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Voorwoord 
 

De redactie vroeg mij een maand geleden of ik het voorwoord voor deze 

editie wilde schrijven. Ik dacht een maand van tevoren is voldoende tijd. 

Maar ja, zoals bij zovelen komt er wel iets tussen is het niet voor de het 

werk dan wel privé dan wel voor de harmonie. Zo komt het dat er op het 

moment van schrijven nog maar een week resteert voordat het voorwoord 

klaar dient te zijn.  

Als penningmeester ben je elke week(dag) wel bezig voor de harmonie.  

 

De reden dat ik, alweer drie jaar geleden, bestuurslid bij de harmonie ben 

geworden was dat ik meer voor de gemeenschap wilde doen.  

Kijk ik terug op deze periode dan is het een hectische periode geweest. 

Een greep uit de afgelopen drie jaar: 

- Het jubileumjaar; 

- Het millennium; 

- Subsidies; 

- Werving commissarissen; 

- Diverse acties zoals spel-21, kienen, donateursactie, oliebollenactie;  

- Jubilarissenconcert 

Naast het verwerken van de financiële administratie en de contributies 

hebben we de maandelijkse vergaderingen en de vergaderingen van het 

dagelijks bestuur. Hieruit volgen meestal ook nog zaken die geregeld 

dienen te worden. 

 

Het spel-21 wat in 2000 wegens tekort aan menskracht helaas niet door 

kon gaan heeft dit jaar wel weer plaatsgevonden. Dankzij deze actie vloeit 

er toch weer geld naar de vereniging. Geld dat wij als vereniging echt 

nodig hebben om alles te kunnen organiseren. Bij deze een pluim op de 

hoed van de commissie die heeft bewerkstelligd dat er dit jaar wel genoeg 

mensen waren die mee wilden helpen. 

 

Als niet-musicerend bestuurslid heb ik zeer genoten van het jubilarissen-

concert. De variatie was zeer goed. Het geheel gaf goed weer hoe de 

harmonie in de laatste paar jaar gegroeid is. 

 

Ik zou zeggen, ga vooral zo door.  

        Gea Mulder
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€ 

Jaarmarkt 2001. 
10 juni 

 

Er werd mij gevraagd een stukje te schrijven over de jaarmarkt 2001 

Waarover?  

Over de jaarmarkt 2001 bleek wederom het antwoord. 

  

Wanneer was die ook al weer?  

Dat is inmiddels alweer bijna een jaar geleden,  geloof ik. 

Dat is een tijd terug.  

 

Trouwens, wat schrijf je over iets waar je voor Musis Sacrum een uur 

actief bezig geweest bent. Een heel uur lotjes verkopen voor het ‘21-spel’.  

 

Als je bedenkt dat er mensen van Musis Sacrum zijn, 

die er de hele middag gestaan hebben, dan neem ik 

daarvoor mijn petje af, hoor. 

Voor de ‘club’ zijn het toch weer extra inkomsten.  

 

Over het verkopen van de lotjes zelf.  

Je probeert natuurlijk zoveel mogelijk passerende 

mensen aan te klampen, maar toch zijn er die in een 

grote boog om ons heen liepen. Het zijn vooral de 

‘bekende’ mensen die ons van onze loten afhielpen.  

 

Dus een tip voor volgend jaar:  

Vraag veel clubleden die veel Bakelse mensen kennen, 

de opbrengst zal nog groter zijn. 

  

Yvonne Goossens. 
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Majorette bij Musis Sacrum. 
 

We zitten nu al een paar maanden bij de majoretten van Musis Sacrum en 

we vinden het erg leuk.  

Wendy is al zeven jaar majorette en ik doe deze ‘sport’ al bijna acht jaar. 

Voordat we bij Musis Sacrum Bakel kwamen zaten we bij de majorettes 

van fanfare Unitas in Helmond. Toen onze leidster daar weg ging en er een 

nieuwe kwam veranderde er alles en was het niet meer leuk. 

Op een avond kwamen we bij de majorettes van Musis Sacrum kijken.  

Het viel ons al op dat we daar hartelijk ontvangen werden, terwijl dat bij 

andere verenigingen niet zo was. 

We vonden het heel leuk en besloten bij de vereniging te komen. 

 

Er volgden later al veel leuke en leerzame majorettelessen. We vinden de 

shows die we mogen doen veel leuker als die in Helmond en er wordt veel 

meer aandacht en tijd aan onze soloshows besteedt. (Bedankt Ellen!).    

Toen we dus op wedstrijd gingen waren onze resultaten veel beter!! 

 

We hebben een hele leuke tijd hier bij Musis Sacrum en we hopen nog 

lang lid te blijven. 

Groetjes, Dana en Wendy 

Sinterklaas inhalen. 
 

Op 18 december moesten we sinterklaas inhalen. 

We moesten bij Vermulst verzamelen. 

We moesten rood met witte kleren aan. 

De pieten leiden ons een beetje af en dat was niet zo fijn, en ze 

stopten pepernoten in onze monden. 

Ellen is onze miss majorette. Als je het niet meer weet kan je bij 

haar afkijken. 

Toen gingen we naar de Rabobank en daar vertelde sinterklaas wat 

en toen hij klaar was begon het muzisacerum weer te drummen en 

wij moesten weer aanlopen. 

En daarna kregen we nog een snoepzak. 

 

Groetjes, Ilona en Steffie. (Allebei 8 jaar). 
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Het Koningschieten 2001 

 

Dinsdag 4 september was het dan weer zover. 

We gingen weer met z’n allen den haon afschieten. Rond 10 uur 

vertrokken we vanaf Vermulst om de Skut af te halen. 

Samen vertrokken we in vol ornaat  en met muziek naar het schietterrein. 

Daar stond die dan hoog inde lucht die …………haon. 

Snel werden er door iedereen lotjes gekocht, stoelen klaar gezet en koffie 

gehaald en ja hoor, eindelijk was het zover; we konden beginnen. 

Arno d’n spreekstalmeester  begon de nummers af te roepen, het leek wel 

kienen zoveel nummers. Wa ken die man spreken, het is maar goed dat ie 

dat goed kan want er kwamen toch veel nummers. Over alles en iedereen 

wist hij wel wat te zeggen. 

 

Nummertje voor nummertje kwam voor de dag.  

Wat werd er hard gestreden voor die mour (moor), ook wij van de 

harmonie kwamen  geregeld aan de beurt. Als echte rivalen werd er 

geschoten, vriend en vijand stonden naast elkaar.  

Zou er nou eens iemand van de harmonie eens een keer de koning worden?  

Na wel meer dan 300 keer geschoten te hebben, werd het steeds 

spannender. We gokten wie hem maar er volgens ons af moest schieten, en 

ook zeker wie niet. Ze schoten maar door, er werden kogels bijgehaald. 

Thijs de Haan den trommelaar trommelde maar door. Vooral doorgaan, zo 

gaat ie goed, en nog ging d’n haon er maar niet af. Wa  ne taaie haon was 

het dit jaar.  

Na hier en daar een buitje en even onder de bomen geschuild te hebben en 

vele schoten later was hij er eindelijk af rond drie uur. 

Als ze volgend jaar weer zo’ne taaie haon hebben kunnen ze wel voor een 

bierwagen  en barbecue zorgen want wat hadden we een dorst en honger.  

Het viel mee dat we nog konden blazen, en slaan op die trommels. 

 

Wat waren we blij dat we met de rondgang door Bakel konden beginnen. 

We gingen  alle cafés af. Het was weer beregezellig en we hebben tot laat 

in de avond nog gezellig kermis gevierd  in ons clubhuis.  

 

Volgend jaar doen we  het nog een keer over en hopelijk mi ne jonge haon, 

die is nog niet zo taai.                                                                                                 

MOI 
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Studenten van Toen en/of Nu; 

Piet Nooijen 

  

Er is mij gevraagd om ook wat te schrijven in de Triangel. 

Omdat ik al vijfenvijftig jaar lid ben van Musis Sacrum wil ik wat over 

mijn opleiding en loopbaan bij Musis Sacrum vertellen. 

 

Ik heb les gehad bij Keltjens, een paar maanden 

wat muziek geleerd.  

Ik kon er toen een toonladder lezen en zodoende 

kreeg ik al heel snel een bugel en ...... ik kreeg 

er geluid uit!. 

Zo ben ik begonnen bij de fanfare. 

 

't Was een mooie tijd om er bij te zijn. Het was 

gezellig; iedereen kende elkaar. Na de repetities 

dronken we samen een potje bier (dat was toen 

niet zo duur). 

Ik mocht al gauw mee op concours; 2
e
 afdeling. 

Ik speelde toen derde bugel met de fanfare die 

tot de hoogste afdeling is gekomen. Toen ben ik 

bij de tweede bugels gekomen. 

Dat heb ik gedaan totdat de fanfare harmonie werd. Toen heb ik nog op 

trompet gespeeld. 

Daar is het bij gebleven want mijn ogen waren niet zo goed meer en dan 

gaat het jammer genoeg niet meer zo goed. 

 

Nu maak ik nog muziek thuis, voor mezelf op mijn trompet; van alles wat. 

Zo blijf ik toch nog muziek maken!! 

De groeten van Piet Nooijen. 

 

Ik geef de pen over aan Piet van den Heuvel. 

 

 

 

 

 

 

Aangezien Piet van den Heuvel al een verhaal voor deze Triangel heeft  

ingezonden stelt de redactie voor om de pen verder door te geven aan  

Joke Verberkt - Linskens. 

Haar wacht dus de uitdaging om  voor de volgende Triangel haar 

verhaal te schrijven over haar Studenten van Toen en/of Nu-tijdperk. 

De redactie. 
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Op een feestavond spelen een 

dove man en een blinde man de 

mooiste muziek die je maar 

kunt bedenken. Opeens vraagt 

de blindeman aan de dove; 

“Dansen de mensen op onze 

muziek?”.  

Waarop de dove roept: ”Zijn we 

al begonnen dan?????”. 
 

Een Belg staat zijn tuin 

bloemen en planten water te 

geven. Zegt zijn buurman: 

“Waarom doe je dat, de 

weerman heeft slecht weer 

voorspeld.” Zegt de Belg: 'Ja, 

dat is waarom ik zo'n haast heb, 

ik wil voor de regen binnen 

zijn.'  
 

