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Muziek 

 

 

Je kan je even laten gaan 

Je sluit je ogen en drijft weg 

Op een wolk hier ver vandaan. 

 

 

Je kan je laten meevoeren met de klanken 

Die je beroeren tot in je ziel 

En soms zou je wel willen janken. 

 

 

Je kan dansen en springen 

En gewoon uit volle borst meezingen. 

 

 

Maar je kan ook gewoon luisteren 

Met je gevoel en met je hart 

Alle nare dingen even vergeten 

En beginnen met een nieuwe start. 
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Kerstconcert 2001 

 

Het traditionele kerstconcert van Musis Sacrum dat op 22 december 2001 

plaatsvond in de St. Willibrorduskerk was er eentje om ‘in te lijsten’. 

 

Een programma samengesteld in een mooie variatie en samensmeltend 

opgebouwd tot een uitvoering die iedere aanwezige, van jong tot oud, 

zichtbaar liet genieten. Het veelvuldige langdurige applaus na de nummers 

onderstreepte dit duidelijk. 

 

De muziek, én de korte gedichtjes die door Hélène van de Laar en Saskia 

Martens voorgedragen werden, maakten dat het vertrouwde kerstgevoel 

voorzover dat dit er nog niet was, bezit nam van de aanwezigen. 

 

Via ‘Paraphrase’ met een solo op tuba van Bernard Nooijen naar ‘Concerto 

for Horn’ met als gastsoliste op hoorn Ellen Baijens.  

 

Gevolgd door ‘Don’t cry for me Argentina’ waarbij Jan van de Mortel de 

solopartij op trompet voor zijn rekening nam. 

 

Saskia Martens soleerde op klarinet in ‘Adagio’. 

  

Vervolgens zorgden onze andere gastsolisten Miriam Aben en Frans 

Kuijpers, beide op fagot in ‘Don’t mock Barock’, voor een voor Musis 

Sacrum - tot nu toe - unieke uitvoering.  

Deze uitvoering met fagot liet blijken dat, wat de personele muzikale 

bezetting van de harmonie betreft, er nog vele en uitzonderlijke 

mogelijkheden bestaan!? 

 

‘Morricone’s melody’ werd solistisch gedragen door Nico van de Laar op 

trompet en Bennij Nooijen was een uitmuntend solist in ‘Pierrot’. 

 

Tussen deze nummers door werden bij iedereen bekende kerstliederen 

gespeeld zoals ‘Komt allen te samen, Ere zij God, Stille Nacht, Nu zijt 

wellekome’ en als afsluitend nummer ‘Gloria’. 
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De voorzitter zorgde voor een gepaste verwelkoming van alle toehoorders 

en muzikanten en kondigde de desbetreffende nummers aan.  

In zijn afsluitend dankwoord memoreerde hij het (bijna) voorbije jaar. 

Daarna nodigde hij de leden van Musis Sacrum en de gasten uit om het 

jaar, zoals dat al enkele jaren gebeurde, tijdens een gezellig samenzijn in 

zaal Vermulst af te sluiten. 

 

Al met al een hele mooie avond in twee delen, waarbij aangetekend moet 

worden dat de belangstelling, zowel in de kerk als tijdens de jaarafsluiting, 

redelijk te noemen was.  

 

Dat het concert eigenlijk een veel groter publiek verdiende staat boven kijf; 

zelfs dirigent Marc van Kessel was zichtbaar in zijn sas met de prima 

prestaties van zijn orkest en de solisten.  

 

Desondanks werd het gezellig samenzijn écht gezellig (en redelijk laat). 

Echt wel!!……   

 

Thijs Poels 
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Uitleg op reacties. 

 

Naar aanleiding van verschillende reacties van mensen binnen de 

vereniging, wil ik wel even uitleggen waarom er al enige tijd geen 

tamboer-maître voor het korps loopt. 

 

Binnen de slagwerkgroep is het bekend dat ik “even” niet mee draai, omdat 

ik vanaf vorig jaar juli een dubbele hernia heb. Mijn rechterbeen wil niet 

meer zo goed mee (zenuw beschadigd).  

Dus kon ik lange afstanden niet lopen. 

Het gaat nu een stuk beter maar ik moet uitkijken wat ik doe. 

 

Ook met de majoretten (de leerlingen) ben ik tijdelijk gestopt.  

Omdat het gewoon niet ging en nu omdat ik het nog niet durf (een 

onverwachte beweging en ik lig weer plat). De leerlingen worden heel 

goed opgevangen door Ellen Leenders; Ellen bij deze bedankt! 

 

Als alles blijft zoals het nu gaat dan hoop ik, in ieder geval als tamboer-

maître, weer gauw mee te kunnen draaien.  

 

Bestuur, bedankt voor jullie geduld. 

 

Groetjes, Marjan Coopmans 
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Leraren van Nu. 

 

Hoi allemaal. 

Ik zal eerst even beginnen met mezelf voor te stellen. Ik weet het klinkt 

wat afgezaagd, maar toch wil ik ermee beginnen.  

Ik ben Ellen Leenders en ben 18 jaar jong. Ik ben één van de vele 

majorettes die elke week weer hard mee traint om verder te komen. Hier 

ben ik al ongeveer 11 jaar mee bezig.  

En ik moet toegeven: het lukt al aardig. 

 

Maar hoe ben ik erbij gekomen om bij de majorettes te gaan zult u zich 

misschien afvragen. Dat antwoord is eigenlijk heel simpel: het leek me 

leuk om te ‘majoretten’.  

Je ziet als klein meisje die majorettes, met toen nog fanfare en drumband, 

over straat lopen er roept dan: 
“
Mam ik wil ook bij de majorettes!" 

Gelukkig vonden mijn ouders het een leuke hobby voor me en mocht ik lid 

worden. Wat voor hen nog makkelijk was ook. Bakel is immers veel 

minder ver rijden dan Deurne of Helmond.  

 

Bij de miniretten leerde Marjan ons alle basissen van majorette. Al die 

pasjes en twirls die toen nog zo moeilijk leken.  

Elke week weer ging ik met veel plezier naar de majorette toe. Zo kwam ik 

steeds een stapje verder. Na een tijd kwamen we bij de B-groep en 

uiteindelijk bij de A-groep. Waar ik nu nog steeds mee draai.  

 

Eindelijk mocht ik toen ook mee op straat. Daar had ik lang op moeten 

wachten zeg. Maar na al die jaren wachten blijkt het toch wat tegen te 

vallen, maar aan de andere kant wordt het steeds leuker. Je leert steeds 

meer passen en twirls. Hierbij heb ik verschillende instructrices gehad. Die 

wisselden af en toe een keer. 

 

Het leuke van de majorette is dat je met z'n allen van niets tot een mooie 

show kan komen, waar je dan ook nog Nederlands kampioen mee wordt 

ook. Daar doe je het uiteindelijk toch voor hè!  

In de loop van de jaren is het soort dans steeds meer veranderd. We 

begonnen met leuke kinderliedjes bij de miniretten. Later hebben we op 
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behoorlijk klassieke muziek gedanst. Nu wordt het weer steeds modernere 

muziek waar we ons op bewegen.  

En ik moet toegeven: Het wordt er echt niet slechter op! 

 

Maar waarom sta ik nu onder het kopje leraren van nu?  

Dat zal ik jullie ook nog even uitleggen. Na al die jaren majorette ben ik 

zelf bezig met het halen van mijn diploma's om instructrice te worden. Om 

les te mogen geven heb ik Fase 1, 2, 3 en een kaderdiploma nodig.  

Nee mensen zover ben ik nog niet, maar ik doe mijn best. Ik ben al een 

eindje op weg. Ik mag me namelijk al een gelukkige eigenaar noemen van 

het Fase 1 en 2 diploma. Maar nu de rest nog. 

 

Toch ben ik al een beetje actief binnen de club als instructrice. Door de 

afwezigheid van Marjan geef ik de miniretten van nu les. Hier ben ik na de 

zomervakantie mee gestart en ik vind het hartstikke leuk om te doen. 

Eigenlijk hoop ik dan ook dat ik er nog een hele tijd mee door mag gaan. 

Verder ben ik ook bezig met het trainen van de solisten. Ik help ze bij het 

maken van de dansen zodat ze mee kunnen doen aan solistenwedstrijden. 

Benieuwd naar de resultaten?  

