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Voorwoord 
 

Beste muziekvrienden, 
 
Naar aanleiding van het beëindigen van het instructeurschap van Musis Sacrum 
wil ik graag nog een woordje richten tot jullie. 
 
Na in 1987 te zijn begonnen als instructeur is er heel wat veranderd bij de 
drumband, nu slagwerkgroep. De muziek, keuze instrumentarium, invullen van 
alleen slagwerkconcerten enzovoorts: een hele vernieuwing binnen het 
slagwerkgebeuren. 
 
Waarom stoppen? 
Ik vond en vindt nog steeds dat het goed is voor de club om er eens een andere 
wind door te laten waaien, andere ideeën zijn ook motiverend voor de groep, 
denk ik. 
Mijn ervaringen binnen Musis Sacrum zijn voortreffelijk te noemen. Alle 
medewerking van het bestuur om het financieel goed voor elkaar te hebben. In al 
die jaren een heel fijne groep muzikanten gehad waar prettig mee samen te 
werken was.  
Slagwerkdagen in Bakel mee te mogen organiseren die tot in de verre omtrek 
bekend waren, resultaten die we geboekt hebben de laatste jaren, zoals 
promotie’s naar hogere divisies + vier maal een Nederlands Kampioenschap 
binnen halen, zijn gebeurtenissen geweest die ik als heel prettig heb ervaren. 
Het plezier in het muziek maken heeft bij mij altijd hoog in het vaandel gestaan, 
anders was dit niet zo’n hechte club gebleven denk ik. 
 
Daarom dank ik iedereen die daar aan mee heeft gewerkt, en wens ik mijn 
opvolger en de muzikanten heel veel succes toe in de toekomst. 
Misschien komen we elkaar nog wel eens tegen als muzikant maar dan aan 
dezelfde kant van de muzieklessenaar als jullie! 
 
Heel veel muzikale groeten, 
 

Harrie Klaus. 
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Slagwerkgroep Musis Sacrum Bakel 
onder leiding van 

Harrie Klaus 
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Barneveld: Open Nederlandse Kampioenschappen 2002 
 

Na weken trainen was het eindelijk zover.  
Nooit gedacht dat wij met deze show naar de Open Nederlandse Majorette 
Kampioenschappen mochten gaan.  
 
Op 28 december 2002 vond het geweldige spektakel plaats in Barneveld. 
We gingen er met de bus heen. In de bus werd onze make-up gedaan.  
 
Omdat we vroeg moesten vertrekken werden onze haren de avond van te 
voren al gedaan. 
  
De weg er heen verliep rustig.  
Toen we daar aankwamen bleken ze een half uur voor te liggen op 
schema. We deden vlug onze pakken aan en gingen nog even de dans een 
keer doornemen. We hadden vier geblesseerden dus we deden een paar 
kleine aanpassingen. Toen vlug vlug allemaal lippenstift opdoen, want we 
moesten bijna klaar gaan staan.  
 
De opmars verliep wat minder goed, omdat ze de muziek te vroeg 
aanzetten. Ook de show ging wat minder als op de Brabantse 
Kampioenschappen. We behaalden namelijk 82,98 punten, maar dat was 
wel goed genoeg voor een bronzen medaille.  
 
Dus derde van Nederland! 
 

Curine, Ellen, Hilde, Ivanca, Karin en Marloes. 
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Muzikale poëzie 
 

 
 Muziek 

 

Ik lig op mijn bank 

Mijn ogen dicht 

De mooie klank 

Die mijn hart verlicht. 

 

Muziek wat ik alleen maar hoor 

Dat door me heen gaat 

Niks waaraan ik mij stoor 

De tijd die even voor me stil staat 

 

Genietend 

Van de mooie tonen 

Even nergens aan denkend 

Ben ik tot rust aan het komen. 

Als klare klanken klinken 

 

Als klare klanken klinken 

In een helder kristallen glas 

Kun je jezelf verdrinken 

 

Aanzwellingen van gevoel volmaakt 

Uitstromingen van wondere klank 

In de diepste ziel geraakt 

 

Dromend op muziekwolken drijven 

Klankenrijkdom in volle kleur 

Momenten van eeuwig blijven 

 

In vergetelheid verlangen 

Waaiend in lichte geluiden 

Door golfjes klank gevangen 

 

Tonen stromen zachtjes door de lucht 

Vervoeren harten in samenspel 

Stil valt er een diepe zucht 

 

 Vingers strelen tintelende oren 

Opgaand in beeldende klanken 

Zielsleven in muziek geboren 
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Kerstconcert 2002 
Zaterdag 21 december 

 
Traditiegetrouw heeft er vorig jaar wederom een kerstconcert plaatsgevonden in 
de St. Willibrorduskerk in Bakel. 
Niet alleen leden van Musis Sacrum werkten hieraan mee, maar ook een 
Bakelse gastzangeres; Angela Rovers. 
 
Het concert bestond uit een gevarieerd repertoire, zoals de traditionele 
kerstliederen die ten gehore werden gebracht, maar ook meer modernere 
muziekstukken waren te beluisteren. 
Onder andere: Ere zij God, Stille Nacht, Komt allen tezamen, Nu zijt 
wellekome, Gloria in Excelsis Deo, Last Christmas, Happy Christmas,  
Ross Roy, Morricone's melodie, Fata Morgana, Voi Che Sapete en When a 
Child is born.  
De laatste twee nummers met zang van Angela Rovers. 
 
Andere solisten tijdens dit concert waren Marianne Mennen, Nico van de 
Laar en Jan Rooijakkers. 
Het publiek was in groten getale aanwezig en was uiterst tevreden over 
wat ze gehoord hadden. Ik en mijn collega muzikanten vonden het daarom 
ook zeer prettig om voor zo'n enthousiast publiek te mogen musiceren. 
Het concert was mede zo geslaagd door de inzet van onze dirigent Marc van 
Kessel en de muziek- en concertcommissie die het programma hadden 
samengesteld. 
 
Na afloop zijn we naar ons clubhuis Hans en Riet Vermulst gegaan en hebben 
gezellig na zitten ‘musiceren’. Nu alleen met koffie, gebak en natuurlijk een borrel 
of een pilsje. Hoe later het werd hoe valser het klonk. Maar het was gezellig en 
zeker voor herhaling vatbaar. Zowel het concert als de afloop. 
Iedereen bedankt voor de inzet en het slagen van dit concert! 
 

Thomas Joosten. 
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Oliebollen. 
 
Wat kóst nu eigenlijk een oliebol helemaal? Twee pakken mix, wat water, wat 
rozijnen, wat poedersuiker, wat olie en wat stroom, dat levert toch al gauw een 
vijftigtal oliebollen op voor, pakweg, zes euro?  Misschien nog niet eens. 
 
Daarbij komt de vetwalm die nog weken door het huis sluipt, de dikke stofwolken 
van de poedersuiker, vette afwas, een te dweilen keukenvloer en een volledige 
wasbeurt voor de oliebollenbakker. 
 
Daarvoor ontvang je, kritische proevers, dankbare snoepers, een dagenlang op 
de keukentafel staande oliebollenschaal, een permanent oppiepgepiep van de 
magnetron, gewetensbezwaar over de, in verbeelding, kópjes naar 
binnengewerkte ólie, buikpijn ván die ingebeelde naar binnengewerkte 
soepkoppen ólie, vetrolletjes en een handhaving van een traditie die we denken 
te moeten continueren tot we onze laatste levensadem uitblazen. 
 
Tóch zijn er Oudejaarsgangers die er ánders over denken. Zij staan liever drie 
kwartier in ijzig snijdende winterwind aan een gammele oliebollenkraam te 
wachten op een kostbaar product, dat meestal nog niet eens in de búúrt komt van 
bolvormigheid, dan thuis in de warme keuken goedkoop te staan spetteren en 
spatteren. 
 
Kijk, dát zijn de ware STEUNPILAREN en geldschieters van harmonie Musis 
Sacrum Bakel!!! Dáár moeten we ’t van hebben!!!  Van bevroren tenen, 
winterhanden, rode neuzen en geduldige goedmoedige gezichten voor de kraam. 
Want ook al was de oliebollenvroegploeg érg vroeg bezig, het was al heel vlug 
“alweer OP!” geblazen. Even wachten, er plonzen er weer tachtig in de hete olie. 
Staat u al een half uur te wachten? Oh, nog maar twintig minuten, dan zijn ze 
gaar!  
 