Moppenpagina 

Twee ambtenaren uit 

verschillende dorpen scheppen 

op over hun gemeenten.  

“Bij ons in het dorp draagt  de 

burgemeester een echte ketting 

om zijn hals.” zegt de een.  

“Nou en?”, zegt de ander, “bij 

ons mag hij vrij rondlopen”.  
 

Een bakker zegt tegen zijn 

collega: "Ik hoorde dat jij je 

zaak gaat sluiten. Waarom 

eigenlijk?"  

Collega: "Dat komt door de 

reclame. Ik heb in de etalage 

een bord neergezet met daarop 

'Eet beter brood'. En toen kwam 

er niemand meer!"  
 

Twee atomen komen botsen op 

elkaar in een kernreactor.  

Roept de één:  AUW!!”. 

 Zegt de ander: 'Het splijt me”.  
 

De drie directeuren van Heineken, 

Bavaria en Dommelsch zitten 

gezellig in een café met een lekker 

muziekje op de achtergrond wat te 

praten over zaken. 

Op een gegeven moment komt de 

ober een bestelling opnemen en 

vraagt aan de directeur van Bavaria; 

: Wat kan ik u te drinken 

aanbieden”? . “Nou”, zegt hij, “ik 

lust wel een lekker koud glaasje 

Bavaria”. “Prima”, zegt de ober. 

“En u meneer”?, vraagt de ober aan 

de directeur van Heineken, “Wat 

lust u te drinken?”.  “Ik lust wel een 

lekker koud glaasje Heineken”, zegt 

hij. “O.k., genoteerd”. 

“En u?”,  aan de directeur van 

Dommelsch, “Doe mij maar een 

kopje koffie”.  Waarop de 

directeuren van Bavaria en 

Heineken hem aankijken en zeggen 

“Koffie??”. “Nou”, zegt de 

directeur van Dommelsch. “Als 

jullie geen bier nemen, neem ik het 

ook niet”. 

 

2 koeien staan in de wei. Zegt 

de ene tegen de ander: "Erg  he, 

die gekke koeienziekte." Zegt 

de ander: "Gelukkig hebben wij 

konijnen daar geen last van!"  
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TIN

GOLD SILVERCOPPER

Oudijzeractie 2001 

 

Zoals gebruikelijk was er ook in het 

voorjaar van 2001 een oud-

ijzeractie gepland. 

Vanwege de MKZ crisis die we gelukkig achter de rug hebben, was de 

actie in april van dit jaar niet door gegaan en tot een later tijdstip 

uitgesteld. 

Op 8 september 2001 hebben we toch nog de uitgestelde Oud-ijzeractie 

van 2001 gehouden. 

Met recht kunnen we stellen dat de actie in alle opzichten bijzonder goed 

geslaagd is, zelfs de weergoden hebben hun steentje bijgedragen. 

 

Het is gebruikelijk dat er na afloop van zo’n actie de nodige mensen 

bedankt worden en als het enigszins kan ook zonder namen te noemen. 

Alleen al om niemand te vergeten of goed bedoelende mensen niet tegen 

het hoofd te stoten. Hier wil ik nu toch 

eens een keer van af wijken. 

Zoals bij veel evenementen is het ook 

voor de oud-ijzeractie al jaren een groot 

probleem om voldoende mensen bij elkaar 

te krijgen om de actie op een acceptabel 

tijdstip af te kunnen sluiten. 

In de meest optimale samenstelling 

hebben we ongeveer 65 personen nodig 

om de 14 routes, de losplaats en niet te 

vergeten de keuken te bemannen. 

Afgezien van een enkeling wiens naam ik 

maar niet zal noemen, die op de bewuste 

dag zonder iets te laten weten verstek liet 

gaan, mochten we rekenen op een 

ongekend hoog aantal deelnemers. 

 

Wat te denken van bijvoorbeeld het dameskwartet 

Leenders / Rovers dat een gezonde portie werklust ten 

toon spreidde en vracht na vracht op de gemeentewerf 
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afleverde en onderwijl ook nog bij menig loslopende jongeman het 

schaamrood op de kaken wist te krijgen. 

Of Arno, de spreekstalmeester van het Gilde die zichzelf en zijn maten 

onderweg uitnodigde op een lekkere frikadel bij een behulpzame boerin; 

ze vonden de afstand naar de gemeentewerf voor een kop soep toch te 

groot 

En Pa Martens die na een halve dag werk toch 

nog tijd zag om een uurtje de helpende hand te 

bieden. 

Ook Will, Janny en Franca, de dames van de 

koffie en soep creëerden  in “hun keuken” een 

gezellige sfeer. 

En het duo Guido en Hans die zich op de werf 

letterlijk en figuurlijk een breuk sjouwden om alle wagens leeg te maken, 

wil ik toch even vernoemen. 

 

Echter de onbetwiste ster van de dag en daarom ook uit-

geroepen  tot miss Oud-ijzer 2001 is zonder enige twijfel: 

Karen van den Broek. Wat die samen met Freek allemaal 

aan ijzer, lood, zink en meer van dat smerig zwaar 

spul wist te verstouwen is gewoon niet voorstelbaar 

en met een energie en plezier alsof ze het ook nog leuk 

vond. Als iedereen zo hard had gewerkt als zij, waren we 

zelfs om 1 uur klaar geweest 

 

Behalve leden van Musis Sacrum, doen er ook veel 

mensen van buiten de vereniging mee, zoals in de 

eerste plaats Jan Geurts die behalve op de dag zelf, 

door het jaar heen ook nog geregeld voor de 

vereniging klaar staat. En de familie Bouwmans die 

met vader en zoon en met materiaal van weer een 

andere zoon Bouwmans verschenen 

En niet te vergeten de Gebroeders Kuipers zodat zelfs hele 

families aan onze oud-ijzeractie meewerken.  

 

De pechvogel van dit jaar was de altijd goed gehumeurde Henk van 

Duijnhoven, die na afloop op weg naar huis nog wat ijzer langs de weg zag 

liggen en onverhoopt stopte om dit met zijn eigen auto alsnog naar de 
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gemeentewerf te brengen. Echter in alle bedrijvigheid zag hij toen hij zijn 

achterklep dicht smeet, niet dat een ongewillig stuk van een bedbodem 

zich nog even uitrekte en naar buiten keek. Met als gevolg een heleboel 

glassplinters achter in zijn busje en een koude nek tijdens het rijden. 

 

Vorig jaar waren we om 7 uur ’s avonds met drie geradbraakte personen 

nog aan het sjouwen, dit jaar konden we om 4 uur al een lekker flesje bier 

nuttigen op een goede afloop. 

Dit spreekt toch weer voor het oude spreekwoord dat vele handen ligt werk 

maken. En die vele handen zijn ook nog eens op een voortreffelijke manier 

uit de mouwen gestoken. 

 

Na afloop is iedereen natuurlijk benieuwd naar de opbrengst, om aan te 

kunnen tonen dat ze niet de hele dag voor Jan Doedel hebben gewerkt. 

Welnu, ik kan iedereen gerust stellen, die Doedel is toch de moeite waard 

geweest. Op de bewuste dag zelf is er in totaal 31 ton oud-ijzer ingezameld 

en een aanzienlijke hoeveelheid “edelmetaal” zoals aluminium, koper, 

lood en zink.  

 

Hierbij moet ik toch ook nog vermelden dat er nog nazorg is geboden op 

een aantal plaatsen waar de bewoners op het moment van de actie niet 

thuis waren, en waar Ben en Pieter Nooijen met good old Sjef Kanters en 

Frans van de Mortel nog een kleine 4 ton aan ijzer bij elkaar hebben 

gehaald. 

  

Samenvattend moet ik iedereen die op welke manier dan ook heeft 

meegeholpen aan onze 

oud-ijzeractie heel 

hartelijk bedanken 

voor zijn of haar inzet. 

Ik hoop dan ook van 

ganser harte dat we 

volgend jaar op het 

gebruikelijke tijdstip, 

namelijk begin April, 

weer op zoveel 

medewerking mogen 

rekenen. 
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Namens de Oud-ijzer werkgroep, Nico van de Laar
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Wie Ben Ik ?? 
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De nieuwe show van de A-groep. 

 

Na de twee geweldige resultaten van de vorige themashows van de A-

groep, zijn we alweer druk bezig met de derde show. 

Dit keer hebben we het swingende thema uit de jaren zeventig en 

tachtig. En dan hebben we het natuurlijk over onder andere de Blues 

Brothers, Stars on 45, Sailor,  etc……… 

Bij de show worden diverse attributen gebruikt die bij het thema en de 

muziek passen in combinatie met natuurlijk de baton. 

Wat die attributen zijn … ja …, dat verklap ik niet … geheim van de 

kok!… Nee hoor, we houden het spannend zodat het op de wedstrijd 

nog een beetje een verrassing is voor de mensen die het dan nog niet 

hebben gezien. 

 

Even voor de mensen die niet weten hoe zo’n show in elkaar metselen 

nu eigenlijk gaat: Nou, je begint met de fundering, het zoeken naar een 

thema met de daarbij behorende muziek. Dat is het meeste werk én het 

moeilijkste, vind ik zelf. Want als de muziek niet leuk is en dus saai / 

eentonig is, zakt de uiteindelijke show als een kaartenhuis in elkaar.  

De gekozen muziek wordt daarna aan elkaar geplakt waarbij de over-

gangen vloeiend moeten zijn. De tijdsduur ligt tussen de vijf en zeven 

minuten en elk stukje muziek moet ongeveer even lang zijn. 

Als dat klaar is begint het metselwerk, namelijk het bedenken van de 

choreografie (plaatsgebruik, figuren), danspassen en de twirls en / of het 

attribuutgebruik. Thuis teken ik de choreografie helemaal uit op papier 

en je gelooft het misschien niet, maar het dit kan ik dus het beste ’s 

avonds in bed met de koptelefoon op met de radio op een stoel naast 

mijn bed.  

Misschien wil mijn vriend daarom nog niet samenwonen!     Grapje!! 

 

Op  de training krijgt iedereen dan haar eigen plaats en lopen we de 

choreografie eerst zonder en daarna met muziek door. Ik kijk dan of 

alles gaat zoals ik het in gedachten had en of de telling op de muziek 

klopt. Als het niet past of zo, veranderen we het. 

