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Voorwoord 
 

 

Mensen die samen muziek maken, is het dat? Is dat waar het bij Musis 

Sacrum om draait? Dat de drummers kunnen drummen, de blazers kunnen 

blazen, de dirigent kan zwaaien, het bestuur besturen en de majorettes 

kunnen dansen?  

Misschien toch niet. Want er is heel wat voor nodig om dat allemaal te 

laten gebeuren: instrumentarium, oefenruimte, opkomst tijdens repetities, 

serenades en optredens en bijwonen van vergaderingen.  

Dus het is meer dan drummen, zwaaien, dansen en blazen. Het is 

drummen en dansen, zwaaien en blazen, met een fantastisch 

instrumentarium voor een schitterend publiek. Maar hebben we dan een 

echte vereniging?  

Misschien toch niet, want we hebben wel een aantal commissarissen die 

ons ruimhartig steunen en een vriendenclub, maar het geld blijft toch een 

probleem. Elk lid moet zich dan ook eens van zijn of haar niet muzikale 

kant laten zien. Dat kan in ruime mate: er moet gecollecteerd worden, oud 

ijzer ingezameld, lotjes verkocht op Baokel Mert en dan heb ik het geloof 

ik nog niet helemaal, oh ja, tappen bij het tractor pulling festijn.  

En als we dan drummen en blazen, dansen en zwaaien met een fantastisch 

instrumentarium voor een fantastisch publiek, alles goed geregeld door 

het bestuur en aan geld geen gebrek, hebben we dan een echte 

vereniging? 

Misschien toch niet. Je kunt je het misschien ook wel voorstellen: zo’n 

gladde strak georganiseerde club waar geen noot verkeerd gespeeld wordt 

en waar elke vouw kaarsrecht in de broek is gestreken, dat is geen echte 

vereniging. In een echte vereniging wordt geleefd, meegeleefd. 

Meegeleefd met mensen die iets ergs is overkomen, meegeleefd met 

Helmy, Marloes en Hilde; en met anderen die ook een groot verlies is 

overkomen of het moeilijk hebben.  

In een echte vereniging is het gezellig en er wordt ook wel eens wat 

gesteggeld.  

Ja , ik geloof wel dat Musis Sacrum een echte vereniging is. 

 

Peter Lucassen. 
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 Studenten van Toen en/of Nu; 
Maarten Staals 

 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Maarten Staals, ik ben lid van de slagwerkgroep, en mij is 

gevraagd een stukje te schrijven voor de Triangel. Dat stukje gaat over 

mijn “studentenleven” tot nu toe. 

 

Ik ben geboren op 19 december 1979 en 

ben vier jaar later naar de kleuterklas   van 

de Vrije School in Helmond gegaan. Na 

twee jaar natuurlijk doorgestroomd naar 

klas 1 (ze werkten daar toen nog met 

klassen in plaats van groepen) en zo in de 

loop der jaren verder tot en met de 

zevende klas (jawel, zeven, geen zes.)  

Na de Vrije School ben ik naar het 

Peelland College in Deurne gegaan, 

afdeling HAVO. De HAVO heb ik met 

veel plezier in vijf jaar afgemaakt, zij het niet met denderende punten, ik 

was namelijk al gauw tevreden en vond een 5,5 of 6 goed genoeg (dat is 

namelijk net voldoende.)  

Vooral de vakken muziek en geschiedenis vond ik erg leuk. Bij muziek 

kon je namelijk in het schoolkoor zingen wat erg leuk/gezellig was, mooie 

klassieke stukken maar ook lekkere moderne popliedjes. 

Na de HAVO, ik ben geslaagd in 1998, ben ik na veel denken en het 

eigenlijk nog steeds 

niet zeker weten, 

naar Maastricht 

gegaan om daar 

Oriëntaalse Talen 

en Communicatie te 

studeren en dan de 

richting Chinees. De 

opzet van die studie 

is om tolk/vertaler 
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te worden en zo in  het verre China bijvoorbeeld handelscontacten met 

bijv. bedrijven als Philips te onderhouden. Die studie was erg interessant 

maar bovenal ERG moeilijk en 

vergde enorme inzet. Daar mijn 

zelfdiscipline niet echt zo super 

is (op kamers is het namelijk erg 

moeilijk om jezelf er toe te 

zetten om huiswerk te gaan 

maken zonder dat iemand je 

daartoe aanspoort) ben ik na een 

half jaar opgehouden op advies 

van mijn klassenmentor. 

Ik heb toen een half jaar gewerkt 

om het jaar vol te maken en ben 

daarna naar de Kempel in 

Helmond gegaan. De opleiding 

voor leraar basisonderwijs was 

erg leuk allen de stage viel me 

een beetje tegen en deed mij 

ertoe besluiten toch maar te 

stoppen, wederom na een half jaar. 

 

Ik ben nu inmiddels ongeveer twee jaar aan het werken en ben eigenlijk 

nog een beetje op zoek naar een studie die ik leuk vind en die ik ook af 

wil maken. Die keuze valt niet mee omdat het aanbod tegenwoordig zo 

ontzettend groot is dat je eigenlijk door de bomen het bos niet meer ziet. 

 

Dat is zo’n beetje mijn “studiegeschiedenis” tot nu toe. 

Ik hoop dat ik jullie een beetje duidelijk heb kunnen maken wat ik tot nu 

toe gedaan heb en ben erg benieuwd naar wat andere mensen te melden 

hebben in hun stukje: Studenten van toen... . 

 

  Groetjes Maarten Staals
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Het solistenconcours 2002 ……. Een impressie. 

 

Het fenomeen Onderling Solistenconcours is een begrip binnen de 

gelederen van Musis Sacrum. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement 

waarin jong en oud, heel goed en iets minder goed, hun talenten tonen aan 

publiek en jury, waarbij door middel van een puntensysteem prijzen in de 

wacht te slepen zijn.  

 

Nu ben ik reeds een paar jaar lid van Musis Sacrum, maar geen haar op 

mijn hoofd heeft er ooit aan gedacht om aan dit gebeuren deel te nemen. 

“Mijn klarinetbuurvrouw en maatje Mien” dacht daar precies 

hetzelfde over. Op onze “ouwe dag” zouden wij ons die 

“stressellende” niet op onze nek gaan halen ! Bovendien 

waren wij het er over eens dat niemand op zo’n optreden 

zat te wachten. 

Totdat ……………. 

 

Normaliter bezoek ik trouw – en met heel veel plezier – alle repetities van 

Musis Sacrum. 

Helaas was ik op één donderdagavond verhinderd toen ……. 

Jawel …….. de “coup” plaatsvond.  

De volgende morgen vroeg werd ik door Mien reeds 

op de hoogte gebracht: “Heb je het al gehoord? We  

moeten meedoen aan het solistenconcours !”  

Tjonge, daar had ik niet op gerekend. Ik raadpleegde 

nog hoopvol mijn agenda om te kijken of de voetbalclub 

waar onze zoon voetbalt misschien op die zondag moest 

spelen, maar helaas was die competitiewedstrijd op 

zaterdagavond.  

Weg excuus, er was geen ontkomen meer aan. 

 

Nu gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat er van ons op dit 

SOLISTENCONCOURS geen solo-optreden verwacht werd, maar een 

muzikale voordracht, verzorgd door de hele “klarinetsessie” van ons 

orkest. Dat maakte het natuurlijk een stuk gemakkelijker!  

Van stress was bij mij dan ook geen sprake, en eigenlijk begon ik het wel 

leuk te vinden. 
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Wij werden aangekondigd als de groep K.O.D. (Klarinetgroep Onder 

Dwang) gedirigeerd door Marc, onze D.O.D. (Dirigent Onder Dwang). 

Het optreden verliep voorspoedig dankzij de perfecte directie van Marc. 

Persoonlijk heb ik veel steun ondervonden 

van de basklarinettonen van Jan. 

Uiteindelijk resulteerde onze deelname in 

een 1
e
 prijs! 

 

Met veel bewondering heb ik zitten kijken 

naar en genoten van optredens van “echte 

SOLISTEN”! Je moet het lef maar hebben 

om alleen of als duo voor een bomvolle 

zaal je kunsten te vertonen! Chapeau !! 

 

Thuisgekomen (na een volle “concertzaal” wachtte als huisvrouw weer 

gewoon de kookpot en het fornuis) heb ik de prijs met bijbehorend 

certificaat pontificaal uitgestald op de schoorsteenmantel. Dit tot grote 

hilariteit van het thuisfront. “Hé ons’ moeder hè dun urste pries.” 

 

Rest mij tot slot te zeggen dat ik het – ook al was de deelname min of 

meer onder dwang – een hele leuke middag vond.   

Veel lof voor de mensen die deze dag zo perfect georganiseerd hebben ! 

En wie weet……. is er volgend jaar wederom een optreden van onze 

groep. Dan wellicht onder de 

naam K.B.M.O.D. (Klarinetgroep 

Beetje Minder Onder Dwang) ! 

 

Christian Peijs 
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Brief aan de KOD 
 

     11-03-2002 

 

Beste Klarinettisten, 

 

The day after …… het was me toch wat gisteren of niet?  

