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Voorwoord vanuit ALM land 
 

“Moeder van 128 en dochter van 43 op zoek naar jeugdig talent” 
 
In een contactadvertentie in een (muziek)krant zou dit de nodige vragen 
opwerpen. Kijkend naar 43 jaar samenwerking tussen Musis Sacrum en de Aa-
Länder Musikanten is het rekruteren van jeugdig talent een belangrijk gezamenlijk 
belang geweest van beide muziekverenigingen. 
 
40 Jaar geleden vormden een groep fanatieke muzikanten van Musis Sacrum een 
blaaskapel die zich van carnavalskapel ontwikkelde tot een van de betere 
volksmuziekkapellen uit de regio. 
 
Bij het 40-jarig bestaansfeest van de ALM werd de status van de vereniging 
juridisch aangepast tot zelfstandige vereniging om het organiseren van een 
groots muziekfeest mogelijk te maken. 
Vanzelfsprekend mag en zal deze zelfstandigheid geen afbreuk doen aan de 
hechte samenwerking tussen Musis Sacrum en de ALM. 
 
Voor diegenen die de ALM (nog) niet zo goed kennen surf eens naar: 
www.nooijen.com/alm  
En heb je naast het harmoniegebeuren ook zin om je muzikale talenten uit te 
leven met andere soorten muziek van Tsjechische volksmuziek tot BZN, 
overweeg eens of spelen bij de ALM iets voor jou zou zijn. 
We zijn op zoek naar een trompetspelende, zingende muzikale leider. 
Maar als je een van deze kunsten beheerst of klarinet en sax speelt of iets 
anders, neem dan eens kontact op met Frans van de Mortel, Nico van de Laar of 
ondergetekende. 

 
Met muzikale groet,  
 
Voorzitter Aa-Länder Musikanten. 

Jan Nooijen 
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Limonadeconcert. 
 
Het nieuwe seizoen is al weer een heel eind op weg, maar we gaan nog even 
terug naar de afsluiting van het vorige seizoen op 22 juni 2002. 
Voor alle “jeugdigen” (waaronder ik) in opleiding, dat wil zeggen leerlingen 
harmonie, slagwerkgroep, blokfluit en majorettes, was een leuke dag 
georganiseerd, die werd beëindigd met het ‘Limonadeconcert’. 
 
 
’s Morgens begonnen we de groepsrepetities voor alle groepen afzonderlijk. Hierna 
volgde de generale repetitie. 
We studeerden twee nieuwe stukken in, “The Locomotion” en “The Final Countdown”. 
 
Na al dat harde werken en superconcentratie mochten we genieten van een heerlijke 
picknick in het zonnetje op de speelplaats van Willibrordusschool. 
 
’s Middags verhuisden we naar het grasveld aan de Burgemeester Diepstratenlaan, waar 
het concert gegeven werd. 
Er was precies genoeg plaats voor al onze fans, die in groten getale op kwamen draven. 

Ze konden genieten van de 
majorettes die konden toveren 
op de melodie van K3. De 
blokfluiters gingen “Op stap’ 
en deden “Een lentedansje”. 
De slagwerkgroep sloeg er 
gezellig op los en de 
harmonie sloot het concert af 
met onder andere de nieuwe 
nummers. 
Voor het publiek en de 
leerlingen was het een 
gezellig uurtje samen met 
muziek en dans. 

 
Het was een mooie dag geweest, dankzij de perfecte organisatie en de goede zin en 
muzikale talenten van ons allen. 
 

Groetjes, Geertje. 
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Voor mij (Lizzie) was het de laatste keer 
dat ik met blokfluit mee heb gedaan want 
nu zit ik bij klarinetles. En ik hoop dat ik 
volgend jaar dan ook met mijn klarinet mee 
kan doen. 
Het limonadeconcert was heel gezellig en 
de liedjes die ik toen moest spelen waren 
ook best goed gelukt al scheen de zon wel 
in onze ogen. 
Het was kort samengevat heel gezellig. 
 

Groetjes, Lizzie. 
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Vanwege het ontbreken van een stukje van de oorspronkelijke tekst plaatsen wij de 
onderstaande bijdrage uit de vorige Triangel opnieuw. 
Onze excuses aan de inzender. 

 
 
 
 

 (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 tevergeefs zijn kleine mascotte 
“Pierrot” op de lessenaar gezet. 
Het concert werd afgesloten met “Serenata”, een mars die niet door alle 
muzikanten met veel plezier op de lessenaar wordt 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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Bakel markt. 
 
Met volle teugen heb ik in juni mee gedaan met de Bakelse Markt.  
Ik bedoel dan eigelijk met het 21 spel van de Harmonie. 
Met mijn pak aan begon ik met leuren. 
Je moet een tikkeltje brutaal zijn met zo'n "optreden", want anders lopen de mensen 
je straal voorbij. 
En dat moeten we niet hebben. Ik loop dan ook recht op mijn doel af en vraag of ze 
een goed doel willen steunen, natuurlijk de Harmonie. De meeste mensen hebben 
daar geen problemen mee. Zeker de ‘echte’ Bakelse mensen.  
En als de mensen je een beetje kennen dan doen ze al gauw mee met het spel. 
 
Met het spel kunnen de mensen een gokje wagen door een paar "luikies"te openen. 
Vanaf 17 punten heb je al prijs. 

 
Tijdens het spel gil ik dan naar de voorbij lopende mensen: "Dames en heren hier 
valt weer bijna de hoofdprijs". En de mensen weer even blij gemaakt. Zo probeer ik 
maar de mensen te lokken, en tevens de pot te spekken voor de Herremenie. 
Mijn dochter Elsje heeft vorig jaar ook meegedaan en omdat die ook niet op haar 
mondje is gevallen is die er ook wel geschikt voor. 
 
Collega muzikanten, volgend jaar ben ik weer van de partij.  
Mocht je me op de markt tegenkomen voor een spelletje 21, doe dan gezellig mee. 
Of nog beter gezegd, doe mee met leuren. Het is erg leuk. 
Dus Hans, mijn zegen heb je voor volgend jaar. We gaan er weer voor. 
 

De muzikale groeten van Gera Verberkt. 
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Oproep 
 

 

De Archiefcommissie van Musis Sacrum Bakel is momenteel bezig met het 
samenstellen van een digitale videoband met oude film- en videofragmenten over 
de vereniging. 
We zijn al in het bezit van enkele leuke opnamen en zijn zelfs oude 
televisiefragmenten op het spoor. 
 
Wij zijn er echter van overtuigd dat er  véél oude 
opnames bij mensen in de kast liggen. 
Te denken aan opnamen van recepties, 
openingen en speciale gelegenheden waarbij 
Musis Sacrum aanwezig was. 
Dit kan variëren van oude zwart-wit filmbanden, 
super 8 filmbanden en alle mogelijke soorten 
videobanden. 
 
Wij vragen u vriendelijk om deze opnamen te mogen lenen zodat wij ze kunnen 
kopiëren naar digitale video. 
Wij staan er natuurlijk garant voor dat u uw oude materiaal weer ongeschonden 
terug krijgt. 
 
Bent u in het bezit van oude opnamen en bent u bereid om deze tijdelijk aan ons 
af te staan, of weet u dat iemand anders dit heeft? 
Neem dan even contact met een van onderstaande personen. 
 
Na verwerking van al het materiaal gaan we dit verwerken tot één geheel en gaan 
we tevens op zoek naar een gepaste gelegenheid om het resultaat aan u allen te 
vertonen. 
 
Wij hopen dat u massaal op deze oproep zult reageren, 
Bij voorbaat dank hiervoor. 

 
Ad Janssen: tel: 0492-341908  en  
Nico van de Laar: tel: 0492-343133 
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Koningschieten 2002. 
 
Dinsdag 3 september; Bakel kermis, dat betekent natuurlijk koningschieten. 
Ik had er al heel wat over gehoord, maar was er nog nooit bij geweest. 
En dan mis je iets………….!?! 
 
‘s Morgens om 10 uur moesten we verzamelen bij Vermulst. Volgens de experts 
was de opkomst erg goed dit jaar. 
Vol goede moed gingen we op weg om ‘de Skut’ op te halen om vervolgens 
gezamenlijk naar het schietterrein te gaan. 
Daar aangekomen zochten we een plekje in of juist uit de zon om daar van een 
kop koffie te genieten. Het weer werkte in ieder geval mee. 
Nadat het op het schietterrein al behoorlijk druk was geworden en er heel wat 
lotjes verkocht waren, kon het schieten beginnen. 
 
Onder de bezielende leiding van Arno Verberkt, die de boel aan elkaar kletste, 
hebben heel wat schutters een schot kunnen lossen. 
Het was duidelijk dat sommigen erg gebrand waren op de overwinning. Zij 
hadden dan ook heel wat lotjes ingeslagen. 
Toch duurde het een hele tijd voordat de haan van z’n troon wilde komen. 
Voor het paard van ‘de Skut’ iets te lang; die werd op een gegeven moment erg 
onrustig en wilde de haan er zelf af gaan halen. Gelukkig hadden ze hem weer 
snel gekalmeerd. 
Uiteindelijk viel rond half 2 het verlossende schot , gelost door Gijs Janssen van 
de Yellow Sox. Het was voor de jubilerende basketbalvereniging natuurlijk erg 
leuk dat een van hun leden kermiskoning 2002 werd. Na het overhandigen van 
‘de moor’ aan de nieuwe kermiskoning, kon de kroegentocht beginnen. 
We brachten als eerste een serenade bij de Wilbertsdries. Nadat de ergste dorst 
gelest was, gingen we op weg naar Chico’s, waar we met veel enthousiasme 
begroet werden. Iedereen had flinke trek, dus de pizza’s vielen erg in de smaak. 
Zo hebben we bij alle horecagelegenheden een serenade gebracht en één ding is 
zeker; we zijn niets tekort gekomen die dag. 
 
Al met al vond ik het een erg gezellige dag, die zeker voor herhaling vatbaar is. 
Het moet gezegd worden; als je er niet bij kunt zijn, dan mis je iets!!! 
Dus wat mij betreft……. Tot volgend jaar! 

      Doranda Thomassen 
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Muzikale poëzie 
 

 
In de schemer is er harmonie. 
Harmonie tussen buiten en binnen. 
Als een kaars die langzaam zijn gloed verspreidt. 
Als een roos die kleurt bij het avondrood. 
Als muziek die door de ruimte trilt. 
Als een regenboog die de frisse regendruppels laat glinsteren. 
Eenheid in lichaam en geest. 
Harmonie. 
Een betovering voor een moment 

Zwevende tonen, kleurige klanken.  
Er klinkt een accordeonorkest, gelijk een regenboog. 
Dat speelt een Franse musette. 
De zaal is in vervoering. 
 
Zeer oplettende spelers. 
1 oog voor de bladmuziek, 1 oog voor de dirigent. 
Vliegensvlugge vingers glijden over de toetsen. 
Muziek klinkt uit de kasten. 
 
Zeer harmonieus; 
allemaal gelijk beginnen, allemaal gelijk eindigen 
De melodie sterft langzaam weg. Afgelopen … Uit. 
Applaus klinkt uit de zaal. Bis bis wordt er geroepen. 
Nog een toegift. 
 
Iedereen is voldaan. 
Napraten over de fijne avond. 
Muziek maken met gevoel geeft muziek een hart. 

En laat de muziek leven en iedereen gaat blij naar huis. 

Harde tonen, zachte klanken, snelle loopjes, lange noot. 
Muziek is leven, liefde, lachen, maar ook tranen, treuren, dood. 
Maar zonder dood is er geen leven. 
En wie niet leeft die wordt nooit groot. 
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Bedankt. 
 