Dan komen de danspassen en twirls attributen aan bod. Dit bedenk ik 

dan van te voren thuis (niet in bed), of er moet me op dat moment wat te 

binnen schieten. En af en toe hebben de meiden een leuk idee!! 

 



 

18 

Als dan uiteindelijk na een x-aantal maanden van veel oefenen en 

herhalen de show klaar is begint het afwerken, het voegen. 

Het moet perfect gelijk gaan, armen en benen even hoog, passen even 

groot, hoofd allemaal hetzelfde, op de juiste timing van de muziek etc… 

En niet te vergeten en dat vind ik heel erg belangrijk: de show moet met 

pit en vol enthousiasme uitgevoerd worden. Je inleven in de muziek! 

 

En dan …… dan komt de uiteindelijke dag …... de dag van het 

concours ….. dan moet je je in zeven minuten waarmaken en laten zien 

waarvoor je al die maanden hebt getraind …………… 

 

Nou meiden, allemaal heel veel succes en we maken er met z’n allen 

een spetterende show van!!! 

 

Groetjes, Lisette van Rooij 

 

Merel Bankers  Anouk Jacobs 

Laura van de Laar  Joyce van Nuenen 

Dana de Wit   Curine van der Horst 

Wendy Leenders  Ivanca Linders 
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Gelezen;  
 

Over zoenende en andere muzikanten. 

 

Gedaan met de klassieke opdeling in strijkers, hout en koperblazers en het 

zootje slagwerk?  

 

In het Amerikaanse tijdschrift 'Trumpery', een erg gewaardeerd vakwerk 

voor musici, vonden we een hartverwarmende wijze waarop instrumenten 

kunnen opgedeeld worden: instrumenten waarbij men wel of niet kan 

zoenen terwijl men ze bespeelt! 

 

Paukenisten, triangelspelers en betokkelaars van de xylofoon of het 

hemelse klokkenspel moeten tot de potentiële kuskampioenen gerekend 

worden. Drummers liggen al iets moeilijker, want die hebben met handen 

en voeten al coördinatieproblemen genoeg.  

De eerstgenoemden hebben de lippen vrij, wat niet kan gezegd worden van 

het blazende volkje. Bijkomend voordeel is dat ze de achterhoede van de 

harmonie vormen. Met hun kussende opwarmingsoefeningen storen ze de 

andere muzikanten niet.  

Enkel de dirigent wil de slagwerkers nog bewonderen, de andere 

muzikanten hebben de slagwerkers trouwens al lang de rug toegekeerd. 

 

Tenslotte kunnen slagwerkers de nodige tijd vrijmaken.  

Tal van componisten hebben hun immers veroordeeld tot geduldig tellen 

terwijl de "echte" muzikanten aan het werk zijn. Ze hebben van die nood 

dan ook een deugd gemaakt.  

De blazende confraters moeten er niet van dromen om ooit het statuut van 

zoenvriendelijk instrumentalist te bekomen.  

Wij verwijzen hiervoor droogjes naar het artikel in Trumpery van 16 juni 

1998: "De lippen kunnen niet op twee fronten tegelijk strijd leveren. Alle 

blazers worden hiermee uitgesloten. Het hout, het riet en de embouchure 

houdt hun lippen gevangen en van zoenen is van ver of nabij geen sprake. 

Zelfs niet voor de fluitist of de piccolo die de lippen toch als 

zoenersgereed tuiten. Want zoals elke persoon met enige ervaring weet, is 

de kunst van het zoenen uitgesloten bij het uitstoten van lucht, dus zitten 

deze kusklare muzikanten in hetzelfde schuitje als hun koperen en houten 

lotgenoten." 
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Blijft er nog één speciaal geval over: de dirigent.  

 

Akkoord, hij is de onbeleefdheid in hoogsteigen persoon, met zijn rug naar 

het toehorend publiek, maar in het lippenspel moet de trommelende 

achterhoede hem als meerdere 

erkennen.  

U heeft er geen idee van hoe 

belangrijk zijn lippenspel in het 

dirigeren van een amateur-orkest is. 

Hij perst de lippen op elkaar wanneer 

de hoornist de hoogste noten moet 

halen. "Weer veel te stil", kan je van 

zijn lippen lezen als de klarinettisten 

proberen alle registers open te trekken. Zijn roze lippen worden bloedrood 

bij het aanhoren van een dissonante bas die de verkeerde partituur oplegt. 

Een vredige vertedering ligt op de lippen bij de solo's van de trompettisten. 

En bij de tonen van een sexy sax vormen de lippen een ronde "O" vol 

zwoele bewondering 

Wanneer uiteindelijk alles harmonisch samenvloeit in de finale, blijft hij 

daar een fractie van een seconde staan met een mond vol tanden. Om 

vervolgens met een ruk van 180 graden, het daverend applaus in ontvangst 

te nemen. 

 
Uit: ‘Cecielke Online 3’ van Harmonie St. Ceacilia Maasbracht. 

 

 

 

Geboren; 
 

Sigrid, dochter van Ingeborg Wullink en Maarten Beniers   22-08-2001 

Elvira, dochter van Joyce en Louis Maas-Saleming 02-10-2001  

 02-10-2001 
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 Vrijwilligers 
 

Belangenloos…, 

Voor de lol, verdrietig, heroïsch of boos 

Gaten gevuld door mensenhanden, 

Daar waar de samenleving steken laat vallen, 

 

Juist op mooie of kwetsbare momenten 

Om een zachte glans aan het leven te geven 

Of puur om iets mogelijk te maken. 

 

Uit eigen krachten geput, gebundeld 

Energie en geluk voor jezelf en een ander, als gift 

Diep respect en waardering 

Voor louter de intentie deze beweging te willen maken 

 

Omdat het ‘zo normaal’ niet is… . 

 

Het bijna voorbije jaar 2001 zal de geschiedenis 

ingaan als het Internationaal Jaar van de 

Vrijwilliger, aldus uitgeroepen door de VN. 

 

Een vrijwilliger wordt in de ‘Dikke van Dale’ 

omschreven als iemand die vrijwillig – uit vrije 

beweging - iets op zich neemt. Iedereen zal de 

belangrijkheid van vrijwilligerswerk binnen onze 

samenleving ongetwijfeld opgemerkt en / of zelf hebben 

ondervonden. 

Neem als voorbeeld een vereniging als Musis 

Sacrum Bakel met haar grote aantal leden. 

 

Afgezien van de vrijwillige keuze van lidmaatschap is er een groot aantal 

leden binnen de vereniging als vrijwilliger bezig met het op een acceptabel 

peil houden van deze vereniging. De intentie dient handhaving dan wel een 

continue opwaardering van het geheel te zijn. Een moeilijk, maar geen 

onmogelijk proces gezien de ervaringen van het verleden.  

Is het niet binnen een werkgroep of commissie, of sturend binnen het 

bestuur; in de nabijheid staan de mensen uit de gemeenschap die als 
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commissaris of als ‘Vriend van Musis Sacrum’ of op een andere, eigen 

manier op basis van vrijwilligheid zorgen voor aanvullende (financiële) 

middelen. Niet te vergeten de mensen die met raad en daad paraat staan 

wanneer dat nodig is. 

Het is en blijft noodzaak om allemaal een vorm van vrijwilligheid te 

beoefenen want alleen op die basis is het mogelijk een vereniging in stand 

te houden.  

Het gezamenlijk streven om in onderling samenspel een resultaat van hoge 

kwaliteit te waarborgen door oefening en uitvoering is erg belangrijk. 

Vooral niet te vergeten de (ont)spanning en het plezier hebben in wat je 

doet; redenen die beide belangrijk zijn. Deze twee redenen zijn eigenlijk 

wel het allerbelangrijkste binnen elke hobby. 

 

Het is duidelijk dat niet iedereen in dezelfde mate kan of zal open staan 

voor andere dingen als het maken van muziek of dansbeweging. Toch de 

vraag aan eenieder om te overwegen of er geen manieren zijn die kunnen 

leiden tot nog meer participatie van leden binnen Musis Sacrum Bakel, in 

overleg en naar eigen kennis en kunnen. Ondersteuning, of vervanging c.q. 

aflossing van actieve verenigingsvrijwilligers die dat aangeven, kan dan op 

een nog meer soepele manier uitgevoerd worden. 

 

Vrijwilligerswerk mag wel dwingend zijn in de zin van het uitvoeren van 

de aangegane afspraken, maar mag nooit leiden tot een overdaad aan 

verplichtingen. Dit zal op den duur een averechtse uitwerking hebben op 

iedere betroffene én het samenwerkingsverband. Misschien is deze stelling 

ietwat zwartgallig benoemd maar zulk een gang van zaken wordt in de 

praktijk vaak bewaarheid. 

De boodschap is dat ieders hulp binnen én aan een samenwerkende groep 

van het allergrootse belang is om die groep naar tevredenheid werkzaam in 

stand te houden.  

 

Geïnteresseerden in vrijwilligerswerk binnen Musis Sacrum Bakel, zoals 

bijvoorbeeld het bestuurlijke, in commissie of  binnen een werkgroep, 

kunnen zich altijd aanmelden bij bestuursleden en / of leden van 

commissies en werkgroepen.  

 

Ieder volgend jaar is weer een jaar van en voor vrijwilliger(s).  

 

Een Musis Sacrum-vrijwilliger 
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Intocht Sinterklaas in Bakel. 
18 november 2001 

 

Het leek mij, de Schrijfpiet, leuk om iets voor jullie in 

de "Triangel"te schrijven, over hoe wij het vonden dat 

jullie ons zo muzikaal en dansend binnen haalden in 

jullie geweldige dorpje Bakel. 

 

Alle Pietermannen zijn reuze blij want voor ons is nu de mooiste tijd van 

het jaar aangebroken. Namelijk de tijd om kinderen (en ouders) te 

vermaken en te verblijden met strooigoed en kadootjes. 

En zo ook geldt dat voor de kinderen in Bakel. Hier zijn wij op zondag 18 

november aangekomen. Opnieuw was het weer gezellig druk langs de kant 

van de weg, het leek wel bijna net zo druk als de dag er voor in Maastricht.  

Maar niet alleen langs de kanten was het druk, ook de mensen die 

deelnamen aan de optocht waren met velen, want wij, Sinterklaas en zijn 

Pieten, werden bijgestaan door het Gilde, de grote en kleine Majorettes, de 

Slagwerkgroep en de Harmonie. 