Na een nachtje slapen kijken we met een verlichtende zucht 

terug naar het solistenconcours dat gisteren plaats vond. Laten 

we eerst even duidelijk stellen wat het concours nu precies is: 

Het concours is een evenement waaraan leden van Musis 

Sacrum op vrijwillige basis een nummertje of dansje laten zien 

en horen.  

 

Waarom was het dit jaar dan toch anders?? 

 

Door een enthousiaste dirigent (en ook groot fan van het 

solistenconcours) waren er enkele 

deelnemers waarbij men een 

vraagteken kon zetten bij het 

gedeelte ‘op vrijwillige basis’. 

Hierbij doelen wij vooral op de 

zogenaamde ‘klarinetten onder 

dwang’ ook wel KOD genoemd. 

Het idee ontstond op de 

harmonierepetitie om met 

verschillende instrumenten-

groepen mee te doen aan het concours (het idee was bedacht 

door de al eerder genoemde grote fan). Het resultaat: de KOD 

en wij, de saxen. Na wat oefenen en oplopende zenuwen (zoals 
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die iedereen welbekend zijn), was de dag voor enkele eindelijk, 

voor anderen te vroeg daar… 

 

Uiteindelijk zijn alle zenuwen (en wijntjes) toch niet voor niets 

geweest. We zullen de uitslag hier even beperken tot de twee 

bovengenoemde groepen: KOD en saxen allebei een eerste 

prijs…….. maar wel met een luttel half puntje verschil.  

Tja, en toch wanneer het concours leuk moet blijven, breekt er 

toch een strijd om de eer los met als gevolg DE uitdaging van 

de klarinettisten. Zo rond een uurtje of half zes, nadat de 

grote opluchting had plaats gevonden, werd er door enkele 

leden van de KOD, jullie dus, het volgende geroepen: 

“Wij willen revanche!” 

 

Ja, en nu is het te laat….: maken jullie je maar 

alvast op voor maart 2003, want wij nemen de 

uitdaging bij deze officieel aan!! 

 

 

 

 

 

Groeten van de saxen! 

 

Erika, Janet, Marianne, Miranda en Ben 

 

 

P.S.  ehhh, Marc, heb jij nog (toevallig) 

 weer  een leuk môpke voor ons?……… 

 Alsjeblieft?  
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Bekerwinnaars Onderling Solistenconcours 2002 

Saskia Martens 

 

Thomas Tijdeman 

 

Curine van der Horst 

 

Ivanca Linders 
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Leraren van Nu; 
Peter Kisters 

 

Ervaringen van de huidige hoorndocent. 

 

De opleidingscommissie vroeg mij vorig jaar of   ik tijdelijk de vacature 

van hoorndocent wilde opvullen. Nou daar had ik best zin in.  

  

Ik heb me natuurlijk wel afgevraagd of ik als 

amateur zoiets wel zou moeten doen. Je kunt 

als onwetende amateur-docent een 

hoornleerling natuurlijk verkeerde dingen 

aanleren en dat zou een zeer slechte zaak zijn. 

Zo zou ik bijvoorbeeld niet weten hoe ik op 

een eenvoudige/leuke/speelse manier een 

jonge startende leerling op het goede spoor 

zou moeten zetten en houden. Aangezien ik 

echter te maken zou krijgen met leerlingen die 

allen reeds meerdere jaren bezig zijn, durfde ik 

het wel aan. 

  

De eerste lessen ben ik meteen van start 

gegaan met inspeeloefeningen gericht op de 

ademhaling en oefeningen op het losse 

mondstuk gericht op spierkracht. Deze zaken had ik opgepikt bij een 

hoornmasterclass in Praag en daar was ik zelf heel enthousiast over.  

Aan de reacties te merken zagen de leerlingen dat gedoe echter niet zo 

zitten. Dat hijgen en puffen, spelen van lange noten 

met overmatig veel adem en het uitvoeren van 

oefeningen met het losse mondstuk was een beetje 

te veel van het goede. Blijkbaar zijn deze zaken 

alleen geschikt voor de (over)fanatieke 

hoornliefhebber.  

 “Ze verklaren me thuis voor gek!”  

“Dit hoef ik toch niet te kunnen om bij de harmonie 

mee te spelen?!” Tja, dat was waar, dit was 

misschien te veel van het goede.  
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Ik was misschien iets te hard van stapel gelopen. Ik wilde ze graag in no-

time omvormen tot tophoornisten. 

  

Van die lesmethode ben ik dus al vrij snel afgestapt en heb de 

conventionele aanpak opgepakt. Op zich niks mis mee, want er was 

eveneens behoefte aan meer basale zaken zoals bijvoorbeeld ritmiek. 

Eenmaal deze weg ingeslagen liep het verder wel met het lesgeven. 

(Tenminste dat denk ik dan, hè! Hoe de leerlingen erover denken, moet je 

aan hen vragen.) Wat ik in de afgelopen maanden heb 

ontdekt, is dat ik  het liefste les geef aan (ver)gevorderde 

leerlingen. Het is prachtig als een leerling muziek 

speelt die je qua techniek zelf nauwelijks 

kunt spelen, maar dat je wel heel goed 

kunt helpen bij de uitwerking. 

Een hulpgreepje uitleggen, 

werken aan de stemming 

(gebruik de hand in de beker!) 

en dan nog een trucje 

uitproberen om die ene 

octaafsprong mooi te 

krijgen.  

“Lukt dat? Mooi! Dan 

kan er nu echt muziek 

gemaakt worden.”  

De dynamiek hier uitwerken, dan weer letten op de 

aanzet een stukje verder en daarnaast nog werken aan de 

hoornklank. Dat soort dingen vind ik de allerleukste zaken om als 

hoornleraar mee bezig te zijn.  

Helaas zit m’n carrière bij de harmonie als docent er alweer bijna op. De 

lessen worden overgenomen door een docent van de muziekschool.  

Ik wens de hoornleerlingen veel succes in de toekomst! 

 

Ik laat het aan de Triangelredactie over om de pen door te geven aan 

iemand uit de groep leraren. 

 

  Groetjes, 

     Peter Kisters
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Ingezonden stuk van Mevrouw A. Verberkt – van den Broek. 
 

Muzikale vrienden, 

 

Als kromme sores..  uhh  commissaris van Musis Sacrum wil ik jullie 

graag eens vertellen hoe ik zelf met muziek ben opgegroeid. 

Thuis, thuis bij Hannes van den Broek, den tenorzanger van het 

mannenkoor in Milles, was het een en al muziek.  Zelf  `ne kiosk vur `t 

huis en altijd zang en fanfaremuziek….  Onze Jan, Johan, Murrinus, onze 

vader, onzen Harrie.. 

Het kerkkowwer, onze Johan en later onze Murrinus, waren dirigent van 

`t mannenkoor, oefende dan bij ons. Het vrouwvolk was toen nog de 

mindere, maar genieten din we volop! 

 

Onze vader was op de fiets naar de Sint Jan in Den Bosch geweest; naar 

een harmonium wezen kijken… of ie zuiver was. Nadat ie um goed 

afgestoft had  was ie zo zuiver as… `nen triangel! Daags dernao mi de 

hôwug kaars en alle dekens van de bedden naar Den Bosch. Toen ze wir 

thuis kwamen waren ze de stekker kwijt… die liep bai onzen Antoon in 

den tuin ??? 

Alles weet ik nie mèr, ik was nog mèr un durske… 

 

Toen ik mi Toonne getrouwd waar heb ik in Baokel mee `t Dameskoor 

opgericht. Daor zing ik nog steeds uit volle borst. Hoewel… op `t 

moment uit wà minder volle borst. Tiggeworrig  zing ik ôk bai `t  

jeu(k)gdkoor op het sanatorium…  Ik moet mun aaige wel inhaawe,  

want ik heb skrik dè ze me ontdekken!!! 

 

Nou zou ik gèr nog `s un instrument willen leren bespeulen.. vur later ! 

 

Maar Vrienden,  op die prachtige Harmonie van nu ben ik zeer trots. 

Zeker ook door de liefdevolle energie die door de Verberktjes van nu en 

hopelijk van later aan eenieder wordt gegeven;  zeker wete dè dè nie 

gespuld is… 

 

Drie octaven groeten  van 

Nolda!!! 
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***********************  Gevraagd  ************************* 

 

Om een officiële website voor onze vereniging op te zetten is deskundige 

vrijwilligershulp noodzakelijk.  

Willen (geoefende) geïnteresseerden s.v.p. contact opnemen met het 

verenigingsbureau, tel. 0492-342427. E-mail MusisSacrum.Bakel@iae.nl.  

 

 

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

 

(Bar)personeel Tractor Pulling Bakel op 6, 7 en 8 september 2002.  

Voor nadere informatie en opgave kunt u terecht bij de coördinatoren van 

deze activiteit, te weten Ad van Grootel tel. 342286, Jan van Ganzewinkel 

tel. 343359 en Jan Lambregts tel. 341513. 

 

 

***********************  Gelezen  *************************** 
 

mailto:MusisSacrum.Bakel@iae
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Majorettenconcours Bakel 2002 
 

Wij zijn op concours geweest. 