Bedankt;  
Voor alle woorden van steun en medeleven; 
Kaarten en bloemen; 
Troost;  
Die wij van u allen mochten ontvangen na het overlijden van Peter.  
 
Ook willen wij het ensemble van de harmonie, de majorettes en Jan Lambregts 
voor de mooie toespraak in de kerk, bedanken.  
Mede dank zij hen was het een mooie viering. 
 
En verder iedereen die ons mee helpen om het verlies wat draaglijker te maken. 
 

Bedankt. Helmy, Hilde en Marloes van Dijk. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bedankt voor de ouders die weer zo goed hebben geholpen met onze attributen 
voor onze majoretteshow. 
Mede door jullie hebben we weer een geweldige show kunnen maken. 
Ook de pakken zijn heel fijn, bedankt. 
Ook de vrienden bedankt voor de uniformering die wij van jullie hebben gekregen. 
 

De majorettes van de A-groep. 
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Pleinconcert en bindingsmiddag 2002. 
 
Op zondag 30 juni 2002 vond weer ons jaarlijks pleinconcert plaats op het 
evenementenpodium langs de kerk. 
Na de hoogmis van 10.00 uur kon het grote spektakel beginnen. 
 
Er was een groot klokkenspel van de firma Eisbouts uit Asten ingehuurd. Deze 
“Reizende Beiaard” werd bespeeld door Arie Abbennes.  
De harmonie had een aantal muziekstukken ingestudeerd om samen met de 
beiaardier te spelen. Het klonk echt geweldig. 
De majorettes hadden een wervelende dans ingestudeerd met mooie spetterende 
muziek van Georgina, hier kreeg je al echt een fijn vakantiegevoel van.  
En of het niet op hield kwam de slagwerkgroep ook nog met enkele nummers, 
enkele met begeleiding van de beiaard, waarvan je ook in de stemming kwam. 
Daarna was het de hoogste tijd voor het huldigen van de jubilarissen te weten Jan 
Lambregts en Marika van de Vossenberg,  
Ze waren beide 25 jaar lid van Musis Sacrum. 
Na de vele lovende woorden door de waarnemend voorzitter (hij heeft hier weken 
voor lopen zweten) kregen ze allebei de versierselen opgespeld.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De versiersels voor onze voorzitter werden door zijn petekind Steffie opgespeld; 
wat was ome Jantje hier toch trots. 
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Als afsluiting was er een verrassend gastoptreden van de wereldberoemde (in 
Bakel en omgeving) Verberkt Brothers. Na maanden oefenen konden ze eindelijk 
kun kunsten vertonen. Marc van Kessel de dirigent was sprakeloos, hij had nog 
nooit zo’n talentvolle muzikanten op triangel gezien. Volgens mij hebben ze nu 
aanbiedingen genoeg voor veel meer optredens en dus een overvolle agenda.  
Al met al kunnen we weer terug kijken op een zeer geslaagd pleinconcert, het 
was zo als gewoonlijk weer druk en het is weer voor herhaling vatbaar. 
 

 
De bindingsmiddag. 
 
Na afloop van het pleinconcert werden we weer 
verwacht op ons jaarlijkse BarBeQue-feest bij de 
familie van Ekert aan de Neerstraat.  
Het was een gezellige middag. Het was er goed van 
eten en drinken; als er iemand iets te kort kwam was 
dat eigen schuld. De drank vloeide ook weer rijkelijk 
en het werd steeds gezelliger.  
 
Voor de kinderen was ook weer prima gezorgd. Mieke 
had een springkussen laten komen en daar werd 
gretig gebruik van gemaakt. En zoals altijd is het zo; 
als de kinderen zich vermaken dan vermaken de 
ouders zich ook.  
 
Het was weer zo laat geworden en dezelfde mensen 
als al die andere keren moesten weer naar buiten 
geveegd worden.  
Een tip voor volgend jaar: mensen breng gezellige 
muziek mee. 
 
Frans en Mieke, bedankt voor jullie gastvrijheid en 
misschien weer tot het volgende jaar. 
 

Vele groetjes, MOI  
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Concert in Handel. 
26-10-2002 

 
Samen met Phileutonia en Handel hebben wij een goed (vonden wij zelf) concert 
gegeven. 
Ons optreden was een goeie (is dit goed Nederlands?) try-out voor het concours 
in De Kwakel.  
Jammer dat Phileutonia ‘Japanese Drummers’ speelde, net als wij. Maar wel met 
meer show dan wij.(Harrie, ik zei het toch?) 
 
Het was een gezellige avond daar in “De Bron” in Handel. 
En ik wil graag even kwijt dat de sfeer onderling zo goed is, ondanks het 
leeftijdsverschil. 
Als jullie dit lezen zijn we al op concours geweest, en ook daar en in de bus was 
het gezellig. Ik hoop dat dit zo blijft. 
 
De beste wensen voor 2003. 

Groetjes, Marjan Coopmans  
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Zoals de afgelopen jaren 
zal een selectie uit onze 

slagwerkgroep weer 
deelnemen aan de 
Kletsavonden van 

Carnavalsvereniging ‘De 
Pierewaaiers’ uit Bakel. 

 
Komt dit nieuwe staaltje 

van carnavaleske 
slagwerkkunst 

meebeleven in zaal 
Vermulst. 

 
Koop vooral tijdig uw toegangskaarten want OP=OP!! 
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Nederlandse Kampioenschappen majorette. 

 
Zondag 10 november 2002 vonden in Nederweert de Nederlandse 
Kampioenschappen majorette plaats. Een aantal majorettes van ons mochten, 
doordat ze al eerder genoeg punten hadden gehaald, hieraan deelnemen. 
 
De dag begon al vroeg voor de duo's Anouk, Joyce en Curine en Ivanca. Zij 
moesten al vroeg op de dag optreden met hun show. 
Ze deden goed hun best en dat was ook wel te zien aan hun eindresultaten. 
Het duo Anouk en Joyce behaalde 81,80 punten in de jeugdivisie 2A en 

daardoor kregen zij een 
bronzen medaille. Dat is dus 
een heel goede prestatie!  
En ook het duo Curine en 
Ivanca kregen een medaille 
omdat ze 3e werden in de 
tweede divisie A met in 
totaal 83,80 punten. 
Wat later in de middag moest 
ik zelf nog optreden en dat 
ging best goed. Ik behaalde 
83,10 punten in de derde 
divisie A en dat was helaas 
niet genoeg voor een 
medaille. 
Maar ondanks dat was ik wel 
tevreden met mijn prestatie. 
 

Franca, Ellen en Helmy waren er die dag ook bij en hebben ons geweldig 
gesteund en geholpen. Ellen ook bedankt voor het helpen met onze shows! 
Het was verder nog een erg gezellige dag en we gingen tevreden met onze 
punten terug naar huis. 
 

Groetjes, Dana 
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De Twijfelende Triangelaars. 
 

Hebben jullie ze ook gezien tijdens het Pleinconcert?  
En hebben jullie ook gezien wat ze deden, of anders gezegd; wat ze wilden 
doen? Toen ze eindelijk deden wat ze al die tijd al wilden doen, hadden ze dat al 
gedaan moeten hebben. 
En iedereen maar lachen om die twee twijfelende triangelbespelers die eindelijk 
zover meenden te zijn om hun muzikaliteit publiek te maken. 
 
Ze werden aangekondigd als twee conservatoriumstudenten, afgestudeerd en 
wel. In een statig rokkostuum kwamen ze op, met koffer en wapperende manen.  
Alle benodigde materiaal werd uit hun koffers gehaald en opgesteld; standaards, 
bladmuziek en …… de triangel. Eventjes afstemmen en nog eens en nog eens en 
ja hoor; de stemming zat er goed in. 
De dirigent zette de harmonie in haar muzikale gang en de triangelaars volgden in 
een aaneenschakeling van vertwijfelingen over hét moment van inzet.  
 
Dit was ook de aanzet van een unieke pantomime tussen de triangelaars, de 
dirigent en zijn muzikanten, en het publiek. Hun opzet om op het juiste moment 
dé muzikale bijdrage te laten horen werd duidelijk ondersteund door goede raad 
van en aangeven door de dirigent, die ondermeer meldde dat de bladmuziek 
ondersteboven op de lessenaar lag. Bladmuziek met één noot erop ………….. 
Dat diezelfde lessenaar met muziek en al tegen de vlakte ging, door de wind en 
een zenuwachtig en gehaast herstel dat averechts werkte in hun pogingen tot 
muzikaliteit, was welhaast voorspelbaar.  
Terwijl de harmonie haar eindnoten liet horen was de onzekerheid over hét 
moment zo groot dat beide triangelaars, ondanks de smeekbeden van de dirigent, 
hun triangel stommetje lieten spelen. Om vervolgens toch nog die ene noot, hun 
eigen solo, te laten horen als een bewijs dat ze de praktische kennis, de 
triangelslag dus, wel degelijk meester waren.  
Het publiek waardeerde hun optreden met een ruim verdiend applaus dat bij 
andere beginnende muzikanten zeker een steekje van jaloezie zal hebben 
gegeven. 
 
Dit optreden blijkt te zijn voortgekomen uit een voortdurende vraag van beide 
triangelaars om samen met de harmonie te mogen optreden enerzijds en de 
uitdagingen van harmonieleden anderzijds. Ook de redactie van de Triangel heeft 
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ijverig mee gestookt om reacties boven te halen. Dat dit heeft bijgedragen aan de 
aard van dit optreden wordt door ons als erg verheugend ervaren, vooral gezien 
de reacties van het publiek. 
Maar hoe nu verder? 
Gaan beide triangelaars verder op het ingeslagen pad en gaan ze, na het opdoen 
van de nodige theorie en praktijk en het behalen van de vereiste diploma’s als lid 
van de harmonie, de slagwerksectie van onze harmonie versterken?  
Wetende dat alleen de dirigent het ook daar voor het zeggen heeft! 
Wordt vervolgd?? 
 
Trouwens, Arno en Antoon bedankt voor jullie grandioze optreden.  
De praktijk van deze dag bewees duidelijk dat jullie geen Musis Sacrum opleiding 
hebben genoten, maar toch. Zelden zal een supporting act zo luidruchtig geweest 
zijn zonder te praten of andere geluiden te maken!  
 
Degenen die verzuimd hebben om naar het Pleinconcert te komen kijken en 
luisteren hebben een uniek en vooral boeiend uitgevoerd optreden gemist. 
Zoiets móét je meebeleefd hebben. Er zit méér als muziek in Musis Sacrum!  
 

Thijs Poels 
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RONDOM OPLEIDING MUSIS SACRUM & MUSIS SACRUM 
Artikel door Berry van Oort, directeur Stichting Muziekschool Gemert-Bakel. 

 
Vooraf : 
De vraag van Thijs Poels om ondanks mijn volle agenda (woorden van Thijs) in te 
willen gaan om een stukje te schrijven over het onderwerp opleiding in de 
“Triangel” heb ik per kerende e-mail positief beantwoord.  
Alhoewel voorzichtig informerend of dit ook zou kunnen in de interviewvorm werd 
mij toch gauw vriendelijk verteld dat ik toch echt zelf een echte “pen” ter hand zou 
moeten nemen.  
 
Wat nu? (Overpeinzingen vooraf) 
Het wordt dus echt schrijvend werken (liever ben ik praktisch bezig: doe-figuur). 
Hopelijk wordt het iets (zucht mijnerzijds) en hebben ze er iets aan. 
Wat zouden ze leuk vinden? Moet ik het ook over mezelf hebben? (niet te lang en 
zeker niet: teveel gezwets) 
 

Nu echt van start! 
Als ik het wil hebben over de opleiding bij Musis 
Sacrum dan kan en wil ik natuurlijk niet voorbijgaan 
aan twee mensen met wie ik het afgelopen jaar vaak 
over jullie gesproken heb: Janny Jansen en Jan 
Lambregts . Beide vol energie en overgave (diep 
betrokken) als het ging en gaat over hun leerlingen. En 
of het nu was in directe gesprekken met hen of in 
gesprekken die ik had en heb met docenten en andere 
direct betrokkenen: altijd was en is er lof over de 
manier waarop Musis Sacrum o.a. via deze mensen 
de muziekopleiding heeft opgezet. 