Dan zul je toch echt zelf moeten komen kijken op het onderling 

solistenconcours of het bondsconcours in Bakel. Daar staan ze op de vloer 

te stralen en hun uiterste best te doen, om zo hoog mogelijk te eindigen. 

 

Nou, ik ga weer even verder met wat te oefenen.  

De overige twee diploma's moeten er ook nog 

komen. Daar moet ik nog hard voor werken.  

Maar ik ga het proberen. 

 

Ellen Leenders 
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Stichting “Vrienden van Musis Sacrum”. 

 

Het is al weer een jaar geleden, in februari 2001, dat de Stichting 

“Vrienden van Musis Sacrum” werd opgericht. 

  

Nog even voor de volledigheid.  

De stichting werd opgericht omwille van de continuïteit van de Vrienden 

van Musis Sacrum, na het besluit van het bestuur om de Vrienden van 

Musis Sacrum los te koppelen van de exploitatie van Musis Sacrum. 

 

De stichting heeft als doelstelling:  

Mensen bij elkaar brengen die Musis Sacrum willen steunen om de 

aanschaf van het benodigde instrumentarium, de benodigde uniformering 

en de noodzakelijke huisvesting te kunnen realiseren. 

 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: 

Mia Beks (secretaris), Jan Lambregts (voorzitter), Pieter Reijnders (lid) en 

Frank van Wel (penningmeester). 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 

17132684 en heeft als correspondentieadres Akkerroosstraat 11, 5761 EX 

Bakel. Tel / fax (0492) – 341513. 

 

Bij de start van de stichting was het saldo f 0,00.  

Gedurende 2001 lieten de Vrienden van Musis Sacrum reeds van zich 

horen door een leshobo ter waarde van f 2975,00 te schenken en een 

cheque van f 5000,00 aan te bieden ter bekostiging van uniformering van 

jeugdleden die instromen binnen het korps. 

Voor het jaar 2002 heeft het bestuur van de stichting besloten, in overleg 

met het bestuur van Musis Sacrum, prioriteit te leggen in de aanschaf van 

instrumenten voor jeugdleden en een uniforme outfit voor de 

opleidingorkesten van harmonie en slagwerkgroep, alsmede majorettes. 

De doelstelling voor 2002 wordt hierna toegelicht. 

 

Het is de bedoeling dat de opleidingsorkesten van de harmonie (38 leden) 

en slagwerkgroep (12 leden) een bij die orkesten behorende outfit krijgen. 

Op die manier wordt een eigen uitstraling gerealiseerd. Hoe dit er uit gaat 
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zien is nog een verrassing. Ook is nieuwe uniformering voor shows van 

majorettes (14 leden) noodzakelijk. Het totaal begrootte budget voor de 

uniformering bedraagt ongeveer € 3000,00. 

Als gewenste minimale uitbreiding van het instrumentarium wordt 

gevraagd om 1 dwarsfluit en 3 klarinetten. Het voorlopig begrootte budget 

hiervoor bedraagt  ongeveer € 2000,00. 

Het bestuur van de stichting en de Vrienden van Musis Sacrum zullen er 

alles aan doen deze doelstelling te realiseren. 

  

In 1999 bij het 125-jarig bestaan had Musis Sacrum 125 vrienden. Nadien 

is enige terugval opgetreden. Musis Sacrum heeft nu weer 113 vrienden. 

Het bestuur van de stichting is ambitieus en heeft zich voorgenomen in 

2002 het aantal vrienden van Musis Sacrum te brengen op 150.  

Het bestuur zal zelf actief mensen benaderen. De jaarlijkse minimale 

bijdrage van een vriend van Musis Sacrum bedraagt € 45,38. 

  

Wilt U na het lezen van dit bericht “Vriend van Musis Sacrum” worden, 

dan kunt U zich altijd aanmelden bij een van de bestuursleden.  

 

U kunt natuurlijk ook een 

spontane bijdrage storten 

op rekeningnummer 

1041.31.713 van de 

stichting “Vrienden van 

Musis Sacrum”. 

 

Wij houden U op de hoogte 

van alle ontwikkelingen. 

 

 

Met muzikale groeten, 

 

 

Het bestuur van de 

Stichting “Vrienden van Musis Sacrum”.  
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Statuten en Huishoudelijk Reglement. 

 

In het verleden werd aan ieder nieuw lid van Musis Sacrum de Statuten en 

het Huishoudelijk Reglement uitgereikt.  

Dit uitreiken is echter de laatste jaren in het slop geraakt. Hierdoor zijn er 

een aantal leden die niet in het bezit zijn van (de laatste versie van) de 

Statuten en het Huishoudelijk Reglement.  

 

De bedoeling van het uitreiken van de Statuten en het Huishoudelijk 

Reglement was dat ieder lid exact op de hoogte zou zijn van de 

“spelregels” binnen de vereniging. De laatste tijd is gebleken dat ook 

zonder het uitreiken van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement de 

“spelregels” gevolgd worden.  

Zo wordt bijvoorbeeld bij het uitreiken van een instrument en/of uniform al 

het nodige vertelt over hoe deze onderhouden dienen te worden. 

 

Door het bestuur is daarom besloten om de Statuten en het Huishoudelijk 

Reglement niet meer aan de leden uit te reiken.  

Diegene die in het bezit wil komen van de Statuten en het Huishoudelijk 

Reglement kan contact opnemen met het Verenigingsbureau. De uitreiking 

zal dan na onderling overleg plaatsvinden. 

 

 

Jan van Ganzewinkel,  

jullie secretaris. 
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Carnaval 2002 met Harmonie Musis Sacrum. 

 

Of ik een stukje wil schrijven. Hoezo ik, en waarover? 

Ja, over hoe je het hebt ervaren, om de eerste keer op straat te lopen. 

Ik zei : “ Ik loop zo vaak op straat.” 

Ja dat snappen we, maar we bedoelen met de Harmonie in de optocht. 

Ooooooooo.  

Ja, wat zal ik er van schrijven. 

Allereerst was het zeer lastig dat de muziekkeuze niet erg goed was. 

Veel harmonieleden wisten te vertellen dat het moeilijk is om in de maat  

te lopen en hierbij ook nog muziek moet maken, en wel te verstaan zo goed  

mogelijk en op de rest van het korps letten. 

Tja dat eerste zou ik wel kunnen dacht ik, en dat laatste ook wel. 

Maar dat muziek maken viel erg tegen. 

Heel, heel héél gelukkig werd op het laatste nippertje de muziek nog  

veranderd in een wat simpelere versie zodat dat bijna niet kon mislukken. 

Thuis z`n best aan`t oefenen geslagen, iedereen blij in huis, steeds het 

zelfde deuntje. 

En eindelijk was het dan maandag, OPTOCHTDAG. 

Alles onder controle, totdat het fluitje ging en we op moesten stellen. 

Ooooooooo; help wat nu, waar moet ik staan, wat doen we, en wanneer 

moet IK beginnen. Alles wees zichzelf wel wat, maar toch die verrekte 

zenuwen. Oooooooooo, en iedereen kiekt dan.  

Na een aantal aanwijzingen van mijn medespelers, (van dwars) verliep het 

toch redelijk goed, vond ik zelf. 

Het duurde eigelijk veel te kort, want voor je `t wist waren we er al. 

Wel leuke reacties van langs de kant gehoord van; ”goh, wa leuk” 

en “gaai ok al bai de hermenie?”  

Al met al een kei leuke ervaring, zeker voor 

herhaling vatbaar  en tot volgend jaar. 

 

P.s. Ik had wel `n paar keer geplaybackt. Mag 

je dan toch nog mee doen volgend jaar? 

Tja, eigenlijk hoeft niemand dat te weten, toch.     

Doeiiiiiiiiiiiiii,  

Leerling van dwers.  
(niet de dames op de foto!!) 
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Donateursactie. 

 

Acht jaren heb ik gecollecteerd voor Musis Sacrum, dus toen we een 

bijeenkomst van de Triangelredactie hadden en de vraag kwam “Wie 

vragen we om een stukje te schrijven over de donateursactie?” melde ik 

me aan. 

Maar wat gebeurt er? Ik hoef dit jaar niet! 

Maar toch is het leuk om hier wat over te vertellen. 

 

Ik heb al heel wat gecollecteerd. Voor goede doelen.  