Wij deden een poezendans. 

Dat was goed gelukt. 

We hadden daarom ook de 1
e
 prijs. 

En dat waren 83 punten. 

Daar zijn we heel blij mee. 

En omdat we zoveel punten hebben 

mogen wij naar de Nederlandse kampioenschappen. 

 

Van Joyce van Nuenen en Anouk Jacobs. 
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‘Wie ben ik’ van Triangel 2001 nr. 3 was: Janny Jansen. 

 

‘Wie ben ik’ van Triangel 2002 nr. 1 was: Jan Lambregts. 

De € 10,00 waardebon is gewonnen door: Henri Pieters. 

W 

 

I 

 

E 

 

 

B 

 

E 

 

N 

 

 

I 

 

K 

 

 

? 

 

? 
 

U kunt uw antwoord op deze vraag vóór 1 december 

2002 afgeven bij of sturen naar Thijs Poels, Randwijk 

8,  5761 AV  Bakel. E-mail; tpoels@iae.nl  

 

Onder de juiste inzenders wordt wederom een             

€ 10,00 waardebon verloot. 

mailto:tpoels@iae.nl
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Oudijzeractie 2002 
 

Zo, hè hè het zit er weer voor een jaartje op. 

Het gesjouw en gesmijt met dè verrèkkes lompe zware ijzer hebben we 

weer achter de rug  

Ik mag wel zeggen, het was een lekker rommelige dag was waarin het een 

en ander letterlijk en figuurlijk in de soep liep, maar waarvan we na 

afloop met een gerust hart kunnen zeggen: het is ne skonne dag geweest. 

 

Het rommelige begon eigenlijk al tijdens de voorbereiding. 

 Ik moet ook heel eerlijk 

zeggen dat “wij van de 

organisatie”, er net na 

het solistenconcours 

achter kwamen dat er 

weer een oudijzeractie 

voor de deur stond. 

Dat kwam mede door 

het feit dat de 

voorgaande actie van 2001 door omstandigheden pas in september had 

plaats gevonden, en wij nu een beetje overrompeld werden om na een half 

jaar al weer aan de slag te moeten. 

Alle voorbereidingen moesten dus op een (te) laat moment gedaan 

worden, zoals onder andere het vragen om medewerking bij de leden van 

Musis Sacrum en bij de vele vrijwilligers van buiten onze vereniging. 

 

Of het nu kwam door het late tijdstip van vragen om medewerking, of 

gewoon door de gebruikelijke drukte van het seizoen, maar de leden van 

onze vereniging hadden er dit jaar niet zo veel zin in. 

In 2001 heb ik na afloop van de actie op de 

spreekwoordelijke loftrompet geblazen, juist 

over het feit dat zo veel mensen van onze club 

mee hadden geholpen en we daarom ook 

allemaal lekker vroeg klaar waren. 

Wellicht hebben toen een paar personen 

gedacht; het ging zo goed, dat kunnen ze 

volgend jaar ook wel zonder mij. 
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Op zich helemaal niet zo erg, maar doe dat dan niet allemaal tegelijk. 

Met ongeveer 15 mensen minder dan vorig jaar zijn we uiteindelijk toch 

van start gegaan. 

 

Dat de actie toch nog goed geslaagd is, hebben we vooral te danken aan 

de jeugd en de senioren van Musis Sacrum, en vooral niet te vergeten aan 

een aantal enthousiaste vrijwilligers. 

 

Om te beginnen met onze senioren; zoals Sjef 

Kanters en Frans van de Laar die een dag van 

tevoren en een aantal dagen nadien zich 

letterlijk een breuk aan het sjouwen waren, en 

Frans van de Mortel en Thomas Joosten die 

ook vol overgave aan stukken ijzer stonden te 

trekken. 

Dit zijn nota bene mensen van boven de 

zestig, zelfs ver boven de zeventig jaar. Ik neem mijn petje voor hen af. 

 

En dan onze jeugd; “zij hebben de toekomst” is het gezegde. 

Nou in grote getale gingen ze het oude ijzer uit een grijs verleden te lijf 

om zo te zorgen voor financiële armslag in de toekomst. (mooi 

omschreven hè). 

En dan te bedenken dat ze bijna allemaal tussen de soep en het oude ijzer 

door nog naar de muziekles moesten. 

Om onze jeugdleden tegemoet te komen, bekijken we de mogelijkheid  

om volgend jaar op het tijdstip van de oudijzeractie een vakantiedag in het 

lesrooster te plannen. 

En in ieder geval om de gebruikelijke snert, of te vervangen door, of te 

combineren met broodjes worst. 

De snert doet het onder de jeugd nou eenmaal niet zo goed, werd mij al 

tijdens de actie ingefluisterd. 

En ik zal de laatste zijn om niet naar dergelijke geluiden te luisteren. 

 

Last but not least; de vrijwilligers waar we ieder jaar weer op terug 

kunnen vallen. En zonder te overdrijven of namen te noemen, sommige al 

bijna sinds  mensenheugenis. 
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Ik was aangenaam verrast door het fenomeen 

dat een aantal van hen op het allerlaatste 

moment juist nog wél tijd vrij kon en wilde 

maken om ons te helpen. 

Het is de mens eigen om eerder het 

tegenovergestelde te doen, echter mede door dit 

gebaar van hen is onze actie toch nog geslaagd te noemen. 

 

Over de actie zelf niets dan goeds. 

Misschien niet helemaal verwacht omdat het nog maar een half jaar 

geleden was, maar toch weer veel ijzer opgehaald.   

Om en nabij de 30 ton !!! afgezien van de edele metalen zoals lood, 

koper, zink enz. 

Op een gegeven moment denk je; het ijzer zal toch eens op raken, maar 

dan kom je weer op plaatsen waar 

anderen al weer jaren aan het sparen zijn 

om Musis Sacrum toch hun jaarlijkse 

quotum te laten halen. 

Een heel nobel streven wat wij ook erg op 

prijs stellen. 

Alleen dergelijke adressen, zoals dit jaar 

op de Kerksedriessen, dienen zich zoals 

altijd op het laatste nippertje aan zodat we 

alle zeilen bij moesten zetten om deze 

gigantische klus te klaren. 

Het spreekwoord “vele handen maken 

licht werk” was ook hier van toepassing. 

Met 10 personen en 3 wagens hebben we alsnog ruimte geschapen in die 

ene woning of opslagschuur. 

 

Nu ik toch met spreekwoorden aan het goochelen ben, dan ook nog deze; 

“waar gehakt wordt vallen spaanders” was helaas dit jaar ook van 

toepassing. 

Onze sterkste metgezel, de heftruck van de Gebr. Van Lierop, liet op het 

laatste moment zijn wieltje hangen. Een defect in de stuurinrichting.  

En ook een nieuw hekwerk van Staatsbosbeheer moest het ontgelden. 

Dit vergt nog even wat gepaste nazorg. 
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Al met al kan dus gesteld worden dat de oudijzeractie van 2002 ondanks 

een ongelukkige start en met een klein maar sterk deelnemersveld toch 

nog succesvol gefinisht is. 

Hiervoor wil ik dan ook iedereen die hier op welke wijze dan ook aan 

heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. Het geldbedrag dat het oudijzer 

oplevert, vult toch een behoorlijk gat op de begroting van Musis Sacrum. 

 

En wordt ongeveer een half jaar van tevoren bekend gemaakt op de 

activiteitenkalender. 

Ik hoop jullie in 2003 dan ook in grote getale en blakend van werklust te 

mogen verwelkomen op koffie met een lekker broodje warme worst. 

Denk daarbij eens aan het volgende; 15 personen minder betekend dat al 

het werk dat 15 mensen verzetten door de anderen extra moet gebeuren. 

Iedereen in Bakel wil toch van zijn oudijzer af. 

Sommige leden zoals onder andere ene Kees en Guido probeerden dat in 

hun uppie, en het werk voor 2 of misschien wel 3 man hebben ze wel 

verzet, maar dan nog wordt het voor de meest enthousiaste een late en 

zware klus. 

Het streven van een vereniging is toch door samenwerking resultaten te 

bereiken.  

 

Met deze wijsheid neem ik afscheid van u.   

Tot volgend jaar April. 

 

 

Groetjes namens de werkgroep Oudijzeractie, Nico van de Laar. 

Beste leden van Musis Sacrum, zelfs bij onze trouwe 

vrijwilligers is het al jaren bekend, maar dan toch maar even ter 

kennisgeving;  

de jaarlijkse Oudijzeractie vind ieder jaar plaats  

op een zaterdag in (begin) April. 
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Koninginnedag 2002 
 

Met Koninginnedag hebben wij met het opleidingsorkest gespeeld in de 

grandioze tent op het St.Wilbertsplein.  

We hebben drie stukken gespeeld: Uptown Girl, Galaxies en The Bottem 

Line. Kei gaaf, zo’n concert! 

Er was hartstikke veel 

publiek, veel pappa’s 

en mamma’s. En er 

waren ook kinderen 

in het publiek die 

naar hun moeders 

kwamen luisteren, 

dus een heel 

gevarieerd publiek. 