 
Vanaf afgelopen september loopt de muziekopleiding naar ik hoop zonder 
problemen verder, nu onder de hoede van de muziekschool. 
De coördinator tussen Musis Sacrum en de muziekschool is en blijft (hopelijk nog 
lange tijd): Janny Jansen. Dus als je iets wilt melden: graag via haar. 
Ook van onze kant zullen wij haar betrekken (informatie etc.) bij alles wat de 
opleiding aangaat. 
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Onze insteek. 
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: de leerling staat centraal en onze 
docenten springen hier op in. Jij bent het middelpunt. 
Natuurlijk heeft dit consequenties: je wordt niet alleen in de watten gelegd maar 

we vragen ook van jouw kant pure inzet. 
Niet iedereen heeft natuurlijk dezelfde talenten, en 
niet iedereen hoeft even snel vooruit te gaan, maar 
als je je op je eigen niveau door studie blijft 
ontwikkelen dan heeft dat zijn weerslag niet alleen 
op jezelf maar ook voor je omgeving en natuurlijk 
ook voor je docent. (Iedereen blij en zo hoort dat!) 
Plezierig musiceren heet dat. 
Heb je een extra idee om een les nog plezieriger te 
maken (of heb je iets anders te melden: geen 
roddel a.u.b.): bel of e-mail. Je krijgt altijd antwoord.  
 

De stok(ken) achter de deur. (Voorspelen en Rapporten/Examens) 
Om je extra te stimuleren kent onze school voorspelen op elk niveau en het 
systeem van rapporten en examens. 
Heel fijn is het dat we op voorspeelniveau het opleidingsorkest van Musis Sacrum 
ontmoeten op 1 van de 3 Lenteconcerten van onze school d.d. zondag 30 maart 
2003 in De Eendracht te Gemert. 
En gelukkig is daarbij: jullie gedreven pedagoog: dirigent Marc van Kessel . 
Het wordt vast heel erg mooi ook gezien de kwaliteit van jullie orkest. Ik ben heel 
erg benieuwd.  
 
Een ander hoofdstuk vormt de rapportage en soms de daarbijbehorende 
examens. 
In ieder geval krijg je 2x per jaar een cijferrapport. Hoe dit rapport er uitziet vind je 
op bladzijde 15 van het oranje muziekschoolboekje. 
Een extraatje op dit rapport (ook geldig voor extra punten op examens!) is het 
EIGEN WERK. 
Zelf iets verzinnen: kort of lang: het maakt niet uit. Laat wel van te voren je 
werkstuk(je) aan je docent horen. Zij/hij kan het beste bepalen of de kwaliteit van 
je stuk goed is. 
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Wil je verder dat nog meer mensen van je eigen werk laten genieten, dan kan dit 
op zondag 18 mei 2003 vanaf 11 uur in de muziekschool bij gelegenheid van HET 
JONGE COMPONISTENPROJECT.  
 
Examens. 
Natuurlijk moeten we op dit vlak even aan elkaar wennen. Als je ervoor zorgt dat 
je de opgekregen stof goed bestudeerd is ook een examen een fluitje van een 
(euro)cent. 
Dit geldt zowel voor het examen theorie (schriftelijk altijd op de laatste zaterdag 
van januari) Bij dit examen gelden voor elke instrumentalist op de school dezelfde 
eisen . 
Uniek deze keer is dat het theorie-examen op zaterdag 25 januari 2003 tegelijk op 
2 plaatsen wordt afgenomen (In Gemert in de Ferd van Thielzaal van de 
muziekschool en in Bakel in de aula van de Willibrordusschool). 
 
Voor wat betreft de praktische examens: leef er niet te stressig naar toe maar 

beschouw het als plezierige 
bijeenkomsten waar je weer een 
kans hebt om te laten horen wat je 
aan talent in huis hebt. Van onze 
kant kan ik je verzekeren dat wij 
cijfers geven op basis van je 
(mooie) spel en kunde. Wij geven 
geen cijfer naar gelang het aantal 
fouten wat je maakt. 
We houden de positieve 
benadering in ere. 
 
Zorg er wel voor dat je zeker bent 
van jezelf. (Goede studie vooraf: 
niet alleen technisch, maar luister 
goed naar je eigen uitvoering: vind 
je het mooi: is het spannend 
genoeg?)  

Bespreek eventuele onzekerheden ruim van tevoren met je docent(e): zij/hij zorgt 
er dan voor dat sommige zaken in de commissie van tevoren besproken worden. 
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Aantallen ! 
Maar liefst 242 kandidaten (exclusief onze vooropleiding Blokfluit-AMV: ook nog 
eens 145 kandidaten) doen in februari of juni een praktisch examen. 
 
Tenslotte (Algemeen). 
Jullie zullen wel gemerkt hebben dat ik een heel fijn gevoel 
heb omtrent jullie vereniging. 
Gelukkig heb ik dat gevoel ook in de andere 6 kernen van 
onze gemeente. 
Heerlijk om mee verder te gaan als muziekschooldirecteur.  
Hopelijk gaan we ook een heel fijn 2003 beleven.  
En als je nu denkt: dat …. of dat …… zou ook fijn zijn of dat 
zou verandert moeten kunnen worden: kom gerust voor de 
dag met je ideeën en gedachten. 
 
Slotoverpeinzing (voor mezelf) 
Al schrijvend is het anders geworden dan ik dacht (ook 
langer). 
Ik kijk nu naar mijn overpeinzingen vooraf.  
Is het niet te zwaar? Is de informatie voldoende?  
Geen anekdotes! Niets over mezelf (goed zo!) 
 
 

Met muzikale groet, Berry van Oort. 
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Brabantse kampioenschappen majoretten 
 
Op 22 september jl. zijn we voor de 1e keer met onze nieuwe show op concours 
geweest in Geldrop.  
Deze keer bestaat de muziek uit de jaren 70 en 80 en wordt ie uitgebeeld met 
o.a. hoeden, brillen, stoelen en microfoons. Ook de kleding die er speciaal voor 
gemaakt is door enkele geweldige dames past er perfect bij.  
De show was nog maar net af en dat was tijdens het optreden dan ook wel te 
zien, vooral bij de afwerkingen zoals het richten, de vrije hand en de vele drops 
(gevallen batons). Desondanks behaalde we het mooie resultaat van 82,525 
punten. De weken erna werd er flink getraind om alles zo perfect mogelijk te 
krijgen voor de Brabantse kampioenschappen. Herhalen, herhalen en nog eens 
herhalen totdat we er zowat en soms helemaal bij neervielen .......  
Vooral de laatste 2 weken toen onze tegenstanders bekend waren (en zij 
hadden namelijk bij de voorrondes hoger gescoord als ons en waren beide al 
voor het 2e jaar met dezelfde show op pad) zakte bij velen de moed in de 
majoretteschoenen. Toch probeerde we positief te denken en besloten de moed 
niet op te geven en er het beste van te maken.  
 
Afgelopen zondag 1 december was het dan zover, de Brabantse 
kampioenschappen in Breda!  
Om half 11 zijn we begonnen met het vlechten van onze haren en de make-up 
en om ongeveer half 2 vertrokken we richting Breda.  
In Breda aangekomen zijn we ons meteen gaan omkleden, de spanning was al 
duidelijk merkbaar.Daarna zijn we met z'n allen naar onze 1e tegenstander uit 
Geertruidenberg gaan kijken, hebben we de zaal bestudeerd en zijn we ons 
vervolgens gaan richten op ons eigen optreden. Nog even oefenen, de lippen 
stiften, attributen pakken en daar gingen we dan onder het motto van; "we 
zullen ze eens een poepie laten ruiken!"  
Het optreden verliep goed en de reacties waren positief de show ging vele 
malen beter dan in Geldrop en was mooi gelijk! De rust keerde weer een beetje 
terug en nu maar wachten.......  
Vlak voor de prijsuitreiking was het eerst nog de beurt aan onze grootste 
concurrent uit Waalwijk die we dan ook met z'n allen hebben bekeken. Ook zij 
hadden een show met muziek uit de jaren 70, al was die toch weer heel anders 
als die van ons.  
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Toen was het tijd voor de prijsuitreiking en de spanning was weer om te snijden. 
 
Eindelijk de uitslag voor de 2e div. sectie B....... eerst Geertruidenberg: zij 
behaalden 84,35 punten.... toen Musis Sacrum uit Bakel... wij behaalden 88,7 
punten we wisten niet wat we hoorden en onze grootste concurrent moest nog 
komen…...); Waalwijk, zij behaalden 87 punten.  
Ik heb zelf alleen nog maar die 7 gehoord, we waren door het dolle heen en 
velen hielden het dan ook niet droog.... jee wat was dat spannend. We stonden 
binnen 5 seconden met de hele groep op dat kleine erepodium... een 
gekkenhuis was het, geweldig! Brabants kampioen en hoe.... we hadden 
gewoon 6 punten meer als in Geldrop! Het was een groot feest......  
Toen we later weer in Bakel aankwamen werden we door de slagwerkgroep en 
de harmonie opgewacht met muziek. Helaas regende het flink maar dat kon de 
pret niet drukken... we waren dol enthousiast! 
 
Ik wil namens de hele groep de slagwerkgroep en de harmonie bedanken voor 
de geweldige ontvangst en dat zij er ondanks de regen toch voor ons stonden. 
De makers van de kleding en de attributen; jullie verdienen een dikke 10!  
Ook Franca enorm bedankt voor de goede zorgen en alles wat je voor ons doet! 
De kapsters en de supporters ook jullie bedankt.  
Verder wil ik natuurlijk de meiden zelf bedanken voor hun enorme inzet en 
doorzettingsvermogen, jullie zijn een te gek team en verdienen een grote 
pluim!!!!  
 

   F                              H 

         A                       C 

          N                 S 

              T            I 

                 A      T 

                     S      ! ! ! ! !  
Groetjes, Lisette 
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Brabantse Kampioenschappen in Breda. 
 
Op zondag 1 december 2002 zijn wij naar de Brabantse Kampioenschappen 
in Breda geweest. 
Na maanden trainen was het dan zover. 
 
We begonnen eigenlijk al op zaterdagmiddag met de openbare generale repetitie 
in sporthal ‘de Beek’. Zoals bij elke generale repetitie verliep ook deze niet 
helemaal vlekkeloos, maar zoals ze zeggen een slechte generale is goeie echte 
en daar hoopte wij ook op. 
Zondagmorgen om half 11 begon onze dag.  
We kwamen bij kap- en beautysalon Van Lieshout c.q. Restaurant "Het Kleffe 
Handdoekje" bij elkaar. Daar zijn we begonnen met het nuttigen van een heerlijke 
lunch, het invlechten van ons haar en het opmaken van onze gespannen 
gezichtjes!!!!! Er heeft best veel tijd in het vlechten gezeten en hadden daardoor 
een vertraging van een half uurtje opgelopen.  
Met goede moet vertrokken we met z'n alle richting Breda. Omdat we nogal laat 
gearriveerd waren hadden we maar weinig (oftewel geen) tijd om van te voren 
nog te oefenen. In Breda liep de wedstrijd een half uurtje voor op schema, zodat 
we vrijwel meteen onze show moesten laten zien. De show ging voortreffelijk, niet 
al te veel drops en de Boakelse flair zat er goed in. 
Omdat we nog ruim een uurtje hadden voor de prijsuitreiking waren we toch wel 
nieuwsgierig naar de show van onze grote concurrent ‘Matamba’ uit Waalwijk, die 
er ook vrij aardig uit zag. 
 