 

Er klonken vrolijke Sinterklaaswijsjes door de straten van Bakel. 

Al konden sommige drummers van de Slagwerkgroep niet goed 

trommelen want hun trommel lag vol met strooigoed, dat gold tevens ook 

voor de instrumenten van enkele blazers. 

En diegene die geen muziek maakte was wel weer aan het dollen met en 

van de Pieten. Sommige Pieten wilden zelfs pepernoten in de grote toeter 

strooien, maar dan zou de toeteraar het benauwd krijgen werd ons verteld. 

Maar ooit zijn Pieten wel braaf, vraag maar aan jullie toeteraar! 

De grote én de kleine majorettes werden soms helemaal gek van al die 

Pieten die met ze mee liepen en probeerden mee te doen. Ze konden er 

allemaal niks van die Pieten. Maar de majorettes lieten zich niets 

wijsmaken door de Pieten en gingen gewoon door met dat "stok" gooien. 

Het was dit jaar een vrij lange maar toch zeer gezellige tocht. 

En vergeet vooral dat gebeuren niet wat zich op het 

kerkplein afspeelde met meneer Arno en de 

 Hoofdpraatjespiet. Zij verwelkomden iedereen en zorgden ook 

dat iedereen kon praten en zingen. 

Alleen toen de Harmonie weg mocht (omdat ze het koud hadden? of dorst) 

was het toch wel even stil hoor.... 
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Gelukkig was dat van korte duur, want je hebt er altijd wel Pieten bij die 

voor herrie kunnen zorgen. 

  

Voor ons was het weer een geweldige en muzikale intocht en ik hoop dat 

als we volgend jaar in Bakel terugkomen, jullie weer voor ons zullen 

dansen, toeteren, drummen en blazen, want zonder de Harmonie met de 

Slagwerkgroep en de Majorettes en het Gilde zou er geen mooie intocht 

mogelijk zijn. 

 

Musis Sacrum, bedankt namens Sinterklaas en zijn Pieten. 

 

 

Groeten van de Schrijfpiet. 

 

Recept van Sinterklaas (voor volgend jaar?!) 

Speculaas 

400 gram bloem 

2,5 theelepels bakpoeder 

1,5 theelepel speculaaskruiden 

200 gram boter 

250 gram bruine basterdsuiker 

75 gram amandelsnippers 

Bloem zeven en mengen met het bakpoeder, de speculaaskruiden en het 

zout. Basterdsuiker en (koude) boter toevoegen. Kneed een soepel deegje 

en laat dat vervolgens een nacht staan. Zo trekt de geur van de kruiden in 

het deeg. Wie een speculaasplank heeft kan die met meel bestuiven en er 

stukjes deeg indrukken. Anders deeg uitrollen en koekjes snijden. Koekjes 

op een beboterd bakblik met amandelsnippers bestuiven. Vervolgens in 

een matig warme oven(160 graden) bruin en gaar bakken. 

Pepernoten 

Gebruik bovenstaand recept maar vergeet het amandelschaafsel.  

Draai bolletjes van het deeg en bak ze op een ingevette plaat ongeveer een 

kwartier in een matig warme oven (160 graden). 



 

25 

Avondje Casino 

Afgelopen 24 oktober zijn we met het bestuur, dirigent, instructeurs 

instructrice naar het Holland Casino in Eindhoven geweest. 

 

Mijn vriend Erwin en ik waren nog nooit in een casino geweest.  

Eenmaal binnen (ja, ja, ze lieten ons toe) hadden we eerst een etentje op 

het programma staan. Nou, we zaten nog niet of die mannen zagen hun 

partners al niet meer omdat er een televisie schuin boven de tafel hing, 

met jawel; voetbal! Dat hadden die mannen al geraden voordat ze binnen 

waren volgens mij, of niet Harrie?!  

Terwijl wij met z’n allen aan het smullen waren en die voetbalfreaken 

met een schuin oog TV keken, hoorden we het geld van alle kanten uit 

de gokkasten rammelen. Marjan was de persoon die ons op de hoogte 

hield van de stand van de megajackpot.  

Marjan bij deze hartelijk bedankt! 

Iedereen fantaseerde wat ze met het gewonnen geld zouden gaan doen, 

sommigen hadden het al zowat uitgegeven. Erwin en ik zouden het gaan 

spenderen aan een badkamer (we hebben nog niet eens een huis, maar 

ja!). 

 

Na het eten werd ons het roulette spel uitgelegd. Ik snapte er helemaal 

niks van en ik was niet de enige geloof ik. Na deze cursus werden we 

losgelaten in het casino, op weg naar het geld en de megajackpot!  

O ja, iedereen kreeg bij binnenkomst wat van die muntjes om een gokje 

te wagen; een paar waren ter waarde van tien gulden per stuk. 

In het begin liep iedereen wat rond om te kijken en langzaam werd er 

eens wat geprobeerd. Ik dus ook. Leg mijn penning op zo’n roulettetafel 

…. balletje valt op een nummer ….. en wat denk je …. verloren! Ik heb 

voor de rest netjes gekeken hoe de duizendjes me om de oren vlogen. 

 

Op een gegeven moment zag ik er een paar van Bakel achter de 

gokkasten zitten, even kijken …. zie ik daar mijn vriend Erwin even later 

een beetje verder ook zitten … achter een gokkast …. Even kijken! 

“Ja”, zegt Erwin, “die vrouw naast me had net bijna de jackpot 

gewonnen. Balen zeg! Zij heeft me uitgelegd hoe deze gokkast werkt, 

aardig hé”. 

Op dat moment haalt Erwin een biljet van honderd gulden uit zijn beurs 

en stopt dat in die gokkast.  



 

26 

Ik zeg; “Hoeveel geld heb je al verbrast? Je bent gek, dat is toch zonde! 

Ik weet wel waarvoor ik het kan gebruiken. Mijn paard moet nieuwe 

hoefijzers hebben, geef het maar aan mij”. 

“Och”, zegt Erwin, “Ik heb er net vijfentwintig gulden in gedaan en deze 

honderd is echt het laatste”.  

En terwijl ik mijn preek aan het vertellen ben, beginnen er plots allemaal 

lampjes én een zwaailicht te branden. We kijken elkaar aan; zo van, hé 

wat gebeurt er nou? “O”, zegt die vrouw naast ons, “Wat leuk. Je hebt de 

jackpot gewonnen, geweldig”.  Ik zeg; “Nee hé, het zal toch niet. Dit kan 

niet…”. Erwin viel zowat achterover van verbazing! En van Bakel 

kwamen er steeds meer kijken wat er gaande was. En jawel hoor, er 

kwam iemand van het casino aan om het gewonnen bedrag op te 

schrijven en het even later te komen uitbetalen; tweeduizendvijfenveertig 

gulden en achttien centen! “Ja”, zegt die vrouw naast ons, “Je had die 

honderd gulden toch nog niet verspeeld. Moet je op deze knop drukken 

dan valt het resterende geld er nog uit”. Vallen er nog 

honderdvierentwintig gulden uit; nou, ik had het echt niet meer hoor! 

Erwin had dus maar één gulden verspeeld, nou als dat geen beginners 

geluk is! 

Hij heeft die vrouw ook een stapel guldens gegeven als dank voor haar 

hulp. Darna heeft hij een rondje gegeven en hebben we nog veel 

gelachen. 

 

Het ergste van dit verhaal is dat Erwin een mooie badkamer kan kopen 

en dat ik telkens een gulden in de douche moet stoppen omdat ik het erg 

onverstandig van hem vond om te gokken.  

Nou, ik neem m’n woorden terug!! 

 

Bestuur, bedankt voor de te gekke avond! 

 

Lisette van Rooij 

 

 

PS. Erwin (Dagobert Duck) vraagt wanneer het 

volgende uitstapje plaats vindt. Zijn voorkeur gaat 

uit naar het casino. Valkenburg is ook goed! 
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Resultaten majorettenwedstrijden 

 

Geldrop 16 september 2001 
 

Solo: 

Merel Bankers  Jeugd divisie 2A  80,10 pnt.   1
e
 prijs  

Laura van de Laar  Jeugd divisie 2A  79,40 pnt.   2
e
 prijs

  

Wendy Leenders  Jeugd divisie 3A  83,00 pnt.   1
e
 prijs

  

Dana de Wit  Divisie 3A  82,55 pnt.   1
e
 prijs 

 

Duo: 

Anouk Jacobs / Joyce van Nuenen 

    Jeugd divisie 2A  80,70 pnt.   1
e
 prijs  

Curine van der Horst / Ivanca Linders   

    Divisie 3A  82,20 pnt. 1
e
 prijs  

 

 

Nederweert 16 september 2001 NL kampioenschappen 
 

Solo: 

Wendy Leenders  Jeugd divisie 3A  83,30 pnt.  

 

Duo: 

Curine van der Horst / Ivanca Linders   

    Divisie 3A   82,00 pnt. 
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Erwin van Asten  Nieuw lid   16-06-2001 

Bouke Bekers   Adres- en telefoonwijziging 

 Geldropseweg 119 5611 SG  Eindhoven 

 040-8440280      01-12-2001 

Karlijn van den Boomen Nieuw lid   19-09-2001 

Liza Bouwmans  Einde lidmaatschap  13-10-2001 

Daisy Dirks   Nieuw lid   27-10-2001 

Patrick Egelmeers  Leraar slagwerk  26-082001 

Tessa Hoogendoorn  Nieuw lid   18-08-2001 

Maartje van Ganzewinkel Nieuw lid   19-09-2001 

Mart Jansen   Einde lidmaatschap  13-09-2001 

Bjorn Kemps   Einde lidmaatschap  02-07-2001 

Peter Kisters   Leraar hoorn   15-09-2001 

Andrea Kriegl   Nieuw lid   27-10-2001 

Alex van de Laar  Nieuw lid   16-06-2001 

Rick van de Laar  Nieuw lid   16-06-2001 

Simone van de Laar  Nieuw lid   16-06-2001 

Pastor C. van Lamoen Adres- en telefoonwijziging 

 Kerkstraat 2  5421 KX Gemert 

 0492-361215      01-10-2001 

Kristel van Lieshout  Adreswijziging    

 Bredaseweg 264b  5038 NM  Tilburg  01-08-2001 

Joey van Lieshout  Nieuw lid   25-08-2001 

Steffie van Lieshout  Ook majorette 

Frans Martens   Nieuw lid   18-08-2001 

Gunnar Martens  Nieuw lid   19-09-2001 

Ingrun Martens  Nieuw lid   19-09-2001 

Rick-Jan Meerman  Einde lidmaatschap  01-08-2001 

Nicole van Melis  Einde lidmaatschap  11-08-2001 

Jim Mennen   Nieuw lid   16-06-2001 

Loni Mennen   Nieuw lid   16-06-2001 

Marieke Nooijen  Gestopt als majorette  11-09-2001 

Vince Ouwersloot  Nieuw lid   16-06-2001 

Mathilde Roelofs  Einde lidmaatschap  23-10-2001 

Emma van Tiel  Gestopt als majorette  11-08-2001 

  Mutaties 
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Lucie van Tiel   Einde lidmaatschap  26-08-2001 