De jongste majorettes 

dansten erbij. Dat 

vonden wij zó lollig. 

En er was ook een 

meneer die voor ons 

stond. Hij zwaaide de 

hele tijd. Waarom, dat 

snapte niemand?! 

Grapje, Marc! 

 

We hadden allemaal dezelfde kleding aan. Een witte blouse of trui, met 

een blauwe broek. 

 

Trouwens… hadden jullie Maximá en Willem-Alexander gezien? Wij 

hebben daar toch maar mooi voor kunnen spelen.  

We hadden ze wel in de tent verwacht. Misschien volgend jaar, want dan 

doen we zeker weer mee! 

 

   De gr’s van de klarinet en de dwarsfluit Verberkt. 
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Studenten van Toen en/of Nu; 

Roos Verberkt 

 

Bij de familie Verberkt zijn ze ook niet altijd zo slim als ze beweren…  

Ons oma is namelijk helemaal nooit studente geweest van deze harmonie! 

Dus neem ik het maar van haar over. Bedankt mam! 

 

Bij ons thuis is het muziek maken er wel met de paplepel ingegoten. Ons 

vader slaat de eerste trom bij de Boakelse Skut en ons moeder… dat heb 

je in de vorige Triangel kunnen lezen. 

 

Het leukste om te doen vond ik, toen ik klein was, optreden voor wie het 

maar wilde zien. Dit was dan playbacken, zingen, dansen, praatjes 

maken… En er was altijd wel iemand die het leuk vond. Met ons Loes en 

Stan draaide ik hele toneelstukjes in elkaar om voor ons pap en mam te 

spelen (bijv. met het 12,5-jarig huwelijk). Met sinterklaasavond was dat 

ook altijd vaste prik. We gingen optreden met alle dingen die we 

gekregen hadden. Nieuwe cd’s werden aangezet, nieuwe kleren 

aangetrokken, en speelgoed diende als microfoon.  

 

Het was dus duidelijk, ik moest en zou wat met muziek gaan doen. Dus in 

groep 4 ging ik meteen op blokfluitles bij Itamar Lehman. Dit was altijd 

het hoogtepunt van de hele week. Ik oefende veel en kwam altijd zingend 

en fluitend thuis. Dit ging binnen de kortste keren dan ook al erg goed. 

Op een dag waren er allemaal instrumenten aanwezig, en mochten wij 

alles uitproberen, zodat we konden kiezen wat we later wilden gaan 

spelen. Ik was meteen verkocht… 

dwarsfluit!!!  

 

En zo begon ik in groep 6 met dwarsfluitles, van Sylvia van den 

Kroonenberg. Dit was altijd heel erg leuk, maar wat konden die oudere 

meisjes het altijd goed! Ik heb eerst 2 jaar met z’n tweeën les gehad, dit 

was  altijd heel gezellig. Maar toen kreeg ik mijn A-diploma, en besloot 

mijn mede-muzieklesgenootje om te stoppen met dwarsfluiten. Dat vond 

ik eerst heel jammer, maar toen besefte ik dat je veel meer leerde in je 

eentje, want toen ging alle aandacht alleen naar mij uit. 2 jaar later had ik 

dus ook mijn B-diploma, en toen hoorde ik dat er een harmonie kwam in 
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Bakel. Dus ben ik overgestapt en kreeg ik voortaan les van Joyce 

Saleming. Dit vond ik nog veel gezelliger, een jongere juf dus veel meer 

geklets! Ik ging ook bij het opleidingsorkest, dit was heel erg gezellig. Na 

een paar maanden mocht ik al door naar ‘de grote harmonie’. Ik keek m’n 

ogen uit, en in het begin dacht ik echt dat ik het nooit zou 

leren. Al die nootjes! Maar al snel ging ook dit keigoed.   

Maar toch had ik het niet naar m’n zin. Ik wilde stoppen 

met dwarsfluiten. Op school speelde niemand een 

muziekinstrument (dacht ik) en iedereen lachte mij altijd 

uit dat ik dat wel deed. Ik zei dit tegen m’n ouders, maar die vonden dat ik 

het jaar af moest maken, omdat we daar toch voor betaald hadden. Dus 

een tijdje had ik er helemaal geen zin in, maar ging toch maar door. 

Gelukkig maar achteraf, want ik kreeg de smaak toch weer te pakken,  en 

zo erg als nooit tevoren! Ik had weer wat om naar uit te kijken: m’n C-

examen. Ook dit haalde ik heel makkelijk en vanaf toen ging het weer van 

een leien dakje. Ik was weer helemaal verkocht. Op een mooie 

zomeravond ging ik samen met ons mam naar een concert in Gemert 

kijken. Dit was het Zomer Orkest Nederland. WOW! Wat een gave 

muziek en allemaal jongeren! Dus ik besloot mezelf hier voor op te 

geven. Joyce had me al gewaarschuwd dat het best wel eens kon 

tegenvallen, dat er al veel leerlingen niet waren 

aangenomen en zo. En toen kreeg ik de brief 

thuis. Ik was helemaal door het dolle heen. Ik 

was aangenomen! Dit was echt de gaafste 

vakantie die ik ooit heb meegemaakt. We gingen 

op tournee, en hebben 14 concerten gegeven door 

het hele land. De muziek was heel erg gaaf, en 

iedereen ging heel gezellig met elkaar om. We 

gaven twee concerten per dag, met 1 rustdag en 1 

cd-opname (galaconcert). Overal kregen we 

complimenten, het was gewoon fantastisch.  

 

Door het Zomer Orkest kreeg ik nog meer kriebels om door te gaan in de 

muziek. Dus ik besloot vorig jaar de gok te wagen en toelating te gaan 

doen voor de vooropleiding van het Brabants Conservatorium. En ik werd 

aangenomen. Ik vond het echt heel erg gezellig daar, maar na een paar 

maanden werd het mij toch duidelijk dat ik als latere studie toch liever 
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geneeskunde wilde gaan doen. Dus ben ik gestopt, en achteraf is dit een 

hele goede keus geweest. 

Komende vakantie ga ik weer mee op tournee met het Zomer Orkest. Dit 

wordt echt weer heel gaaf denk ik, ik heb de eerste repetitie volgende 

week, dus ik ben benieuwd. Bij deze nodig ik jullie allemaal uit om 

gezellig een keer te komen kijken en luisteren bij een concert hiervan. Het 

is echt de moeite waard! 

 

Bij deze wil ik nog even de pen doorgeven aan Marit Tijdeman, mijn 

buur(t)vrouwtje bij de harmonie. 

 

     Heel veel groetjes, Roos Verberkt. 

ZomerOrkest Nederland (ZON) 
Het ZomerOrkest Nederland, kortweg ZON, is een initiatief van 

Stichting Melomaan; een stichting met als doel het bevorderen en 

ontwikkelen van de blaasmuziek in Nederland. Het ZON is in vele 

opzichten een uniek harmonieorkest. Zo bestaat het slechts tijdens de 

tournee en de daaraan voorafgaande repetitieweekends. Bovendien 

vinden de concerten in de open lucht plaats in een ongedwongen sfeer. 

De muzikanten spelen dus niet in uniforme kleding in concertzalen, 

maar in korte broek en T-shirt met baseballcap in winkelcentra en bij 

terrassen. De deelnemende muzikanten zijn talentvolle amateurs en 

conservatoriumstudenten in de leeftijdscategorie van 16 tot en met 23 

jaar en zijn afkomstig uit heel Nederland. 
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Communie 2002 

 
14 April 2002; voor mij staat deze datum nog wel een tijdje in mijn 

geheugen gegrift. 

 

Het was een dag om niet snel te vergeten. 

Allereerst omdat mijn zoontje Rick op die dag zijn 

eerste plechtige communie deed, wat voor het hele 

gezin en de familie een groot feest was, maar ook neef 

en nicht Alex en Simone mochten voor de eerste keer 

aan het altaar verschijnen.   Voor de familie dus een 

driedubbel feest. 

 

Voor mij was het extra spannend, omdat ik sinds de communieviering van 

vorig jaar lid ben van de communiewerkgroep van de Willibrordusschool. 

Wat inhoud dat ik al vanaf september 2001 bezig ben, met de rest van de 

werkgroep, met de voorbereidingen om te zorgen dat alles tijdens de 

communieviering op rolletjes loopt: ik moet heel eerlijk zeggen dat er 

méér bij komt kijken dan je je voor kunt stellen als je zelf achter in de 

kerk zit. 

Nog wat extra spanning kwam van het feit dat de inmiddels traditionele 

opluistering van de communiemis door een ensemble van Musis Sacrum, 

dit jaar door mijn collega klarinettisten verzorgd werd. 

We, (mijn collega klarinettist Gerard en ikzelf ), hadden wel een paar keer 

met de rest meegedaan op een repetitie, maar zaten nu toch heel 

verwachtingsvol te luisteren helemaal voor in de kerk. 

Vooraf tijdens het repeteren waren nogal wat onduidelijkheden over de 

tijdstippen en aantallen van de te spelen nummers door het ensemble. 