Maar telkens weer hetzelfde verhaaltje aan iedere deur. Telkens andere 

straten, telkens andere mensen, die wel open doen maar je toch 

wantrouwend aankijken. 

 

Maar met Musis Sacrum was dat toch anders. 

Ik had telkens dezelfde straat namelijk mijn ouderlijk adres. Als ik begon 

dan was het een flinke babbel op nr. 1. Op nr. 2 zetten ze de koffie vast aan 

en dan door naar de rest van de 20 huizen.  

Het mooie is, ze zien je op het plein al aankomen dus iedereen heeft bij 

wijze van de centjes al klaar liggen. En dan het praatje; hoe gaat het met 

die zoon en die dochter? Kleinkinderen léuk! En dan naar de koffie op 2. 

Zo is collecteren dus leuk. 

 

Ik hoop dat de opbrengst hoog is en dat iedereen weer paraat staat om deze 

moeite te doen. 

 

 

 

Groetjes,   

Monique Wilbers – 

van Dijk  
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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Prikbord  Prikbord!  Prikbord? 
=====================================================        

 

***********************  Gevraagd  *************************** 

Twee “liefst zwijgende” triangelbespelers die luisteren naar en doen wat 

een ander, meestal de dirigent, aangeeft.   

Hun muzikale inzet dient minimaal (dus ook meer) gelijk te zijn aan de 

frequentie en het ‘normale’ gebruik van hun eigen spraakinstrument.  

 

 

***********************  Te koop  *************************** 

Tandem van Frans en Frans, eventueel met zijsteunen en unieke actiefoto. 

Vanwege drukke werkzaamheden erg weinig gebruikt. Z.g.a.n., t.e.a.b.  

 

 

***********************  Aangeboden ************************ 

± 20 m2 opslagruimte. Recentelijk vrijgekomen door zolderruiming op 

opslaglocatie Akkerroosstraat 18,  Bakel. 

 

 

***********************  Gehoord  *************************** 

Er zou interesse bestaan bij de gebroeders Verberkt (Arno en Toon) om 

een opleiding tot triangelbespeler te gaan volgen. De drempel om dit te 

gaan doen zou voor hen echter erg (te?) hoog liggen gezien de eisen die als 

basis aan deze opleiding verbonden zijn.  
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Maak ‘t kleurig
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Paaslekkernij(tje) 
 

Gevulde eieren a lá Marjan. 

 

Ingrediënten: 

 4 eieren 

 60 gram 

boter 

 zout 

 peper 

 1 lepel room 

 

 

Kook de eieren 10 minuten. 

Pel de eieren, snijd ze 

doormidden en haal de dooiers 

eruit. 

Roer de boter romig. 

Wrijf de dooiers door een zeef en voeg deze met peper, zout  

en room bij de boter. 

Roer alles door elkaar tot een smeerbare massa is 

verkregen. 

Deze massa kan vermengd worden met tomatenpuree of 

tomatenketchup (beetje). 
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Spuit het mengsel in de eiwithelften, plaats deze op een 

slabedje 

en garneer ze met bijv. paprikapoeder, peterselie of olijven. 

 

 

    Eet smakelijk. 



 

20 

Gelezen; 

 
(In het Eindhovens Dagblad van 28 februari 2002) 

 

 

Harmonie Musis Sacrum houdt collecte 
‘Zonder actieve mensen krijgen we de tent niet gerund’ 

 

Door onze correspondente  

Betje Verachtert 

 

 

BAKEL - „Het is aanpoten bij Musis Sacrum, iedereen moet er de 

schouders onder zetten, want stilstand is achteruitgang", zegt Jan 

Lambregts, de voorzitter van harmonie Musis Sacrum Bakel.  

Deze week houden de leden de jaarlijkse huis-aan-huisactie ten bate van de 

vereniging. De 1500 euro die volgens de ervaring in de collectebussen 

terechtkomt maakt deel uit van een grote som geld die nodig is om een 

harmonie goed te laten draaien. 

„We hebben jaarlijks zo'n tachtigduizend euro nodig om de boel draaiende 

te houden," vertelt Lambregts. „Een derde deel van dat bedrag ontvangen 

we door contributie-, lesgelden en gemeentelijke subsidie, de rest moet uit 

andere bronnen komen", aldus de voorzitter van de 128-jarige Bakelse 

muziekvereniging. Toen de voormalige fanfare in 1997 een harmonie 

werd, leidde dit tot een heuse ledenexplosie. Musis Sacrum telt nu 272 

leden, van wie meer dan honderd actieve muzikanten jonger zijn dan 

achttien jaar. 

 

Locaties 
 

Musis Sacrum bestaat uit drie onderdelen: de harmonie, de drumband en de 

majoretten. Bij gebrek aan eigen accommodatie vinden de lessen en 

repetities op verschillende locaties plaats. In de St. Willibrordusschool 

bezetten zes muziekdocenten op zaterdag zes klaslokalen. Maar ook in het 

Muziekhofke, de Diepstratenzaal, de Doelen en in de oude gymzaal wordt 

er geblazen, geslagen en gedanst. „En - op hotel De Zwaan na - moeten we 

overal de huur, stook- en stroomkosten betalen," zegt Lambregts. Ook di-

rigent, instructeurs, en de vijftien muziekleraren moeten betaald worden. 
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Foto: Ton v.d. Meulenhof 
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Janny Jansen, coördinator Opleiding vult aan: „Er moet lesmateriaal zijn, 

bladmuziek, partituren, een marsje kost vijfenzeventig euro, maar een 

groot muziekstuk toch al gauw het dubbele." Nieuwe muzikanten bij het 

'groot' orkest behoeven nieuwe uniformen en instrumenten zijn op den duur 

aan reparatie of vervanging toe. Van een piccolootje van zevenhonderd 

euro, naar een trompet ter waarde van tweeduizend euro tot een ze-

venduizend euro kostende bas. Het verenigingsbureau dat het bestuur 

administratief ondersteunt, het opleidingsorkest, directie, het bindings-

gebeuren, binnen- en buitendorpse concerten .... álles kost geld. Maar waar 

wordt dat geld vandaan gehaald? 

„Behalve de collecte houden we jaarlijks een oudijzeractie, verkopen we 

oliebollen met oudjaar, ontvangen we kiengelden en staan we met 'Spel 21' 

op de Bakelse jaarmarkt," somt Lambregts op. „Musis Sacrum heeft acht 

commissarissen die financieel medeverantwoordelijk zijn voor het op peil 

houden van het instrumentarium en de uniformering." 

Momenteel mogen 118 personen zich 'Vrienden van Musis Sacrum' 

noemen voor minstens 45,38 euro per jaar. 

Vele leden binnen de bloeiende harmonie zetten zich met hart en ziel in 

voor de vereniging. En dat is noodzakelijk zegt Lambregts: Je moet super-

actief zijn als vereniging anders krijg je de tent niet gerund."  

Dat er muziek in het management zit blijkt uit het feit dat er alles aan 

gedaan wordt om het begrotingstekort van drieduizend euro dit jaar 

dekkend te maken door de inkomsten van de vele geplande activiteiten en 

de gulgevende sympathisanten. 

 

 

Noot van de redactie: 
Betje is een van onze leden die ‘op latere leeftijd’ als leerling is gestart.  

Zie ‘Examenvrees’ elders in deze Triangel.  
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Tijdens het jubilarissenconcert 

op 3  november 2001 

schonk John Klaus een set  

tempo blocs aan 

 
 

 

John, bedankt!! 
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Enige tips wat u met een clubblad zou kunnen doen. 

 

 Tegen de raam plakken als je gaat schilderen. 

 Onder je trui duwen als je gaat schaatsen. 

 De open haard mee aanmaken. 

 Keurig in vieren snijden en ophangen in het kleinste kamertje. 

 Een vlieg of mug mee doodslaan. 

 Er confetti van knippen. 

 Hem onder een tafelpoot stoppen, als die te kort is. 

 Het blad in uw archief stoppen en bewaren want het wordt later 

heel veel waard. 

 Er randjes van afscheuren om er boodschappen op te schrijven. 

 Je brood voor tussen de middag mee inpakken. 

 Alles uitgummen, dan hou je mooi papier over. 

 Dichtnieten, zodat je lekker nieuwsgierig wordt naar wat er in staat. 

