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Algemene gegevens 

Inschrijvingsnummer KvK 

40235617 

Bankrekeningnummer 

NL13 RABO 0104 1014 82 

 

 

 

 

Musis Sacrum Bakel 
Harmonie - Slagwerkgroep - Twirl 

Opgericht 29 juni 1874 

Koninklijk onderscheiden in 1974 
 

Activiteiten 
 

18 juli 

Lintjesregenserenades 

 

23 juli 

Zomeravondconcert 

 

3 september 

Inhalen Kindervakantieweek 

 

Voor alle activiteiten, zie: 

www.musissacrumbakel.nl/

activiteitenkalender 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF – JUNI 2021 

 

Geslaagd! 

Voor het A certificaat slagwerk zijn geslaagd: 

Chelsey Schets en Joris van Horssen. Voor het A diploma  

slagwerk zijn geslaagd Luuk Hermans en Mike van Lieshout. 

Geslaagd voor het B certificaat slagwerk zijn Tom Fransoo en 

Jonathan Koch. Ook bij de blazers hebben we geslaagden, 

namelijk Elke van Moorsel (B diploma cornet), Dianne 

Rooijackers (A diploma trompet) en Tessa Droessen  

(A diploma klarinet). 

Allemaal van harte gefeliciteerd. 

 

 

Kleuterdans (4 t/m 6 jaar) 

Na de zomervakantie (op dinsdag 7 september) wordt gestart 

met Kleuterdans (op dinsdagmiddag van 16:00 – 16:45 uur in 

de Musis Sacrum Hal). Kinderen vanaf 4 jaar kunnen als 

aanloop naar een eventuele twirl opleiding, meedoen aan 

Kleuterdans. In de les leren de kinderen hoe ze op 

verschillende manieren kunnen genieten door bewegen op 

muziek. Dit gebeurt onder leiding van een enthousiaste 

instructrice. Op een speelse manier leren ze hun lijf kennen, 

leren ze al echte danspasjes en dansen ze samen met andere 

kinderen. Op verschillende muziek van onder andere ‘K3’ en 

‘Kinderen voor kinderen’ beleven ze plezier met dans- en 

bewegingsspelletjes en zijn ze lekker actief bezig. Lijkt het je 

leuk om je kind te zien dansen en genieten? Kom dan gerust 

eens kijken tijdens een van onze lessen en doe meteen mee! 

De eerste 4 lessen zijn gratis, zodat je kind kan kijken of onze 

kleuterdansgroep bij hem of haar past. 

Instructrice Fleur Overklift Vaupel Kleyn draagt met veel 

plezier zorg voor deze super jonge danskampioentjes! Vanaf 6 

jaar kunnen de kinderen mee gaan doen met Twirl als ze dat 

leuk vinden! 

https://www.musissacrumbakel.nl
mailto:info@musissacrumbakel.nl
https://www.facebook.com/musissacrumbakel
http://www.musissacrumbakel.nl/activiteitenkalender
http://www.musissacrumbakel.nl/activiteitenkalender
https://musissacrumbakel.nl/twirl/
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Colofon 

Deze nieuwsbrief is een publicatie 

van Musis Sacrum Bakel, 

uitgegeven door het 

Verenigingsbureau van Musis 

Sacrum op 28 juni 2021 

 

 

 

Voorstellen Fleur Overklift Vaupel Kleyn 

Ik ben Fleur, 22 jaar en ga vanaf het nieuwe schooljaar dansles 

geven bij de kleuterdans bij Musis Sacrum. Ik studeer 

momenteel Communicatie Advertising aan de Fontys in 

Eindhoven en in mijn vrije tijd geef ik onder andere nog 

danslessen bij een andere dansschool. Ik dans zelf al vanaf 

kleins af aan en vind het ontzettend leuk dat ik dit nu met 

enthousiasme kan doorgeven aan deze jonge groep.  

 

 

Lintjesregenserenades 

Door Corona hebben we helaas 2 jaar op rij geen serenades 

kunnen geven aan de gedecoreerden in Bakel. Maar ….. wat in 

het vat zit, verzuurt niet. We gaan alle gedecoreerden alsnog 

huldigen met een serenade en wel op zondag 18 juli 

aanstaande. Nadere informatie hierover volgt nog.  

 

Compensatie lesgelden 

Ook worden binnenkort de lesgelden gecompenseerd voor 

lessen en trainingen die, door Corona, niet konden doorgaan. 
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Vakantie 

De zomer lacht ons toe. We willen iedereen een fijne 

zomervakantie wensen. Geniet ervan, in ons eigen land of in 

het buitenland.  

In verband met de vakantie verschijnt de volgende nieuwsbrief 

in augustus.  

 

F I J N E  V A K A N T I E ! ! 

 

 

 

 

 