Ik kan in ieder geval toezeggen dat dit volgend jaar niet meer voor zal 

komen, want – natuurlijk, ik had het kunnen 

verwachten, - ze hebben mij  maar alvast tot 

contactpersoon tussen harmonie en 

communiewerkgroep gebombardeerd. 

 

Terugkomend op het werkelijk fantastische 

klarinetspel sfeervol van achter uit de kerk klinkend, moet ik heel eerlijk 

toegeven; de stukken die Marc uitgezocht had waren misschien wel een 



 28 

beetje zwaar, en een sprankelend klarinetgeluid komt misschien niet 

helemaal tot zijn recht in een best wel rumoerige kerk, en het aantal te 

spelen nummers viel wat weg tegen het repertoire van het kinderkoor. 

 

Maar toch; wij (Gerard en ik) hebben genoten van dit intermezzo en met 

ons zeer veel anderen die een van de twee missen bezocht hebben. Dit 

ondanks ietwat negatievere geluiden die naderhand los kwamen van 

mensen die zelf niet in de kerk waren. 

Ook hier blijkt dus weer dat je het nooit voor iedereen goed kunt doen. 

 

 Als moeder van een 

communicant, als lid van de 

communiewerkgroep en als 

lid van harmonie Musis 

Sacrum heb ik heel erg van 

deze dag genoten, en was 

de heilige mis mét de 

sublieme klarinetsound een 

dankbaar hoogtepunt. 

Ik hoop dat ik volgend jaar 

weer een beroep kan doen 

op een ensemble van Musis 

Sacrum, want ook in 2003 

zullen er weer 

communievieringen zijn. 

 

 

 

Bedankt en tot ziens,      

   Hélène van de Laar. 
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Berichten van de Vrienden van Musis Sacrum 

 
Zoals te doen gebruikelijk, ook in deze Triangel een stukje over de 

activiteiten van de Vrienden van Musis Sacrum. 

 

In de Triangel van maart 2002 heeft u reeds kunnen lezen dat het bestuur 

van de stichting, in overleg met het bestuur van Musis Sacrum, heeft 

besloten voor 2002 de prioriteit te leggen in de aanschaf van instrumenten 

voor jeugdleden en uniformering van 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 (inmiddels 

42 leden) en slagwerkgroep (12 leden) een bij die orkesten behorende 

outfit krijgen. Op die manier wordt een eigen uitstraling gerealiseerd.  

We wilden toch in de kleur van de uniformering van Musis Sacrum 

blijven. Daarom is gekozen voor bordeauxrode shirts met ecru kraag en 

dito embleemopdruk. Tijdens het limonadeconcert op het grasveld op de 

hoek van de Burg. Diepstratenlaan en Akkerroosstraat op zaterdag 22 juni 

2002, aanvang 13.30 uur zal de presentatie plaatsvinden. U bent natuurlijk 

van harte welkom om dit bij te wonen.  

Ook is nieuwe uniformering voor shows van onze majorettes (14 leden) 

noodzakelijk. De presentatie hiervan zal in september 2002 plaatsvinden.  

Het totaal begrootte budget voor de uniformering bedraagt ±  € 3000,00. 

 

Als gewenste minimale uitbreiding van het instrumentarium wordt 

gevraagd om 1 dwarsfluit en 3 klarinetten. Het voorlopig begrootte 

budget hiervoor bedraagt  ± € 2000,00. 

De dwarsfluit is inmiddels aangeschaft en door een leerling in gebruik 

genomen. De overige instrumenten worden afgestemd op de nieuwe 

aanwas van leden in 2002 en de behoeftes van de vereniging.  

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

alles aan doen onze doelstelling te realiseren.  

 

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

is enige terugval opgetreden. In de Triangel van maart 2002 berichtten wij 

u dat het aantal vrienden van Musis Sacrum toen weer 113 bedroeg.  
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Het bestuur van de stichting is ambitieus en heeft zich voorgenomen in 

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

Dat dit voortvarend gaat blijkt uit het feit dat we nu reeds 124 vrienden 

hebben. Het bestuur zal zelf actief mensen blijven 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”. 

 

 

 

 

 

Onderling Solistenconcours 2002  

 
Hallo, 

 

Op 10 maart 2002 hadden wij Solisten Concours in bakel. 

We waren met 5 meisjes Merel, Anouk Janneke, Joyce, Sanne(ikke). 

Joyce en Anouk hadden ook een dansje. En Merel ook nog een alleen. 

Ze hadden het zó goed gedaan dat ze naar het Brabands kampionschappe 

mogen. 

Wij hadde het net niet gehaald wand we hadde 81,1 punten. 

 

Groetjes Sanne  
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 Even voorstellen; Guido Verachtert 
 

Beste broeders en zusters in de muziek,  

 

Graag wil ik mij voorstellen aan diegenen die mij nog niet kennen. 

Tijdens de laatste jaarvergadering ben ik door het bestuur voorgedragen 

als bestuurslid van de harmonie. Ik heb deze voordracht aanvaard omdat 

ik toch voornemens was om in de toekomst wat actiever te worden voor 

de vereniging.  

Mijn naam is Guido Verachtert, getrouwd met Betje en wij hebben 3 

zoons. Ik werk als manager in Boxmeer voor Vizier. Dit is een stichting 

die zorg en diensten verleend aan mensen met een verstandelijke 

handicap. 20 augustus a.s. wordt ik 53 jaar. 

  

Ik heb mij voorgenomen om naast algemene taken vooral de repetities 

veel aandacht te geven. De repetitie is voor mij de basis.  

Vormgeving, aanwezigheid en inhoud zijn de belangrijkste aandachts-

punten. Wat de inhoud betreft hebben we gelukkig een muziek- en 

concertcommissie. Naast de dirigent participeren hier een aantal 

enthousiaste leden in. Het is jammer dat vanuit de slagwerkgroep weinig 

inbreng is. Dit maakt het lastig om gezamenlijke optredens te verzorgen. 

Het ontbreekt bij de slagwerkgroep zeker niet aan goede wil, maar iets 

maakt dat het maar moeilijk op gang komt. 

  

Ik hoop dat ik de komende jaren een bijdrage kan leveren aan de verdere 

uitbouw van ONZE vereniging. 

  

Gegroet, Guido.    
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 (Ta)Lenteconcert harmonie in het Atrium. 
 

Een kort verslagje over het (ta)lenteconcert in het Atrium van ‘De 

Wilbertsdries’ in Bakel, waar de bewoners vanaf hun balkonnetje konden 

genieten van de muziek die wij daar ten gehore brachten. 

 

Rondom het orkest zaten een aantal muziekliefhebbers, waaronder 

bewoners van ‘Diomage’ en natuurlijk onze trouwe fans die altijd weer 

van de partij zijn. 

Het repertoire wat we speelden was zeer gevarieerd. 

Ook al was de start, wat je noemt niet echt geweldig, toch kunnen we over 

het algemeen met tevredenheid terug kijken op een geslaagd 

(ta)lenteconcert. En dat er talent zit binnen het orkest hebben we weer 

eens mogen beluisteren, tijdens het fantastische muziekstuk “Adagio” dat 

op voortreffelijke wijze gespeeld werd door Saskia. Maar ook Benny had 

niet zijn kleine mascotte “Pierrot” op de lessenaar gezet. 

Maar als je dan de luisteraars zo zachtjes aan mee hoort klappen dan word 

je daar zelf ook vrolijk van. 

En daar doen we het toch 

voor. 

Dus denk volgende keer 

eerst aan het plezier wat 

anderen er van beleven en 

je zult zien, we blazen de 

sterren van de hemel. 

Met dit concert hebben alle 

muzikanten kennis kunnen 

maken met het schitterende 

Atrium, waar wij als 

Bakelse bewoners zeer 

trots op kunnen zijn en 

waar we hopelijk vast nog 

vaker een concert zullen 

geven. 

 

De groetjes van een 

tevreden muzikant. 
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Even voorstellen; Bart Beekmans 
 

Hallo allemaal, 

 

Mij is gevraagd om even te vertellen over wie ik ben en wat ik sinds 

kort doe bij MUSIS SACRUM. 

 

Mijn naam is Bart Beekmans, ben 26 jaar, woonachtig in Gemert, en ik 

geef les aan de leerlingen slagwerk.  

Dat doe ik niet alleen in Bakel maar op meer plaatsen zoals Gemert, 

Volkel, Deurne en sinds kort dus ook in Bakel, op zaterdagochtend. 

 

Mijn eerste trommelstokjes heb ik gekregen van mijn 

ouders. Ik was toen 6 jaar.  

Mijn ouders zijn beiden muzikaal, en wellicht heb ik 

van hun mijn muzikale talent! Wat ook erg veel heeft 

bijgedragen in mijn muzikale ontwikkeling, was de 

competitiestrijd met mijn oudere broer.  