Cilian Troisfontaine  Einde lidmaatschap  06-10-2001 

Anne van Tuyl  Nieuw lid   19-09-2001 

Mevr. R. Vermulst  Commissaris   03-01-2001 

Emmie Vervoort  Einde lidmaatschap  17-09-2001 

Esther Warmerdam  Adres- en telefoonwijziging   

 Jekerstraat 36   5704 ML  Helmond    

0492-560445      17-11-2001 

Ingrid Wilms   Einde lidmaatschap  16-08-2001 

Tom van der Zanden  Nieuw lid   17-08-2001 

Joris van der Zwaag  Nieuw lid   16-06-2001 

 

  

 

 

 

 

 

 
Publiek in actie voor het begin van een gala première in Veghel 
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Gala première Veghel! ! ! ! ! ! 
 

Op zaterdagavond rond de klok van 6 uur vertrokken we met een bomvolle 

bus naar het stadhuis in Veghel. 

Daar stonden ze ons al op te wachten om ons vervolgens de weg te wijzen 

naar de eetzaal. Een heus warm en koud buffet , broodjes, hemelse modder 

met slagroom en drinken stond er voor ons klaar en er werd gretig gebruik 

van gemaakt. Daarna werd ons verzocht om naar buiten te gaan naar de 

locatie waar wij op moesten treden. 

 

Een grote doos met toeters, fluitjes en luchthoorns werden aan ons 

uitgedeeld en een man kwam ons uitleggen wat de bedoeling was. 

Alhoewel we daar wel een idee van hadden luisterden we hem aan en 

deden wat ons gevraagd werd. 

Jullie kunnen dus wel begrijpen hoeveel geluid er dan uit al die Bakelse 

kelen komt. De bedoeling van dit gebeuren was namelijk dat wij alle 

mensen die naar dit galafeest kwamen een oorverdovende entree gaven. 

 

Er was zelfs een heuse cameraploeg aanwezig om dit alles te filmen. Dit 

voor het programma "Gestrikt " op TV8.  

Dit programma hebben jullie natuurlijk allemaal gezien ???? 

 

Wat een talenten hebben wij toch bij Musis Sacrum in Bakel.  

Van jong tot oud hebben we daar de longen uit ons lijf staan te 

schreeuwen, borden met teksten erop werden omhoog gehouden, handen 

werden fanatiek geschud en fluitjes vol gezeverd. 

Er waren zel fs  v ips  die niet over de rode loper naar binnen durfden, zo  

een  oorverdovend applaus en lawaai produceerden wij. 

Maar goed, ongeveer anderhalf uur later vertrokken we met weer een 

overvolle bus - wij met droge kelen en Jan met f 1000,00 in de pocket - 

naar Bakel. Daar  aangekomen konden we onze kelen smeren met een 

 consumptie in café-zaal Vermulst. 

 

Dit alles was een kei leuke ervaring die voor onze vereniging ook nog een 

mooi centje heeft opgebracht. 

En als laatste willen wij dus ook Marc bedanken voor deze aanbeveling! 

 

Groetjes, Marianne Mennen 
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Instructeurs & Leraren (1)  
 

 
 
Dirigent harmonie: 

 

Marc van Kessel 

Hamsterweide 20, 5467 LC  Veghel  tel. 0413-351904 

 

 

Instructeur slagwerkgroep: 

 

* Harrie Klaus  tel. 0492-342476 

Nieuwe Uitleg 59, 5761 EC Bakel. 

 

 

Instructrice majorettes: 

 

* Lisette van Rooij  tel. 077-4661582 

Steegstraat 19, 5768 AT Meijel.  

 

 

Instructrice miniretten: 

 

* Marjan Coopmans-van Dijk   tel. 0492-342428 

Klimroosstraat 22, 5761 GN Bakel. 

 

 

Leraren slagwerkgroep: 

 

* Bart Bisseling     tel. 0492-340246 

v.d. Poelstraat 8a, 5761 BW  Bakel. 

 

* Patrick Egelmeers  tel. 0492-342413 

Klimroosstraat 25, 5761 GN Bakel. 
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Instructeurs & Leraren (2) 
 

Leraren harmonie: 

 

 

* Mijke Bastiaans  lerares blokfluit tel. 0492-342227 

Bergroosstraat 5, 5761 GA  Bakel. 

 

* Theo Bastiaans  leraar blokfluit tel. 0492-342227 

Bergroosstraat 5, 5761 GA  Bakel. 

 

* Bouke Bekers lerares klarinet tel. 040-8440280 

Geldropseweg 119, 5611 SG  Eindhoven. 

 

* Ans Bouwmans   lerares hobo tel. 0492-510652 

Maaslaan 45, 5704 LA  Helmond.    

 

* Marcel Geraeds      leraar klarinet tel. 013-4676277 

Goirkestraat 123, 5046 GG  Tilburg. 

 

* Peter Kisters leraar hoorn tel. 0492-342398 

Bottelroosstraat 9, 5761 GD  Bakel. 

 

* Kristel van Lieshout lerares saxofoon tel. 06-19220753 

Bredaseweg 264b, 5038 NM Tilburg. 

 

* Joyce Maas-Saleming lerares dwarsfluit   tel. 0497-519229 

Voortseweg 41, 5521  JC Eersel. 

 

* Harry Maassen leraar klarinet tel. 0413-265986 

Klarinetstraat 55, 5402  BD  Uden.   

 

* Esther Warmerdam lerares trompet    tel. 0492-560445 

Jekerstraat 36, 5704 ML  Helmond. 

 

* Bart van Zutven leraar groot koper tel. 0492-462883 

Margrietstraat 55, 5741 XL  Beek en Donk. 
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Een jubilaris vertelt. 
Piet van den Heuvel 

 

Als ik terug kijk op de inmiddels ruim vijfenzestig jaren dat lid ben van 

Musis Sacrum komen er allerlei herinneringen naar boven.  

Het is niet zo dat ik me alles zo goed herinner dat ik zonder diep in mijn 

geheugen te spitten een lang verhaal over deze tijd kan schrijven. Maar dat 

is ook zeker niet mijn bedoeling. 

 

Als jongen van veertien jaar ben ik in 1936 als leerling bij de fanfare 

gekomen. In 1937 werd ik aspirant-lid en zoals dat toentertijd het gebruik 

was, in 1939 geballoteerd als fanfarelid.  

Ik probeerde in eerste instantie bugel te spelen, later werd dat de corhoorn. 

Vergeleken met de tegenwoordige tijd stelde de opleiding niet zo erg veel 

voor, maar gedurende de tijd en dankzij een aantal kundige en vooral 

geduldige leermeesters kregen de beginnende muzikanten de benodigde 

vaardigheid en muziekkennis die nodig werd geacht.  

Het is misschien aardig om te vermelden dat ik nog les kreeg in het lokaal 

dat nu in gebruik is als permanente tentoonstellingsruimte van Musis 

Sacrum. Dit gedeelte van de oude openbare school diende toen als 

repetitielokaal en is nu het ‘Muziekhofke’. 

 

Een groot aantal jaren heb ik actief meegedaan (gespeeld) en ook heb ik 

een tijdje het vaandel gedragen. Activiteiten zoals concoursen en andere 

wedstrijden maakten erg veel indruk op mij; was het niet de bijbehorende 

spanning dan waren het wel de vaak imposante indrukken die deze 

concoursen en de dingen daar om heen met zich mee brachten. 

Het was een gezellige tijd die jammer genoeg abrupt stopte toen ik een 

nieuw kunstgebit kreeg. De techniek was in die jaren nog niet zo ver als nu 

en dat betekende voor een muzikant vaak het einde van het verhaal; blazen 

op een blaasinstrument was dan nagenoeg ondoenlijk.  

 

De laatste paar jaren ging ik niet vaak meer naar de fanfare en later de 

harmonie. Maar veel mensen weten dat ik de vereniging altijd een warm 

en gul hart toegedragen heb, en dat blijft zo. De althoorn / corhoorn is 

vervangen door de biljartkeu en verschillende andere hobby’s.  

 

Dat zorgt ervoor dat mijn vrije tijd ruim voldoende gevuld is. 
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Het doet mij ook veel deugd dat ik ook zoveel mooie huldigingen als 

jubilaris mocht meemaken.  

Om als 25-, 40-, 50-, 60- én 65-jarige jubilaris terug in de tijd te mogen 

zien is lang niet iedereen gegeven. Daar ben ik dan ook heel erg dankbaar 

voor. 

Dit geldt ook heel zeker voor het feit dat mijn vrouw en ik dit jaar ook ons 

50-jarig huwelijksfeest mochten vieren. 

 

Ik wil iedereen bedanken voor de mooie tijd die geweest is én die nog te 

komen staat. 

Musis Sacrum is een vereniging die al jaren bewijst dat ze door haar inzet 

en samenspel een nuttig bestaan heeft binnen de Bakelse gemeenschap.   

 

Groeten van Piet van den Heuvel 

 

Het Jubilarissenconcert 2001 
 

Wat was het een prachtig idee: een concert voor en met jubilarissen. 

Iedereen mocht zelf een muziekstuk uitzoeken en dan zie je dat 

iedereen een eigen smaak heeft. En als dan de zaal helemaal vol  zit, 

zie en hoor je dat er voor iedereen wel wat moois bij zit. Voor jong en 

oud, ook  al geef je eigenlijk niks om muziek. 

Het was een prachtige avond vol afwisselende  muziek.  