Het was een hele ervaring om op Oudejaarsdag in een oliebollenkraam te staan. 
Ik had er ook zin in en ik heb ’t graag gedaan. Het komen en gaan van de trouwe 
aanvoerders van opborrelend beslag, de bakkunst van mijn twee sympathieke 
kraamgenoten, het verkopen, dat me weer aan onze oude bakkerswinkel thuis 
deed denken, de geldbak die danig ritselde van het papieren geld, de bekende en  
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onbekende gezichtjes voor de kraam, kortom, de gehele sfeer, dát waren voor mij 
allemaal ingrediënten waarvan ik een mooie Oudejaarsdag 2002 heb kunnen 
bakken. 
 

                                                                          betje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De werkgroep Oliebollenactie 
bedankt alle vrijwilligers 
die ook dit jaar weer 
voor deze geslaagde actie 
in de weer waren. 

Speciaal de familie (Ben) Nooijen 
voor het schoonmaken en poetsen 

van de bakwagen. 
Pas als deze minder leuke klus 

is geklaard 
is de activiteit afgewerkt. 

 

 
 
 

Bedankt!! 
 
 
 



 

 

 

13 

Hoi allemaal! 
 
Op 16 februari was het solistenconcours.  
Introductiedivisie majorettes daar kwamen wij in uit. 
  
We hadden leuke berenpakjes aan met lieve oortjes en een knobbelstaart. We 
deden onze liedjes van Gummi Beren en van Junglebook. Iedereen was erg 
zenuwachtig en wij ook, Ilona en Steffie dus. 
 Ellen en Ivanca vonden dat het erg goed ging en dat ze ons nog nooit zo gelijk 
hadden zien dansen.  
Daarna gingen we even naar huis en daar deden we nog van alles. Om 4 uur 
gingen we weer terug naar Vermulst. Toen kwam de prijsuitreiking. Het was erg 
spannend, en we zaten heel zenuwachtig op een stoel. Uiteindelijk waren we aan 
de beurt we hadden 81 punten gehaald maar hadden dit nooit verwacht. We 
hadden daarbij ook het hoogste aantal punten in de introductiedivisie gehaald dus 
we hadden ook de beker gekregen.  
En ze hadden allemaal foto's gemaakt en daar waren we heel blij om. 
 

Heel veel groetjes van Ilona Goossens en Steffie van Lieshout. 
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Carnaval 2003 
 
De slagwerkgroep heeft het in februari / maart best druk. 

Zo hebben een gedeelte van de groep 
– Bennie, Stan, Peter, Geert-Jan en ik 
– meegedaan aan de Bonte avond. 
Drie avonden en een middag. 
We waren drie schuintamboers en we 
liepen denkbeeldig de Bakelse 
kroegen af. 
 
Het waren drie geslaagde avonden, 
alleen op de 55+ middag wilden de 
grapjes maar niet vallen. Je kon 
merken dat 55-plussers niet meer elke 
week in de kroeg liggen! En van ‘Den 
Adder’ hadden ze zelfs nog nooit 
gehoord, maar dat kon de pret niet 
drukken. Het liedje ‘Drie 
schuintamboers’ zongen ze uit volle 
borst mee. 
Na die laatste middag hebben we 

Peter Lucassen meteen doorgestuurd naar de tandarts want dat was hoognodig. 
Wa zag ie der oit!! 
 
Met Carnaval maandag de optocht gelopen. Wel behoorlijk veel startproblemen 
gehad bij de slagwerkgroep; wat ging het verkeerd. Hoe langer we speelden hoe 
beter het ging. Maar van Harrie moesten we die nummers spelen. Dat ging wel 
zei hij; nou, niet dus!! 
 
 Dinsdag naar het Pleinfestijn van ‘Doe mar wa’. We waren uitgenodigd om te 
komen spelen; ± 25 minuten. Om kwart over zeven waren we aan de beurt na de 
opening van ‘Doe Mar Wa’.  
Naar ons gevoel ging het heel goed en wát een leuk publiek! 
Het Pleinfestijn was goed opgezet, heel gezellig. 
Na verschillende optredens van onder andere Robert van Lamoen, een 
Salsagroep, een dansgroep en anderen, zou om half elf een ter plekke 
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ingestudeerd nummer worden gespeeld waar ook enkele leden van onze groep 
aan mee deden. Naar wat ik heb gehoord was dit gelukt; alleen ik heb er niets 
van gezien omdat ik even weg was. Om kwart over tien was ik terug en was het al 
voorbij. Jammer, gemist. 
Het was toch een geslaagde avond. ‘Doe mar wa’ bedankt voor de uitnodiging. 
 
Carnaval 2003 is voorbij….. Nu op naar de Nederlandse kampioenschappen.  
 

Marjan Coopmans 

 
 

Pierewaaiers en pierewaaierinnekes 
  
 Ik vond het kei gaaf om jeugdprins te zijn dit samen met jeugdprinses Jessie. 
Samen hebben wij een geweldige carnaval gehad !!!!!!!!! 

 
Het begon met het prinsenbal waar wij samen gekozen 
werden. Toen een week daarna kwam de 
prinsenreceptie en ook deze was formidabel !!! 
 
Vooral dat ik [Mike] nog eens extra in het zonnetje werd 
gezet door de opleidingsharmonie en de 
opleidingsslagwerkgroep en de harmonie. 
Dit vond ik TOF. 
 
Als klap op de vuurpijl kreeg ik ook nog een prachtige 
onderscheiding: dit van de voorzitter van de harmonie! 

 
Fijn om te zien dat er zoveel leden voor ons waren gekomen.  
 
Dit was een carnaval om nooit te vergeten !!!!!!!! 
 
Bedankt iedereen.  
Alaaf en tot ziens.                             

                            Groetjes, jeugdprins MIKE 
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We(l)(b)site 
 

Sinds enige tijd heeft iedereen de mogelijkheid om iets meer van Musis Sacrum 
Bakel te weten te komen via jawel hoor; internet! 
 
Het is er dan toch eindelijk eens van gekomen; www.musissacrumbakel.nl is de 
naam van de website die ondertussen al meer als 1200 keer door iemand, waar 
dan ook op deze wereld, bekeken is. Dat aantal weten we omdat wij een tellertje 
ingebouwd hebben in het programma, niet in het minst om onze nieuwsgierigheid 
naar de belangstelling voor onze site en dus onze vereniging te stillen. 
 
Een oproep in een vorige Triangel om deskundige hulp bij het bouwen van een 
website maakte niks los: er kwam nog niet één reactie. Dus uitstellen dat plan. 
Totdat het idee werd gelanceerd om de keuze- en deelnamelijst voor het 
Wensconcert 2003 ook via internet te activeren.  
Een eigen domeinnaam en alle verdere dingen die nodig waren om te beginnen 
met de site werden met gezwinde spoed geregeld.  
 
Jan Nooijen nam de eerste opzet(ten) voor zijn rekening en zorgde de dat het 
zaakje ging draaien.  
Wel gaf hij herhaaldelijk aan dat datgene wat hij kon en wilde betekenen van 
tijdelijke aard zou zijn; druk, druk, druk! 
Dat de instandhouding na de opstart, dus ook de fine-tuning, erg veel kennis van 
zaken vereist, is mij intussen bekend! Aangezien er nogal eens een keer het een 
en ander haperde en naar mate er geëxperimenteerd werd, werd het contact met 
Jan via telefoon of e-mail bij tijden erg frequent. Hele pagina’s verdwenen 
‘spontaan’ maar ja, niets of niemand is echt volmaakt.  
Urenlang stug doorgaan en oefenen vermag veel en de site is nog steeds actief 
én wordt redelijk veel gelezen. Dat het uiterlijk af en toe veranderd ligt aan mijn 
vernieuwings- c.q. aanpassingsdrang. Wel tracht ik de duidelijkheid te laten 
blijven overheersen. 
 
De bedoeling van het geheel is om iedereen bekendheid te geven aan het 
bestaan en het functioneren van een bloeiende en actieve vereniging zoals Musis 
Sacrum Bakel die is in al haar facetten.  
 

http://www.musissacrumbakel.nl/
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Over de manier waarop kan en/of zal iedereen zijn eigen ideeën hebben: het 
staat de leden open om die ideeën en gedachten kenbaar te maken. 
Als iemand bruikbare en vooral functionele voorstellen heeft zijn die heel welkom. 
Vergeet daarbij echter niet dat het bijhouden en aanpassen van een redelijk 
professionele website geen sinecure is.  
Ook dient steeds de juiste informatie voorhanden te zijn. Dit laatste is vaak het 
grootste probleem; oud nieuws wás nieuws.  
 