Toen ik acht was, werd het serieus en werd ik leerling bij 

het Jachthoorn & Trompetterkorps in Gemert. Daar heb ik anderhalf jaar 

les gehad van Martien Leenders. Daarna ben ik bij de heer H. van Boven 

terechtgekomen, om mij verder technisch te ontwikkelen op slagwerk 

gebied. De heer Van Boven is in de slagwerkwereld tot op de dag van 

vandaag een begrip. Hij was het die verschillende "slagwerk stijlen" bij de 

leerlingen van de verschillende 

muziekverenigingen die hij onder zijn 

hoede had, neerlegde. Zo kwam ik in 

aanraking met het Schotse, 

Amerikaanse, Franse en Zwitserse 

systeem, maar zeker niet te vergeten het 

"basler"-systeem. Om deze systemen te 

beheersen moet men maar een ding 

doen: zeer hard studeren. 

Verder ben ik lid geweest van de slagwerkgroep van Harmonie 

Excelsior onder leiding van Hans en Christian Leenders. Hier heb ik 

een bredere visie op het slagwerk ontwikkeld. Dus niet alleen 

trommels maar ook melodisch.  
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Verder heb ik ook nog twee jaar pianoles gehad. Ik vond dit 

belangrijk voor mijn persoonlijke ontwikkeling als muzikant. 

 

Jaren later ben ik toch eens verder gaan kijken of er 

nog meer voor mij in het "trommel" vat 

zat . Ik ben terechtgekomen bij de 

instructeursopleiding te Thorn. Hier heb ik 

erg veel geleerd zoals melodisch slagwerk 

(marimba, xylofoon e.d.) maar ook het 

exacte bespelen van bijv. tamboerijn, 

timbales en conga, behoren tot de 

instructeursopleiding. De opleiding werd 

geven door de heren Thissen en Zinzen.  

In november 2001 ben ik geslaagd voor 

mijn instructeursopleiding. 

 

In Gemert ben ik instructeur slagwerk van het Jachthoorn & 

Trompetterkorps, hier verzorg ik ook de volledige slagwerkopleiding. 

In Volkel geef ik les aan de leerlingen van de drumband aldaar.  

In Deurne ben ik instructeur slagwerk bij drumfanfare Peelland. 

Ik arrangeer en schrijf zelf muziekstukken, hoofdzakelijk slagwerk. 

Mijn uiteindelijke doel is dat ik fulltime les kan geven.  

Ik stel hoge eisen aan mezelf 

en vraag dit ook van mijn 

leerlingen. Discipline en 

doorzettingsvermogen staan 

bij mij hoog in het vaandel. 

 

Verder heb ik ook nog een 

fulltime baan bij Van den 

Acker Textielfabriek in 

Gemert. Ik werk daar in de 

finishafdeling als operator. 

 

Ik hoop een leuke periode tegemoet te zien als slagwerkdocent bij MUSIS 

SACRUM in Bakel, en ik hoop dat ook mijn leerlingen met veel plezier 

mijn lessen volgen! 
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Rabo-cup Zijtaart 
 

Hallo iedereen, 

 

14 april 2002 is het jeugdorkest naar Zijtaart geweest. Daar werd de 

Rabocup georganiseerd.  

Verschillende jeugdorkesten mochten daar laten horen wat ze hadden 

ingestudeerd. Een jury bepaalde welke club het beste muziek maakte en 

die mag dan naar huis met de grootste beker.  

De Rabocup werd georganiseerd omdat een muziekvereniging het 100-

jarig jubileum vierde. 

Ik vond het heel leuk om een keer mee te doen aan een concert.  

We hebben niet zoveel concerten, en als er al één is, kunnen we 

jammer genoeg vaak niet. 

 

We mochten in een klein lokaaltje onze instrumenten uitpakken en een 

beetje inspelen. Het was daar wel krap, want we moesten het lokaaltje 

delen met een hele hoop mensen. Hierna gingen we naar een klaslokaal 

om alvast een keer te oefenen en af te stemmen.  
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Marc, onze dirigent had het er maar druk mee, hij moest meerdere 

orkesten leiden en moest dus van de ene kant naar de andere kant van het 

gebouw om iedereen en alles klaar te maken. 

 

Toen waren wij aan de beurt. 

 Eerst gingen we allemaal op 

onze plaatsen zitten en een 

beetje kletsen, want we 

hadden toch nog tien minuten 

de tijd. 

Marc was weer druk in de weer. Hij 

had nu zijn nette jas aan getrokken. 

Ik ben blij dat Marc, het 

springmeneertje (zoals Kristian, 

mijn broertje altijd zegt) dat 

apenpakkie niet elke dag aan heeft 

anders lag ik steeds in een deuk. 

De uitvoering van ons muziekstuk 

ging best goed vond ik. 

 

Aan het eind van de middag 

kregen we de uitslag van de 

wedstrijd. Zoals ik al had verwacht, had een andere club gewonnen, 

maar dat maakte niet uit. Het ging om de gezelligheid. 

 

We hadden wel een troostprijs 

meegekregen. Het was een iets kleinere 

beker. Elke week mag iemand hem mee 

naar huis nemen om aan de familie te 

laten zien.  

Ik hoop dat we gauw weer een concert 

mogen geven want ik vond het hartstikke 

leuk. 

 

Groetjes, Lisette Vereijken 
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                                       In Memoriam. 
 

 

 

 

Op dinsdag 9 april 2002 bereikte ons het droeve bericht dat ons lid Peter 

van Dijk op tragische wijze was overleden.                

Peter, 45 jaar jong, man van Helmy en vader van Hilde en Marloes kwam 

om bij een noodlottig ongeval. 

 

Peter was lid en vaandeldrager van onze vereniging.  

Hij werd 4 jaar geleden lid van Musis Sacrum omdat 

zijn dochters Hilde en Marloes actief waren bij de 

majorettes en zijn vrouw Helmy als lid in diverse 

werkgroepen zat.  

Peter wilde ook bij de club horen. Het liefst op de 

achtergrond maar met veel inzet. Er werd nooit 

tevergeefs een beroep op hem gedaan. Of het nu ging om het maken van 

attributen voor de majorettes, het opbouwen voor het majoretteconcours, 

de oudijzer- en de oliebollenactie of de verbouwing van het Muziekhofke, 

niets was hem teveel. Peter was een echte verenigingsman en zal een 

dankbare herinnering voor onze vereniging blijven. 

 

Op 13 april 2002 werd tijdens de uitvaartdienst met korpseer,  

met muziek verzorgd door een ensemble van de harmonie, afscheid van 

Peter genomen. 

 

Wij wensen Helmy, Hilde, Marloes en verdere familieleden héél veel 

sterkte om dit grote verlies te dragen. 

 

 

Leden, bestuur, directie en commissarissen van  harmonie Musis Sacrum.                       

Je was een man van weinig woorden 

Duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden 

Iemand waarop je kon bouwen 

Met een woord waarop je kon vertrouwen. 
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Muzikale poezie 

Ritmes 

 

Wie ik zoek in de ritmes van de nacht zal me niet 

fluisteren wat ik verlang of probeer te volgen. 

 

Want ik ben niet eenzaam als niemand kijkt en ogen 

zwijgen in het dansende licht dat me geeft. 

 

Wat ik niet meer voel in de leegte die me weer vult 

met de dansende massa. 

 

Die niet bidt voor elke stilte en de tijd die de muziek 

en mij weer waanzinnig maakt. 

Eigen Wijze 

 

Zoals bij ‘t veelbelovend ochtendlicht 

de merel gestaag het leven kust 

voel ik haar schoonheid ontwaken 

en stijgt ze sprankelend in me op. 

 

Jij speelse overmoedige melodie 

waarom niet blijven resoneren 

als de dag schreiend 

haar voortschrijden verscheurt. 

 

Wat harmoniërend en zuiver klinkt 

kan toch fier en edel standvastig 

getergde dissonanten dragen. 

Kippevel 

 

De bas slaat diepe gaten 

In de rust van mijn huis 

Met die net niet irritante tik 

En die heerlijk doorlopende 

ruis. 

 

De drum beweegt mijn voet 

Onbewust, gehypnotiseerd 

De nuances van het ritme 

De gevoelens, niet verleerd. 

 

De gedachten aan de horizon 

Niet te volgen zo èèn, twee, drie 

Die vrouw, helder van stem 

Die koude rilling melodie. 
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Geslaagden CVA muziekexamens 
15 juni 2002 Tilburg 

 
      pnt. 