De oude marsmuziek was mooi om weer eens een keer te horen, en 

de moderne muziek o.a. de Beatles, Ennio Morricone;  in een woord 

SKITTEREND zou  Hans L. zeggen. Ook de werken van de 

slagwerkgroep niet te vergeten; deze waren ook geweldig. 

Er waren vele maanden van repeteren aan vooraf gegaan. 

En als je op die avond dat het buiten het repeteren om, ziet dat het  

ook organisatorisch ook nog perfect is; PETJE AF!! 

We hebben genoten van het begin tot in de late uurtjes. 

MUSIS SACRUM ga zo door, het was PRACHTIG. 

MOI. 
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2001 = 11 jubilarissen = 435 jubileumjaren 

 

25 jaar Marianne Bouwmans, Harrie Klaus, 

  Jan van de Rijt, Thomas Joosten 

40 jaar Friedie Coolen, Bernard Nooijen, Theo Leenders 

50 jaar    Frans van de Laar, Jan van de Mortel, Frans van de Mortel 

65 jaar Piet van den Heuvel 
 

(Op deze foto ontbreekt Friedie Coolen). 
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Jubilarissenconcert. 
 

Na maanden van repeteren om de door ons gekozen nummers in te 

studeren was het dan zover. 

Op zaterdag 3 november werd ons concert uitgevoerd. Dit zowel door de 

harmonie als de slagwerkgroep. 

Bij de slagwerkgroep zaten drie jubilarissen namelijk Harrie Klaus,  

Jan van de Rijt en ere-instructeur Friedie Coolen. 

Bij de harmonie waren dit Jan van de Mortel, Frans van de Mortel, 

Bernard Nooijen, Frans van de Laar, Theo Leenders, Thomas Joosten en 

Marianne Mennen. 

 En natuurlijk niet te vergeten rustend lid Piet van den Heuvel.  

Aangekomen in zaal Vermulst konden we allen (op Piet na) het podium 

beklimmen!!!!!  

Dit temidden van een grandioos mooi aangeklede zaal en podium, 

inclusief spotlights en verlichte lessenaars. 

Rond de klok van 20.15 uur kon het concert beginnen. 

 

Als eerste kwamen de 25-jarige jubilarissen aan bod en zo werd het rijtje 

van 40-, 50- en 65-jarige jubilarissen afgewerkt. 

 

Wij allen vonden het zeer prettig om zelf mee te mogen musiceren, en als 

dit zo uitkwam een mooie solo hierbij te spelen. 

Het gehele concert werd vlot en gepast afgehandeld. 

Hierna volgde een receptie voor alle jubilarissen, ook dit verliep perfect. 

Wij als jubilarissen willen daarom iedereen hartelijk bedanken voor deze 

fijne, mooie, geweldige avond. 

Vooral natuurlijk aan al onze medemuzikanten, het bestuur, Marc van 

Kessel onze dirigent, instructeur Harrie Klaus en al onze familieleden, 

vrienden en bekenden!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

Vele muzikale groeten van: 

 

Jan, Frans, Bernard, Theo,  

Friedie, Harrie, Frans, Piet,  

Thomas, Jan en Marianne. 
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C.V.A. Muziekexamens 
1 december 2001 Tilburg 

 

 

Wij feliciteren onderstaande leden – en hun opleiders – met het behalen 

van hun diploma’s. 

 

 

    Naam           diploma instrument punten 

 

Maarten Remmers A kleine trom 46,50 

 

Joris Tijdeman A trompet 42,50 

 

Mieke van Vroenhoven A klarinet 47,50 

 

Marit Tijdeman B dwarsfluit 49,50 

 

Lucré van der Zwaag B altsaxofoon 40,50 
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Van de bestuurstafel. (1) 
 

Jubilarissenconcert 
 

 

Op zaterdag 3 november 2001 werden 11 jubilarissen van Musis Sacrum 

Bakel tijdens een speciaal concert gehuldigd.  

Dit concert, uitgevoerd door harmonie Musis Sacrum onder leiding van 

Marc van Kessel en de slagwerkgroep onder leiding van Harrie Klaus, was 

van een uitzonderlijk hoog muzikaal niveau.  

 

Zaal Vermulst was voor deze gelegenheid feestelijk aangekleed, zodat een 

passende ambiance ontstond. 

  

Het concert was samengesteld met muzieknummers gekozen door de 

jubilarissen. Het waren muziekstukken waaraan zij goede herinneringen 

hebben, zelf een solo in speelden dan wel gewoon mooi vonden. Door deze 

opzet werd een zéér interessant programma geboden.  

De muziek varieerde van de marsen Alte Kameraden en Mars der Medici 

tot The Beatles in Concert, van Moment for Morricone en Ein 

Walzertraum tot Jungle Fantasy.  

Robijnen jubilaris Bernard Nooijen speelde een solo in het door hem 

gekozen werk Paraphrase, terwijl gouden jubilaris Jan van de Mortel een 

solo speelde op trompet in het nummer Don’t cry for me Argentina. 

Zilveren jubilaris Harrie Klaus dirigeerde de slagwerkgroep bij de 

nummers The last Rabbit in Summer Moorland, African Suite en 

Antilliana. 

 Robijnen jubilaris en ere-instructeur Friedie Coolen dirigeerde de 

slagwerkgroep bij het nummer “Margos” in jumping five. 

 

Tijdens het concert werd een beeldpresentatie getoond met beelden van 

alle jubilarissen door de jaren heen bij Musis Sacrum. Deze presentatie 

leverde zeer nostalgische beelden op. 

 

De zilveren jubilarissen Thomas Joosten, Marianne Mennen–Bouwmans, 

Harrie Klaus en Jan van de Rijt werden naast de robijnen jubilarissen Theo 

Leenders, Bernard Nooijen en Friedie Coolen, de gouden jubilarissen 
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Frans en Jan van de Mortel en Frans van de Laar en de 65-jarige jubilaris 

Piet van den Heuvel door Musis Sacrum gehuldigd.  

Voorzitter Jan Lambregts sprak de jubilarissen toe en overhandigde hen 

namens de vereniging een cadeau. Ook betrok hij de partners van de 

jubilarissen bij de huldiging en onderstreepte de waardering van de 

vereniging met een bloemetje. 

Dhr. Jos Verbeeten vertegenwoordigde de Brabantse Bond voor Muziek-

gezelschappen en ook hij sprak de jubilarissen toe. Hij benadrukte de 

maatschappelijke rol van een muziekgezelschap binnen een gemeenschap 

als Bakel en de rol van de jubilarissen daarin. Namens de bond spelde hij 

de jubilarissen de bij het jubileum behorende bondsinsigne op en reikte de 

bijbehorende oorkondes uit. 

 

Nadat alle jubilarissen door de genodigden en muzikanten waren 

gefeliciteerd, bedankte jubilaris Bernard Nooijen namens alle jubilarissen 

Musis Sacrum voor de wijze waarop de vereniging aandacht aan dit 

jubileum had geschonken. De dank van de jubilarissen werd onderstreept 

met het aanbieden namens de jubilarissen van een muziekstuk aan de 

dirigent van de harmonie, een muziekstuk aan de instructeur van de 

slagwerkgroep en een klarinet aan de vereniging. De jonge Bakelse 

ondernemer en tevens lid van onze slagwerkgroep John Klaus, van de 

gelijknamige slagwerkspeciaalzaak in Bakel, bood de slagwerkgroep een 

nieuwe set tempo blocs aan. 

 

Vervolgens werd tijdens het concert mevr. Riet Vermulst door voorzitter 

Jan Lambregts geïnstalleerd als commissaris van Musis Sacrum Bakel.  

Riet en Hans Vermulst zijn reeds vele jaren de gastvrouw en gastheer van 

Musis Sacrum. Door de installatie van mevr. Vermulst tot commissaris 

werd de betrokkenheid bij Musis Sacrum extra onderstreept. 

Commissaris mevr. Riet Vermulst bood de vereniging een nieuwe 

schuiftrombone aan. Vanzelfsprekend dat de voorzitter Riet en Hans 

Vermulst bedankte voor hun jarenlange steun en gastvrijheid. 

 

Met het spelen van de toepasselijke mars Teamwork, muziek maken is 

immers teamwork, werd het concert afgesloten en kon iedereen terugkijken 

op een zéér geslaagd jubilarissenconcert.  

Na het concert was er nog een gezellig samenzijn, waarin alles nog eens de 

revue passeerde. 
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Het bestuur bedankt eenieder voor haar of zijn medewerking.  

Een speciaal woord van dank aan de muziek- en concertcommissie van de 

vereniging die met het idee van een jubilarissenconcert kwam is eveneens 

op zijn plaats.  

Zo zie je maar welke fantastische en uitvoerbare ideeën vanuit de leden 

naar voren kunnen komen. 

 

 

Van de bestuurstafel. (2) 
 

Harmonisatie muziekopleiding 
 

 

Sinds de gemeentelijke herindeling in 1997 werkt de gemeente Gemert-

Bakel aan onder meer een nieuwe regeling inzake subsidiëring van 

muziekopleidingen, ook wel harmonisatie muziekopleidingen genoemd. 

 

De uitgangspositie van de gemeente Gemert-Bakel is tot nu toe dat alleen 

muziekles die wordt genoten bij de muziekschool Gemert-Bakel gesubsi-

dieerd wordt. De opleiding voor A, B, en C, (D) diploma(s) wordt tot 18 

jaar gesubsidieerd, terwijl de opleiding voor volwassenen kostendekkend 

zal moeten zijn. 

 

Musis Sacrum verzorgt als enigste muziekvereniging binnen de gehele 

gemeente Gemert-Bakel, sinds ruim 15 jaar, compleet haar eigen 

muziekopleiding en wordt daartoe ook gesubsidieerd door de gemeente.  

Dit is echter volgens de oude regeling die is vastgesteld ten tijde van de 

inmiddels opgeheven gemeente Bakel en Milheeze. Doordat deze oude 

regeling nog van toepassing is, kunnen wij het HAFA muziekonderwijs, 

(harmonie en slagwerkgroep) tegen ongeveer de helft van de kosten van 

de muziekschool verzorgen, namelijk f 280,00.  

Het harmonisatieproces duurt reeds enkele jaren en gaat gepaard met zeer 

wisselende uitgangsposities en besluitenloosheid van de gemeente en de 

muziekschool. 