Om ongeveer half zes was de prijsuitreiking, waar we eigenlijk wel gespannen 
heen zijn gegaan. We behaalde uiteindelijk 88,7 punten (heel veel).  
Onze concurrenten ‘De Juweeltjes’ uit Geertruidenberg en ‘Matamba uit Waalwijk 
behaalde 84,0 punten en 87,2 punten. ‘ 
Met dit puntenverschil werden we BRABANTS KAMPIOEN 2002. 
 
Terug in Bakel werden we feestelijk ingehaald door de regen, harmonie en 
slagwerkgroep!!!! 
Nu gaan we weer flink trainen voor de (Open) Nederlandse kampioenschappen. 
 

Groetjes, Hilde en de rest. 
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Geslaagden  
 
Musis Sacrum examen;  juni 2002 

 
Joke Verberkt  Klarinet  B  
Gera Verberkt  Klarinet  B  
Christian Peijs  Klarinet  B 
Mien Poels  Klarinet  B  
Geertje de Visscher  Klarinet  B  
Diny Nooijen  Klarinet  B  
Miep Rooyakkers  Saxofoon B  
Wilma Vereijken  Hoorn B 

 
 

 
Klarinetleraar Marcel Geraeds;  
Slaagde op 22 september 2002 in Tilburg voor zijn diploma orkestdirectie. 
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Gevonden 
 

Spijkerjasje, gevonden na afloop van het Limonadeconcert. 
Te bevragen bij Janny Jansen. 
 

Te Koop 
 

Drumstel te koop; 
5-delig beginners drumstel inclusief Hihat en Ride. 
Geïnteresseerd?  
Neem contact op met: 
 Stan Verberkt 
 Auerschootseweg 3 
 5761 EG  Bakel 
 Tel. 0492-342300 
 
============================================================== 
 

 
 

“POWER TAP” 
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Uitwisselingsconcert Bakel – Hamont   
Zondag 20 oktober 2002 

 
Mijn eerste concert, dus ‘s morgens op tijd op en voor het eerst mijn pak aan 
(voor Jan een nieuwe gewaarwording). 
Zaterdag met Jan nog flink geoefend, daarom vol goede moed naar Vermulst. 
 
Achter het podium is het een drukte van jewelste; twee harmonieën die allebei 
hun spullen kwijt moeten. Maar met wat passen en meten, schuifelen en op tijd de 
buik inhouden vindt toch iedereen een plaatsje voor zijn of haar muziekspullen. 
 
En dan begint het eerste internationale uitwisselingsconcert door de koninklijke 
harmonie St. Cecilia uit Hamont onder leiding van Geert Leus (of was het Luis, 

Jan Lambregts weet er meer van!) 

 

 
 
Voor ons zit een erg jonge harmonie die het erg plezant vind om voor zoveel 
publiek te concerteren, zoals de spreker vertelde.  
En met plezier heb ik naar ze geluisterd. 
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Dat dit uitwisselingsconcert tot stand is gekomen is mede te danken aan Ine 
Nooijen die eens de baritonsax speelde in Bakel en tja, daar kan ik natuurlijk niet 
aan tippen als je uit zo’n muzikaal nest komt als de familie Nooijen. 
 
Dan zijn wij (Musis Sacrum) aan de beurt, voor een aantal onder ons is dit het 
eerste concert bij de harmonie.  
We beginnen met “Fly Fast” sorry “Past”.  
Zijn we goed en wel begonnen valt mijn blaadje van mijn standaard, maar ze 
gaan goed verder zonder mij en ik kan ergens weer aanhaken. 
Dan “Lord of the Dance” met de tapdansgroep “Power Tap” onder leiding van 
Phonny van Schijndel. Jammer dat ik ze zelf niet heb zien dansen, maar het klonk 
prachtig samen. 
Na “Ross Roy” met ’n schitterende solo van m’n buurvrouw Marianne Mennen 
(jammer van je vestje Marianne) en de Hobbits, sluiten we af met het swingende 
nummer “I’ve got the music in me”. Iedereen zit klaar en Marc van Kessel telt af, 
maar de bassen besluiten twee tellen later te beginnen, dus sluit voor deze ene 
keer de dirigent zich bij ons aan. De zaal swingt en de solisten kicken. 

  
Na het concert wordt er nog een woordje gesproken 
voor en door de Koninklijk onderscheiden heer Jan 
Cremers waarvoor het Wilhelmus wordt geblazen. 
 
Tot slot van deze zondagmiddag wordt er nog het “lang 
zal ze leven” voor Pieter Nooijen en Mieke Verberkt 
geblazen die jarig zijn en wordt er besloten met een 
nogal vreemd en uitbundig “Hiep Hieeeep Hoera”.  
Dan onze spullen inpakken; benieuwd naar hoe de 
andere nieuwelingen het er van af gebracht hebben.  
 
Gelukkig was ik niet de enige die soms even moest 

playbacken, maar allemaal vonden we het heerlijk om mee te doen. 
 

Miep Rooijakkers 
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EK 2002 Tractor Pulling Bakel 
 
Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 september was er Tractor Pulling in Bakel. 
De organisatie had aan Musis Sacrum gevraagd of wij de bars in de grote tent 
wilden bemannen. Dit vonden wij wel een uitdaging om te doen. 
Maanden van voorbereiding gingen er aan vooraf want niemand wist hoe het een 
en ander precies in zijn werk zou gaan. Er werd een commissie opgezet met de 
organisatie van Tractor Pulling hoe we dit zouden doen. 
 
Dat er veel mensen zouden komen wisten we maar hoeveel was de vraag. 
Op vrijdag was er een deelnemersfeest; daar kwam een paar honderd man op af.  
Dus wij gingen met een grote ploeg vrijwilligers van Musis Sacrum aan het werk. 
Het liep zo lekker dat niemand heel hard te werken had, het was een goede 
repetitie voor zaterdag want dan werden er duizenden mensen verwacht. 
Op zaterdagmorgen mochten we de opening opluisteren met ons korps. Daar 
werden televisieopnamen van gemaakt dus dan wilden we wel eens even laten 
zien wat Musis Sacrum Bakel in zijn mars had. 
Allemaal aangekomen op het veld gingen we het terrein op. 
Ik stond aan de zijkant te kijken en zei: “Is dit Musis Sacrum? Zo mooi en zo strak 
heb ik ons korps nog nooit gezien.” De rijen waren waar je ook keek allemaal 
recht en alleman liep in de maat én was met de goede voet begonnen. Perfect. 
Na de opening gingen we weer naar de tent om de bar te bemannen, maar het 
weer was zo goed dat er in de tent maar weinig mensen kwamen, dus wij konden 
ook naar de wedstrijden kijken. 
‘s Avonds was het Pullingfeest. Daar was het heel druk en konden we fijn werken. 
We waren met een zeer goede ploeg want we konden dit gemakkelijk aan. We 
hadden dit niet zo verwacht. Maar zo zie je weer: met goed samenwerken kun je 
heel veel werk verzetten. 
Op zondag was het heel druk bij Tractor Pulling maar het weer was weer heel 
goed, dus weinig mensen in  de tent en voor ons weinig werk. 
Toch willen wij van het bestuur iedereen bedanken die mee heeft gewerkt tijdens 
en voor dit spektakel. Het heeft voor onze vereniging een lekker bedrag 
opgebracht.  
Bedankt hier voor. 
En hopelijk dat we een volgende keer weer jullie medewerking krijgen. 
 

                                                                                   Franca van de Laar. 
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Maak ‘t kleurig. 
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Bericht uit België. 
 
Concert Bakel - Hamont, 20 oktober 2002. 
 
Thijs Poels heeft mij gevraagd een kort verslag te schrijven, hoe ik het concert in 
Bakel ervaren heb. 
Nou ben ik helemaal geen schrijver maar alléz, we zullen het proberen. 
 
Misschien is het wel leuk vooraf een beetje te vertellen hoe het me in Hamont is 
vergaan. 
Op 20 augustus 1995 zijn we verhuisd. Na een paar dagen ben ik naar de 
gemeente gestapt om adressen te vragen van verenigingen, want ik wou 
natuurlijk weer muziek maken en niet te vergeten mensen leren kennen, want per 
slot van rekening moet je daar zelf op uit, de mensen komen niet naar je toe. 
De voorzitter van de harmonie gebeld en die zegt: kom vrijdag naar de repetitie 
dan praten we er samen met de dirigent verder over. 
Zo gezegd zo gedaan. Na de repetitie een babbel met de dirigent en die vroeg of 
ik mee wou doen met het concours, ongeveer een maand daarna. 
Natuurlijk wou ik dat wel, als ik tenminste een instrument had. 
Het liefste wou hij dat ik tenorsax ging spelen. (Ik wou veel liever baritonsax, maar 
die zat er al een). 
En zo kon het gebeuren dat ik een aantal (extra)repetities later op concours ging 
met een Belgische harmonie, en naar aanleiding van de resultaten een paar 
maanden later in Leuven voor de Vlaamse kampioenschappen. 
Al heel gauw kwam de dirigent vragen of ik zin had om met een concert en 
concours met Budel-Schoot mee te doen (waar hij ook dirigent was). Ja, doe ik 
wel. Zo is het een paar keer gebeurd dat ik een paar repetities voor een concert 
daar naar toe ging. Het duurde niet lang of ze vroegen of ik er definitief bij wou 
komen. Zodoende ben ik sinds een jaar of 5 lid van twee korpsen en kan ik mij 
dus internationaal muzikant noemen. 
In die tussentijd benaderde het bestuur van Hamont mij om de opleiding van 
leerlingen te gaan begeleiden. Contactpersoon voor ouders, leraren, bestuur enz. 
enz. Ook maar weer gedaan, wat ik trouwens tot op de dag van vandaag graag 
doe en ik leer nog steeds meer mensen kennen.  
Er zijn er al die zeggen dat ik meer Hamontenaren ken dan zijzelf die hier 
geboren zijn. 
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Een jaar of 3 geleden vroegen ze of ik het bestuur wou komen versterken.  
 
Het resultaat is dat ik nu minimaal drie avonden per week weg ben voor de 
harmonie en dan nog niet gesproken over de tijd dat ik er thuis mee bezig ben. 
Maar als je iets graag doet lukt dat wel. 
 
Maar nu nog waar Thijs mij eigenlijk voor gevraagd heeft. 
Het concert begon om half twaalf, waar Hamont de spits af moest bijten. 
Onze drummer deed pas voor de eerste keer een volledig concert mee. Normaal 
is er een andere, maar die kon die zondag niet. 
Dat je dan ook de mist in kunt gaan hebben wij die dag ervaren, met als 
hoogtepunt “Steps”, waarbij ik heel blij was dat we allemaal tegelijk eindigden. 
Na een korte pauze was de beurt aan Bakel. 
Aangename muziek om naar te luisteren. Leuk trouwens dat de dirigent zelf de 
nummers aankondigde. 
“Ross Roy” spelen wij sinds kort ook en zo konden we dan alvast horen hoe het 
uiteindelijk ongeveer moet gaan klinken. Zo ook “Lord of the dance”. 
 
Iedereen bij ons stond te kijken van het vele en enthousiaste publiek op de 
zondagvoormiddag. Als wij hier een concert geven zijn we al blij dat er wat 
familie/aanhang is en dat de leden van het andere korps blijven zitten. 
 
Al bij al vond ik het een “plezant” concert en uiteraard heel leuk om zoveel oude 
bekenden te zien. 
Alsnog iedereen bedankt voor de fijne ontvangst. 
 