 

Elsje Verberkt  Dwarsfluit A 44,0 

Elle Joosten  Dwarsfluit B 42,0 

Jacqueline Coolen  Klarinet A 44,5 

Mandy van Duijnhoven  Klarinet B 38,5 

Freek Rooyakkers  Klarinet C 43,5 

Nicole Nooijen  Klarinet C 42,0 

Pieter Nooijen  Trombone B 46,0 

Joris van Zeeland  Kleine trom A 51,0 

Bas van Lierop  Kleine trom A 53,0 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Marika van de Vossenberg  25-jarig lidmaatschap 

 

Jan Lambregts    25-jarig lidmaatschap 
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Maak ‘t kleurig. 
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Verjaardagen juli t/m december 

 dd mm 

Renske Vogels 02 07 

Joyce Maas-Saleming 03 07 

John Klaus 04 07 

Danique Korteknie 05 07 

Richard Spierings 05 07 

Geertje Verberkt 05 07 

Peter van der Horst 08 07 

Petri Maas - Habraken 11 07 

Gea Mulder 12 07 

Wendy Leenders 14 07 

Monique Wilbers - van Dijk 15 07 

Dana de Wit 15 07 

Karen van den Broek 18 07 

Lisa van de Laar 21 07 

Ingrun Martens 21 07 

Shelly van de Laar 22 07 

Henk Buist 23 07 

Ilona Goossens 24 07 

Karin Leenders 01 08 

Lisan  Smits 02 08 

Leona Sleegers 03 08 

Piet Nooijen 04 08 

Bart Beekmans 08 08 
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Freek Rooyakkers 09 08 

Yvonne Goossens - Vaasen 11 08 

Gerrit van de Laar 13 08 

Kim Brisko 14 08 

Tinie Hofmans 14 08 

Fanne Smits 14 08 

Tamara van Dijk 16 08 

Nico van de Laar 17 08 

Rick van de Laar 17 08 

Thijs Poels 18 08 

Guido Verachtert 20 08 

Peter Busser 24 08 

Jim Mennen   25 08 

Loni Mennen   25 08 

Lisa Cornelissen 31 08 

Chantal Arnts 03 09 

Elly Joosten 03 09 

Geertje de Visscher 10 09 

Ingeborg Wullink 13 09 

Dhr. F. van Ekert 14 09 

Mevr. M. v.d. Horst–v. Breugel 15 09 

Bouke Bekers 17 09 

Anouk Jacobs 17 09 

Theo Bastiaans 19 09 

Terry van Dijk 22 09 
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Toon Coopmans 26 09 

Johan Habraken 27 09 

Mevr. P. Koppens- Verschuuren 27 09 

Franca van de Laar - van Horssen 28 09 

Cecile de Ruijter 29 09 

Ad Janssen 30 09 

Lucré van der Zwaag 02 10 

Doranda Thomassen - van Houdt 04 10 

Marika van de Vossenberg 06 10 

Saskia Martens 07 10 

Mevr. H.M. Manders - Akkers 08 10 

Reggie Vermulst 10 10 

Olle Vogels 10 10 

Helmy van Dijk 12 10 

Hanny Nooijen - Kuypers 13 10 

Lisette Vereijken 13 10 

Hanneke Verhoeven 13 10 

Peter Kisters 15 10 

Theo Leenders 16 10 

Pieter Nooijen 20 10 

Mieke Verberkt 20 10 

Gera Verberkt - van der Linden 21 10 

Dianne Joosten 25 10 

Elle Joosten 25 10 
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Peter Simons 27 10 

Elsje Verberkt 29 10 

Willibrord van den Broek 01 11 

Daisy   Dirks 04 11 

Mike  Mennen   04 11 

Ad Vogels 08 11 

Bas van  Lierop 09 11 

Janet Asveld - Bellemakers 10 11 

Lia Kaptijn 16 11 

Betje   Verachtert - van Gerwen 16 11 

Joke Verberkt - Linskens 17 11 

Ben Vereijken 18 11 

Gerard Beijers 19 11 

Henri Pieters 19 11 

Niek van Lieshout 20 11 

Anne van Tuyl 20 11 

Henk Somers 21 11 

Loes Janssen 22 11 

Stefan Remmers 23 11 

Stan Verberkt 23 11 

Patrick Egelmeers 24 11 

Frans van de Mortel 26 11 

Gonnie Raaijmakers 27 11 

Pieter Reijnders 27 11 
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Joyce  van Nuenen 29 11 

Jan Rooyakkers 02 12 

Frans Martens 04 12 

Frans Kisters 05 12 

Jan Lambregts 05 12 

Ellen Leenders 06 12 

Bert van Stiphout 07 12 

Gunnar Martens 08 12 

Hélène van de Laar - van Oorschot 09 12 

Mevr.  C. de Natris - Willekens 14 12 

Mien Poels - van den Einden 16 12 

Maarten Staals 19 12 

Geert-Jan van der Pol 20 12 

Ans Bouwmans 22 12 

Marianne Mennen - Bouwmans 26 12 

Nienke Tijdeman 27 12 

Hisse Arnts 29 12 

Hilde van Dijk 29 12 

Mevr. A. Verberkt - van den Broek 29 12 

Adelina Zabergja 29 12 
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Marianne’s  Kaneelcake 
 

 

Benodigdheden: 

 

 200 gram boter 

 

 4 eieren 

 

 400 gram cakemix (Koopmans) 

 

 1 eetlepel kaneel 

 

 

Klop de boter met de mixer in een beslagkom zacht en romig. 

 

Voeg de eieren er een voor een door en mix dit tot een luchtige massa. 

 

Schep of mix zachtjes de cakemix er door. 

Op het laatst de kaneel er door scheppen. 

 

De massa in een beboterde cakevorm gieten en deze dan in een 

voorverwarmde (elektrische) oven op 160 graden Celsius in  

± 60 – 70 minuten afbakken. 

 

Smakelijk.  
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Van de bestuurstafel. (1) 
 

 

Harmonisatie muziekopleidingen. 
 

Wij berichtten u reeds eerder over de harmonisatie van de muziek-

opleidingen. Vanaf het nieuwe schooljaar 2002-2003 zullen de 

muzieklessen in Bakel door leerkrachten van de muziekschool Gemert-

Bakel verzorgd gaan worden. 

 

De huidige docenten van Musis Sacrum die de opleiding voor de 

harmonie verzorgden en afgestudeerd zijn aan het conservatorium 

krijgen een dienstverband aangeboden bij de muziekschool en zullen 

de lessen in Bakel blijven verzorgen.  

Voor de opleiding van het slagwerk krijgt instructeur Bart 

Beekmans, die nu reeds een gedeelte van de opleiding slagwerk in 

Bakel verzorgd een dienstverband bij de muziekschool aangeboden. 

 

De feiten nog even op een rijtje: 
 

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; 
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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; 

 

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 gegeven. Mogelijke 

uitzonderingen worden in goed overleg besproken. 

 

De definitieve tarieven van de muziekschool voor het lesjaar 2002-

2003 zijn inmiddels bekend geworden. Voor zover nu  van toepassing 

vindt u hieronder vindt u per onderdeel / groep uitleg: 

 

Opleiding harmonie en slagwerkgroep: 
 

Lesjaar 2002-2003 =  € 158,13  (Hierin is de overgangsregeling voor 

Musis Sacrum reeds verwerkt.) In  de folder van Musis Sacrum staat 

nog een lesgeld van € 156,00 vermeld, doch toen waren de definitieve 

cijfers van de muziekschool nog niet bekend.  

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. U krijgt dan in 

september 2002 en februari 2003 een nota. 
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Tevens is men een verplichte bijdrage voor schoolfonds van  € 15,00 

per jaar verschuldigd. Op deze bijdrage is geen kortingspercentage 

van toepassing. (Dit bedrag wordt bij de 1
e
 rekening verrekend.) 

 

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 volgen, genoemd de fases 1, 2 en 3. 

Alleen deze opleiding zal gesubsidieerd gaan worden. Musis Sacrum zal 

deze opleiding zelf blijven verzorgen. 

 

Lesgeld voor schooljaar 2002 bedraagt € 35,00. (Hierin  is een 

gemeentelijke subsidie voor Musis Sacrum van € 57,00 verwerkt.)  

 

Dat ook deze kosten aanmerkelijk lager zijn dan de lesgelden voor 

opleiding harmonie en slagwerk komt omdat bij de majorettes klassikaal 

lesgegeven wordt en Musis Sacrum deze opleiding zelf verzorgt. 

Bij de muziekschool is géén mogelijkheid voor de opleiding van 

majorettes. 

 

Voor wat betreft de opleiding blokfluit en de opleiding voor 

volwassenen worden momenteel de regelingen nog uitgewerkt.   

U wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 
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Van de bestuurstafel. (2) 
 

EUROPEES KAMPIOENSCHAP TRACTOR PULLING 2002 

 

 
 

De Stichting Tractor Pulling Bakel mag dit jaar het Europees 

kampioenschap in Bakel organiseren.  

Dit is natuurlijk een grote eer voor deze stichting en waardering voor het 

vele werk dat zij reeds op dit gebied hebben verricht, alsmede een grote 

promotie voor Bakel. 

De organisatie verwacht vele duizenden bezoekers uit heel Europa. 

Speciaal voor buitenlandse gasten wordt een tijdelijke opvang ( camping ) 

ingericht. Ook de televisie SBS en radio 538 zullen tijdens het evenement 

in Bakel aanwezig zijn. 

 

U heeft kunnen lezen, in onder andere de Korhoen, dat de Stichting de 

Bakelse verenigingen heeft verzocht hun medewerking te willen verlenen. 

Ook Musis Sacrum is door de Stichting benaderd. Wij hebben als 

vereniging besloten op hun verzoek in te gaan.  

 

Op zaterdag 7 september 2002 zullen wij omstreeks 11.00 uur de officiële 

opening met de gehele vereniging, dus harmonie, slagwerkgroep en 

majorettes, muzikaal omlijsten.  

