen we jullie fijne feestdagen wensen.  

Op naar het volgende, ongetwijfeld, betere jaar.  

Pas op jezelf en pas op elkaar!  

Bestuur Musis Sacrum 

 

Oog voor elkaar 

Nederland, Nederlanders 

Let een beetje op elkaar 

 

Houd afstand maar 

ook oog voor elkaar 

 

Kijk een beetje om 

Kijk een beetje uit 

Kijk een beetje naar elkaar om 

Kijk een beetje naar elkaar uit 

 

Houd afstand 

En daardoor juist  

oog voor elkaar 

Merel Morre 