Het ligt natuurlijk voor de hand dat we volgend jaar een gezamenlijk concert in 
Hamont gaan geven, waar inmiddels ook al over gesproken is.  
In ieder geval tot ziens en nog heel veel succes met de vereniging. 
 
 
De hartelijke groeten, 
    

Ine van Dijk - Nooijen 
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Majorettenconcours Geldrop. 
 
Op 22 oktober gingen we op concours te Geldrop. 
We zouden om 11 uur verzamelen bij Hilde en Marloes, daar zouden we onze 
haren invlechten. 
Er moesten ook een paar majorettes een serenade geven voor de nieuwe 
pastoor. We kregen bij Hilde en Marloes worstenbroodjes mmmmmm……. 
Toen gingen we vertrekken met auto’s vol attributen en natuurlijk wij. 
 
We moesten al snel op en, we waren best zenuwachtig (vooral Lisette). Dit was 
dan de eerste keer dat we met onze nieuwe dans op moesten. 
Het ging best goed; we behaalden 82,525 punten en, we moeten nu op 1 
december naar de Brabantse kampioenschappen. 
 
Na afloop gingen we allemaal bij Hilde en Marloes frietjes eten. 
We willen dus Helmy hartelijk bedanken voor de gastvrijheid en natuurlijk ook de 
rest die er aan mee hebben geholpen. 

BEDANKT ALLEMAAL. 
 

Groetjes, Mandy van Lieshout 



 

 

 

37 

Opluisterend opleidingsorkest. 
 

Zaterdagavond, 9 november 2002. 
Ons eerste optreden met het opleidingsorkest in de kerk. 
We vonden het allemaal heel spannend. 
Maar het was wél leuk en heel goed gegaan! 
 
We hebben veel leuke reacties gekregen van mensen die het optreden heel mooi 
vonden. 
 

 
We vonden de truien ook leuk.  
Het zag er mooi uit toen iedereen ze aan had. (en ze zitten ook zo lekker). 
We vonden het denk ik allemaal wel leuk om te doen. 
En ik vond het ook leuk dat ik nog een stukje voor mocht lezen. 
 

Groetjes, Merel van den Broek 
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Bericht van de Vrienden van Musis Sacrum. 
 
Tijdens het opluisteren van de H.Mis op 7 november 2002 was het opleidings-
orkest van de harmonie te zien in de nieuwe outfit.  
Gekleed in bordeauxrode sweaters, met donkerblauwe kraag en lichte 
embleemopdruk zat het hele opleidingsorkest voor het eerst in uniform. Zelfs de 
dirigent was gekleed in dezelfde sweater.  
Het was een prachtig beeld en iedereen was zo trots. Eindelijk een outfit voor de 
opleidingsorkesten.  
Bij de opening van de dienst maakte diaken Thijssen gewag van het feit dat de 
sweaters aan Musis Sacrum geschonken waren door de ‘Vrienden van Musis 
Sacrum’. Eindelijk was het dan een feit.  
Oorspronkelijk zou de uniformering in juni op het limonadeconcert gepresenteerd 
worden, doch het bleek een hele klus grote en kleine maten en dan ook nog in de 
door ons gewenste kleurschakering te kunnen bemachtigen. Maar het is, mede 
dankzij de inzet van drukkerij Somers uit Bakel, gelukt zoals u hebt kunnen zien. 
 
Met de presentatie van de uniformering voor de opleidingsorkesten werd de 
doelstelling van de ‘Vrienden van Musis Sacrum’ voor 2002 gehaald. 
Er kon instrumentarium en uniformering voor met name de leden die in opleiding 
zijn, aangeschaft worden. Een prachtige prestatie. Zonder de steun van de 
Vrienden zou dit voor Musis Sacrum financieel niet haalbaar geweest zijn. 
 
Het bestuur van de stichting Vrienden had bij het opstellen van dit stukje het 
ambitieuze aantal van 150 Vrienden voor Musis Sacrum in 2002 nog niet gehaald, 
maar ze zijn nog met een eindsprint bezig.  
 
Wij danken alle vrienden in ieder geval voor hun steun gedurende 2002 
In de eerste Triangel van 2003 zullen wij u verder informeren.  
Wij wensen u prettige kerstdagen en een gezond en gelukkig 2003. 
 
Met muzikale groeten, 
Het bestuur van de stichting “Vrienden van Musis Sacrum. 
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Zinvol geweld in Bakel. 
 
‘Hallo.’ 
‘Hoi.’ 
‘Waar was jij gisteravond? Je hebt wat gemist man! Rake klappen in Bakel.’ 
‘???’ 
‘Ja, rake klappen, bij Vermulst. En in 2004 gaat dat weer gebeuren.’ 
‘Is er gevochten gisteren? Gaan de Hell’s Angels voortaan hun tweejaarlijkse 
bijeenkomst in Bakel bij de Zwaan houden? Zijn er doden gevallen?’ 
‘Nee, simpele! Er is niet op schedels geslagen. Op vellen. Er was gisteren een 
serie concerten van een kwaliteit, man. Dat vind je in de wijde omtrek niet. Wat 
zeg ik? Ook in de Randstad, toch het culturele centrum van ons land, wordt dit 
niet georganiseerd.’ 
‘Ik zat gisteren voor de buis. Ik wist er niks van.’ 
‘Ben je blind soms! Er hingen overal van die posters.’ 
‘Sorry. Ik dacht dat de drumband nu wel even op zijn lauweren zou rusten na die 
sjouwpartij in De Kwakel, waar ze toch nog een eerste prijs wisten te halen 
ondanks het feit dat de organisatie daar kosten nog moeite had gespaard om het 
iedereen zo moeilijk mogelijk te maken.’ 
‘De drumband? Op zijn lauweren rusten? Nee, man, dan ken je die lui niet.’ 
‘Na gisteren gaan die alweer denken wat ze met Carnaval aan spektakel zullen 
brengen.’ 
‘Oké, oké, wat waren dat voor concerten gisteravond?’ 
 

 
 
‘Nou, het begon met melodieus slagwerk, Ensemble Nootwerk. Dat heb ik niet 
gezien. Ik moest met de basketballers van Yellow Sox mee. Maar ik hoorde dat 
het fantastisch was.’ 
‘Van wie hoorde je dat dan?’ 
‘Van Peggy, en die kan het weten.’ 
‘Oké, en verder?’ 
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‘Een djembee band uit Boxmeer: Doun-Doun Troupe. Het swingde als de neten. 
En daarna een rudimentsband uit Den Haag: The Line. Dat was me wat!  
Volgens mij hadden die jongens een techniek waar John Klaus nog een puntje 
aan kan zuigen. Paradiddles man, je gelooft je oren niet. Dat van John vertel je 
niet verder, afgesproken?  
En toen de Nerds on Drums: vier slagwerkers met van die foute bloesjes in foute 

kleuren, badmutsen, pruiken, 
complete vermommingen, de 
zaal stond op z’n kop van hun 
humoristisch slagwerk.’ 
‘Tjonge jonge, ik heb wel wat 
gemist!’ 
‘Dat klopt. Maar ik was nog 
niet klaar. Als laatste traden 
twee professionele drummers 
op, Martin Verdonk en Ron 
van Stratum; de ene zat achter 

een geweldig drumstel, de andere speelde solo’s op djembee, conga’s, shakers 
en triangel. Gelukkig was Roel er ook. Kon die jongen ook eens zien hoe je zo’n 
instrument bespeelt. Het was wel knap en virtuoos wat die lui allemaal deden, 
maar meer voor de echte drummers onder ons.’ 
‘En Harrie Klaus, was die er ook?’ 
‘Laat je effe nakijken man. Harrie is er altijd bij als er geslagen wordt. Hij liep de 
hele avond met van die glinsterende twinkeloogjes rond. Die kwam echt wel aan 
zijn trekken!’ 
‘En Pol?’ 
‘Ja natuurlijk man, Pol is er altijd. Wat stel jij idiote vragen vandaag! Heb jij 
gisteren wat te veel alcoholische consumpties genuttigd? Of geblowd? Slecht 
voor je hersens man! Maar goed, Pol had samen met Jan Lambregts de 
organisatie strak in de hand. En voordat je weer zo’n stomme vraag stelt: Maarten 
Staals en Peter van der Horst waren er dus ook. En niet als toeschouwer, maar 
als sjouwer. Dat hadden die van De Kwakel eens moeten zien!’ 
‘Tju, ik baal er echt van. Het was dus echt het spektakel van Bakel. Afijn, ik moet 
weerus op huis aan. De groetjes aan allie vrouw. Houdoe.’ 
‘Houdoe, je onthoudt toch wel dat het in 2004 weer wordt georganiseerd?’ 
‘Ja, ja. Een ezel stoot zich ….’ 

Opgetekend door Peter Lucassen. 
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Concert Rake Klappen. 
 
Mijn eerste slagwerkconcert om te luisteren. 
 
De eerste groep bespeelde veel xylofoons 
En er was een meneer die zelfs een xylofoon bespeelden met 8 stokken, ze 
maakten heel veel verschillende noten zo dat je een liedje hoorde.  
Ze hadden ook een mooi werkuniform aan; een hesje dat licht gaf en een helm 
‘Werk in uitvoering’. Een meneer op het drumstel speelde veel en mooi. 
 
De tweede groep speelde op jambees Afrikaanse muziek. Er waren mensen die 
met de handen speelden en met dikke stokken. Ze hadden allemaal indianen-
kleren aan. 
 
De derde groep dat was de roffelbende vond ik. Ze bespeelde kleine trommels. 
Het leek wel of ze een machinegeweer afschoten 
En ook twee mensen bespeelden vier grote trommels. Dit leek mij ook heel 
moeilijk. En ook nog een met drie trommels bij elkaar. Je moest ook mee klappen, 
dat was leuk. Ik hoop dat ik ooit zo goed kan leren trommelen. 
 
De vierde groep was de Nerds; ze waren heel grappig.  
Ze hadden een megafoon en ze speelden telkens ergens anders op en hadden 
heel grappige kleren aan ze maakten een mooie show op de trommels 
 
De vijfde groep was een man op het podium met een drumstel en een man met 
allemaal andere instrumenten en zij bespeelden ze allemaal. 
 
Het was een zeer leuk concert. 
 