 Hem onder de mat van je auto leggen, zodat al het vocht er in trekt. 

 Hem aan de hond geven, zodat die hem lekker kan verscheuren. 

 De informatie die vaak moeitevol is verzameld hardop waarderen. 

Engels voor gevorderden. 

 What do you mean?   Wat doe je, mien? 

 He had a careful mother.   Hij had een kar vol modder. 

 The girl with the soft eyes.   Het meisje met het softijs. 

 The play is not fair.   De plee is niet ver. 

 No parking here!   Niet het park in, heren! 

 She made the noise.    Ze meet de neus. 

 There is a long way.    Er is een long weg. 

 There was a lawyer in the room.  Er was een luier in de kamer. 

 

  

Een bassist, een virtuoos klarinettist en een tweede klarinet staan aan 

het uiteinde van een voetbalveld. Aan het andere uiteinde wordt tien 

euro neergelegd. Wie zal er het vlugst het geld in zijn portefeuille 

kunnen steken? De tweede klarinet!! 

Reden:  

1) Voor tien euro verzet de virtuoos klarinettist geen voet. 

2) Er bestaat niet zoiets als een ‘virtuoos’ klarinettist. 

3) De bassist weet nog steeds niet waar het over gaat. 
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Studenten van Toen en/of Nu; 
Joke Verberkt - Linskens 

 
Wat fijn van jullie, redactieleden, dat jullie aan mij dachten om de pen ter 

hand te nemen. 

Hier komt ie……………………….. 

 

Toen ik nog heel klein was en in de box zat, (dat was toen nog), ratelde ik 

er al op los met een rammelaar. 

Een toetertje in mijn mond maakte mij al heel tevreden. 

Al wat ouder werden er bij ons thuis al hele concerten gegeven. Ons orkest 

bestond uit 7 leden en er waren altijd 2 toeschouwers. Hierbij werd van 

alles uit de keukenkast gehaald bij ons Mam. 

  

In de 3
e
 klas van de lagere school gezeten mocht ik A.M.V. lessen gaan 

volgen op de Venlose Muziekschool te Horst (Lb). 

Toen ik deze met goed gevolg afsloot had ik heel graag accordeon willen 

gaan doen. Maar….. omdat we 10 kilometer van het leslokaal woonden en 

ik nog te “schriel” was, zou ik met zo’n groot instrument nooit overweg 

kunnen. Dus.. ik kreeg van Sinterklaas een gitaar.  

Daar was ik ontzettend blij mee. 

Na enkele jaren “getokkeld” te hebben kwam muziek bij mij op een lager 

pitje te staan. Omdat ik op verschillende plekken van het land stage liep 

kwam het er gewoon niet meer van.  

Dus de ijskast in……………  

 

In 1971 ben ik in het toenmalige sanatorium Sint Jozefsheil gestart met de 

Opleiding Ziekenverzorging.  

In die tijd maakten we samen in de groep weer liedjes en muziek met tot 

gevolg dat er een koortje gevormd werd. Het resultaat: de H. Mis 

opluisteren in de kapel voor de bewoners. Dit mondde uit tot het 

hedendaagse Sijokokoor wat onlangs het 25-jarig jubileum vierde. 

 

En dan leer ik onzen Arno kennen………… .  

Nou daar zit nog eens muziek in. Dat kan niemand ontkennen. Die speelt 

altijd de 1
e
 viool. 

Samen kregen we 3 kinderen, jullie wel bekend: Loes, Roos en Stan. 
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Door onze jeugd kregen we weer meer animo voor de Fanfare- en 

Harmoniemuziek.Toen ik, door mijn werk, meer overdag kon gaan werken 

ben ik dan ook gauw begonnen met mijn instrument: De Klarinet. 

Tot op heden toe vind ik het nog steeds leuk om samen muziek te maken. 

Onzen Arno luistert wel naar mijn muzikale kwaliteiten ook al zijn die wel 

eens van een andere toonsoort. 

 

Nou mensen, dit was mijn pennetje. 

Heel graag wil ik de pen doorgeven aan mijn schoonmoeder en 

Commissaris van onze Harmonie: Mevr. Nolda Verberkt -  van de Broek.  

Ik weet zeker dat zij ook nog wel iets weet van de muziek uit vroegere 

tijden. 

 

 

             Met muzikale groetjes, Joke Verberkt – Linskens. 
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Test voor de muzikant. 
 

Hoe is uw muzikale gedrag? 

 

Hierbij wordt u uitgenodigd uw muzikale gedrag te testen. Beantwoordt u 

eens heel eerlijk onderstaande vragen en geef uzelf punten. 

 

Voor elke vraag die u met JA kunt beantwoorden mag u uzelf 2 punten 

toekennen, voor SOMS 1 punt en voor NEE mag u geen punten noteren. 

 

 

1. U studeert dagelijks tenminste 7 minuten lange tonen. U begint 

daarbij met lage tonen en bouwt geleidelijk op naar het hoge 

register. U let goed op de toonkwaliteit en zuiverheid. 

2. U studeert dagelijks tenminste 7 minuten aanzetoefeningen. U 

begint langzaam, voert het tempo geleidelijk op en kiest steeds 

verschillende ritmes. 

3.  U studeert dagelijks tenminste 7 minuten vingertechniek, 

bijvoorbeeld aan de hand van toonladders en akkoorden. 

4. U studeert natuurlijk uw orkestpartij (indien nodig) en daarnaast 

etudes en voordrachtstukken (altijd nodig). 

5. Om goed te leren wat de functie van uw partij is in het totale 

orkestwerk leest u deze als de dirigent andere groepen van het 

orkest studeert, altijd in ‘gedachten’ mee. 

6. Uw buurman (in het orkest) is uw beste muziekvriend. U luistert 

naar elkaar, vangt elkaar op en vult elkaar aan. (Goed orkestspel 

begint immers met goed teamwork tussen twee spelers.) 

7. U maakt indien nodig aantekeningen in uw partij (met potlood) 

naar aanleiding van opmerkingen van de dirigent. 

8. U heeft toch wel altijd een potlood (met vlakgum) bij de hand? 

9. Na rusten in uw partij bent u tenminste twee maten voor uw 

volgende inzet speelklaar om goed te kunnen inzetten? 

10. Tijdens lange rusten houdt u uw instrument op temperatuur (met 

het oog op stemming). 

11. Als de dirigent problemen van andere partijen bespreekt, let u goed 

op of deze soms gelijkluidend zijn in uw partij. 
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12. U zoekt de betekenis van alle muziektermen die u tegenkomt en die 

u niet kent, op in het woordenboek. 

13. Goed muziek lezen betekent ‘vooruit lezen’, dat doet u ook en let 

daarbij in het bijzonder op herhalingen, verwijzingstekens en 

toonsoortenwisselingen. 

14. Heeft u wel eens het initiatief genomen of meegewerkt om met 

medemuzikanten een extra minirepetitie te houden? 

15. U zorgt er steeds voor dat uw instrument in perfecte staat van 

onderhoud verkeert. 

 

 

Uitslag: Als u van 24 t/m 30 punten scoort, bent u de ideale 

muzikant en krijgt u een tien met een griffel. 

 

Behaalt u 17 t/m 23 punten, dan krijgt u geen griffel, maar 

bent u nog wel een goed lid van het orkest. 

 

Heeft u minder dan 17 punten, dan moet u uw muzikale 

leven beteren, misschien dat bovenstaande vraagstelling u 

hierbij tot leidraad kunnen zijn. 

 

 

Uw persoonlijke score:  

punten 
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Examenvrees. 

 

Als God belieft dan slaag ik voor mijn diploma.  Ja maar, als IE nou ‘s z’n 

dag niet heeft? 

 

Tweeëneenhalf jaar klarinetles moest voldoende zijn, dacht ik, om op 

examen te gaan voor diploma A-klarinet. 

Theorie tenuit en tena doorgenomen; de toonladders keer op keer op- en 

afgeklauterd; 

examenstukjes 

tot vervelens toe 

gespeeld; A 

prima vista tot ‘t 

prima ging, 

kortom, ‘t zat er 

allemaal goed 

in.   

Examen? Ja 

leuk, ‘k heb er 

zin in!  

 

Maar… toen kwam de laatste les van Bouke, en er restten nog slechts 24 

uren voordat het muzikale uur der waarheid voor mij zou aanbreken. 