Tot slot:  
 
In het besef dat er zeker in de aanloopfase naar een optimaal functionerende site 
het een en ander zal haperen is alle deskundige hulp welkom; 
verenigingsbureau@musissacrumbakel.nl voor bruikbare technische tips.  
Bij voorbaat bedankt!! 
 

Thijs Poels 
 

 
Aa*Bb*Cc*Dd* Aa*Bb*Cc*Dd* Aa*Bb*Cc*Dd* Aa*Bb*Cc*Dd* Aa*Bb*Cc*Dd* 

 
Geslaagden 

 
Dit is de allereerste lichting geslaagde Musis Sacrum leerlingen die (gedeeltelijk) 
zijn opgeleid door de Muziekschool Gemert-Bakel. 
 
Naam   instrument Graad Punten  Aantekening 
 
Chantal Arnts  klarinet  A1 47,50  Goed 
Merel van den Broek Hobo  A1 51,30  Goed 
Sylvie Joosten  Klarinet  A1 46,25 
Fanne Smits  Klarinet  A1 48,05  Goed 
Marijn Vos  Klarinet  A1 43,05 
Bas van Vijfeijken Kleine trom C 44,00 
 
Van harte gefeliciteerd met dit behaalde resultaat. 
 

Aa*Bb*Cc*Dd* Aa*Bb*Cc*Dd* Aa*Bb*Cc*Dd* Aa*Bb*Cc*Dd* Aa*Bb*Cc*Dd* 

mailto:verenigingsbureau@musissacrumbakel.nl
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Bondsconcours Bakel 16 maart 2003 
 
Deze keer deden er een record aantal deelnemers uit Bakel mee.  
We hadden 15 optredens van de A- en de B-groep samen.  
 
Om half elf begon de wedstrijd.  
Steffie en Ilona beten het spits af. Ze deden het heel goed.  
Daarna volgende er velen solisten van ons en een duo en een smallteam. Dat 
deed ook iedereen heel goed.  
Tussendoor moest de A-groep zichzelf klaar gaan maken voor de groepsshow. 
Als een van de laatste optredens mocht de groep haar ‘Jaren 70’ show laten zien. 
De opmars, show en de afmars verliepen goed. We kregen een groot applaus.  
 
Vlug daarna was de prijzenuitreiking. 
Onze majorettes hadden goede resultaten behaald. De drie solistes Saskia, Karin 
en Ellen en de twee duo’s Steffie en Ilona en Curine en Ivanca hebben zich al 
kunnen plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap.  
De rest heeft nog een kans in september.  
De A-groep heeft zich ook kunnen plaatsen voor de Nederlandse 
Kampioenschappen, maar is niet alleen gepláátst, ze is ook nog gepromoveerd 
naar de 1e divisie. Ze behaalde namelijk 85,95 punten. 
 
Het is een hele leuke dag geweest en we willen iedereen bedanken die geholpen 
hebben met het organiseren van deze wedstrijd. 
 

Curine, Ellen, Hilde, Ivanca, Karin en Marloes.  
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Musis Sacrum jubilarissen in 2003 

10 jaar majorette 

 
 
 
 
Marloes van Dijk   
 
 
 
 

 Curine van der Horst  
 
 
 
 
 
   Dianne Joosten 
 
 
 
 

    Karin Leenders 
 
 
 
 
 Ivanca Linders  
   
 

 
 
                                                  Terry van Dijk 
 
 

Zij zullen tijdens het pleinconcert op 13 juli 2003 worden gehuldigd. 
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Studenten van Toen en / of Nu. 
 
Dankjewel Marit dat ik ook voor ons zeer beroemde clubblad een stukje mag 
schrijven. Maar eerst wil ik vooral jou, maar ook alle andere deelnemers proficiat 
wensen met het behaalde resultaat op het solistenconcours. 
 
Mijn muzikale leventje begon eigenlijk toen ik geboren werd.  
Het is met de paplepel ingegoten zoals ze dat zo mooi kunnen zeggen. Sinds is 
me kan herinneren is er muziek bij ons thuis, eigenlijk in heel de familie.  
Ook ging ons hele gezin naar alle concerten van toen nog de fanfare en ook van 
de Aä-landers. Eén concert herinner ik me nog goed, want na dat concert zei ik 
tegen ons pap: “ik wil er ook bij horen.” Samen gingen we naar de zolder waar 
veel instrumenten staan en ons pap koos er eentje voor me uit.  
Het was een bugel. Ik probeerde erop te spelen en ik kreeg er al een paar noten 
uit. Ik ben toen begonnen met bugelles van Ad van de Pas.  
Toen de omschakeling naar harmonie er kwam moest ook ik een ander 
instrument kiezen. Ik heb (na wijze raad van de al eerder genoemde ‘ons pap’) 
gekozen voor klarinet, het instrument wat ik nou nog bespeel.  
Het eerste jaar heb ik les gehad van Eddy Krens. Daarna kreeg ik een nieuwe 
lerares, Bouke Bekers, van haar heb ik nu nog steeds les.  
 
Ik mocht al snel naar ‘de grote harmonie’ omdat deze klarinetten nodig hadden 
voor op concours te gaan. Zo belande ik bij de 3de klarinetten waar ik nog lang 
heb gezeten. Na vele jaren getoeterd te hebben, met dipjes en succesjes, ben ik 
nu al een tijdje in het bezit van mijn C-diploma en ik blijf nog steeds met goede 
moed doorgaan. 
 
Naast mijn muzikale leventje zit ik ook nog op school, op het Peelland College te 
Deurne. Ik zit nu in 4 vwo, jammer genoeg zonder het vak muziek omdat dat niet 
in mijn profiel paste. Zwemmen doe ik ook graag en ik geef iedere 
zaterdagochtend zwemles. Ook zit ik bij een streetdance-vereniging waar ik met 
veel plezier elke week heen ga om te oefenen voor optredens en shows.  
 
Nu jullie al (te) veel over mij te weten zijn gekomen geef ik graag de pen door aan 

diegene die mijn muzikale carrièretje heeft laten beginnen: Ben Nooijen.  
Pap, zet hem op! 

Groetjes, Nicole Nooijen  
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Onderling Solistenconcours 2003 
16 februari 2003 

 
 

Naam Afdeling Punten Prijs 

Blazers en slagwerkers 

Ruben Joosten Introductieafdeling 46,00 2e 

Lizzie v.d. Putten en Jantine Vereijken Introductieafdeling 46,00 2e 

Merel v.d. Broek 3e Divisie  48,00 1e 

Kim Brisko 3e Divisie  48,00 1e 

Lisette Vereijken 3e Divisie  46,00 2e 

Floris Merkus 3e Divisie  48,00 1e 

Betje Verachtert – v. Gerwen 3e Divisie  50,00 1e 

Kristian Vereijken en Lisette Vereijken 3e Divisie  48,00 1e 

Carla v. Lieshout – v. Lierop 3e Divisie  46,00 2e 

Christian Peys-Donné, 
Betje Verachtert-v. Gerwen, 
Joke Verberkt-Linskens 

3e Divisie 51,00 1e 

Danique Korteknie  3e Divisie  48,00 1e 

Karin v. Lierop – Naus Introductieafdeling 48,00 1e 

Anne Joosten 3e Divisie  49,00 1e 

Nienke Tijdeman Introductieafdeling 46,00 2e 

Hanneke Verhoeven Introductieafdeling 46,00 2e 

Marijke v. Asten en Mieke Verberkt 3e Divisie  46,00 2e 

Chantal Arnts 3e Divisie  50,00 1e 

Joyce v. Duijnhoven 2e Divisie  48,00 1e 

Loes Janssen 2e Divisie  52,00 1e 

Rico Willems Introductieafdeling 48,00 1e 

Mandy v. Duijnhoven 2e Divisie  48,00 1e 

Hisse Arnts 2e Divisie  52,00 1e 

Naddy Timmers 3e Divisie  46,00 2e 
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Naam Afdeling Punten Prijs 

Elsje Verberkt 2e Divisie  52,50 1e 

Pieter Nooijen 1e Divisie  48,00 1e 

Rob Joosten 3e Divisie  50,00 1e 

Karen v.d. Broek en Bernard Nooijen  1e Divisie  52,50 1e 

Nicole Nooijen Ere Divisie 52,00 1e 

Gijs Verhoeven 3e Divisie  42,00 2e 

Marianne Mennen-Bouwmans, 
Ben Nooijen, Miranda Nooijen, 
Miep Rooijakkers-v.d. Berg, 
Erika Rovers 