Groetjes, Alex van de Laar 
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Studenten van Toen en/of Nu; 
Marit Tijdeman 

 
Nou Roos, je bent bedankt!!!!  
Aan mij nu dus de beurt om mijn verhaal te vertellen: 
 
Toen ik op de kleuterschool zat wist ik al meteen dat ik dwarsfluit wilde gaan 
spelen, omdat juffrouw Hélène ook dwarsfluit speelde en ik vond het een heel 
mooi instrument. In groep 4 ben ik begonnen met AMV lessen. Het 1e  jaar kreeg 
ik les van de heer Itamar Lehman en het 2e jaar van de heer Wim Suilen. We 
leerden daar muziek lezen en blokfluiten. Toen ik daar mee klaar was ging ik 
dwarsfluit spelen bij de muziekschool in Deurne. Daar kreeg ik les van de heer 
Frans Rivers. Ik had les samen met Evelien van de Waterlaat en dat was wel 
gezellig. Na een jaar ben ik bij de muziekschool opgehouden en ben ik 
overgestapt naar de harmonie. Daar heb ik nu nog steeds les van Joyce Maas. 
En dat is kei gezellig. Ik heb nog een tijdje met z’n tweeën les gehad, maar 
daarna kregen we apart les. Kort daarna mocht ik voor mijn A - diploma op.  
        ------- Van mijn eigen geld had ik intussen een eigen dwarsfluit in Someren 
gekocht. Omdat ik verkikkerd was op het zilveren mondstuk ben ik daar nu nog 
steeds voor aan het sparen! ---------- 
Twee jaar later ging ik voor het B – diploma op maar daar slaagde ik alleen voor 
praktijk en niet voor de theorie. De examinator maakte mij alleen maar meer 
zenuwachtig bij de theorie, waardoor ik een behoorlijke black-out kreeg.  
Een half jaar later ben ik voor theorie wel weer geslaagd (gelukkig bij een andere 
examinator!).  
Ik mocht omdat ik mijn B – diploma had van de opleidingsharmonie naar de 
‘echte’ harmonie. In het begin vond ik het heel erg lastig om alles bij te houden, 
maar later ging het steeds beter. 
 Nu ben ik voor het C – diploma aan het oefenen en dat gaat al kei goed. 
Op zaterdag heb ik elke morgen dwarsfluitles; ik ga daar met veel plezier naar toe 
omdat ik het leuk vind en het is heel gezellig op de les. 
Naast dwarsfluiten doe ik ook nog zingen en tapdansen. Ik vind dat ook heel leuk 
om te doen. 
We hebben bij de harmonie het stuk “Lord of the Dance”. Daar hebben we met 
het uitwisselingsconcert op getapt, omdat Marc dat heel leuk vond als we dat 
deden. We hebben veel geoefend, omdat het er wel heel goed uit moest zien als 
we met de harmonie meededen. Het ging heel goed op het concert.  
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Als we nu taples hebben repeteren we elke keer weer even het stukje, omdat we 
die wel bij willen houden, want die dans kunnen we altijd gebruiken. 
Ook zing ik. Ik heb heel lang (7 jaar) bij het kinderkoor gezongen en gefloten. De 
laatste 3 jaar heb ik daar vooral dwarsfluit gespeeld, want ik vond het leuk om de 
liedjes te begeleiden.  
Sinds januari is het tienerkoor ‘Por Gusto’ opgericht. Vanaf 13 jaar mag je erbij, 
mits je op de middelbare school zit. Ook daar is het altijd heel gezellig.  
Jammer genoeg hebben we nog niet zoveel koorleden; om precies te zijn 11. (dus 
als je zin hebt ?????). We willen zoveel mogelijk mensen hebben die heel veel 
zin hebben om te zingen.  
Nu vind ik het wel weer zat; ik kan er niets meer bij verzinnen dus ga ik maar 

stoppen.O ja, ik geef nu de pen door aan: Nicole Nooijen. Nicole succes! 

 
Groetjes, Marit Tijdeman 

 
 

Intocht Sinterklaas in Bakel 
 
17 november was het weer zover, nadat Sinterklaas op 16 november in 
Nederland was aangekomen bracht hij met zijn Pieten zijn jaarlijkse bezoekje 
aan Bakel. 
Dit jaar niet per koets maar zelf te paard op zijn trouwe (bejaarde) schimmel 
met daarachter een pakjesboot (verdwaald??). 
Samen met het gilde, de harmonie de majoretten en een ‘drumband’ van drie 
man sterk trok de stoet door Bakel. Langs de kant van de straten was het niet 
echt druk, dit in tegenstelling tot op het schoolplein. Daar stonden vele 
kindertjes samen met Arno, de burgemeester en de hoofdpiet te wachten op 
Sinterklaas, die iets later als gepland toch aankwam. Nadat de burgemeester, 
Sinterklaas en de hoofdpiet nog wat verteld hadden, de kindertjes nog wat 
gezongen hadden, de harmonie nog wat sinterklaasliedjes gespeeld had en we 
van Zwarte Piet nog een doos Merci’s hadden gekregen mochten we weer naar 
huis toe. 
Ik wens Sinterklaas en zijn Pietjes nog veel plezier bij hun verblijf in Nederland 
en tot volgend jaar!  

Groetjes, Erika 
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Van de bestuurstafel. 
 

Schade aan instrumentarium. 
 
Het bestuur wordt de laatste tijd steeds meer geconfronteerd met schade aan het 
instrumentarium. Natuurlijk; hoe meer instrumentarium er in gebruik is, hoe groter 
de mogelijkheid op schade.  
Als u geen eigen instrument heeft, heeft u dit van de vereniging in bruikleen.  
Dat betekent dat u verantwoordelijk bent voor het aan u verstrekte instrument.  
 
Wanneer er schade aan het instrument ontstaat, door een ongelukje, 
onzorgvuldigheid, onvoldoende onderhoud of anderszins dient dit gemeld te 
worden aan iemand van de instrumentencommissie.  
Voor wat het slagwerk betreft is dit Geert-Jan van der Pol, voor wat harmonie 
betreft zijn dit Benny Nooijen, Jan Lambregts en Guido Verachtert. 
Wanneer namelijk schade ontstaat dan dient deze hersteld te worden.  
Het verzwijgen van schade vinden wij niet de juiste mentaliteit. U of uw WA-
verzekering draait dan op voor de kosten en niet automatisch Musis Sacrum, 
zoals ten onrechte door sommigen gemeend wordt. 
 
Ook is het niet de bedoeling dat u op eigen initiatief naar muziekhandel Adams in 
Thorn rijdt of aanklopt bij Klaus Slagwerkspeciaalzaak. Wanneer dit geschiedt, 
kan van een aanspreekpunt bij de respectievelijke muziekhandels geen sprake 
meer zijn. Nu is dit wel het geval.  
Wanneer de kosten voor de vereniging zijn, dient dit te worden goedgekeurd door 
een van de leden van de instrumentencommissie. Voor wat betreft de afwikkeling 
reparatie van de schade komen we er in onderling overleg altijd uit. 
 
Wanneer een instrument bij een muziekhandel wordt aangeboden, dient daarbij 
de verwijsbrief van de vereniging te zitten, ondertekend door een van de leden 
van de instrumentencommissie. Zit een dergelijk briefje er niet bij dan zijn de 
kosten sowieso voor u persoonlijk. 
 
Hier volgen nog enkele tips voor het onderhoud: 
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Koperblaasinstrumenten: 
 
Nadat u gespeeld hebt moet het instrument afgeveegd worden. Vooral de 
plaatsen waar het instrumentarium met de handen of speeksel in aanraking komt. 
Transpiratie en speeksel tasten het materiaal erg aan. Laat ook eens van tijd tot 
tijd het koffer open staan zodat het instrument kan drogen. 
Minstens één maal in de 2 maanden dient het instrument inwendig 
schoongemaakt te worden.  
Het beste kunt u hiervoor lauwwarm water gebruiken met een beetje vloeibaar 
reiningsmiddel bij voorbeeld Dreft. (Gebruik nooit kokend water of soda). 
 Leg het instrument ±. 30 minuten in het water (bijvoorbeeld in bad of een plastic 
bak) en spoel dan het instrument goed uit met stromend water. 
Voor het onderhoud van ventielen of pompen kunt u het beste Benny Nooijen of 
Guido Verachtert om advies vragen. 
 

Rietinstrumenten: 
 
Na iedere speelbeurt het instrument van binnen droog maken met speciale 
wissers. De binnenkant van saxofoons regelmatig met daartoe geschikte wissers 
schoonmaken en er op toezien dat de polsters niet met vet, water of olie in 
aanraking komen.  
Houtinstrumenten zoals klarinet en hobo moeten na het spelen uit elkaar worden 
genomen en droog gemaakt worden met een daartoe geschikte wisser. 
Om het risico van scheuren zo veel mogelijk te beperken, moet er voor gewaakt 
worden dat de instrumenten aan al te grote temperatuurswisselingen worden 
blootgesteld, vooral direct vóór en ná het blazen.  
U dient er tevens voor te zorgen dat bij onderhoud er geen olie aan de polsters 
komt, daar deze dan hard worden en niet goed meer sluiten. 
De tapkurken moeten regelmatig met tapvet ingevet worden, zodat de diverse 
delen goed uit elkaar kunnen worden genomen. 
Voor onderhoud aan kleppen en dergelijke kan men het beste contact opnemen 
met Benny Nooijen. 
 
Samen kunnen we veel schade en / of extra onderhoud voorkomen.  
Wij rekenen op u allen. 

Het bestuur. 
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Activiteitencommissie ten behoeve van de leden die in opleiding zijn: 
 
Aangezien we een steeds groter opleidingsorkest bij de harmonie zien, een 
opleidingsorkest bij de slagwerkgroep en een groep majorettes in opleiding 
ontstond een steeds grotere behoefte om een activiteitencommissie ten behoeve 
van de opleiding van Musis Sacrum Bakel op te richten. 
  
Met de gedachte: Meer samen muziek maken, meer er samen op uit en samen in 
verenigingsverband leuke dingen doen ontstond deze commissie. Enkele 
personen hebben hierin al plaatsgenomen. Ik ga er van uit dat zij zich in de 1e 
Triangel van 2003 voor zullen stellen. 
 
Ik mocht de eerste vergadering, van een mix van jeugdige en minder jeugdige 
leden die in opleiding zijn, bijwonen.  
Diverse ideeën werden hier besproken, zoals bijvoorbeeld: 
#  Met heel de opleiding gaan schaatsen in Gemert gedurende de kerstvakantie;  
# Met de leden van de opleidingsorkesten op muzikaal kamp in het voorjaar;  
# De mogelijkheid onderzoeken of we met de opleidingsorkesten muziek kunnen 
gaan maken in een pretpark; 
# De mogelijkheid onderzoeken of we samen met de seniororkesten of 
bijvoorbeeld met het kinderkoor een concert kunnen verzorgen enzovoort, 
enzovoort……. 
 
Deze draad werd enthousiast opgepakt. Er wordt aan gewerkt en dat was wat het 
bestuur voor ogen had.  
Muziek maken moet voor onze leden in opleiding ook een uitdaging blijven terwijl 
het werken in verenigingsverband naar onze mijn mening verder gestimuleerd 
moet worden.  
 
Of ze een eigen naam krijgen en of  ????????  
U zult het allemaal ongetwijfeld horen. 
 

Het bestuur, 
n/d Jan Lambregts (voorzitter) 
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              Per 
Merel Bankers   Einde lidmaatschap  10-09-2002 
Bart Beekmans   Adres- en telefoonwijziging  01-11-2002 
  Pater van den Elsenstraat 16, 5421 HZ  Gemert 
Rosa van den Berkmortel  Nieuw lid    01-07-2002 
Jesse van Bommel   Nieuw lid    26-08-2002 
Pieter van den Boom  Nieuw lid    01-07-2002 
Willem van den Boom  Nieuw lid    01-07-2002 
Nicole Bouwmans   Nieuw lid    14-09-2002 
Henk Buist   Einde lidmaatschap  12-11-2002 
Jill van de Laar   Nieuw lid    01-07-2002 
Femke Bouw   Einde lidmaatschap  30-06-2002 
Lisa Cornelissen   Einde lidmaatschap  23-08-2002 
Jonno van der Donk  Nieuw lid    01-07-2002 
Patrick Egelmeers   Gestopt als leraar slagwerk  22-06-2002 
Marlieke Fransen   Nieuw lid    01-07-2002 
Anke Heesters   Einde lidmaatschap  22-06-2002 
Tessa Hendrix   Nieuw lid    01-07-2002 
Lindsey van den Heuvel  Nieuw lid    20-09-2002 
Marcel van den Heuvel  Nieuw lid    11-09-2002 
Mevr. P. v.d. Heuvel – Louwers Overleden   29-11-2002  
Ruben Hoogendoorn  Nieuw lid    01-07-2002 
Willem Janssen   Nieuw lid    01-07-2002 
Sebastiaan Jonkers  Nieuw lid    01-07-2002 
Anne Joosten   Nieuw lid    14-09-2002 
Mirna Joosten   Nieuw lid    01-07-2002 
Roel Joosten    Nieuw lid    01-07-2002 
Merel van de Kerkhof  Nieuw lid    01-07-2002 
Peter Kisters   Gestopt als leraar hoorn  22-06-2002 
Suzan Klaassen   Einde lidmaatschap  29-06-2002 