 

Doordat er deze onzekerheid bestaat hebben wij de lesgelden de laatste 

jaren niet verhoogd, ondanks de ons inziens financiële noodzaak daartoe 

richting de toekomstige voortgang van onze opleiding.  
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Het harmonisatieproces zou mogelijk op korte termijn afgerond kunnen 

worden. Om te voorkomen dat we in 2003 of misschien zelfs al in 2002 

voor een zéér forse stijging van de lesgelden komen te staan, heeft het 

bestuur van Musis Sacrum  besloten om met ingang 2002 het lesgeld te 

verhogen. 

 

Musis Sacrum maakt zich momenteel met het MOG-B sterk om een 

extra korting te krijgen, een HAFA korting, voor die leerlingen van 

de muziekschool die via een muziekvereniging aangemeld zijn. 

Tevens wordt alles in het werk gesteld om tot een overgangsregeling 

te komen. 

 

Wat zijn de (mogelijke) gevolgen van deze ontwikkelingen: 

 

# In 2002 wordt door Musis Sacrum met de verhoging van het 

lesgeld begonnen; 

# Als er een HAFA korting en / of overgangsregeling komt zou 

het zo kunnen zijn dat verder geplande verhogingen niet 

doorgevoerd behoeven te worden, dan wel dat geplande verhogingen 

over meerdere jaren verdeeld kunnen worden; 
 

Naast de verhoging van het lesgeld voor HAFA onderwijs (harmonie en 

slagwerkgroep) zal de huidige bijdrage van de blokfluitleerlingen in een 

lesgeld omgezet gaan worden en wordt er voor de opleiding majorettes 

een lesgeld ingevoerd. 

 

Musis Sacrum is aan het onderzoeken wat eventueel alternatieven 

voor de opleiding van de volwassenen zouden kunnen zijn.  

 

MOG-B 
 

Het MOG-B is het Muzikaal Overleg Gemert-Bakel, waarin alle 

muziekgezelschappen (8) binnen de gemeente participeren.  

De voorzitters van de muziekverenigingen hebben periodiek overleg om 

alle zaken zoals opleiding, subsidie en beleid met elkaar af te stemmen.  

Het voorzitterschap van het MOG-B rouleert onder de voorzitters. De 

huidige voorzitter van Musis Sacrum is de afgelopen 3 jaar de voorzitter 
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van dit overleg geweest en vervult momenteel de rol van secretaris, 

terwijl dhr. Wim Verheggen (voorzitter van fanfare St.Cecilia uit 

Milheeze) momenteel de voorzitter van het MOG-B is. 

 

Musis Sacrum heeft samen met de overige muziekgezelschappen binnen 

het MOG-B de navolgende standpunten ingenomen en maakt zich daar 

zéér sterk voor: 

 

# De verenigingen werven zelfstandig leerlingen en stellen een goed 

functionerend instrument aan de leerling te beschikking; 

# De opleiding voor volwassenen dient gesubsidieerd te worden; 

# Voor de opleiding van de majorettes van Musis Sacrum dient, 

anders dan via de muziekschool, een oplossing gevonden te worden; 

# De opleiding voor het C diploma dient eveneens gesubsidieerd te 

worden; 

# De kosten van opleiding voor het D diploma wordt binnen de 

vereniging geregeld; 

# De leerlingen die via een muziekvereniging bij de muziekschool 

aangemeld worden dienen een HAFA subsidie van 20% op het lesgeld 

van de muziekschool te ontvangen: 

# Er dient een overgangregeling getroffen te worden voor de 

leerlingen van de muziekgezelschappen uit de oude gemeente Bakel en 

Milheeze.  

# In 2006 zou het lesgeld volledig geharmoniseerd dienen te zijn; 

# Er dient decentraal in de kernen les te worden verzorgd. 

 

Het is begrijpelijk dat er onder de leden die een opleiding binnen Musis 

Sacrum volgen veel vragen zijn. 

  

Om iedereen zo goed mogelijk te informeren wordt een informatie-

bulletin gezonden aan alle leerlingen en / of ouders / verzorgers van 

leerlingen en zal er een informatieavond gehouden worden.  

 

Betrokkenen worden daar uiteraard over geïnformeerd. 

 

 

 

Het bestuur. 
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Voorlopige 

Activiteitenkalender 2002 
(Onder voorbehoud) 

 

  

 

 

    Deelname Slagwerkgroep aan kletsavonden. 

11 februari   Opluisteren carnavalsoptocht Bakel. 

10 maart   Onderling Solistenconcours Musis Sacrum. 

    Algemene Ledenvergadering. 

24 maart    Bondsconcours majorettes te Bakel. 

    Jaarlijkse oudijzeractie. 

    Jaarlijkse donateursactie. 

14 april   Medewerking aan 1
e
 Communievieringen. 

30 april   Koninginnedag. 

9 juni   Bakel Markt (Spel21). 

    Zwemmen voor jeugdleden t/m 15 jaar. 

29 juni   Limonadeconcert.  

30 juni   Pleinconcert + bindingsmiddag senioren. 

16 augustus   Inhalen KinderVakantieWeek. 

31 augustus   Opening Bakel kermis. 

3 september  Kermisschieten St. Willibrordusgilde. 

    Intocht St. Nicolaas. 

    Kerstconcert St.Jozefsheil. 

    Kerstconcert.  

31 december  Oliebollenactie. 
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Geschil tussen Musis Sacrum en sportcafé de Kolk beëindigd. 
 

In 1999 heeft Musis Sacrum haar 125-jarig bestaan op onnavolgbare wijze 

binnen de Bakelse gemeenschap gevierd. 

Het feestcomité had een druk programma georganiseerd, met als 

hoogtepunten de nostalgische voorjaarskermis, het Pruuve in Boakel en het 

concertweekend in november 1999. Het concertweekend met ondermeer 

optredens van de Luchtmachtkapel en Slagerij van Kampen vond plaats in 

de sporthal. Voor het concertweekend in de sporthal was door de gemeente 

Gemert-Bakel vergunning verleend. 

 

Het bestuur was op de hoogte van het bestaan van exclusieve leverings- en 

verkooprechten in de sporthal welke waren verleend aan Interbrew / 

familie Romonesco, als exploitant van sportcafé De Kolk.  

 

Het bestuur van Musis Sacrum, onder wiens verantwoordelijkheid het 

feestcomité handelde, was van mening dat exploitatie voor eigen rekening 

toch kon doorgaan, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een zakelijk geschil. 

Dit heeft er toe geleid dat de familie Romonesco via een door haar 

ingestelde civiele procedure in het gelijk werd gesteld en Musis Sacrum 

werd veroordeeld tot het betalen van een niet onaanzienlijke schade-

vergoeding. Desondanks meende het bestuur toch hoger beroep te moeten 

aantekenen tegen het vonnis. 

 

Een aantal sponsoren van de festiviteiten in het kader van het 125-jarig 

bestaan van Musis Sacrum hoorden van dit nare geschil en boden aan te 

bemiddelen. Zij slaagden er in om met een voor beide partijen 

bevredigende oplossing te komen.  

 

Het geschil is beëindigd. Musis Sacrum heeft het hoger beroep 

ingetrokken en de familie Romonesco heeft de aan haar toegewezen 

schadevergoeding aan Musis Sacrum teruggeschonken. 

 

Hieruit blijkt maar weer dat meningsverschillen in een kleine 

gemeenschap als Bakel het beste onderling geregeld kunnen worden en dit 

een lering voor de toekomst kan zijn voor iedereen. 

 

De sponsoren 
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Oliebollenactie 

 

10 jaar alweer, de oliebollenactie. 

Mijn eerste gedachten gaan naar het eerste jaar. Oh, wat was het koud, 

achter een marktkraampje met gewone schoenen aan. ’s Middags werden 

er nog snowboots gebracht maar zelfs dát hielp niet meer. 

De oliebollen werden in het bejaardenhuis gebakken. En de mensen maar 

wachten……………………….. 

 

Daarna in een wagen. De avond ervoor alles beplakken en versieren want 

het is eigenlijk een viskraam. Er zijn mensen aan de kraam geweest voor 

vis; waren we een zijkant vergeten af te plakken! 

Maar al doende leert men. 

Zoals we de eerste jaren de bestellingen thuisbrachten, maar dat ging ook 

te ver want degene die rondbrachten kwamen veel te laat thuis, en het moet 

wel leuk blijven, toch?! 

 

Zo staat bij mij ieder jaar het bad klaar als ik thuis kom. Ik dacht nog wat 

is het toch een lieverd die man van mij, maar dat had een andere reden. 

Want weten jullie hoe je stinkt als je in die wagen gestaan hebt! Je haar, je 

kleren, álles stinkt (wat je zelf niet meer ruikt). 

 

Maar ondanks alle omstandigheden hebben we het toch al 10 jaar 

volgehouden. Dankzij de inzet van leden en vrijwilligers is het door de 

jaren heen een gigantisch succes geworden. Waardoor het ook geen 

probleem is om mensen hiervoor te vinden. 

Het is gezellig en vooral ieder jaar weer een mooie opbrengst voor de 

opleiding en daar doen we het voor. 

 

Na 10 jaar durf ik gerust te zeggen: op naar de 20 jaar !! 