1e Divisie 50,00 1e 

Bas van Lierop 3e Divisie 45,50 2e 

Nicole Nooijen, Freek Rooijakkers, 
Jan Rooijakkers, Marit Tijdeman, 
Roos Verberkt, Saskia Martens 

Ere Divisie 52,00 1e 

Bernard Nooijen Ere Divisie  54,00 1e met lof 

Maarten Remmers 2e Divisie  45,00 2e 

Nicole Nooijen en Freek Rooijakkers 1e Divisie  50,00 1e 

Stan Verberkt 1e Divisie  50,00 1e 

Marit Tijdeman Ere Divisie 54,50 1e met lof 

Thomas Tijdeman 1e Divisie  52,00 1e 

Freek Rooijakkers Ere Divisie 52,00 1e 

 

Majorettes 

Shelly v.d. Laar  Introductieafdeling 46,92 (78,20) 2e 

Saskia Reints  Introductieafdeling 48,48 (80,80) 1e 

Lindsey van den Heuvel  Introductieafdeling 47,04 (78,40) 2e 

Linda Nelemans  Introductieafdeling Optreden vervallen 

Leona Sleegers  Introductieafdeling 48,12 (80,20) 1e 

Jantine Vereijken  Introductieafdeling 48,30 (80,50) 1e 

Ilona Goossens en Steffie van Lieshout  Introductieafdeling 48,60 (81,00) 1e 
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Wendy Leenders 3e divisie 48,72 (81,20) 1e 

Mandy van Lieshout 3e divisie 48,12 (80,20) 1e 

Karin Leenders 3e divisie 48,00 (80,00) 1e 

Joyce van Nuenen 3e divisie 48,72 (81,20) 1e 

Geertje Verberkt 3e divisie 48,18 (80,30) 1e 

Dana de Wit 3e divisie 49,02 (81,70) 1e 

Ivanca Linders en Curine van der Horst 2e divisie 48,78 (81,30) 1e 

Curine v.d. Horst, Ivanca Linders, 
Marloes van Dijk,  Hilde van Dijk, 
Ellen Leenders, Karin Leenders 

2e divisie 49,20 (82,00) 1e 

Ellen Leenders 1e divisie 48,30 (80,50) 1e 

 

 

Prijzen per divisie 

Introductie Ilona Goossens en Steffie van Lieshout 

3e Divisie Christian Peys-Donné, Betje Verachtert-v. Gerwen,  
Joke Verberkt-Linskens 

2e Divisie Elsje Verberkt 

1e Divisie Karen v.d. Broek en Bernard Nooijen 

Ere Divisie Marit Tijdeman 

 

Wisselbekers 

 Naam Punten 

HARMONIE Marit Tijdeman 54,50 

SLAGWERK Thomas Tijdeman 52,00 

MAJORETTES 
Curine v.d. Horst, Ivanca Linders, 
 Marloes van Dijk,  Hilde van Dijk,  
Ellen Leenders, Karin Leenders 

49,20 (82,00) 

 

 
Foto van bekerwinnaars op bladzijde 31
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Wat kun je zoal doen met de beker van het Onderling Solistenconcours? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dit kun je zoal doen met de beker van het Onderling Solistenconcours! 
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Terugblik op 2002. 
 
In de eerste periode van het nieuwe jaar is het goed om even terug te kijken op 
2002. Ik denk dat het goed is enkele high-lights te belichten.  
Naast de high-lights was er ook een tragisch dieptepunt, namelijk het overlijden 
van Peter van Dijk als gevolg van een auto ongeluk. 
Graag wil ik enkele punten toe lichten. 
 
De opleiding: Vanaf het nieuwe schooljaar (september) 2002 – 2003 
worden de muzieklessen verzorgd door de muziekschool Gemert-Bakel. Dit vloeit 
voort uit het nieuwe beleid in deze van onze gemeente, tengevolge waarvan de 
opleiding geharmoniseerd werd.  
Wat aan het begin van het jaar 2002 nog een groot obstakel leek te zijn, is 
achteraf naar tevredenheid verlopen voor zowel de vereniging als de 
muziekschool. Doordat van gemeentewege een harmonisatiesubsidie werd 
opgezet tot en met 2005 en Musis Sacrum een overgangsbijdrage heeft 
vastgesteld, is de overgang financieel niet onoverbrugbaar gebleken.  
Wij zijn om financiële redenen in ieder geval geen leerlingen kwijt geraakt. Ik ben 
hier erg blij mee. 
 
Een klein gedeelte van de opleiding wordt nog steeds door Musis Sacrum 
verzorgd en wel het voorbereidend muziekonderwijs voor de harmonie, de 
blokfluiters, en – nieuw - voorbereidend onderwijs voor de slagwerkers. Ook de 
opleiding van de majorettes is in handen van Musis Sacrum gebleven. 
Het opleidingsorkest van de harmonie groeide uit naar inmiddels 46 leden, terwijl 
enkele slagwerkers onder supervisie van Maarten Staals het orkest begeleiden. 
Ook het slagwerkopleidingsorkest bleef zich verder ontwikkelen.  
Het is jammer dat de toeloop naar de majorettes iets stagneert, doch er wordt erg 
hard gewerkt om dit te verbeteren. 
Ik ben zeer tevreden over het feit dat een activiteitencommissie van de leden die 
in opleiding zijn werd opgericht met de gedachte “Samen meer muziek maken en 
in verenigingsverband samen leuke dingen doen.” De eerste activiteit ‘het 
schaatsen op de ijsbaan in Gemert’ was gelijk een succes.  
 
Muzikaal: Het is goed te constateren dat de ontwikkeling van 
harmonie, majorettes en slagwerkgroep door blijft groeien.  
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Nieuwe initiatieven werden ontplooid. Denk maar aan het (Ta)-Lente concert van 
de harmonie, en het slagwerkevenement “Rake Klappen Bakel 2002”. De 
majorettes maakten een nieuwe show en behaalden goede successen. Een 1e 
prijs op het concours te Geldrop, het Brabants kampioenschap in Breda en een 3e 
plaats bij de Open Nederlandse Kampioenschappen in Barneveld. De 
slagwerkgroep behaalde een 1e prijs op het concours in de Kwakel. Deze 
resultaten zijn nieuwe stappen in de ontwikkeling van de vereniging in 2003, 
chapeau. 
 
Activiteiten: Tevreden kijk ik terug naar alle activiteiten die samen 
uitgevoerd werden.  
Een uitspringende activiteit in 2002 was toch wel de medewerking aan het 
“European Tractor Pulling 2002” te Bakel. De spontaniteit van de leden om 
hieraan mee te werken en op deze manier ons begrotingstekort voor 2002 te 
elimineren was een heel prettige ervaring. Aan de andere kant zien we dat het 
steeds moeilijker wordt om alle leden te interesseren voor serenades. Het is een 
maatschappelijk probleem, iedereen heeft het druk, druk … druk. 
Ik wil toch graag een compliment geven aan alle werkgroepen die binnen de 
vereniging actief zijn. Er wordt steeds met meer inzet, zelfstandiger en als teams 
gewerkt. 
 
Ondersteuning: Ik denk dat het zeker op zijn op zijn plaats is om al de 
mensen die ons op welke manier dan ook ondersteunen te bedanken voor hun 
inzet. Commissarissen, Schenkers van instrumentarium, Sponsoren, Vrienden 
van Musis Sacrum, Kiencommissie Bakel en alle vrijwilligers die de vereniging 
een warm hart toedragen; hartstikke bedankt namens de club. 
 

Ik kijk met een zéér tevreden gevoel terug op 
2002.  
Ik ben er van overtuigd, de sfeer binnen de 
vereniging proevende, dat 2003 opnieuw vele 
hoogtepunten gaat brengen. 
 

Jan Lambregts (voorzitter) 
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Vrienden van Musis Sacrum. 
 
In 2002 werd de doelstelling van de Vrienden van Musis Sacrum, namelijk het 
genereren van middelen voor aanschaf van uniformering voor de complete 
opleiding van Musis Sacrum en enkele instrumenten voor leden die in opleiding 
zijn, gehaald.  
Gedurende 2002 werd namelijk voor een 
bedrag € 4810,00 een dwarsfluit, een 
leshobo en uniformering voor de 
complete opleiding van Musis Sacrum 
aangeschaft. Een prachtig resultaat.  
Het bestuur dankt dan ook alle vrienden 
die dit resultaat mogelijk maakten. 
 
Het streven van het bestuur van de stichting om in 2002 het aantal Vrienden van 
Musis Sacrum uit te breiden naar 150 werd nog niet gehaald. Het moge duidelijk 
zijn dat deze doelstelling voor 2003 gecontinueerd wordt en dat er alles aan 
gedaan zal worden om dit aantal te realiseren. 
 