  Mutaties 
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John Klaus   Gestopt als leraar slagwerk  22-06-2002 
Mariska Kuijpers   Einde lidmaatschap  01-09-2002 
Emiel van Lankveld  Nieuw lid    01-07-2002 
Martijn van Lankveld  Nieuw lid    01-07-2002 
Karin van Lierop-Naus  Nieuw lid    01-07-2002 
Sofie Mijinke   Einde lidmaatschap  22-06-2002 
Rutger van den Nieuwenhof  Nieuw lid    01-07-2002 
Luc Nooijen   Nieuw lid    01-07-2002 
Cas van der Putten   Nieuw lid    01-07-2002 
Anne Reints   Nieuw lid    25-08-2002 
Susan Relou   Einde lidmaatschap  28-07-2002 
Job van Rijbroek   Nieuw lid    10-09-2002 
Cecile de Ruijter   Einde lidmaatschap  22-06-2002 
Tessa Rutten   Nieuw lid    01-07-2002 
Richard Spierings   Einde lidmaatschap  18-11-2002 
Janine Teepen   Lerares fagot   25-09-2002 
Emma van Tiel   Einde lidmaatschap  30-06-2002 
Jolein Veldman   Nieuw lid    01-07-2002 
Corneel Verhoeven   Nieuw lid    01-07-2002 
Sandra Verhoeven   Nieuw lid    01-07-2002 
Esther Verhoeven-van de Kerkhof Nieuw lid    01-07-2002 
Carmen de Veth   Nieuw lid    01-07-2002 
Olle Vogels   Einde lidmaatschap  16-08-2002 
Sanne van der Weijst  Einde lidmaatschap  01-07-2002 
Rico Willems   Nieuw lid    01-07-2002 
Chiara van Wuijtswinkel  Nieuw lid    01-07-2002 
Fjolla Zabergja   Nieuw lid    01-07-2002 
Joris van Zeeland   Einde lidmaatschap  16-08-2002 
Bart van Zutven   Adres- en telefoonwijziging  14-10-2002 
  De Peppel 8, 5741 DT Beek en Donk 0492-466027 
Lucré van der Zwaag  Einde lidmaatschap  29-06-2002 
   

  



 

 

 

49 

Verjaardagen januari – juli 
 

Kristian Vereijken 02 01 

Lisa van de Waterlaat 07 01 

Andrea Kriegl 08 01 

Nicole Nooijen 10 01 

Judith van Stiphout- Tielemans 13 01 

Nicole Hagting 14 01 

Saskia Reints 15 01 

Joey van Lieshout 17 01 

Miep Rooyakkers - van den Berg 19 01 

Thomas Joosten 20 01 

Jantine Vereijken 22 01 

Merel van den Broek 24 01 

Friedie Coolen 24 01 

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

Frans van de  Laar 27 01 

Ad van Grootel 28 01 

Fred van Lamoen 28 01 

Mevr. M. Cornelissen - van der Linden 29 01 

Bart van Zutven 29 01 

Frans van Zutphen 30 01 

Wilma Vereijken - Verhoeven 31 01 

Bas van Vijfeijken 31 01 

Mevr. P. van Lierop- Rovers 01 02 

Ruben Joosten 02 02 

Rob Joosten 04 02 

Joyce van Duijnhoven 05 02 

Mevr. J. Vermulst - Schoonwater 10 02 

Hans Leenders 13 02 

Sigrid Coolen 14 02 

Cas van der Putten 14 02 

Joris Tijdeman 14 02 

Dhr. J.A.J. Beks 15 02 

Willem van den Boom 15 02 

Tessa Rutten 15 02 

Floris Merkus 18 02 

Janny Jansen - van Tilborg 19 02 

Sjef Kanters 22 02 
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Jan van de Rijt 22 02 

Piet van den Heuvel 26 02 

Dhr. G.J.A. Scholten 26 02 

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

Robert Coopmans 28 02 

Karin van Lierop- Naus 28 02 

Mevr. H. Scholten - de Klijn 28 02 

Erwin van Asten 29 02 

Pieter van den Boom 01 03 

Els van Driel 01 03 

Anita Leenders 01 03 

Corneel Verhoeven 01 03 

Lisette van Rooy 03 03 

Marcel Geraeds 04 03 

Lon Swinkels 09 03 

Esther Verhoeven - van de Kerkhof 13 03 

Curine van der Horst 15 03 

Jan van Ganzewinkel 16 03 

Marion van Ganzewinkel- van Tiel 18 03 

Jos Vos 19 03 

Ben Nooijen 26 03 

Dhr. J. Vogels 27 03 

Tonnie Giesbers - Relou 28 03 

Alex van de Laar 30 03 

Simone van de Laar 30 03 

Sophie de Ruijter 31 03 

Hans Vermulst 02 04 

Luc Nooijen 04 04 

Janneke van Ganzewinkel 05 04 

Sanne de Corte 06 04 

Cornelli Remmers - Roodenburg 06 04 

Gerard van de Laar 07 04 

Miranda Nooijen 07 04 

Bart Relou 07 04 

Mevr. J.H. Vogels - Verhoeven 08 04 

Emiel van Lankveld 13 04 

Roos Verberkt 13 04 

Rico   Willems 13 04 

Linda Nelemans 15 04 
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Gerry Kisters - Quaedflieg 16 04 

Maartje van Ganzewinkel 17 04 

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

Naddy Timmers 17 04 

Silvie Joosten 18 04 

Marcel van den Heuvel 22 04 

Marloes van Dijk 23 04 

Steffie van Lieshout 23 04 

Gijs Verhoeven 23 04 

Mijke Bastiaans 28 04 

Erika Rovers 30 04 

Jacqueline Coolen - van der Weijst 04 05 

Jan  van de Mortel 05 05 

Bernard Nooijen 06 05 

Diny Nooijen - Verhoeven 08 05 

Marijke van Asten 10 05 

Marjan Coopmans - van Dijk 10 05 

Ivanca Linders 11 05 

Mariëlle Nooijen 11 05 

Hans Goossens 12 05 

Thomas Tijdeman 12 05 

Jolein Veldman 12 05 

Riet Vermulst 13 05 

Peter Lucassen 14 05 

Marit Tijdeman 14 05 

Ruben   Hoogendoorn 16 05 

Peggy Teunis 16 05 

Tamara van Dijk 18 05 

Mieke van Vroenhoven 19 05 

Marijn Vos 21 05 

Cor van Dinter 25 05 

Frank van Wel 25 05 

Tessa Hoogendoorn 26 05 

Mandy van Lieshout 30 05 

Maikel van der Meer 30 05 

Leonie Rovers 30 05 

Piet van de Ven 30 05 

Anika Kanters 31 05 

Linda Timmermans 31 05 
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Kees Hofsteede 02 06 

Laura van de Laar 04 06 

Karlijn van den Boomen 05 06 

Marc van Kessel 05 06 

Nikki Kriegl 06 06 

Mevr. M. A. van Ekert- Houwen 07 06 

Lizzie van der Putten 09 06 

Carla van Lieshout- van Lierop 10 06 

Jan Nooijen 10 06 

Roel van de Ven 10 06 

Karin Leenders 11 06 

Mandy van Duijnhoven 13 06 

Rutger van den Nieuwenhof 20 06 

Christian Peys - Donné 22 06 

Kelly van Duijnhoven 23 06 

Marlieke Fransen 24 06 

Harrie Klaus 25 06 

Esther Warmerdam 25 06 

Erik Westhovens 25 06 

Maarten Remmers 26 06 

Hein van Dijk 30 06 

Renske Vogels 02 07 

Joyce Maas - Saleming 03 07 

John Klaus 04 07 

Danique Korteknie 05 07 

Geertje Verberkt 05 07 

Peter van der Horst 08 07 

Petri Maas - Habraken 11 07 

Janine Teepen 11 07 

Gea Mulder 12 07 

Lisa van de Laar 13 07 

Rosa van den Berkmortel 14 07 

Wendy Leenders 14 07 

Monique Wilbers - van Dijk 15 07 

Alex Rutten 15 07 

Dana de Wit 15 07 

Karen van den Broek 18 07 

Ingrun Martens 21 07 

Shelly van de Laar 22 07 
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Ilona Goossens 24 07 

Chiara van Wuijtswinkel 25 07 

 

P R O F I C A T 
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‘Wie ben ik’ van Triangel 2002 nr. 2 was: Frans van Ekert. 
 
Aangezien niemand de oplossing goed had wordt de € 10,00 
in ‘de pot’ gedaan voor de juiste oplossing van onderstaande 
‘Wie ben ik’.                       De waardebon wordt dus € 20,00. 
 

U kunt uw antwoord op deze vraag vóór 20 februari 2003 
afgeven bij of sturen naar: Redactie Triangel 
  p/a Randwijk 8  
  5761 AV  Bakel 
Of email naar tpoels@iae.nl 
.     

mailto:tpoels@iae.nl
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Mijn eerste concours!!! 
 

Marjan vroeg of ik een stukje wilde schrijven over mijn eerste concours met de 
slagwerkgroep. Dat was op 2 november ’02 in De Kwakel. 
 
Voordat we op concours gingen, hadden we nog een aantal extra repetities 
gepland. Die gingen vrij goed, al vond Harrie dat niet altijd! 
 
Toen we bij de sporthal in De Kwakel kwamen, zagen we hem wel liggen, alleen 
we konden er niet bij komen met onze dubbeldekkerbus met aanhanger.  
Toen we er eindelijk bij konden begon de trubbel pas echt. Er was niemand van 
de organisatie die ons stond op te wachten, dus we moesten het zelf maar 
uitvogelen.  
 

 
Nadat de paaltjes weg waren gehaald, moesten we de aanhanger over het 
voetbalveld duwen. Bij de gymzaal was er geen aparte ingang waar we het 
instrumentarium konden heenbrengen, dus moesten we dwars door het publiek. 
We moesten de instrumenten opzetten in veel te kleine kleedruimtes waardoor de 
drumstellen in de gang en de pauken en de xylofoon in de doucheruimte stonden!  
 
We hadden geen tijd meer om in te spelen (wat ik persoonlijk best wel rot vond). 
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Toen we op moesten, kwamen de zenuwen pas echt, ook al kende ik mijn partijen 
goed. We begonnen met het stuk To The Japanese Drummers, waarbij ik 
samen met John de bongo’s moest bespelen. Dat stuk liep wel lekker.  
Als tweede werk speelden we het tweede deel van Just In Time, waarbij ik 
Snare-drum speelde. Dat stuk vond ik minder goed lopen.  
Als derde stuk speelden we San Diego Memories, waarbij ik de twee pauken 
bespeelde. Dat stuk liep ook vrij aardig.  
Als vierde en tevens laatste stuk speelden we The Last Rabbit In Sommer 
Moorland, waarbij ik vibra-slap en quiro speelde. De solo van dit stuk had Patrick 
Egelmeers op bongo’s overgenomen omdat Harrie het te veel risico vond omdat 
ik nog niet zo ervaren ben.  
De solo werd nog goed gespeeld ook maar de volgende keer op concours mag ik 
hem spelen van Patrick (dus Harrie…..).  
 
Na het spelen moesten we alles snel opruimen en inladen.  
In de kantine zaten mijn ouders, mijn zusjes, mijn opa en twee neven en nichten. 
Zij vonden dat het goed klonk en goed was gegaan maar wij vonden dat het niet 
zo soepel liep.  
Bij de prijsuitreiking moesten we opmarcheren (wat volgens onze fans een 
grappig gezicht was). Toen we stil stonden kregen we de punten te horen, we 
hadden 83,75 punten (1,25 punten te weinig voor promotie). 
 