 

Tot 31 december, 

 

Monique Wilbers – van Dijk 

 

 

Fam. Nooijen bedankt voor het poetsen van de bakwagen ieder jaar weer.
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Bakel
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Verjaardagen januari t/m juni 
 

 Naam         

—————————————————————–—————— 

Kristian Vereijken     02 01 

Lisa van de Waterlaat     07 01 

Emma van Tiel      08 01 

Nicole Nooijen      10 01 

Femke Bouw      12 01 

Judith van Stiphout - Tielemans    13 01 

Nicole Hagting      14 01 

Joey van Lieshout     17 01 

Miep Rooyakkers - van den Berg   19 01 

Anke Heesters      20 01 

Thomas Joosten      20 01 

Jantine Vereijken      22 01 

Merel van den Broek     24 01 

Friedie Coolen      24 01 

Mevr. M.T. van Lamoen - van de Ven   24 01 

Frans van de Laar     27 01 

Ad van Grootel      28 01 

Fred van Lamoen      28 01 

Liza Bouwmans      29 01 

Mevr. M. Cornelissen - van der Linden   29 01 

Bart van Zutven      29 01 

Wilma Vereijken - Verhoeven    31 01 

Bas van Vijfeijken     31 01 

Mevr. P. van Lierop - Rovers    01 02 

Sofie Mijinke      01 02 

Ruben Joosten      02 02 

Rob Joosten      04 02 

Mieke Rovers      04 02 

Joyce van Duijnhoven     05 02 

Mevr. J. Vermulst - Schoonwater   10 02 

Hans Leenders      13 02 

Joris Tijdeman      14 02 

Dhr. J.A.J. Beks      15 02 

Floris Merkus      18 02 
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Janny Jansen - van Tilborg    19 02 

Sjef Kanters      22 02 

Mariska Kuijpers      22 02 

Jan van de Rijt      22 02 

P. van den Heuvel     26 02 

Mevr. L.J.H.A. Aldenzee - Saris    27 02 

Robert Coopmans     28 02 

Mevr. H. Scholten - de Klijn    28 02 

Erwin van Asten      29 02 

Bart Bisseling      01 03 

Els van Driel      01 03 

Anita Leenders      01 03 

Lisette van Rooy      03 03 

Marcel Geraeds      04 03 

Suzan Klaassen      06 03 

Inge Simons      08 03 

Lon Swinkels      09 03 

Thomas van der Velden     13 03 

Curine van der Horst     15 03 

Jan van Ganzewinkel     16 03 

Nicole Leenders      17 03 

Marion van Ganzewinkel - van Tiel   18 03 

Jos Vos       19 03 

Nico van der Wielen     19 03 

Susan Relou      20 03 

Joris van Zeeland      22 03 

Ben Nooijen      26 03 

Dhr. J. Vogels      27 03 

Tonnie Giesbers - Relou     28 03 

Alex van de Laar      30 03 

Simone van de Laar     30 03 

Sophie de Ruijter      31 03 

Hans Vermulst      02 04 

Janneke van Ganzewinkel    05 04 

Cornelli Remmers - Roodenburg   06 04 

Gerard van de Laar     07 04 

Miranda Nooijen      07 04 

Bart Relou      07 04 

Roos Verberkt      13 04 
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Linda Nelemans      15 04 

Gerry Kisters - Quaedflieg    16 04 

Maartje van Ganzewinkel    17 04 

Mevr. M.J. van Neerven - Vanlier   17 04 

Naddy Timmers      17 04 

Silvie Joosten      18 04 

Mevr. P. van den Heuvel - Louwers   22 04 

Marloes van Dijk      23 04 

Steffie van Lieshout     23 04 

Gijs Verhoeven      23 04 

Mijke Bastiaans      28 04 

Erika Rovers      30 04 

Harry Maassen      01 05 

Jacqueline Coolen - van der Weijst   04 05 

Jan van de Mortel     05 05 

Bernard Nooijen      06 05 

Diny Nooijen - Verhoeven    08 05 

Marijke van Asten     10 05 

Marjan Coopmans - van Dijk    10 05 

Ivanca Linders      11 05 

Mariëlle Nooijen      11 05 

Hans Goossens      12 05 

Thomas Tijdeman     12 05 

Peter Lucassen      14 05 

Marit Tijdeman      14 05 

Peggy Teunis      16 05 

Sanne van der Weijst     17 05 

Merel Bankers      18 05 

Mieke van Vroenhoven     19 05 

Marijn Vos      21 05 

Peter van Dijk      23 05 

Cor van Dinter      25 05 

Frank van Wel      25 05 

Tessa Hoogendoorn     26 05 

Mandy van Lieshout     30 05 

Maikel van der Meer     30 05 

Leonie Rovers      30 05 

Piet van de Ven      30 05 

Anika Kanters      31 05 



 

53 

Linda Timmermans     31 05 

Riet Vermulst      13 05  

Kees Hofsteede      02 06 

Maarten Manders     02 06 

Laura van de Laar     04 06 

Karlijn van den Boomen     05 06 

Marc van Kessel      05 06 

Nikki Kriegl      06 06 

Marieke Nooijen      06 06 

Lizzie van der Putten     09 06 

Carla van Lieshout - van Lierop    10 06 

Jan Nooijen      10 06 

Roel van de Ven      10 06 

Karin Leenders      11 06 

Mandy van Duijnhoven     22 06 

Rob Simons      22 06 

Kelly van Duijnhoven     23 06 

Harrie Klaus      25 06 

Esther Warmerdam     25 06 

Erik Westhovens      25 06 

Maarten Remmers     26 06 

Hein van Dijk      30 06 
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W enst  iedereen
pret t ige feestdagen
en een voorspoedig
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Voor de liefhebbers onder ons een snel feestmenu(tje) 
 

Garnalencroqetten á la Triangel 

(8 á 10 stuks) 

 

Ingrediënten;  300 gr. Gepelde garnalen 

4 dl. Melk 

60 gr. Boter 

8 lepels bloem 

zout, peper, nootmuskaat 

peterselie 

Om te paneren;  1 ei 

   Paneermeel 

 

Was de garnalen en snijd ze fijn. 

Smelt de boter, voeg de bloem toe en roer dit door elkaar. 

Melk erbij en op smaak maken met zout, peper en nootmuskaat. Peterselie. 

Roer de garnalen door de saus. 

 

Strijk de massa uit op een platte schaal en laat het mengsel koud worden. 

Vorm met twee eetlepels langwerpige rolletjes, wentel ze daarna door de 

paneermeel en vorm ze met de hand na. 

Haal ze daarna door een losgeklopt ei en daarna weer door de paneermeel. 

Bak de croquetten in frituurvet. 

Laat ze uitdruipen op keukenpapier. 

Stapel ze op op een schotel en garneer ze met takjes peterselie. 

 

DE TRIANGELREDACTIE 

 

WENST U  

 

SMAKELIJK ETEN 

 

EN EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG NIEUW JAAR. 
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TOT ZIENS IN  

 

2002. 
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WIST U DAT ……. ?! 
 

 Er binnen Musis Sacrum veel acteertalent schuilt? 

 Dit zich manifesteerde tijdens het ‘toneelspel’ in Veghel? 

 Alle ‘acteurs en actrices’ ook op televisie te zien waren? 

 Jong en oud alle Veghelse VIP’s enthousiast toe juichten? 

 Sommige VIP’s hiervan zo onder de indruk waren dat ze spontaan 

onderuit gingen? 

 Dit ook wel eens aan de trap gelegen zou kunnen hebben? 

 De deelnemers door deze activiteit een mooi extraatje binnengehaald 

hebben voor de vereniging? 

 Ellen Leenders als eerste majorette van Musis Sacrum geslaagd is voor 

haar diploma Fase II NIB? 

 Wij haar feliciteren met dit behaalde succes? 

 De rest volgt? 

 Pieter, na de zomervakantie, wilde bewijzen dat de glijfunctie nog goed 

functioneerde? 

 Dat het repetitieruimteprobleem nog steeds actueel is? 

 Wij al tien jaar oliebollen bakken. 

 Gerard na 23 jaar eindelijk zijn uniformschoenen versleten heeft en hij 

nu hele dure nieuwe heeft? 

 Er eindelijk bijna 100% aanwezig was bij een harmonierepetitie? 

 Christian, a lá Bea, in haar nieuwste vervoermiddel een extra rondje 

maakte door zaal Vermulst met koetsier Henk achter de wagen? 

 Het casinoavondje met het bestuur een groot succes was? 

 Lisette het zéker voor herhaling vatbaar vind? 

 Haar vriend Erwin daar een mooi zakcentje gewonnen heeft? 

 Thijs heel blij en glunderend met het gewonnen unieke Holland Casino 

horloge naar huis ging? 

 Wij erg verguld zijn met onze nieuwe commissaris? 

 Zij (bijna) alle ins en outs van Musis Sacrum al kent? 

 Musis Sacrum haar en alle andere commissarissen, vrienden, vrij-

willigers, leden en begunstigers bedankt voor bijdrage en inzet in 2001? 

 De Triangelredactie ook in 2002 afhankelijk is van de inzendingen van 

vooral de leden van Musis Sacrum Bakel.

 Iedereen geluk in voorspoed wordt toegewenst voor het nieuwe jaar?
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DE (bijna) LAATSTE PAGINA 
 

 

Het bestuur: 
 

 

Voorzitter J. Lambregts Akkerroosstraat 11 

 Tel. 341513 5761 EX Bakel 

Waarnemend A. van Grootel Bottelroosstraat 11 

 Voorzitter: Tel. 342286 5761 GD Bakel 

Secretaris: J. van Ganzewinkel Dorpsstraat 49 

 Tel 343359 5761 BL   Bakel 

Penningmeester: G. Mulder Bottelroosstraat 6 

 Tel 343902 5761 GC  Bakel 

 

Leden: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar kunt U terecht voor afmeldingen: 
 

Harmonie:  Frans Kisters  Tel. 342398 

 Slagwerkgroep Peter Lucassen Tel. 341809

 Majoretten:  Franca van de Laar Tel. 342984

 

Verenigingsbureau Musis Sacrum Bakel 
Randwijk 8, 5761 AV  Bakel 

Telefoon / Fax: 0492-342427 

E-mail: MusisSacrum.Bakel@iae.nl 
 

F. Kisters  Bottelroosstraat 9 

Tel. 342398 5761 GD  Bakel 

Fr. v.d. Laar- v. Horssen De Hilt 25  

 Tel. 342984 5761 HG  Bakel 

J. Jansen-v. Tilborg  Marijkestraat 18 

  Tel. 341825 5761 AX  Bakel 
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Rabobank Bakel-Milheeze-De Rips 
Kantoor Bakel, St WiIbertspIein 8, 5761BK Bakel 

Kantoor Milheeze, Kerkeind 9, 5763 BA Milheeze 

Kantoor Rips, Meester Hertsigstraaat 2, 5764 PS Rips 

 

Telefoon 0492-346600 

Wij 

luisteren  

het liefst 

naar  

u 
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14
e
 jaargang 

3
e
 editie 2001 

Aan deze Triangel werkten 

mee: 

 

En 

natuurlijk: 

De Redactie. 

Gea Mulder 

Nico van de Laar 

Een vrijwilliger 

Piet Nooijen 

De Schrijfpiet 

Yvonne Goossens 

Piet van den Heuvel 

Moi 

De jubilarissen 

Marianne Mennen 

Ad Vogels 

De sponsoren 

Lisette van Rooij 

Monique Wilbers – van 

Dijk 

Dana en Wendy 