In overleg met het bestuur van Musis Sacrum, is de doelstelling van de Vrienden 
van Musis Sacrum voor 2003 als volgt geformuleerd: 

Aanschaf van het benodigde instrumentarium voor de slagwerkgroep. 
Begroot op € 1780,00.  
Uniformering van de jeugdleden die in 2003 vanuit het opleidingsorkest 
naar het A - orkest zullen doorstromen. De verwachting is dat ± 14 leden 
dit jaar zullen doorstromen.  
Een uniform kost ongeveer € 350,00 per stuk x 14 = € 4900,00.  

In totaal is de doelstelling die de Vrienden van Musis Sacrum dit jaar nastreven 
een bedrag van € 6680,00.  
 
Dit is een hele uitdaging omdat het een verhoging van ongeveer 38,5 % betekent 
ten opzichte van 2002. Wij hebben echter het volste vertrouwen dat deze 
doelstelling gerealiseerd gaat worden. 
 

Met muzikale groeten, 
Het bestuur van de stichting “Vrienden van Musis Sacrum”. 
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Musis Sacrum Wensconcert 2003. 
 
Op 29 april 2003 zal in het kader van de Bakelse Oranjefeesten in de feesttent op 
het St. Wilbertsplein een grootse muzikale avond plaatsvinden; het Musis Sacrum 
Wensconcert 2003. 
De organisatie van deze avond is in handen van harmonie Musis Sacrum. 
 
Tijden dit avondvullende concert onder het motto: “Beleef de wensen van Bakelse 
mensen” zal een keur aan artiesten optreden die voornamelijk uit het Bakelse 
afkomstig zijn, of daar een enge band mee hebben. 
Zij zullen samen met de leden van Musis Sacrum Bakel een programma uitvoeren 
dat in hoofdzaak is samengesteld uit verzoeknummers die door de bevolking 
massaal zijn ingestuurd. 
Het programma is een mix van rock, klassiek, pop en musical die in een soms 
verrassende uitvoering en samenstelling, het publiek met regelmaat een gevoel 
van nostalgie en andersoortige herkenning zal geven. Tussentijds zal ook een 
uitstapje naar het heden worden gemaakt.  
Alle muziekstukken worden uitgevoerd samen of met muzikale begeleiding van 
harmonie Musis Sacrum onder leiding van dirigent Marc van Kessel. 
 
Deelnemende artiesten zijn onder andere:  
Greet van de Wielen, Tonnie Giesbers, kinderkoor St. Willibrordus, Maria Peeters, 
Hélène van de Laar, Marika van de Vossenberg, Gera Verberkt, Carla van 
Lieshout, Angela Rovers, Powertap, Chronic Noise, Marius van Lamoen, La 
Vivacité, St. Willibrordusgilde, Kunst en Vermaak, Nicole van Dooren, Anneke 
Niessen- van den Akker. 
Zij zullen een ruime variëteit aan nummers uitvoeren op een wijze en met een 
elan zoals men dat zelfs in Bakel nog niet eerder zag. 
 

Iedereen is welkom op deze avond waarvan de toegangsprijs € 5,00 is. 

 
Voorverkoopadressen:  Hotel-Café-Restaurant Vermulst 
    RABObank 
    Drogisterij Kanters-Habraken 
    Klaus Slagwerk Speciaalzaak 
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Slagwerkgroep Nederlands kampioen. 
 
Harrie Klaus sprong een enorm gat in de lucht bij de laatste slag van het 
optreden. Daarmee liet hij zien hoe hij in zijn nopjes was met het optreden van 
zijn slagwerkgroep tijdens de NK afgelopen zondag 23 maart 2003 in Nederweert. 
Dit optreden met de slagwerkgroep van Musis Sacrum Bakel waaraan een 
intensieve periode van voorbereiding aan vooraf ging, en een soortgelijke tijd bij 
de slagwerkgroep van Middelbeers waar hij ook als instructeur werkzaam is en 
waarmee hij óók op dit NK uitkwam, bezorgde hem een verschrikkelijk drukke en 
vooral spannende tijd. 
Die poging om over zijn eigen lengte te springen, en de tevredenheid over de 
prestatie waren voor hem uitingen van het gevoel van (bijna) zekerheid; dat kan 
niet meer mis gaan, het 4de Nederlands kampioenschap van de Bakelse 
slagwerkgroep wordt een feit. Echter de jury bepaalt de punten; wachten van half 
drie tot zeven uur is verschrikkelijk lang. Maar toen kwam dan ook de bevestiging 
van een uitzonderlijke prestatie: gemiddeld 85,38 punten, en Nederlands 
kampioen in de 2e divisie sectie A-2 podium. Een verdiend en waardig kampioen-
schap met 85,06 punten voor de verplichte en 85,7 voor de vrije werken. 
 
Bij hun thuiskomst werden de 17 kersverse kampioenen in Bakel vol 
enthousiasme ontvangen. De harmonie en de majorettes en inwoners stonden 
klaar om een welgemeende en welverdiende serenade te brengen. Een spontane 
polonaise met de verdiende bloemen in de hand op muzikale tonen van de 
harmonie, gaf de stemming en de blijdschap duidelijk weer. “Den Doel” schudde 
op zijn grondvesten. 
Maar de serenade gold in het bijzonder instructeur Harrie Klaus, die - na 16 jaren 
- in het lopende jaar zal gaan stoppen als muzikaal slagwerkleider en inspirator 
van de drumband en later de slagwerkgroep. Hij is het tenslotte die, samen met 
vooral zijn muzikanten, de solide basis én de uitvoerder was van een stuk 
vakmanschap dat door dit nieuwe Nederlandse kampioenschap de bevestiging 
van zijn meesterschap weerspiegelt. Dat meesterschap werd nog eens 
onderstreept door de spontane onverwachte serenade die “zijn” slagwerkgroep uit 
Middelbeers nog op deze zondagavond kwam brengen. GRANDIOOS!!  
Wij wensen muzikanten en instructeur proficiat en hopen dat de ingeslagen 
muzikale weg nog veel vooruitgang zal voortbrengen. Vanzelfsprekend dient het 
plezier hebben in het muziek maken op de eerste plaats te blijven staan. 

mp.  
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Berichten uit het gastenboek op www.musissacrumbakel.nl 
 
Ik doe niet de groeten aan Berry van Oort, omdat ik een tweede prijs had. 
Discussie was niet mogelijk, omkopen al evenmin.  

Anoniem 
 

******************************** 
Anoniemke......... 
Met een dropje kom je er ook niet..... da witte ge toch...... 
Maar desondanks proficiat, je gaat er toch maar staan. Voor volgend jaar "Veel 
succes". 
 

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

 
Beste allemaal, 
Wat een spektakel, het Solistenconcours in Bakel... 
zoveel muzikanten en verwanten, 
veel publiek van ‘s morgens vroeg tot laat in de middag 
dat is wat eenieder graag zag... 
't Volgend jaar mag K.O.D. 
weer mee doen met D.O.D. 

Met muzikale groetjes. Clarinetje. 
 

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

Proficiat Dames/Heren van drumband Musis Sacrum. 
Een geweldig mooi optreden op Carnavalsdinsdag tijdens het 5e Pleinfestijn van 
“Doe Mar Wa”. Proficiat. 
En Harrie ….. wa hedde ge toch unne skônne achterkant …… 
 
******************************** 
Help!!!!!!!!  Ik zoek nog heel véél sjouwers en belletjestrekkers voor de oud 
ijzeraktie op 5 april 2003, meld je bij mij aan !!!!!!!!!!!!! 
 
Nico van de Laar 
  

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

http://www.musissacrumbakel.nl/
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Bekerwinnaars Onderling Solistenconcours 2003  
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Per 

Janet Asveld-Bellemakers Einde lidmaatschap 14-03-2003 
Anouk Jacobs Einde lidmaatschap 31-02-2002 
Tamara van Dijk Einde lidmaatschap 01-02-2003 
Kelly van Duinhoven Einde lidmaatschap 23-01-2003 
Yvonne Goossens-Vaasen Einde lidmaatschap 01-01-2003 
Lenie Joosten Nieuw lid 06-02-2003 
John Klaus Rustend lid 18-11-2002 
Laura van de Laar Einde lidmaatschap 31-02-2002 
Jan Lambregts Adreswijziging: 
 Nieuwe Uitleg 23a, 5761 EB  Bakel 31-03-2003 
Luc Nooijen Einde lidmaatschap 31-02-2002 
Tessa Rutten Einde lidmaatschap 07-01-2003 
Wilke Sleegers Nieuw lid 07-01-2003 
Roel van de Ven Adreswijziging: 
 Oude Molenweg 56, 5425 VR  De Mortel 08-01-2003  
Carmen de Veth Einde lidmaatschap 31-02-2002 
Mieke van Vroenhoven Einde lidmaatschap 31-02-2002 
Lisa van de Waterlaat Einde lidmaatschap 31-02-2002 
Erik Westhovens Einde lidmaatschap 25-02-2002 
Bart van Zutven Gestopt als leraar 01-03-2003 
 

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

Maak kans op € 10,00 als prijs voor de juiste inzending. 