 

“Speel de toonladder van A,” commandeert Bouke.  

O ja hoor, vandaag al meerdere keren gehad… maar wat is dat?  Ik pak de 

verkeerde noten. Ik schrik! Geeft niks. A prima  vista. Potverdorie. 

Helemaal fout.. en nog ‘s, en nog ‘s fout. Ja maar thuis ging ‘t perfect.  

Ja thúís. Dat wordt niks morgen!!  

Ik speel mijn drie examenstukjes behoorlijk, pak mijn spullen bij elkaar, 

zeg nog luchtig tegen Bouke “tot morgen”, doe de poort van het 

Muziekhofke achter mij dicht en ……… ben totaal van slag af!!  

Waar is die grote mond gebleven? Heb ik toch nog te weinig geoefend?  

Spelen de zenuwen een grotere factor dan ik dacht? 

 

Ik ga naar huis.  
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Snauw tegen mijn geduldige echtgenoot 

dat wij veel, héél véél moeten kennen en 

kunnen voor zo’n A- diploma. Dat híj dat 

niet zou kunnen halen en waar ik toch 

aan begonnen ben op m’n ouwe dag. 

Ik vraag aan iedereen te duimen, steek 

zelf mijn speciale kaarsje even op, zend 

een schietgebedje omhoog en ik besef 

weer eens, ik wéét weer eens… álles wat 

ik heb, heb ik gekregen, niets, maar dan 

ook níets, heb ik van mezelf. Dus als ik 

morgen ga zakken, dan zal dat wel z’n 

redenen hebben. Maar toch, och God laat 

me toch niet zakken.  

 

Deze dag is om, we gaan te bed. 

 

Goeiemórgen wat een start. Goed geslapen, nog wat geblazen en een 

kaartje van mijn schoondochter met daarop een getekend kaarsje.  Er kan 

niets meer misgaan vandaag.   

Janny is zo vriendelijk om Kim en mij op te halen en daar gaan we dan, 

richting Tilburg. Gezellig buurten met mijn reisgezellinnen tijdens een 

zonnige rit. Ik verbaas me over het kliekje spanning dat nog overgebleven 

is van gisteren.   

Janny rijdt ons automatisch voor het CVA-gebouw.   

Bij binnenkomst op de tweede etage zien we de familie Vereijken en 

vergroten het Bakels gezelschap. Lisette en Kristian moeten ook op.   

 

We wachten en buurten en Bouke komt Kristian halen om in te spelen in 

het afstemlokaal. Het is bijna half twee en Kristian krijgt van ons alle 

succes mee naar de derde etage waar de examens afgenomen worden.   

Het wachten, met elkaar in gesprek zijn, het koffie halen en het kijken naar 

de medewachtenden, heeft toch wel iets. 

Het geeft iets gemeenzaams. Kandidaten hopen vanmiddag resultaten te 

boeken en hun begeleiders hopen resultaten te zien. Het is een concrete 

middag, óf slagen óf zakken.  
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Bouke komt met Kristian terug. Zij weet de uitslag al maar zegt niets en 

laat niets merken. Om vier uur wordt die bekend gemaakt.   

Lisette gaat zelfverzekerd met haar lerares naar boven en Kim en ik 

betreden het afstemlokaal waar individueel, dus onharmonieus, gefloten en 

getrommeld wordt.  

We spelen wat in en ik denk bij mezelf, het moet maar goed zijn. 

Wij pakken onze instrumenten en sluiten ons weer aan bij de wachtenden.  

 

“Betje ga je 

mee?” lacht 

Janny, en samen 

lopen we in de 

richting van het 

hol van de 

leeuw.  

Even verwijlen 

we nog in een 

wachtkamer 

waar onze 

groene Triangel 

tussen 

medeclubbladen 

prijkt en heel 

vertrouwelijk 

aandoet. 

Groen, de kleur 

van de hoop.  

Bouke komt me 

halen en zegt dat 

Lisette het heel 

goed gedaan 

heeft.  

 

Dan staan we voor de deur waarachter een vriendelijke, niet meer zo jonge 

man, een jong meisje verwachtte te zien in plaats van een middelbare 

vrouw die wel de zenuwen van een jonge meid heeft. 
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Ik sloeg een paar treden teveel over op de toonladder van bes. Ik herstelde 

de kapitale fout ‘hard spelen’ door meteen ‘sterk spelen’ te zeggen.   

A prima vista ging goed genoeg en ik had ‘n paar uitglijers in de 

examenstukjes. Al bij al viel het me nog mee, maar toch dacht ik: “Als ik 

maar niet zak!” Ik pakte m’n spullen bij elkaar, gaf de examinator een 

hand, deed de deur achter mij dicht en…….. was helemaal opgelucht. 

Het zat erop. Nu Kim nog en dan wachten op de uitslag. 

 

Daar zitten we dan met z’n allen te wachten op de uitspraak.   

Ja hoor, allemaal geslaagd.  Allemaal mooie punten.  

We zijn allemaal blij.  Felicitaties over en weer en bedankjes aan Bouke en 

trouwe bondgenoot Janny. 

Tijdens de terugrit moet alles nog bezinken en de blijheid wordt dicht bij 

huis heftig verstoord door een motorrijder die stil in de berm ligt met zijn 

motor méters verder weg om een paaltje gedraaid. Geen ziekenauto, wel 

veel mensen dus we kunnen doorrijden. Overstelpend belachelijk komt nu 

mijn diploma A-klarinet op mij over.  

Wat moet ik me druk maken om zo’n klein persoonlijk succesje, terwijl wij 

langs zoveel pijn en toekomstig verdriet rijden?  

Aangeslagen komen we weer in Bakel 

aan en bij thuiskomst zie ik een 

brandende kaars op de schouw staan 

en ik krijg een bos bloemen in mijn 

handen gedrukt. Hartstikke leuk!   

Ik toon trots mijn papieren en hoor 

even later van mijn zoon dat hij had 

gehoord dat de motorrijder niet ál te 

ernstig gewond was. Goddank!!  

Nu kan ik weer volop van mijn succes 

genieten. Het heeft Hem beliefd 

vandaag, in ieder geval wat mij betreft.   

 

Op naar de B !     

                                                                                                                                        

betje Verachtert  
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C.V.A. Muziekexamens 
 2 maart 2002 Tilburg 

 

 

Wij feliciteren onderstaande de 3 (jonge)dames en 1 jongeman – en hun 

opleiders – met het behalen van hun diploma’s. 

 

 

    Naam           diploma instrument punten 

 

Kristian Vereijken A klarinet 46,50 

 

Lisette Vereijken A klarinet 51,50 

 

Betje Verachtert-v. Gerwen A klarinet 47,00 

 

Kim Brisko A klarinet 46,50 
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U kunt uw antwoord op deze vraag vóór 1 

juni 2002 afgeven bij of sturen naar Thijs 

Poels, Randwijk 8,  5761 AV  Bakel. 

E-mail; tpoels@iae.nl  

Onder de goede inzenders wordt een  € 10,00 

waardebon verloot.   
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Muzikale poëzie 

Prelude 

 

Uit mijn  trompet 

blaas ik een dag 

van gouden stralen. 

Een kleurrijk zelfportret 

met vingervlugge halen. 

 

Uit mijn trompet 

blaas ik verdriet tot vreugd. 

In blijheid en in deugd, 

met dansende noten in mijn hand 

 

Ik vouw mijn vingers tot een tuil 

van verse mooie rozen. 

Die vrolijk-lustig zweven 

over de blinkende koperen knopen, 

als een prelude voor jou. 
 

Barhangen 

 

Nu je strijkelings langs me heen 

en vragend, net niet naar me kijkt. 

Is het of ik het initiatief ga nemen. 

Het is niet zo, het lijkt. 

 

Ik neem een slok van mijn bier. 

Strijk even terug, afwezig snel. 

En ik verzink weer in de muziek. 

Even geen zin in het spel. 

