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Voorwoord 
 

Allereerst wil ik zeggen dat ik het een hele eer vindt om het voorwoord 
te mogen schrijven in de Triangel, dus doe ik dat met veel plezier. 

 
Als deze Triangel verschijnt zit er weer een jaar op met vele 
activiteiten, waarbij voor mij, en ik denk voor velen, het Wensconcert 
het hoogtepunt was. 
 
Het heeft veel inspanning gekost van de muzikanten – voor wie de te 
blazen muziek soms niet zo heel interessant was – maar zeker voor de 
werkgroep, die dit wensconcert bedacht en georganiseerd heeft. 
Mijn grote waardering voor hen, maar vooral voor de inzet van Marc 
onze dirigent die verschillende nummers speciaal gearrangeerd heeft 
op een voortreffelijke manier, maar ook de muzikanten wist te 
motiveren om zich voor de volle honderd procent in te zetten.  
Dit evenement heeft bij de Bakelse mensen een hoge waardering 
geoogst en daardoor ook Musis Sacrum. 

 
Voor mij kon die dag helemaal niet meer stuk omdat ik ’s morgens uit 
handen van burgemeester van Maasakkers een koninklijke 
onderscheiding mocht ontvangen. 
Dit was een zo geweldige gebeurtenis – de verrassing was compleet – 
dat je de hele dag in een roes leeft, veel mensen op bezoek, veel 
bloemen, attenties en felicitaties. 
 
En als je dan ’s avonds in de tent op het podium aankomt en je stoel 
en lessenaar zijn dan helemaal oranje versierd en dan daarbij begint 
het concert met een felicitatie door de voorzitter en een lang-zal-ie-
leven door het hele korps, dan gaat er toch nogal wat door je heen. 
Ook de persoonlijke felicitaties van jullie allemaal en de waarderende 
woorden; in een woord geweldig. 
Het spoort je nog meer aan om binnen de Bakelse gemeenschap actief 
te blijven. 
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Nog even terugkomende op onze harmonie moet ik toch even kwijt, dat 
in de ruim 40 jaar dat ik meespeel we ups en downs gekend hebben, 
maar de sfeer op de repetities nog zelden zo goed is geweest als 
tegenwoordig. Volgens mij is dat een grote verdienste van Marc van 
Kessel, die op een voortreffelijke manier met de muzikanten om weet 
te gaan. 
En als de sfeer binnen een vereniging goed is dan is er veel mogelijk. 
Dat is natuurlijk ook een grote verdienste van het bestuur. 

 
Laten we deze opgaande lijn samen proberen vast te houden, zodat 
iedereen met plezier komt musiceren. 

 
Met muzikale groeten, Bernard Nooijen 
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Muzikale poëzie

De muziek in mijn oren. 
 
Muziek laat mensen leven. 
Muziek is ons gegeven. 
De muziek in mijn oren 
laat mij mooie klanken horen. 
Maar soms ook een hard gejank. 
De muziek die ik afdank. 
Muziek het maakt je blij. 
Muziek staat aan je zij. 
Muziek, op goede dagen, 
muziek voor levensvragen. 
Muziek om lekker bij te huilen, 
muziek om je achter te verschuilen. 
 
Muziek maakt bij MIJ meer goed 

dan het eigenlijk wezen moet. 

Mijn muziek 
 
Soms kan muziek alles vertellen, wat ik allemaal heb meegemaakt. 
Een bepaald nummer met een gebeurtenis die me op dat moment heeft geraakt. 
Hoor ik dat nummer op een ander ogenblik, zal die herinnering weer komen. 
Het zal me laten neerdalen op aarde of me er juist weer over laten dromen. 
Eventjes niets meer aan mijn hoofd, gewoon even helemaal ontspannen. 
Al die nare gedachtes even weg, die uit mijn ziel verbannen. 
De leuke gedachtes de vrije loop, even de tijden terug beleven. 
Om zo alles te verwerken, en het zo een plekje te geven. 
Veel gekoesterde herinneringen, die ik zorgvuldig bewaar in mijn hart. 
Ze schieten me spontaan weer te binnen, als ik een bepaald nummer start. 
Soms als ik dan weer wat bekends hoor, komt een herinnering eraan weer boven. 
Mijn emoties proberen de baas te blijven, want ik moet er dan echt aan geloven. 
Op zo’n moment het liefst geen mensen, en helemaal geen drukte om me heen. 

Ik speel dan een memoriespel met mijn muziek, samengesmolten als waren ze één.... 
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Aa*Bb*Cc*Dd* Aa*Bb*Cc*Dd* Aa*Bb*Cc*Dd* Aa*Bb*Cc*Dd* Aa*Bb*Cc*Dd* 

 
 

Examen van majoretten. 
 