‘Wie ben ik’ uit Triangel 2002_3 was Geert-Jan van der Pol. 
 
De drie juiste oplossingen waren van Monique Wilbers, Helmy 
van Dijk en Gera Verberkt.  
Zij verdelen de € 30,00 die in de pot zat. 
.     

mailto:verenigingsbureau@musissacrumbakel.nl


 

 

 

34 

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.  
 
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. 
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Activiteitenkalender 2003 (Onder voorbehoud)  

1,7, 8 feb.  Medewerking slagwerkgroep aan kletsavonden. 

16 februari  Onderling Solistenconcours Musis Sacrum 

3 maart   Opluisteren carnavalsoptocht Bakel. 

16 maart   Bondsconcours majorettes te Bakel. 

19 maart  Algemene Ledenvergadering. 

23 maart  NK slagwerkgroep te Nederweert 

23 – 29 maart  Jaarlijkse donateursactie. 

30 maart  Concert opleidingsharmonie en opleidingsslagwerkgroep 

   in “De Eendracht” te Gemert. 

5 april   Jaarlijkse oudijzeractie. (was 12 april). 

26 april   Serenade 25-jarig huwelijk. 

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

29 april   Musis Sacrum Wensconcert 2003. 

30 april   Koninginnedag. 

23 mei    Uitwisseling met Harmonie Someren-Heide. 

1 juni   Bakel Markt (Spel21). 

12 juli   Limonadeconcert (Musis Sacrum presenteert zich..) 

13 juli   Pleinconcert + bindingsmiddag senioren. 

23/24 augustus  Medewerking aan Tractor Pulling te Bakel ?????? 

29 augustus  Inhalen Kinder Vakantie Week. 

6 september Opening Bakel kermis. 

9 september  Kermisschieten St. Willibrordusgilde. 

   Intocht St. Nicolaas. 

30 november  Concertwedstrijd Harmonie te Veldhoven. 

18 december  Kerstconcert St.Jozefsheil. 

.. december  Kerstconcert.  

31 december  Oliebollenactie.  

Vakantie opleiding en opleidingsharmonieorkest: 
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. 
 

“Ik heb veel problemen met die buren van mij”, zegt Nico tegen een vriend. 
“Gisteren bijvoorbeeld hebben ze midden in de nacht een half uur lang op 
de muur gebonkt.”  
“Dat is vervelend. Dan hebben ze je nachtrust gestoord.”  
“Dat viel nogal mee, want ik was toch trompet aan het spelen.” 

 
 
“Ken jij de negende van Beethoven?” “Nee, om eerlijk te zijn wist ik 
niet eens dat hij zo vaak getrouwd was.“ 
 
 

“Vader, ik wil een glas melk!” roept Jantje Smit vanuit zijn slaapkamer. 
“Jongen, zeur niet zo en ga slapen!” roept zijn vader boos naar boven. Na 
vijf minuten roept Jantje weer: “Vader, mag ik nu een glas melk?” 
Nu roept vader erg boos: ”Als je nu niet ophoudt met zeuren kom ik naar 
boven!” Roept Jantje terug: “Ach, neem dan even een glas melk mee.” 
 
Een mol in de tuin is geen mol, maar een kruis. 
 
Ein Musiker will ein Zimmer mieten. Die Vermieterin lehnt sofort ab: “Ich 
hatte schon einmal so einen wie Sie. Der kam seht beethövlich, dann wurde 
er bei meiner Tochter mozärtlich, brachte ihr einen Strauss mit, nam sie 
beim Händel un führte sie mit Liszt über den Bach in die Haydn. Da wurder 
er reger und sagte: “Frisch gewagnert ist halb gewonnen.” Er konnte sich 
nicht mehr brahmsen. Und jetzt haben wir einen Mendelssohn und wissen 
nicht wo hindemith.” 
 
Thomas staat met zijn instrumentenkoffer staat bij de bushalte. Iemand 
vraagt: “ Speelt u op dat grote instrument?” 
“Nee hoor…… hoort u iets dan?” 
 
Serge belt naar Gertje via zijn mobieltje.  
Zegt Gertje: “Amai hè!  Hoe weet gij dat ik hier ben?” 
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Kiene dromen. 
 

Als er voor de verenigingen in Bakel gekiend wordt gaan er van de vereniging die 
de kienbeurt op deze avond heeft, een bestuurslid en een ander (bestuurs)lid 
naar toe. Een persoon assisteert Bets, de vaardige en vooral duidelijke 
kienmaster, en de ander neemt deel aan het spel.  
Na afloop zorgen beide leden voor de juiste zakelijke afwikkeling en helpen bij de 
opruimwerkzaamheden. 
 
Er was in al die jaren nog nooit iemand in slaap gevallen tijdens het kienen, 
tenminste zeker niet aan de afroeptafel ….. tot die zondagavond!! 
 
Ons bestuurslid moest langs Bets aan de afroeptafel zitten en de nummers die uit 
de doos kwamen wegpakken en op de voorgenummerde controleplaat leggen. 
Alles ging goed totdat het haar opviel dat de nummers niet meer opgepakt 
werden. Zij kon vanwege haar drukke bezigheden niet meer opzij kijken maar het 
hoe en waarom werd haar duidelijk toen er iemand in het voorbijgaan zei:  
“Zitte gai te sloape…..?” 

 
 

En toen werd ons bestuurslid wakker. 
 
De persoon in kwestie was bij de “fluweelzachte” stem van Bets in slaap 
gevallen!!!  
“Je zegt het niet tegen Jan Lambregts hé!” was de opmerking vol schaamte. 
“Nee” zei Bets, “natuurlijk niet.” 
 
“Maar ik dacht” zei ze later, “dat is iets leuks voor in de Triangel. Dan weet 
iedereen het meteen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt! Terwijl ik toch heel wat 
gewend ben!!!” 
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Triangelen...   Hoe doen ze het??? 
  
Duo geslaagt voor Propudduize Voordgezed Onderweis 
  
(van een van onze verslaggeefsters) 

  
U zult allen geïnteresseerd zijn naar de vorderingen van de triangelaars, die op 
het laatste pleinconcert de show stalen (wân boeven!). 
 
Nou, ze zijn koem lauwde aangenomen voor privé-les bij Henri en Harrie...   
Zoals bij alle AMV-ers gaan ze zich de eerste drie jaar toeleggen op notenbalk en 
fluit. Ook concentreren ze zich op eventuele snabbels, zowel landelijk als 
internationaal. 
 
Dat zo'n degelijke opleiding de heren zwaar valt moge duidelijk zijn: a capella, 

ritmisch en 
harmonieus moet 
alles kloppen...  
terwijl ze amper tot 
drie kunnen 
tellen!!!  
U mag best weten, 
dat ze beiden hun 
stempel steeds 
willen drukken, 
maar dat dat onder 
leiding van een 
dirigent moet...   

Nou hebben ze allebei thuis wel enige ervaring, maar toch.. 
  
Pythagoras, de uitvinder van het instrument, zou zich nog driemaal omdraaien in 
zijn graf als hij de lessen en de vorderingen van die twee heren meekreeg!  
Het advies van de instructeurs is dan ook om de eerste zeventien jaar niet te 
informeren naar de voortgang en te wachten tot de plankenkoorts van de heren 
definitief de 40 graden heeft bereikt. 
  
Een en ander laat niets te wensen over!!! 
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Maak het kleurig. 
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Nieuws van de Activiteitencommissie Opleiding. 
 
Het leek ons geweldig. Met de jeugd een muzikaal kamp. 
 
Helemaal verkikkerd op het komende weekend in april gingen wij op pad om een 
mooie kampeerboerderij te zoeken. 
Heel wat afgebeld, want alles is al vroeg bezet……… 
Uiteindelijk in Lierop, een prachtige kampeerboerderij gevonden. 
Alles erop en eraan……… Heel wat mogelijk. Ook buiten konden we veel 
activiteiten ontplooien. Optimistisch gingen we aan de slag om het 
weekendprogramma in elkaar te zetten! 
In die week werden ook de deelnameformulieren uitgedeeld. 
 
