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Colofon 

Deze nieuwsbrief is een publicatie 

van Musis Sacrum Bakel, 

uitgegeven door het 

Verenigingsbureau van Musis 

Sacrum op 31 mei 2021 

 

 

 

 

Musis Sacrum Bakel 
Harmonie - Slagwerkgroep - Twirl 

Opgericht 29 juni 1874 

Koninklijk onderscheiden in 1974 
 

Activiteiten 

 

Voor alle activiteiten, zie: 

www.musissacrumbakel.nl/

activiteitenkalender 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF – MEI 2021 

 

We mogen weer 

Het bericht van KNMO was nog niet binnen of Sef riep meteen 

‘We mogen weer!!’. Wat heerlijk om dat te horen. Er was nog 

wat onduidelijkheid over het precieze aantal wat samen 

mocht komen. Zitten we in een openbare ruimte of is het 

besloten, wat is verstandig en wat niet. We hebben besloten 

om maar verstandig te beginnen en zo verder uit te breiden. 

Vele van ons zijn gevaccineerd maar we houden ons nog aan 

de regels. 1,5 meter afstand, mondkapje op bij binnenkomst 

en handen desinfecteren. Dus starten we weer in 2 groepen. 

Deze keer mogen de houtblazers apart van de koperblazers 

komen. Alleen al dat we elkaar weer live zien en kunnen bij 

buurten (op 1,5 meter) is al een fijn gevoel. Het begint te 

komen het “normale leven”. Maar of we het een uur 

volhouden is nog maar de vraag, er zit toch wel wat stof in 

mijn instrument.  

Hélène 

 

NL-Doet actie 2021 

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei vond de jaarlijkse 

vrijwilligers klusactie NL-Doet plaats, georganiseerd door het 

Oranje Fonds. Musis Sacrum had hiervoor ook een klus 

aangemeld om samen met een aantal vrijwilligers uit te 

voeren. Vanuit het Oranje Fonds is hiervoor een subsidie 

beschikbaar gesteld om materialen aan te schaffen. Samen 

met Gerard van de Laar, Pieter van de Boom en Gerard Beijers 

ben ik bezig geweest om de niet functionerende tl-verlichting 

tegen het plafond van de Musis Sacrum hal te repareren. 

Hiervoor was het noodzakelijk om de steiger op te bouwen. Bij 

Hubo van Tiel zijn een aantal nieuwe tl-buizen en starters 

aangeschaft en met enkele aanpassingswerkzaamheden in de 

verlichtingsarmaturen is het gelukt om de verlichting tegen 

het plafond weer allemaal werkzaam te krijgen.  

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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Op maandagavond heeft onze slagwerkgroep geholpen om de 

steiger weer af te breken en op te bergen. Dank aan de 

vrijwilligers die hieraan hebben meegeholpen. 

Peter 

 

 

 