Verder zullen wij op 6, 7 en 8 september 2002 ondersteunende 

werkzaamheden verrichten. Deze zullen voornamelijk bestaan uit 

operationele activiteiten (o.a. bediening) in de megatent van 55 x 32 

meter die op het terrein geplaatst wordt.  

Een zéér prettige bijkomstigheid voor Musis Sacrum is het feit dat voor 

onze activiteiten een financiële vergoeding verstrekt wordt.   

Hadden we voor dit jaar een tekort van ongeveer € 3000,00  op onze 

begroting dan hebben we met deze activiteit de mogelijkheid dit 

begrotingstekort weg te werken. 

Bij alle onderdelen van de vereniging wordt momenteel reeds 

geïnventariseerd wie kan en wil helpen.  
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Ook de ouders van onze leerlingen en andere vrijwilligers van Musis 

Sacrum zullen benaderd worden om hun medewerking te verlenen.  

 

Voor nadere informatie en opgave kunt u terecht bij de coördinatoren van 

deze activiteit, te weten Ad van Grootel tel. 342286, Jan van Ganzewinkel 

tel. 343359 en Jan Lambregts tel. 341513. 

 

Wij vertrouwen op een grote bereidwilligheid en inzet van onze leden, om 

samen met de Stichting Tractor Pulling Bakel dit evenement te doen 

slagen en Bakel te promoten. 

 

Het bestuur van Musis Sacrum 

n /d de voorzitter 

 

Jan Lambregts. 
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              Per 

 

Adres- en telefoonwijziging    

Peter, Helmy, Hilde en Marloes van Dijk   01-04-2002 

Hoekendaalsevelden 17 

5761 CN  Bakel 

Tel. 0492-340948 

Niek van Lieshout Hoekendaalsevelden 15  12-05-2002 

5761 CN  Bakel 

Tel. 0492-343167 

Gonnie Raaijmakers Rivierensingel 671   06-05-2002 

   5704 KT  Helmond 

   Tel. 0492-5116920 

 

Frans Kisters  Gestopt als bestuurslid harmonie 28-03-2002  

Guido Verachtert Ook bestuurslid harmonie  28-03-2002 

Nicole Leenders Einde lidmaatschap   01-04-2002 

Bart Bisseling  Gestopt als leraar slagwerk  06-04-2002  

Bart Beekmans Leraar slagwerk   06-04-2002 

Peter van Dijk  Overleden    09-04-2002 

Sigrid Coolen  Nieuw lid    18-05-2002 

Peter, Rob en Inge Simons Einde lidmaatschap  01-07-2002  

    

  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 Beekmans    tel. 06-51321322 

Nieuwstraat 45a, 5421 KN Gemert. 

 

* 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. 

 

* 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 
-------- 2

e
 halfjaar (onder voorbehoud) ------- 

 

 

21 juni   Zwemmen voor jeugdleden t/m 15 jaar. 

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

30 juni   Pleinconcert + bindingsmiddag senioren. 

 

16 augustus  Inhalen KinderVakantieWeek. 

31 augustus  Opening Bakel kermis. 

3 september  Kermisschieten St. Willibrordusgilde. 

6, 7 en 8 september Opening en medewerking EK Tractor Pulling. 

22 september   Majorettenconcours Geldrop 

20 oktober  Uitwisseling Hamont (B). 

2 november  Concours Slagwerkgroep. 

17 november  Intocht St. Nicolaas. 

23 november  Slagwerkdag. 

12 december  Kerstconcert St.Jozefsheil. 

21 december  Kerstconcert.  

31 december  Oliebollenactie. 

 

 

 

 

Gedurende het jaar kunnen aanpassingen gemaakt worden! 

 

Aanvang zomervakantie alle geledingen: maandag 1 juli 

 

Aanvang repetities : 

Slagwerkgroep :  maandag 12-08. 

Harmonie:  donderdag 15-08. 

Majoretten:  dinsdag 20-08.  
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Moppenpagina 

Er staat een man in een Porsche 

bij een stoplicht. Naast hem komt 

een Lelijke Eend staan. De man 

in de Lelijke Eend toetert: "Toet, 

toet." De man in de Porsche kijkt 

opzij. De man in de Lelijke Eend 

gebaart: draai het raampje even 

open, ik wil even met je praten...   

De man in de Porsche heeft 

echter absoluut geen zin om met 

iemand in een Eend te praten en 

rijdt weg met 120 kilometer per 

uur. Even later hoort de man in 

de Porsche toch weer toeteren 

naast zich. Weer die man in de 

Lelijke Eend, en hij gebaart 

weer: draai het raampje even 

open, ik wil even met je praten... 

De man in de Porsche is het zat, 

geeft gas en raast met 170 

kilometer per uur over de 

snelweg. Weer hoort hij getoeter 

naast zich. De Lelijke Eend weer, 

en de man gebaart weer: draai 

het raampje even open, ik wil 

even met je praten...  

Wat moet die man nou toch, 

denkt die man in de Porsche; hij 

rijdt de vluchtstrook op en stopt. 

De man in de Lelijke Eend stopt 

achter hem en stapt uit. De man 

loopt naar de Porsche toe en 

vraagt: "Weet u misschien hoe je 

een Lelijke Eend in z'n drie 

krijgt?" 

 

Een bezoeker komt regelmatig op het 

gemeentehuis. In de hal ziet hij allemaal 

vrolijke mensen staan met een drankje in 

de handen. Hij vraagt aan iemand: "Is er 

weer een feestje?" "Ja," is het antwoord, 

"Meneer de Vries heeft een vijfentwintig 

jarig jubileum." "Maar dat hadden jullie 

vorige week toch ook al?" "Ja, vorige 

week vierden we dat hij hier 

vijfentwintig jaar in dienst was, nu 

vieren we dat hij vijfentwintig jaar het 

zelfde potlood heeft gebruikt." 

 

Toeschouwer tegen scheidsrechter na 

een wedstrijd: "Hé Scheids, heb je 1 

minuut?" 

"Ja hoor." zegt de scheidsrechter. 

"Mooi, dan kun je me daarin alles 

vertellen wat je over voetbal weet!" 

"Verkoopt u ook zetpillen?" vraagt 

Jantje aan de drogist. "Jazeker." 

antwoordt de drogist. 

"Maar weet u ook of ze goed zijn?" 

vraagt Jantje verder. "Ja hoor," zegt de 

drogist lachend, "Ik gebruik ze zelf ook." 

"Nou goed," zegt Jantje. "ga dan eerst 

even uw handen wassen en geef me 

anderhalf ons gemengde drop." 

 

Een dakloze liep naar een 

keurig geklede volslanke dame 

en zei: "Pardon mevrouw, maar 

ik heb al 6 dagen niet gegeten." 

"Tjonge," antwoordt de dame 

jaloers, "ik wou dat ik me zo 

goed kon beheersen." 
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WIST U DAT ……. 
 

 ‘onze mascotte’ ook op koninginnedag oranje boven was? 

 de veelzijdige harmonie behalve muzikanten ook eigen tapdansers 

blijkt te herbergen? 

 de uitvoering van Lord of the Dance nog completer wordt? 

 de cake van Marianne geen lokkertje was voor ledenvergadering? 

 iedereen haar recept (dat in dit blad staat) nu kan uit proberen? 

 het de Triangelredactie (een beetje) spijt dat de grap met Akker-

roosstraat 11 mislukte? Akkerroosstraat 18 vermeldt; foutje, sorry! 

 de dirigent tijdens de repetitie last heeft van een tikkende TL-lamp? 

  dit seinen of oefeningen van verborgen triangelbespelers kunnen zijn? 

 een vergeetachtig lid dat de huissleutel vergat na een vergadering in 

arren moede de auto maar als slaapwagen gebruikte? 

 Bert voor de kascontrole erg veel energie nodig dacht te hebben en hij 

die thuis op de bank opbouwde?  

 hij zich verontschuldigd heeft voor de gemiste afspraak bij Gea?   

 Marc volgens ons op 14 april alle snelheidsrecords heeft verbeterd in 

zijn (geslaagde) poging om eerst 2x in Bakel te dirigeren en meteen 

daarna in Zijtaart met 3 orkesten te spelen en in te spelen? 

 Arno (met microfoon) controleerde of de muzikanten van Musis 

Sacrum op Koninginnedag echt geen playbackact deden? 

 het Atrium de binnentuin is van de appartementen aan de Kerkse-

driessen en de Bernhardstraat? 

 dit voor velen een onbekend nieuwigheidje (b)leek te zijn? 

 onze dirigent voor de 1
e
 keer in zijn muzikale loopbaan is bekogeld 

met eieren? 

 dat (gelukkig) niet plaatsvond tijdens een concert van Musis Sacrum? 

 hij tijdens de generale repetitie (voor het TAlenteconcert) liet weten 

dat hij de bui al zag hangen? 

 Reggie hem geruststelde: “Gelukkig is het Atrium overdekt!”?  

 Marc echter een andere “bui” bedoelde? 

 het uiteindelijke resultaat toch wel mee viel?  

 wij iedereen een prettige vakantie toewensen? 

 wij daarna weer graag jullie verhalen e.d. voor de Triangel ontvangen? 
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luisteren  

het liefst 

naar  

U 
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