Oerlied 

 

Het zweeft en deint, 

heeft me geheel vervuld 

 

van alle kanten bekeken 

elke seconde van de dag 

 

het vallen van de nacht 

en opstaan van de morgen 

 

Een tergend verlangen 

dringt binnen mijn bestaan 

 

Een zachte bries 

teder strelend 

 

Soms met een wrede grijns 

een striemende storm 

 

Deze muziek overstijgt alle zwijgen 

is nimmer te stillen 

 

het zweeft 

het deint 
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Van de bestuurstafel 
 

 

Harmonisatie muziekopleidingen 
 

Sinds de gemeentelijke herindeling in 1997 werkte de gemeente Gemert-

Bakel aan onder meer een nieuwe regeling inzake de subsidiëring 

muziekopleidingen, ook wel harmonisatie muziekopleidingen genoemd. 

 

Uitgangspositie hierbij is dat alleen muziekles die wordt genoten bij de 

muziekschool Gemert-Bakel gesubsidieerd wordt.  

De opleiding voor A, B, en C, diploma(s) wordt voor jongeren die bij 

de aanvang van het lesseizoen nog geen 18 jaar zijn gesubsidieerd, 

terwijl de opleiding voor volwassenen kostendekkend zal moeten zijn. 

 

Na lange jaren van overleg  zijn de Wethouder(s), de muziekschool 

Gemert-Bakel en de muziekverenigingen op woensdag 12 december 

2001 het navolgende onderhandelingsresultaat overeengekomen, 

terwijl een en ander door de gemeenteraad d.d. 20 februari 2002 werd 

goedgekeurd. 
 

a. Musis Sacrum blijft zelf haar leden werven en stelt een goed 

functionerend instrument aan de leerling ter beschikking voor 

instrumentaal onderwijs; 

b. De opleiding voor volwassen (18+ jaar) wordt niet meer 

gesubsidieerd; 

c. Voor de opleiding van de majorettes wordt een vast bedrag voor 

organisatiekosten en een bedrag per jeugdlid (-/- 18 jaar) 

vastgesteld; 

d. De opleiding voor het diploma A t/m C wordt voor maximaal 6 jaar 

gesubsidieerd; 

e. Een leerling in opleiding voor het D diploma wordt niet 

gesubsidieerd en dient samen met de vereniging de hoogte van de 

opleidingskosten te regelen; 

f. Leerlingen die lid zijn van Musis Sacrum en via de vereniging bij 

de muziekschool aangemeld worden, ontvangen een korting van 

20% op het lesgeld van de muziekschool; 
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g. Er is een overgangsregeling vastgesteld die er als volgt uitziet. 

Leden van Musis Sacrum ontvangen de volgende overgangskorting 

op hun lesgeld: 

Lesjaar 2002- 2003   

(Vanaf september / nieuwe schooljaar)  42,5 % 

 Lesjaar 2003 -  2004      35 % 

 Lesjaar 2004 -  2005      27,5 %

 Lesjaar 2005 -  2006 e.v.     20 % 

h. In het lesjaar 2005 - 2006 dient het lesgeld volledig geharmoniseerd 

te zijn; 

i. De lessen worden decentraal – dus in Bakel - gegeven. Mogelijke 

uitzonderingen worden in goed overleg besproken. 

 

Vanaf het nieuwe schooljaar 2002-2003 (vanaf september 2002) zullen 

alle muzieklessen in Bakel door leerkrachten van de muziekschool 

Gemert-Bakel verzorgd gaan worden.  

Het bestuur van Musis Sacrum heeft er bij de muziekschool sterk op 

aangedrongen dat de huidige docenten van Musis Sacrum, daar waar 

mogelijk, de les in dienstverband van de muziekschool Gemert-Bakel 

in Bakel blijven verzorgen. De gesprekken hierover bevinden zich in 

een laatste stadium. 

 

Door de nieuwe structuur ontkomen we er niet aan diverse 

verhogingen / veranderingen toe te moeten passen. Hieronder vindt U 

per onderdeel / groep uitleg: 
 

Opleiding harmonie en slagwerkgroep: 

 

De kosten voor opleiding voor harmonie en slagwerkgroep worden 

stapsgewijs verhoogd vanaf 2002 om te komen naar het niveau lesgeld   

van de muziekschool, waarvoor als indicatie momenteel f 600,00 ( Euro 

275,00) per leerling wordt aangehouden. 

Door een overeengekomen 20% HAFA korting en een 

overgangsregeling wordt het lesgeld vanaf 2002 verhoogd van: 

 

Lesjaar 2002-2003 van f 280,00 naar  ( f 343,78 ) Euro 156,00 

Lesjaar 2003-2004    naar  ( f 390,06 ) Euro 177,00 
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Lesjaar 2004-2005   naar  ( f 434,13 ) Euro 197,00  

Lesjaar 2005-2006    naar  ( f 480,04 ) Euro 218,00  
 

De lesgelden zijn over 10 maanden les berekend, waarbij de maanden juli 

en augustus niet zijn doorberekend. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling 

aan de muziekschool te worden voldaan. De betaling in twee termijnen van 

5 maanden is mogelijk. 

 

Opleiding blokfluit: 

 

De kosten voor opleiding van de blokfluiters dienen eveneens 

stapsgewijs verhoogd te worden naar het niveau van de muziekschool, 

waarvoor als indicatie momenteel f 297,50 afgerond ( Euro 135,00) 

wordt aangehouden. 

 

Door de overeengekomen 20% HAFA korting en overgangsregeling 

betekent dit dat vanaf 2002 de bijdrage materiaalkosten van f 25,00 

omgezet worden in een lesgeld en vanaf 2002 verhoogd wordt van: 

 

Lesjaar 2002-2003  van f 25,00  naar ( 171,06) Euro   78,00   

Lesjaar 2003-2004    naar ( 193,38) Euro   88,00 

Lesjaar 2004-2005    naar ( 215,69) Euro   98,00  

Lesjaar 2005-2006    naar ( 238,00) Euro 108,00 
 

Dat deze kosten aanmerkelijk lager zijn dan de lesgelden voor opleiding 

harmonie en slagwerk komt omdat de blokfluitles klassikaal gegeven 

wordt. 

Om in de aangegeven periode van harmonisatie te groeien naar het 

lesgeld van de muziekschool vinden wij deze verhogingen van het 

lesgeld gedurende de lesjaren 2002 – 2003 en  2003 – 2004 te extreem.  

 

Het bestuur van Musis Sacrum heeft besloten tot een extra interne 

overgangsregeling  met betrekking tot het lesgeld voor het lesjaar 2002 

– 2003  en het lesgeld voor het lesjaar 2003 – 2004.  

Het lesgeld voor de blokfluiters wordt daardoor verhoogd in het: 

 

Lesjaar 2002 – 2003 van f 25,00  naar ( f   71,06 ) Euro 32,00 
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Lesjaar 2003 – 2004   naar  (f 143,24 ) Euro 65,00 

Lesjaar 2004 – 2005 en volgende zoals weergegeven. 
 

De muziekschool kent een reductieregeling. 

 

Indien 2 of meer kinderen uit een gezin gelijktijdig de muziekschool 

bezoeken, wordt het lesgeld voor het tweede kind verminderd met 5%, 

voor het derde en volgende met 10%. 

 

Opleiding majorette: 

 

De majorettes dienen vanaf 2001 een opleiding conform nieuwe 

landelijke NIB regelgeving te gaan volgen, genoemd de fases 1, 2 en 3. 

Alleen deze opleiding zal gesubsidieerd gaan worden. 

De majorettes betaalden tot nu toe geen lesgeld. De kosten van opleiding 

majorettes zullen over een tijdsbestek van 4 jaar stapsgewijs ingevoerd 

worden.  

 

De gemeentelijke bijdrage (subsidie) is vastgesteld op f 125,00 per jaar. 

Als lesgeld indicatie wordt uitgegaan van een bedrag aan leskosten van 

f 267,50 per majorette.  

Derhalve wordt vanaf 1 februari 2002 (Dit lesjaar loopt van 01-02-

2002 – 31-12-2002 e.v.) een lesgeld vastgesteld van: 

 

Lesjaar 2002   naar ( f   77,13)  Euro   35,00  

Lesjaar 2003   naar ( f 110,19)  Euro   50,00 

Lesjaar 2004   naar ( f 143,24)  Euro   65,00 

Lesjaar 2005   naar ( f 176,30)  Euro   80,00 
 

Dat ook deze kosten aanmerkelijk lager zijn dan de lesgelden voor 

opleiding harmonie en slagwerk komt omdat bij de majorettes eveneens 

klassikaal lesgegeven wordt. 