Op zaterdag 5 april moest de B groep op voor fase 1. 
Geertje en ik gingen ook op voor fase 1. Ellen ging op voor fase 3. 
Je kunt 3 fases halen, het is te vergelijken met diploma a, b en c. 
 
We moesten al om half 8 bij de sporthal verzamelen, want we moesten om half 9 
in Tilburg zijn. Toen we daaraan kwamen moesten we al snel theorie doen. Het 
was best moeilijk vonden sommigen. 
Daarna konden we wachten voor dans. We moesten een zwart balletpakje aan en 
een zwart broekje. Lisette deed alles eerst voor wat we moesten doen. Dat was 
wel gemakkelijk want als je het niet wist dan kon je eerst afkijken bij Lisette. 
Toen dat voorbij was hadden we pauze om iets te eten, en meteen daarna 
moesten we met onze baton twirlen en dansvormen laten zien. Daarna moesten 
we wachten op de uitslag maar Ellen en nog een ander meisje moesten ook nog 
dansvormen en twirls laten zien, omdat die voor een andere fase op gingen. 
Het duurde heel lang want we zouden om 15.00 uur de uitslag krijgen en dat was 
pas na 16.00 uur. We hadden ook nog veel gelachen om een man die achter de 
bar stond. Hij kon helemaal niet goed rekenen want we moesten soms meer 
betalen dan nodig was of we kregen te weinig terug, en als je een zakje chips 
ging halen zei hij grof of fijn, toen zei iemand doe maar fijn en toen sloeg hij een 
keer op dat zakje chips. En dat was dan fijn bedoeld, hahahaha. 
Het duurde echt heel lang en we wilden wel de uitslag. 
Uiteindelijk werden we geroepen. Het ging op alfabetische volgorde. 
Ilona, Shelly en Lindsey waren niet geslaagd de rest wel (Steffie, Joyce, Geertje, 
Jantine, Leona, Saskia, ik zelf en Ellen die had fase 3 gehaald). 
Het was een leuke dag. Iedereen proficiat en de 3 andere; de volgende keer 
halen jullie het ook! 
 

                            Groetjes, Mandy van Lieshout 
 

 
Aa*Bb*Cc*Dd* Aa*Bb*Cc*Dd* Aa*Bb*Cc*Dd* Aa*Bb*Cc*Dd* Aa*Bb*Cc*Dd* 
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Ad van Grootel gestopt als bestuurslid. 
 
Toen ik zes jaar geleden gevraagd werd door Jan Lambregts om zitting 
te nemen in het jubileumcomité heb ik daar best over na moeten denken 
om dit wel of niet te doen. Mijn drukke werkzaamheden en hobby 
wielersport nemen veel tijd in beslag. Maar ook een hobby van mij is het 
organiseren van evenementen. 
Na veel aarzelingen heb ik toen ja gezegd tegen Jan, niet wetende dat 
het ook over een bestuursfunctie ging. 
Na vijf jaar ben ik toch tot de conclusie gekomen dat ik te weinig tijd heb 
voor de dagelijkse activiteiten binnen Musis Sacrum. 
 
Ik heb als bestuurslid, waarnemend voorzitter, een heel fijne tijd gehad. 
Musis Sacrum heb ik leren kennen als een zeer goed georganiseerde 
vereniging; dit is mede te danken aan het vele werk wat geleverd wordt 
door de bestuursleden en de overige leden. 
Wat ik nu ga doen binnen de vereniging is het mede organiseren van 
grootschalige activiteiten. 
 
Ik wil hierbij iedereen bedanken voor de steun die ik heb gehad bij alles 
wat ik voor de vereniging heb kunnen doen.  
Vooral de overige bestuursleden wil ik bedanken voor werkzaamheden 
die ze regelmatig van mij overnamen. 
 
Verder wil ik iedereen blijvend succes wensen bij hun muzikale hobby. 
 

Groetjes, Ad van Grootel 
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Het dagje uit van de majoretten A-groep. 
 