Maar……..tot onze grote verbazing bleek hiervoor toch erg weinig animo. 
Tot onze spijt hebben we in overleg met het bestuur en de dirigent toch besloten 
om dit weekend niet door te laten gaan. 
Volgend jaar willen we toch weer een poging wagen !!!!!!!!!! 
Het is de bedoeling dat dit dan eventueel samenvalt met het Limonadeconcert. 
We zien er naar uit !!!!!!!!!!!!! 
 

Met muzikale groetjes, Marianne Mennen en Joke Verberkt. 
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Gelezen. 
 

1. Muziekles maakt kinderen slimmer. 
 
Dat muziekles goed is voor de kinderen wisten wij al lang, nu werd onze 
stelling nog eens bevestigd door enkele Amerikaanse onderzoekers die het 
wetenschappelijk wilden bewijzen. Hun eindbesluiten luidden als volgt: "het 
kan de geestelijke vaardigheden aanzienlijk verbeteren".  
 
De wetenschappers vermoeden dat de lessen de verbinding ondersteunen 
van bepaalde zenuwcellen in de hersenen.  
Die cellen zijn bij het logisch denken betrokken. "Muziek verbetert de 
hardware van de hersenen" aldus Gordon Shaw van de Universiteit van 
Californië in het Britse vakblad New Scientist. Onder leiding van Shaw 
testten onderzoekers de verstandelijke capaciteiten van 78 drie- en 
vierjarigen bij het in elkaar zetten van eenvoudige puzzels.  
De volgende zes maanden kreeg een deel van de proefpersonen regelmatig 
pianoles. Deze peuters lieten in de tweede testronde duidelijk betere 
resultaten zien dan de kinderen zonder muziekles. Zij verbeterden hun 
eigen prestaties met 34 procent.  
 
Het is echter nog niet vastgesteld of muziekles op jeugdige leeftijd het 
denkvermogen blijvend verbetert. De uitkomst van het onderzoek bevestigt 
eerdere veronderstellingen over de positieve invloed van muziek op 
volwassenen. Personen die voor 
een intelligentieproef tien minuten 
muziek van Mozart hadden 
gehoord, scoorden aanzienlijk 
beter dan anderen.  
We deden de onderzoekers ook 
nog een nieuw onderzoek aan: 
`Muziekrepetities maakt ook 
volwassen muzikanten slimmer' … of 
zijn het aprés-repetities? 
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2. Wet van het Oplopend Ongemak 
 

Sinds de invoering van de leerplicht is een groot deel van de Nederlandse 
bevolking redelijk vertrouwd met een 
aantal natuurkundige wetten. Zo is het 
algemeen bekend, dat water onder 
bepaalde condities stolt en ijs wordt bij 0 
graden Celsius.  
Vraag eens aan een willekeurige 
voorbijganger in Nederland op welke 
opzichtige wijze Archimedes de publiciteit 
zocht toen hij zijn eigen Wet had ontdekt. 
Men zal u zonder merkbaar dralen 

antwoorden; "Archimedes stapte op klaarlichte dag, vanuit het bad water, 
naakt de straat op en schreeuwde driewerf eureka".  
 
De Wet van de communicerende vaten, de Wet van Boyle en van Newton, 
de Wet op de Ondoordringbaarheid en noem er nog maar een paar op, 
geen van allen zullen zij grote problemen opleveren voor de gemiddelde 
Nederlander. Ook economische wetmatigheden zijn redelijk bekend. Kreten 
als de Wet van de Afnemende Meeropbrengst, of Wet van de Grote 
Getallen, velen zullen begrijpend knikken als u ze ter sprake brengt.  
Anders is het gesteld met de kennis van wetmatigheden rondom menselijk 
gedrag. Goed, een aantal lieden weet zich uit hun schooltijd nog wel iets te 
herinneren over wetmatigheid in menselijke reacties in geval van schaarse 
of overvloed, maar het zullen er aanzienlijk minder zijn. Nog minder kennen 
de Wet van Parkinson, die aangeeft dat in een bureaucratie voor elke nieuw 
bedachte, al dan niet noodzakelijke functie, de vers aangestelde functionaris 
binnen de kortste keren twee assistenten zal aantrekken, die ook op hun 
beurt elk twee nieuwe assistenten zullen aantrekken, die ook op hun beurt 
etc.  
 
Uitgesproken droevig echter is het gesteld met de algemene kennis over de 
Wet van het Oplopende Ongemak.  
Neemt u zelf maar eens de proef op de som. Ter verklaring kan worden 
aangevoerd, dat de verschijnselen die deze wet beschrijft uitsluitend zijn 
waar te nemen bij in colonne marcherende groepen mensen. En wie doet 
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dat nu nog heden ten dagen. Bekend waren vroeger de groepsgewijze, 
publiekelijk wandelende dienstplichtigen van allerlei onderdelen van de 
Krijgsmacht. Geruchten willen, dat het opmarcheren door de 
soldatenvakbonden is afgeschoten. Ook schoolkinderen van het Openbaar 
en ook wel van het Bijzonder Onderwijs stonden erom bekend, zolang zij 
maar in de rij liepen, hetgeen het straatbeeld van nu toch echt niet meer 
beheerst. Wat wel nog sporadisch voorkomt zijn groepsgewijze muzikale 
wandelingen door zeer traditiegetrouwe fanfares en harmonieën. De Wet 
van het Oplopend Ongemak treedt in werking zodra de groep 'in de maat" 
moet lopen en doet zich veelal het sterkst gelden in de achterste rijen. 
 
Enkele voorbeelden: 
Wat gebeurt er als de eerste rij de pas versnelt?  
Met enige vertraging versnelt ook de tweede rij. Vervolgens en ook weer 
met enige vertraging versnelt de derde rij, dan de vierde etc. etc. Naarmate 

deze reactie de rijen passeert neemt 
de som van de vertraging min of 
meer ( daar is nog geen 
wetenschappelijke zekerheid over) 
kwadratische toe.  
Er is daarmee duidelijk sprake van 
een oplopende ongemak, dat zijn 
climax bereikt in de achterste rijen, 
waar bovendien ook nog de 
zwaarste instrumenten worden 

getorst. Hier moeten de muzikanten op straffe van een schorsing, vooral in 
de maat blijven lopen een met zevenmijlspassen de somtijds enorme gaten 
dichten.  
Het spreekt vanzelf, dat het muzikale peil in niets mag lijden onder deze 
manoeuvres. Alle crescendo's, ingetogen passages, de gehele balans, de 
uitgekiende ademtechnieken, de vaak subtiele bedoeling van de componist; 
alles moet tot in de puntjes verzorgd blijven.  
 
Wat gebeurt er als de eerste rij de pas inhoud?  
Met enige vertraging houdt ook de tweede rij in, ternauwernood in staat om 
lijfelijk contact te vermijden. Vervolgens en ook weer met enige vertraging 
de derde, waarbij links en rechts wel iemand geraakt wordt. Dan de vierde 
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etc. etc. Naarmate deze reactie de rijen passeert neemt de som van de 
vertraging, naar 
men aanneemt, ook 
hier kwadratisch toe. 
Het ook dan tot in 
de achterste rijen 
duidelijk oplopend 
ongemak is er wel 
eens in ontaard, dat het mondstuk van een ongelukkige bassist operatief uit 
zijn strottenhoofd verwijderd moest worden. Dit tot grote opluchting van de 
penningmeester. Dergelijke mondstukken kosten al gauw zo'n slordige 
€.200,-  
Wat gebeurt er als een werk, uitgevoerd door de gezamenlijke slagwerkers 
en blazers, zojuist is beëindigd.  
Terwijl de blazers even op adem komen, slaan de slagwerkers zich monteur 
door deze onderbreking heen. In menig korps is het niet ongebruikelijk dat 
dan het ritme verandert. Terwijl de loopsnelheid niet wijzigt, moeten alle 
muzikanten de lengte van hun stappen aanpassen Zakt het ritme, dan werkt 
de Wet van het Oplopend Ongemak in het nadeel van de kleineren onder 
ons, omdat zij dezelfde afstand met minder, dus grotere passen moeten 
afleggen. Stijgt het ritme, wat meestal het geval is, dan werkt de Wet van 
het Oplopend Ongemak in het nadeel van de langeren van stuk. Zij moeten 
dezelfde afstand met meer, dus kleinere stappen afleggen. Het oplopend 
ongemak wordt dramatisch als de afstand per stap kleiner is dan de 
schoenmaat van de langere, welhaast struikelende muzikanten, dan wel de 
reikwijdte overtreft van de bijkans uit de kom schietende benen van de 
kleinere muzikanten. 
 