Bij de muziekschool is géén mogelijkheid voor de opleiding van 

majorettes. 
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Opleiding volwassenen: 

 

Volwassenen die momenteel bij Musis Sacrum een opleiding volgens 

betalen evenals de overige HAFA leerlingen een lesgeld van f 280,00.  

Ook voor de volwassenen wordt momenteel nog subsidie ontvangen. Dit is 

echter nog slechts tot het nieuwe schooljaar. 

Het voorstel is dat bij de start van de  harmonisatie van de 

muziekopleidingen deze vorm van opleiding kostendekkend dient te 

zijn. Dit zou betekenen dat een volwassene voor haar / zijn opleiding een 

lesgeld verschuldigd is van ongeveer, schrik niet, f 1500,00 per jaar. 

Musis Sacrum is aan het onderzoeken wat eventueel alternatieven 

voor de opleiding van de volwassenen zouden kunnen zijn.  

U wordt daar uiteraard zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. 

 

Voor alle duidelijkheid, de contributies blijven onveranderd. 

De verhoging / invoering van lesgelden zoals vermeld heeft, eventuele 

kleine wijzigingen voorbehouden, absoluut niets te maken met de komst 

van de Euro, maar met het gemeentelijk beleid inzake de harmonisatie 

subsidie muziekopleiding. 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat U zich afvraagt; waarom zou ik lid van 

Musis Sacrum blijven.  

 

Wat is het voordeel voor mij als ik lid van Musis Sacrum blijf ? 

Als ik namelijk les volg aan de muziekschool hoef ik geen contributie van  

€ 40,84 ( f 90,00) te betalen. 

 

De voordelen zijn als volgt samen te vatten: 

 

# U krijgt sowieso minimaal 20 % muziekverenigingkorting op Uw 

lesgeld. 

* Bij de muziekschool betaalt U het volledige tarief. 

 

# U kunt tot en met het lesjaar 2005 – 2006 gebruik maken van een 

extra  overgangsregeling. Percentages van 42,5 % tot 27,5 %.  

In 2006 teruggebracht naar de standaard 20 % lesgeld korting. 

*  De muziekschool kent geen overgangsregeling. 
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# U ontvangt een goed functionerend instrument van de vereniging.  

* Er bestaat een kleine kans dat  U er in slaagt een instrument in 

bruikleen te krijgen. Anders moet dit zelf aangeschaft of gehuurd te 

worden. 

 

# Voor een instrument betaalt U Musis Sacrum éénmalig € 45,00. 

* Bij een instrument in bruikleen betaalt U jaarlijks  € 43,10  aan het 

reparatiefonds. Kopen varieert van minimaal € 420,00 voor een 

klarinet, € 570,00 voor een dwarsfluit of  € 1000,00 voor een 

trompet of saxofoon. 

 Het huren van een altsaxofoon kost € 37,00 per maand,  trompet / 

dwarsfluit € 18,00 per maand.  

 

# Bij Musis Sacrum krijgt U het lesmateriaal voor niets. 

* Bij de muziekschool dient U dit zelf te betalen. Minimaal plm.  

 € 20,00 per jaar. 

 

# Bent U in het bezit van een A diploma, krijgt U gratis eenmaal per 

week ensemblespel bij het opleidingsorkest. 

* Bij de muziekschool betaalt U hiervoor jaarlijks variërend van        

€ 20,00 tot € 36,00 per jaar, gebaseerd op 1 x per 14 dagen 

ensemblespel.         

 

# Natuurlijk is er dan nog het plezier van het gezamenlijk musiceren 

bij een vereniging die maatschappelijk breed in de gemeenschap 

“staat”.    

 

Al met al voldoende redenen om via Musis Sacrum de opleiding te blijven 

volgen. 

 

 

Het bestuur van Musis Sacrum, 

 

                                  n / d de voorzitter 

 

Jan Lambregts. 
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Onderling Solistenconcours 2002 

10 maart 
 

We hebben weer een prachtig solistenconcours gehad.  

Liefst 81 leden van onze vereniging hebben dat tijdens 53 optredens laten 

zien en/of horen. Iedereen deed op zijn of haar niveau z’n uiterste best om 

een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten.  

Of je nu een beginnende  muzikant(e) of majorette bent of al heel wat 

jaartjes meedoet, het is en blijft toch een spannend gebeuren. En vaak gaat 

het thuis beter als daar voor in die zaal op dat podium!  

Maar er werd goed gepresteerd en de juryleden waren na afloop dan ook 

zeer tevreden over het niveau. Dit is voor onze leden, maar ook voor onze 

eigen opleiders, natuurlijk leuk om te horen!  

Wij hopen dat iedereen volgend jaar, vrijwillig of onder dwang?!, weer 

mee zal doen.  

Namens de werkgroep, Janny Jansen 
 

   Afd.            Pnt.      Prijs 

Anouk Jacobs en Joyce v. Nuenen Introductie 48,1 1
e
  

Floris Merkus Introductie 50,0 1
e
  

Gijs Verhoeven Introductie 48,0 1
e
  

Merel Bankers, Janneke v. Ganzewinkel, Anouk 

Jacobs, Joyce v. Nuenen, Sanne v.d. Weijst 
Introductie 48,7 1

e
 

Merel v.d. Broek Introductie 48,0 1
e
  

Rob Joosten Introductie 49,0 1
e
  

Tamara v. Dijk, Ilona Goossens, Shelley v.d. Laar, 

Steffie v. Lieshout, Linda Nelemans, Leona Sleegers, 

Jantine Vereijken 

Introductie 48,5 1
e
 

Chantal Arnts en Mieke Verberkt Introductie 44,0 2
e
  

Danique Korteknie Introductie 47,5 2
e
  

Merel Bankers Introductie 47,6 2
e
  

Nicole Hagting Introductie 42,2 2
e
  

Robert Coopmans Introductie 43,0 2
e
  

Silvie Joosten, Fanne Smits, Lon Swinkels, Emma v. 

Tiel, Marijke v. Asten, Lisa Cornelissen, Kelly v. 

Duijnhoven, Tessa Hoogendoorn, Femke Bouw 

Introductie 43,0 2
e
  

Lisa v.d. Laar Introductie 43,5 2
e
  

Bas v. Lierop 3
e
  50,0 1

e
  

Betje Verachtert-v. Gerwen 3
e
  48,0 1

e
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Betje Verachtert-v. Gerwen en Joke Verberkt-

Linskens 
3

e
  48,5 1

e
  

Dana de Wit 3
e
  48,1 1

e
  

Hisse Arnts 3
e
  50,0 1

e
  

Ivanca Linders en Curine v.d. Horst 3
e
  50,7 1

e
  

Joey v. Lieshout en Joris v. Zeeland 3
e
  48,0 1

e
  

Joris Tijdeman 3
e
  48,0 1

e
  

Joyce v. Duijnhoven 3
e
  51,0 1

e
 

Maarten Remmers 3
e
 49,0 1

e
  

Suzan Klaassen en Danique Korteknie 3
e
  48,5 1

e
 

Anika Kanters 3
e
 42,0 2

e
  

Carla v. Lieshout-v. Lierop 3
e
  42,0 2

e
 

Mandy v. Duijnhoven 3
e
  43,5 2

e
  

Susan Relou 3
e
 42,0 2

e
 

Wendy Leenders 3
e
  46,9 2

e
  

Elsje Verberkt 2
e
  49,5 1

e
  

Olle Vogels 2
e
  48,0 1

e
 

Pieter Nooijen 2
e
  50,5 1

e
  

Elle Joosten 2
e
 43,0 2

e
  

Tonnie Giesbers-Relou 2
e
  42,5 2

e
  

Bernard Nooijen, Jan Nooijen, Ben Nooijen, Hanny 

Nooijen-Kuypers, Miranda Nooijen,  Diny Nooijen-

Verhoeven, Pieter Nooijen, Nicole Nooijen 

1
e
  43,0 2

e
 

Bart Relou 1
e
  49,5 1

e
 

Bernard Nooijen en Guido Verachtert 1
e
  48,5 1

e
 

Janet Asveld-Bellemakers, Erika Rovers, Marianne 

Mennen-Bouwmans, Ben Nooijen, Miranda Nooijen 
1

e
  51 1

e
 

Nicole Nooijen 1
e
  49,5 1

e
 

Stan Verberkt 1
e
  49,5 1

e
 

Thomas Tijdeman 1
e
 52,0 1

e
 

Freek Rooijakkers 1
e
  42,5 2

e
 

Hélène v.d. Laar-v. Oorschot, Christian Peys-Donné, 

Jan Rooyakkers, Saskia Martens, Freek Rooyakkers, 

Mien Poels-v.d. Einden, Diny Nooijen-Verhoeven, 

Gerard v.d. Laar, Doranda Thomassen-v. Houdt, 

Hanny Nooijen-Kuypers, Gera Verberkt-v.d. Linden, 

Jan Nooijen 

1
e
  50,5 1

e
 

Rob Simons 1
e
 46,0 2

e
 

Bernard Nooijen Ere 48,0 1
e
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Marit Tijdeman Ere 48,0 1
e
  

Marit Tijdeman en Roos Verberkt Ere 51,5 1
e
  

Peggy Teunis Ere 50,0 1
e
  

Roos Verberkt Ere 52,5 1
e
  

Saskia Martens Ere 55,0 1
e
  

met lof 

Jan Nooijen Ere 45,0 2
e
  

 

Prijzen per divisie 

 

Introductie Floris Merkus Cornet 50,0 pnt. 

