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NIEUWSBRIEF – AUGUSTUS 2021 
 

 

Tractor pulling 

Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2021 vindt het Tractor 

Pulling evenement plaats in Bakel. Musis Sacrum levert net 

zoals voorgaande jaren, weer personeel voor de horeca. Dat 

levert onze vereniging een financiële bijdrage op vanuit de 

organisatie van Tractor Pulling. Dit jaar zal het evenement iets 

minder groot van opzet zijn dan voorgaande jaren, de reden 

daarvan behoeft natuurlijk geen verdere uitleg. Het is een 

zogenaamd "Testen-voor-toegang"- evenement, ook "onze" 

mensen zullen hieraan dienen te voldoen. Indien je hebt 

aangegeven dat je graag wilt helpen, dan ontvang je dit 

weekend de planning zodat je kunt zien waar je ingeroosterd 

bent. 

 

 

Muzikale kermisrondgang 

In overleg met het St. Willibrordusgilde is besloten om op een 

alternatieve wijze toch een kermisopening te organiseren en 

wel op zaterdagmiddag 4 september 2021. We verzamelen in 

uniform (alle geledingen) bij het Muziekhofke om 15:45 uur 

en vertrekken gezamenlijk met het Gilde om 16:00 uur voor 

een muzikale rondgang langs het kermisterrein en de 

Wilbertsdries en eindigen ergens in het dorp waar we een 

drankje doen. We verwachten een grote opkomst van onze 

leden zodat Bakel ons weer een keer hoort én ziet. 

 

 

Repetities en trainingen 

De trainingen en repetities starten weer! De eerste repetitie 

voor de slagwerkers is maandag 30 augustus. Alle andere 

geledingen starten in de eerste week van september. 

Heel veel succes allemaal en natuurlijk heel veel plezier. 

Contact 

Algemene gegevens 

Inschrijvingsnummer KvK 

40235617 
 

Bankrekeningnummer 

NL13 RABO 0104 1014 82 

Activiteiten 
 

28/29 augustus 

Tractor Pulling 

 
4 september 

Muzikale kermisrondgang 

 
9 september 

Algemene Ledenvergadering 

 
Voor alle activiteiten, zie: 

www.musissacrumbakel.nl/ 

activiteitenkalender 

http://www.musissacrumbakel.nl/activiteitenkalender
http://www.musissacrumbakel.nl/activiteitenkalender
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Poetsen, poetsen, poetsen 

Vanaf 4 september 2021 is Laura Tilburgs poetscoördinator. 

Voor vragen en andere zaken m.b.t. het poetsen graag tijdig 

contact met haar opnemen. Het poetsschema (29 mei jl. per 

email verzonden aan alle leden, maar ook te vinden op onze 

website) vermeldt welke leden op welke zaterdag van 13.00 

uur tot 14.00 uur aan de beurt zijn om in de Musis Sacrumhal 

te poetsen. Als je niet kunt, zorg je zelf voor vervanging! Zorg 

dat je de repetitie van de Twirlers niet verstoord! Degene die 

bovenaan staat in het schema van de betreffende zaterdag 

dient de sleutel van de MShal op te halen bij Hélène van de 

Laar, en na het poetsen  bij haar terug te bezorgen.  

Wij verwachten ieders medewerking om de hal schoon én 

netjes te houden. 

 

Algemene Ledenvergadering 

Donderdag 9 september staat de Algemene Ledenvergadering 

gepland (normaalgesproken jaarlijks in maart maar in verband 

met Corona verplaatst naar september). We starten om 21.00 

uur zodat eerst nog een uurtje gerepeteerd kan worden. 

Nadere informatie m.b.t. de Algemene Ledenvergadering 

wordt binnenkort aan alle leden verzonden. 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een publicatie 

van Musis Sacrum Bakel, 

uitgegeven door het 

Verenigingsbureau van Musis 

Sacrum op 20 augustus 2021 