 
 
3. Ze maken muziek met stoffer en blik 

Huisvrouwenorkest Gelre, een markant muziekgezelschap 
 
Het enige echte instrument dat ze hebben is de viool die aan de muur 
hangt. Het begon eigenlijk als grap. De moeders van de leden van 
drumband Gelre, die regelmatig het clubgebouw van de band 
schoonmaakten, organiseerden een optreden als bijdrage aan een feestje 
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van de drumband. Dat was in september 1976. Daarna is het eigenlijk 
vanzelf gegaan. Een eerste echte optreden was op een bruiloftsfeest. 
Daarna vormden ze een bestuur en kwamen de optredens binnen. 
Men maakt muziek met stoffer en blik, wasborden, mattenkloppers, 

plumeaus, soeplepels, weckketels, 
koffiepotten en één echte tamboerijn. Er is 
ook nog een kachelsax! De dirigente 
hebben ze uit hun midden gekozen. Ze is er 

niet voor opgeleid, maar ze moet er voor 
zorgen, dat ze gelijk blijven klinken met de 

achtergrondband. Stemgeluid en ritmisch geluid 
vormen de belangrijkste klanken van het orkest. 

Ze repeteren elke week en met per jaar zo rond de 30 
optredens zijn ze heel wat avonden onder de pannen. Het 

orkest trad bijvoorbeeld op tijdens het boekenbal in Amsterdam, bij de 
politiemuziekshow in Arnhem, maar ook in zorgcentra, bij zomerfeesten, 
voor ziekenhuizen en bij gehandicapten. En steeds worden ze weer 
gevraagd. 
Ook naast de repetities is de onderlinge verbondenheid groot. Ze komen op 
elkaars verjaardag en steunen elkaar in moeilijke tijden, waar dat maar kan. 
Dat de band hecht is blijkt hier wel uit, dit is echt bijzonder. Kerstavond 
vieren de vrouwen samen in hun repetitielokaal. Compleet met een sfeervol 
decor, met cadeaus, kerstverhaal en kerstliedjes.  
Het is ook een heel sociale club vrouwen. Hun optreden duurt 2 x 45 
minuten. Ze komen op basis van onkostenvergoeding. Ze hebben geen 
subsidie. Het kan wellicht ook allemaal wel zonder subsidie, want het orkest 
heeft geen hoge onkosten aan de aanschaf van instrumenten. De meeste 
instrumenten komen zo uit de keuken of uit een particulier overschot aan 
huishoudelijke apparatuur. Er zit ook heel veel met de hand gemaakt of 
aangepast instrumentarium tussen. 
Huisvrouwenorkest Gelre is elk jaar verzekerd van een volle concertagenda.  
Blaasmuziek vanuit een heel ander dimensie. 
 

(uit: Klank & Show) 
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Teamwork 
 

Er waren eens vier mensen, 
IEDEREEN, IEMAND, WIE DAN OOK en NIEMAND. 

 
Er moest iets belangrijks gedaan worden 

en IEDEREEN werd gevraagd het te doen. 
 

IEDEREEN ging er vanuit dat IEMAND het zou doen. 
 

WIE DAN OOK had het kunnen doen, 
maar NIEMAND deed het. 

 
IEMAND werd daar erg boos om, 

omdat het een taak van IEDEREEN was. 
 

IEDEREEN dacht dat IEMAND het zou doen, maar 
NIEMAND besefte dat IEDEREEN het niet zou doen. 

 
Uiteindelijk gaf IEDEREEN IEMAND de schuld 

toen NIEMAND deed wat WIE DAN OOK had kunnen doen. 
 
 

??????????????????????????????????????????????????? 
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Recept 
 
Gehaktbrood voor Pasen (4 personen) 
 
Ingrediënten:  
1 kg. Rundergehakt 
200 gr. Geraspte kaas 
100 gr. Gerookt ontbijtspek 
100 gr. Champignon 
5 hardgekookte eieren 
2 teentjes knoflook 
2 eieren 
1 paprika 
 2 tl. Tamari 
1 el zonnebloemolie 
1 tl. Gedroogde tijm 
1 tl. Gedroogde basilicum 
Paprikapoeder 
Peper 
Zout 

 
Benodigde materialen: een cakeblik. 
Om het gehaktmengsel nog steviger te maken, kunt u eventueel een 
maatschepje Tartex Biobin aan toevoegen. 
In plaats van rundergehakt kunt u ook kalkoengehakt nemen. En in plaats 
van 1 theelepel tamari (Japanse zoute sojasaus) kunt u ook een theelepel 
ketjap gebruiken.  
 
Snijd de knoflook, de champignons en het ontbijtspek in plakjes, de paprika 
in stukjes. 
Meng alle ingrediënten met uitzondering van de gekookte eieren en de 
lapjes ontbijtspek goed door elkaar en doe de helft in een ingevet cakeblik. 
Leg daarop de gepelde gekookte eieren en daarna de rest van het 
gemengde gehakt. Zorg ervoor dat de eieren niet aan de zijkant liggen. Dek 
het gehaktbrood af met plakjes ontbijtspek. 
 
Bakken in een oven in circa 45 minuten op 150 graden Celsius. In plakken 
gesneden warm serveren, de eieren worden dan vanzelf zichtbaar. 
 

Eet smakelijk.
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WIST U DAT ……. 
 
 Frans K. soms reclame maakt voor de Hashkoning Haskoning? 

 Leden, zonder benzine én pincode, vanuit Tilburg het thuisfront alarmeerden? 

 De hond van Gera in een gekregen kerstpakket een speciale maaltijd zag?  

 Deze traktatie voor Stekker resulteerde in een hele grote hoop met glitter? 

 Zelfs een tien als examenbeoordeling halen steeds minder uniek wordt? 

 De beste individuele prestatie op ieders niveau het er naar streven blijft? 

 De ‘oude’ garde van de majorettes opeens weer op concours gaat? 

 De slagwerkgroep wél naar de NK ging (en wéér kampioen werd)? 

 Een nieuw bloesje opeens wel heel sterk leek op te vallen? 

 In ‘den Doel’ de ratten tijdens de pauze wél door spelen? 

 Marc van Kessel dreigde om 200x op een bepaald nummer te stemmen? 

 Zijn keuzenummer uiteindelijk niet op de keuzelijst bleek te staan? 

 De majorette A-groep jasjes (her)gebruikt van het vorige harmonie-uniform? 

 Het samenspel tijdens een serenade in de kerk ver te zoeken was? 

 De grote en de kleine trom(men) in een echoput leken te staan? 

 Enkele (blaas)talenten zich bij nader inzien toch maar niet opgegeven 
hebben als zangeressen op het wensconcert; om het publiek te sparen? 

 Het verschrikkelijk vroeg, stil, donker, eenzaam en koud was op 
Oudejaarsdag ’s morgens om vijf uur alleen aan het jeugdhuis? 

 Er op dat vroege tijdstip flink veel herrie en vooral veel licht werd gemaakt? 

 Toen de dirigent de `carnavalshit` `Hey Baby` aankondigde om te spelen, 
iemand van het Opleidingsorkest zich aangesproken voelde en “Ja?!” zei? 

 De dirigent denkt dat hij een paard is als hij dirigeert? 

 De harmonieslagwerkers naar de Jockey moeten luisteren? 

 Sjef, de nieuwbakken Commandeur, een jonkvrouw zoekt “van de leg af en 
nog goed in de veren.” 

 Opgehaald oudijzer niet bedoeld is om bij de gulle gever in te ruilen? 

 De schenkende fietsenverkoper niet bepaald blij (en terecht!) was met deze 
onbedoelde vorm van recycling? 

 Wij natuurlijk ook even blij zijn met een containertje gehalveerde fietsen?  

 Harrie Klaus een gat in de lucht probeerde te springen na afloop van het NK? 

 Hij nu zeker weet dat hij niet over zijn eigen lengte(tje) kan springen? 

 De slagwerkers uit Middelbeers hem eventjes echt helemaal klein kregen? 
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  DE (bijna) LAATSTE PAGINA 

 
 

Het bestuur: 
 

Voorzitter Jan Lambregts Akkerroosstraat 11 
 Tel. 341513 5761 EX  Bakel 

Waarnemend   
Voorzitter:   
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: musissacrumbakel@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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