De majoretten A-groep was zowel Brabants als Nederlands kampioen geworden 
dus moest er gefeest worden, maar wat was de vraag.  
In een receptie had de groep niet zo’n zin, maar wat dan wel. Ze wachtte het 
maar af en liet zich verrassen.  
Er werd flink nagedacht, en na veel nadenken was het idee geboren, we gingen 
naar een thermea-centrum. 
Voor de meiden was het hele programma een grote verrassing. Ze bleven maar 
raden; wat zullen we gaan doen en waar gingen we heen. Sommigen wisten het 
zeker: “we gaan survivallen”. nee hoor”, we gaan naar Six Flags”. Iedereen was 
aan het gissen. De uitnodiging was ook lekker verwarrend want we moesten van 
alles mee nemen (Nog net geen slaapzak). 
‘s Morgens om 10.30 uur moesten we bij de sporthal zijn en vandaar uit 
vertrokken we met auto’s naar Sanadome in Nijmegen. 
We kwamen daar aan bij een mooi chic hotel, Het was daar meteen met de rust 
gedaan, daar kwamen wel 20 van die kakelende hennen aan uit Bakel. 
Daarna gingen we omkleden. Mandy werd speciaal aangekleed want zij was die 
dag jarig; het was voor haar een speciale dag want ze werd eindelijk 16. Ze kreeg 
flippers aan haar voeten, een grote duikbril op en vleugeltjes om haar armen want 
we waren bang dat ze zou verdrinken. 
Wat was het er fijn, er waren verschillende soorten baden, namelijk o.a. een 
zoutwaterbad waar iedereen in bleef drijven, zelfs Franca en Helmy, diverse 
whirlpools met allerlei soorten geuren: lavendel en dennen. Verder was er een 
sauna waar je gelukkig je badpak aan kon houden.  
Het is voor iedereen een aanrader, je kunt er lekker relaxen.  
Er was ook voor iedereen aquagym, en jawel Lisette ging met die meiden ook 
meedoen. Eerst werd er voor Mandy gezongen, en de les kon beginnen.  
Er werd door iedereen hard meegedaan, ze hebben er zelfs een show opgevoerd. 
De show waar ze mee kampioen zijn geworden. Dit was de primeur; de show van 
jaren 70 te water, dit was nog nooit vertoond. Als klap op de vuurpijl kwam er nog 
een polonaise achteraan. Normaal gesproken is het daar een tempel van rust 
maar met ons was dat helemaal anders; er werd wel eens gevraagd om rust, 
maar je weet dat lukt ons toch niet. 
 



 

 

 

11 

Na veel zwemmen en ‘poeliën’ in het water waren we knap genoeg om weer naar 
Bakel te gaan. 
We moesten ons nog flink optutten want de dag was nog niet afgelopen.  
Om een uur of zes kwamen we knap en lekker relaxed aan in De Rips, hier 
gingen we op een terrasje nog gezellig wat drinken, tot de volgende opdracht: 
omdat de groep de hele dag nog niks gedaan hadden konden ze wel te voet naar 
Bakel, vond Lisette. Ze liepen warempel allemaal zonder te morren aan.  
De chauffeurs vonden dat toch wel zielig en pikten hen na een kilometer of wat 
toch maar weer op. 
In Bakel wachtte de volgende verrassing. Na nog gezellig op het terras gezeten te 
hebben bij de Kroon mochten we daar nog gourmetten. Het was kei lekker en 
verfrissend hé Carla, wat was het lekker.  
Al met al was een kei gezellige en geslaagde dag. 
Ik hoop dat we nog vaker kampioen worden, want voor zo’n fijne dag is iedereen 
wel weer in. Dus dames SUCCES. 
 

Groetjes, MOI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hiep, Hiep, Hoera !!!
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Van de bestuurstafel. 
 
Contributieverhoging: 
 
Tijdens de jaarvergadering d.d. 19 maart 2003 werd besloten dat de contributies 
per 1 januari 2004 als volgt zullen worden verhoogd: 

Rustende leden  van € 45,00 naar € 50,00 
       Jeugdleden   van € 41,00 naar € 45,00 
       Volwassen leden  van € 64,00 naar € 70,00 
 
Op nadrukkelijk verzoek van de penningmeester wordt iedereen verzocht een 
betalingsmachtiging af te geven.  
Indien geen machtiging wordt afgegeven zal € 1,00 extra voor kosten in rekening 
worden gebracht. 
Het is de bedoeling dat iedere 3 jaar een contributieverhoging gaat plaatsvinden. 
De verhoging zal dan gebaseerd worden op de inflatie van de laatste 3 jaar. 
 
Reparatie- / onderhoudskosten: 
 
Uit het jaarverslag van de penningmeester bleek dat voor 2002 de reparatie-/ 
onderhoudskosten waren begroot op € 1360,00, terwijl in werkelijkheid een 
bedrag van € 3376,00 voor deze post werd uitgegeven. 
Gezien deze onrustbarende stijging heeft het bestuur besloten dat: 
 
#  Er zal geïnventariseerd worden wie zijn / haar instrument naast Musis 

Sacrum gebruikt. 
# Er zal geïnventariseerd worden hoe veelvuldig dit is. 
#  Het dient duidelijk te zijn dat gebruik elders alleen met toestemming van 

het bestuur mag. 
#  Het staat als een paal boven water, dat wanneer Musis Sacrum 

activiteiten heeft er niet elders met ons instrumentarium gemusiceerd 
mag worden. 