Bij de nabeschouwing bleek dat in de jury voor de drummers twee blazers zaten 
in plaats van trommelaars.  
 
Eigenlijk is het maar goed ook dat we geen promotie hebben gehaald, anders 
moeten we een volgende keer nog meer zwoegen en zweten (en als we promotie 
hadden gehaald moest de harmonie uitrukken;  

dus zij waren misschien wel ‘opgelucht’ (hihi)). 
 
                                              Groetjes, 
                                                           Thomas Tijdeman 
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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. 
 
 
Leraar slagwerk: 
 
* Bart Beekmans     tel. 0492-368786 
Pater van den Elsenstraat 16, 5421 HZ Gemert.  06-51321322  
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Instructeurs & Leraren (2) 
 

 
Leraren blaasinstumenten: 

 
* 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. 
 
* Alex Rutten leraar hoorn  tel. 0492-366747 
Cortenbachstraat 7, 5421 KH  Gemert. 
 
* Joyce Maas - Saleming lerares dwarsfluit tel. 0497-519229 
Voortseweg 41, 5521  JC Eersel. 
 
* Janine Teepen lerares fagot    tel. 06-21424221 
Veenkade 169, 2513 EM  Den Haag. 
 
* 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. 0492-466027 
De Peppel 8, 5741 DT  Beek en Donk. 
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Voorlopige  Activiteitenkalender 2003 
-------- (onder voorbehoud) ------- 

    

16 februari  Onderling solistenconcours Musis Sacrum 

3 maart   Opluisteren carnavalsoptocht Bakel. 

16 maart   Bondsconcours majorettes in Bakel 

19 maart   Algemene Ledenvergadering. 

22/23 maart  Nederlandse kampioenschappen majorettes. 

4/5/6 april  Weekend voor leden van de opleidingsorkesten. 

12 april   Oudijzeractie. 

…………  Donateursactie. 

26 april   Wensconcert 

27 april   Medewerking harmonie-ensemble aan 1e H. 
Communievieringen. 

30 april   Koninginnedag. 

24 mei   Uitwisseling Harmonie, Someren-Heide. 

1 juni   Bakel Markt. 

5 juli   Limonadeconcert. (Musis Sacrum  presenteert zich…..) 

6 juli   Pleinconcert + bindingsmiddag senioren. 

.. augustus  Inhalen Kinder Vakantie Week. 

6 september  Opening Bakel kermis. 

9  september  Kermisschieten St. Willibrordusgilde. 

   Intocht St. Nicolaas. 

29/30 november  Concertwedstrijd Harmonie te Veldhoven. 

.. december  Kerstconcert St. Jozefsheil. 

.. december  Kerstconcert.  

31 december  Oliebollenactie. 

 

Vakantie 2003 Opleiding en opleidingsorkest: 
 

Carnaval  ma. 3 maart t/m zat. 8 maart. 

Meivakantie  ma. 28 april t/m ma. 5 mei. 

Hemelvaartvakantie  do. 29 mei t/m zat. 31 mei. 

Zomervakantie   zat. 12 juli t/m vrij. 29 augustus. 
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Moppenpagina 
 

Advertentie 
Wij kunnen u helpen organiseren. 
Wij kunnen u helpen opnieuw inrichten. 
Waarom zelf fouten maken … 
als wij u daarbij kunnen helpen? 
 
Dak beschadigd? 
Na een hevige storm raken twee boeren met elkaar aan de praat. 
“Is het dak van jouw boerderij ook zo zwaar beschadigd?”, vraagt Janus. “Ik 
weet het niet”, antwoordt Tinus. “Ik heb het nog niet teruggevonden.” 
 
Ik weet het niet. 
Een boer en een professor zitten tegenover elkaar in de trein. 
Zegt de professor: “Zullen we vragen aan elkaar stellen?” 
Boer: “Nee, dat win jij toch.” “Oké dan”, zegt de professor. “Als jij een 
antwoord niet weet, krijg ik 2 euro 50 van jou en als ik het antwoord niet 
weet, krijg jij 5 euro van mij.” ”Da’s goed”, antwoordt de boer. “maar dan 
begin ik.” “Het is groen, blauw, grijs, zwart en wit en het vliegt door de lucht.” 
Na lang nadenken zegt de professor: “Ik weet het niet, hier heb je 5 euro.” 
“Dank je wel,” zegt de boer, “ik weet het ook niet, hier heb je 2 euro 50!” 
 
Niets weten. 
Mensen die bijna niets weten en weten dat ze niets weten, weten meer dan 
mensen, die niets weten en niet weten dat ze niets weten. 
(Of zoiets!!?) 
 
Wilt u menu? 
Er gaat een man in een Chinees restaurant eten en de Chinese bedienster 
komt naar hem toe en vraagt:”Wilt u me-nu meneel?” 
 

???
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Recept 
 
Pannegies is een ouderwetse stoofpot, afkomstig van de Veluwe en omdat 
er vroeger veel schapen op de Veluwe werden gehouden, is het niet zo 
vreemd dat er in pannegies lamsvlees werd gebruikt.  
De maaltijd dankt zijn naam aan het volgende verhaal: les en Gies waren 2 
landlopers, die door bij een boerderij te roepen 'de stier is los' een zalig 
ruikende vleesstoofpot uit het bakhuisje wisten te stelen.  
Het gerecht was zo lekker dat de 2 landlopers er veel te veel van aten en 
volgegeten in slaap vielen naast de gestolen vleespot. Zo werden ze 
gevonden door de boerin, die sloeg les en Gies met de pot om de oren en 
de twee lieten zich nooit meer van hun leven op de Veluwe zien. Sinds die 
tijd heet het vleesgerecht pannegies. 
 
Ingrediënten: 
400 gram lamslappen,10 gram boter, 2 uien, 2 eetlepels bloem, 3 deciliter 
bouillon, zout, versgemalen peper, nootmuskaat, 1½ bosje peterselie, 1 
eetlepel room. 
 
Bereidingswijze:  
Snijd het lamsvlees in dobbelstenen. Verhit dan de boter in een braadpan 
en bak hierin op hoog vuur de dobbelstenen lamsvlees snel aan alle kanten 
bruin. Maak de uien schoon en snipper fijn. Haal het vlees uit de pan en fruit 
de uisnippers in de achtergebleven boter tot ze glazig zien. Doe dan het 
vlees weer terug in de pan en temper het vuur. Strooi vervolgens de bloem 
over het vlees-uimengsel en roer alles goed door elkaar. Giet daarna, 
scheutje voor scheutje, goed roerend de bouillon erbij en voeg naar smaak 
zout, peper en nootmuskaat toe. Was de peterselie en hak fijn. Doe de 
peterselie bij het vleesmengsel, breng aan de kook en laat alles op laag 
vuur met het deksel op de pan 1½ uur zachtjes stoven. Roer ten slotte een 
eetlepel room door de pannegies en dien het gerecht bijvoorbeeld op met 
gekookte aardappelen, stoofperen en sperziebonen.  

 
Bron: Van balkenbrij en Arnhemse meisjes door Jo van Lamoen. 

 
 

Eet smakelijk. 
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WIST U DAT ……. 
 
 de heg bij Frans en Mieke voor enkele leden een sta in de weg bleek? 

 onze waarnemend voorzitter zo’n 8 kilo lichter bleek na (dankzij?) de 
voorbereidingen en uitvoering van het woordje voor de jubilarissen? 

 vóór de vakantie de hele “Ouwe Meut” uit het opleidingsorkest moest? 

 we niet wisten of de dirigent de muziek bedoelde of de muzikanten? 

 we nu nóg met allebei opgescheept zitten? 

 dat nog helemaal niet zo erg is? 

 de harmonie goed present was in de H.Mis voor het kermisschieten? 

 ze daar trots op mogen zijn? 

 die van “de Schut” de worst vergeten waren? 

 dat niet helemaal goed in de smaak viel bij Onze Lieve Heer? 

 Pieter Reijnders toen een nat nummerke (???) heeft gehad? 

 de leden van Musis Sacrum die bij het koor zijn gevraagd werden om      
''voor het zingen” de kerk uit te gaan”? 

 we ons nu afvragen of er een ''ledenstop'' is? 

 onze secretaris bijna naast zijn (voetbal)schoenen ging lopen?  

 hij zijn 1e goal in een ruim 25-jarige carrière maakte? 

 de harmonie nu al twéé spelende oma’s telt? 

 alleen het paard bij de ‘Schut’ (te) vlug schijnt te kunnen worden? 

 dat er volop spanningen waren bij de majorettes? 

 zij bijna uit hun nieuwe showoutfit dreig(d)en te knappen? 

 Franca nergens te bekennen was toen – eindelijk - eens alle majorettes             
op hun repetitie aanwezig waren? 

 Marc van Kessel en zijn muzikanten hun fata morgana steeds herbeleven? 

 Abraham Bert een leesbril -  lees notenbril – heeft, maar dat het hem ook heel 
veel moeite kost om te zien wat de dirigent aangeeft? 

 de herdertjes tijdens een harmonierepetitie wel heel erg solistisch bij nachte 
lagen? (Of was de rest van het korps inclusief dirigent fout?). 

 het nieuwe plein ‘Achter de Kerk’ zéker niet Klausplein zal gaan heten? 

 Peter van der Horst een blauwe periode beleefde dankzij Martine? 

 er harmonieleden zijn gesignaleerd die op gezette tijden samen in de auto 
naar vaak romantische CD-muziek luisteren (zonder koppelvormingsdrang!)?  

 wij iedereen prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2003 wensen? 
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WIST U DAT ……. 
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Wenst iedereen 

prettige feestdagen 

en een voorspoedig 
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DE (bijna) LAATSTE PAGINA 
 
 

Het bestuur: 
 

Voorzitter Jan Lambregts Akkerroosstraat 11 
 Tel. 341513 5761 EX  Bakel 

Waarnemend Ad van Grootel Bottelroosstraat 11 
Voorzitter: Tel. 342286 5761 GD  Bakel 
Secretaris: Jan van Ganzewinkel Dorpsstraat 49 

 Tel 343359 5761 BL  Bakel 
Penningmeester: Gea Mulder Bottelroosstraat 6 

 Tel 343902 5761 GC  Bakel 
 

Leden: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Waar kunt U terecht voor afmeldingen: 
 
Harmonie:  Guido  Verachtert Tel. 342114 

 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 

 

Guido Verachtert Burg. Diepstratenlaan 28 
Tel. 342114  5761 EW  Bakel 

Franca v.d. Laar- v. Horssen       De Hilt 25 
 Tel. 342984 5761 HG  Bakel 
Janny Jansen-v. Tilborg Marijkestraat 18 

  Tel. 341825 5761 AX  Bakel 
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Rabobank Bakel-Milheeze-De Rips 
 

St WiIbertspIein 8 
5761  BK Bakel 
 
Telefoon 0492-346600 

Wij 
luisteren  
het liefst 
naar  
u 
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15e jaargang 
3e editie 2002 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie. 

Miep Rooijakkers 

De archiefcommissie 

Gera Verberkt 

Thijs Poels 

Merel van den Broek 

Peter Lucassen 

Ine van Dijk – Nooijen 

Berry van Oort 

Alex van de Laar 

Doranda Thomassen 

MOI 

Franca van de Laar 

Mandy van Lieshout 

Geertje de Visscher 

Lizzie van der Putten 

Thomas Tijdeman 

Marit Tijdeman 

Jan Lambregts 

Hilde van Dijk en de rest 

Lisette van Rooy 

Dana de Wit 

Erika Rovers 

Marjan Coopmans 

 