3
e
 Divisie Joyce van Duijnhoven Dwarsfluit 51,0 pnt. 

2
e
 Divisie Pieter Nooijen Trombone 50,5 pnt. 

1
e
 Divisie Thomas Tijdeman Conga’s 52,0 pnt. 

Ere Divisie Saskia Martens Klarinet 55,0 pnt. 

 

Wisselbekers 

  Punten 

Harmonie Saskia Martens 
55,0 

 

Slagwerk Thomas Tijdeman 
52,0 

 

Majoretten Ivanca Linders / Curine v.d. Horst 
50,7 
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Sanne de Corte  Nieuw lid   11-01-2002 

Tinie Hofmans  Rustend lid   01-11-2001 

Kristel van Lieshout  Gestopt als lerares   19-01-2002 

Marieke Nooijen  Einde lidmaatschap  19-01-2002  

Vince Ouwersloot  Einde lidmaatschap  01-03-2002 

Gerben Roefs   Einde lidmaatschap  01-11-2001 

Thomas van der Velden Einde lidmaatschap  01-03-2002 

Nico van der Wielen  Einde lidmaatschap  01-11-2001 

Frans van Zutphen  Leraar saxofoon  26-01-2002 

Tom van der Zanden  Einde lidmaatschap  09-02-2002 

Joris van der Zwaag  Einde lidmaatschap  22-12-2001 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Mutaties 
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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. 

 

Instructie assistentie: 

 

* Ellen Leenders     tel. 0492-342674 

Burg. Diepstratenlaan 21, 5761 EV 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. 

 

* 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. 

 

* Frans van Zutphen leraar saxofoon tel. 0492-362481 

St. Anthoniusstraat 57, 5425 VE  De Mortel. 

 

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

Margrietstraat 55, 5741 XL  Beek en Donk. 
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Activiteitenkalender 2002 
Versie 09-03-2002. 

(Onder voorbehoud)  

------------------------------- 1
e
 halfjaar ------------------------------- 

 

17 jan.   Opening verbouwde Wilbertsdries, Diomage e.a. 

19, 25 en 26 januari Medewerking slagwerkgroep aan kletsavonden. 

11 februari  Opluisteren carnavalsoptocht Bakel. 

25 feb t/m 3 maart Jaarlijkse donateursactie. 

3 maart  Muzikale opluistering opening sportzaal Bakel. 

3 maart  Demonstratie B en C majoretten in sportzaal.  

10 maart  Onderling Solistenconcours Musis Sacrum. 

24 maart   Bondsconcours majorettes voor solisten en kleine 

ensembles te Bakel. 

27 maart  Algemene Ledenvergadering. 

6 april   Jaarlijkse oudijzeractie. 

14 april  Medewerking harmonie-ensemble aan 1
e
 H. 

Communievieringen. 

14 april  Deelname aan Rabocup-wedstrijden fanfare St. 

Cecilia te Zijtaart door opleidingsharmonieorkest en 

opleidingsslagwerkgroep. 

 30 april  Koninginnedag. 

9 juni   Bakel Markt (Spel21). 

21 juni   Zwemmen voor jeugdleden t/m 15 jaar. 

29 juni   Limonadeconcert. (Musis Sacrum  presenteert zich…..) 

30 juni   Pleinconcert + bindingsmiddag senioren. 

    

 

 

 

 

 

Vakantie Opleiding en opleidingsorkest 

carnaval:  ma 11-02 t/m za 16-02 

meivakantie : ma 29-04 t/m za 11-05 

zomervakantie: ma 01-07 t/m za 17-08 
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------------------------------- 2
e
 halfjaar ------------------------------- 

 

16 augustus  Inhalen KinderVakantieWeek. 

31 augustus  Opening Bakel kermis. 

3 september  Kermisschieten St. Willibrordusgilde. 

  Intocht St. Nicolaas. 

   Kerstconcert St.Jozefsheil. 

   Kerstconcert.  

31 december  Oliebollenactie. 

 

 

Aanvang zomervakantie alle geledingen: maandag 1 juli 

 

Aanvang repetities : 

Slagwerkgroep :  maandag 12-08. 

Harmonie:  donderdag 15-08. 

Majoretten:  dinsdag 20-08.  

Attentie:   
Gedurende het jaar kunnen aanpassingen  

op dit jaarprogramma gemaakt worden.  
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WIST U DAT ……. ?! 
 

 het aantal leden van Musis Sacrum Bakel dat gesignaleerd is op de TV 

recentelijk weer toegenomen is?  

 o.a. Gerry (met ‘big smile’), Harry, Toon en Hans ook het televisie-

scherm gehaald hebben via Brabant TV en Gemert-Bakel TV? 

 de moeders van de majorettes weer druk bezig waren met het naaien 

van de kleding voor de nieuwe show? 

 zwijgverlichting hierover ook voor Hans L. geldt!? 

 dat per overtreding hierop één ‘stroik’ bloemen als boete staat? 

 hij al minstens 1 ‘stroik’ dient te halen? 

 de majorettes de nieuwe show jammer genoeg toch niet op tijd klaar 

hadden om in Bakel de première-uitvoering te laten zien?

 de veelgebruikte opslagzolder bij Jan Lambregts ‘tijdelijk’ leeg is? 

 wij nu toch eindelijk echt op weg zijn naar de muziekschool in Gemert? 

 de muziekschool Gemert-Bakel haar opleiders daarvoor verplaatst naar 

Bakel om ter plekke muziekles te geven? 

 de opname van ‘Alte Kameraden’ (on)behoorlijk rammelde? 

 de microfoons kennelijk te dicht bij bepaalde muzikanten stond? 

 de héle harmonie op herhaling moest?  

 er tegenwoordig een pauze is tijdens de repetitie van de harmonie? 

 deze pauze bedoelt is om tijdens de uitoefening van de muzikale 

ontspanning (hobby) even te ontspannen?

 een (?) ontspannend drankje dan behoorlijk welkom is? 

 als Nicole naar de “stok” van de dirigent kijkt, ze niks ziet? 

 hij er een lichtgevend kopje op moet zetten? 

 hij dat al eens uitgeprobeerd heeft? 

 even een ‘uniformrok vermaken’ wel heel erg uit de hand liep?   

 ijverige kinderhanden zorgden voor een moderne rok met een bijkans 

gehalveerd voorpand? 

 hun naaiende moeder het behoorlijk heet kreeg toen zij de pas 

geproduceerde nieuwe kussentjes van haar kroost zag?

 het alom bekende Onderling Solistenconcours weer achter de rug is? 

 één jurylid zich vergiste en een week te vroeg bij Vermulst was? 

 hij van ons het maximale aantal punten krijgt vanwege zijn inzet?
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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 



 

52 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

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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15
e
 jaargang 

1
e
 editie 2002 

Aan deze Triangel werkten 

mee: 

 

En 

natuurlijk: 

De Redactie. 

Jan van Ganzewinkel 

Betje Verachtert-van Gerwen 

Joke Verberkt-Linskens 

Leerling van dwers 

Monique Wilbers-van Dijk 

Jan Lambregts 

Thijs Poels 

Ellen Leenders 

Marjan Coopmans 

Janny Jansen 

 