# Verder zal onderzocht worden indien veelvuldig gebruik elders plaatsvindt 
of een onderhoudsbijdrage dan reëel wordt geacht. 

# Schades dienen altijd gemeld te worden aan een van de bestuursleden. 
Niet eigenmachtig reparaties laten uitvoeren etc. 
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Bestuursmutaties: 
 
Aftredend en herkiesbaar waren Janny Jansen en Jan Lambregts. Zij werden 
beide herkozen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor wat betreft Jan 
Lambregts, de termijn van toepassing is die nodig is om een nieuwe voorzitter te 
kunnen benoemen. Het streven hiervoor is er op gericht om net voor de vakantie 
het een en ander in te kunnen vullen. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar was Ad van Grootel. Helaas kan Ad nog 
onvoldoende tijd vrijmaken voor Musis Sacrum. Zijn taak als wedstrijdcoördinator 
in de wielersport en vader van twee wielrenners vergt te veel vrije tijd. Helaas, 
maar de realiteit is niet anders. De voorzitter bedankte Ad voor zijn inzet 
gedurende de laatste 5 jaar en overhandigde hem een attentie.  
Het bestuur is er nog niet in geslaagd om voor Ad een opvolger te vinden. Ad zal 
zeker betrokken blijven bij Musis Sacrum met name bij de organisatie van 
grootschalige activiteiten.  
 
Instructeurwisseling bij de slagwerkgroep: 
 
Nadat Harrie Klaus had aangegeven dit jaar, na ruim 18 jaar instructeur in Bakel 
te zijn geweest, te willen stoppen als instructeur van de slagwerkgroep van Musis 
Sacrum is een werkgroep, bestaande uit 3 leden van de slagwerkgroep en 2 
bestuursleden aan de slag gegaan om voor Harrie een opvolger te vinden.  
Deze is gevonden. Na de vakantie zal John Klaus de nieuwe instructeur van de 
slagwerkgroep en de opleiding slagwerkgroep worden.  
Tijdens het pleinconcert op 13 juli 2003 zal vader Harrie zijn dirigeerstokje 
overgeven aan zoon John. In het najaar zal een officieel afscheid van Harrie 
volgen. Een speciale werkgroep is dit aan het uitwerken.  
Wij wensen John van harte proficiat met zijn benoeming tot instructeur. 
 
Medewerking aan Tractor Pulling 2003. 
 
Op 23 en 24 augustus 2003 zal dit jaar Tractor Pulling georganiseerd worden. 
Naar aanleiding van onze medewerking in 2002 zijn wij door het bestuur van 
stichting Tractor Pulling benaderd om opnieuw onze medewerking te verlenen. De 
wedstrijden zijn nu gedurende 2 dagen.  
Onze taak bestaat uit het uitserveren van drank. 
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Voor alle duidelijkheid: 
Wij doen geen bestellingen;  
Wij verrichten geen financiële handelingen;  
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het regelen van de vergunning;  
Er wordt niet geoberd;  
Er wordt met plastic glazen gewerkt;  
Wij verkopen geen consumptiebonnen etc. 
Kort door de bocht gezegd: wij leveren alleen handjes om zoveel mogelijk 
drank aan de man / vrouw te kunnen brengen. 
 
Bij alle onderdelen wordt geïnventariseerd wie kan en wil helpen. Ook de ouders 
van onze leerlingen en andere vrijwilligers van Musis Sacrum zullen benaderd 
worden om hun medewerking te verlenen. Voor nadere informatie en opgave kunt 
U terecht bij onze coördinatoren Jan van Ganzewinkel tel. 343359 en Jan 
Lambregts tel. 341513. 
Wij vragen om Uw aller medewerking aan deze activiteit. Het zou best kunnen zijn 
dat wij de komende jaren meer voor elkaar kunnen betekenen. 
 

Het bestuur. 
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Oud-ijzer actie 2003 
 
Ik heb op de Internetsite: musissacrumbakel.nl reeds eerder de volgende stelling 
aangehaald; ‘Hoe groter de vereniging, hoe moeilijker het wordt om mensen bij 
elkaar te krijgen om letterlijk de schouders onder een stapel oud ijzer te zetten’.  
Een gedurfde maar klaarblijkelijk niet van waarheid verstolen stelling. 
 
Met een aantal trouwe oud-ijzer verstouwers hebben we over dit thema na de 
repetitie van de harmonie eens een filosoferend gesprek op gang gebracht. 
Nu moet men niet gelijk denken van; nou, nou, die hebben het hoog zitten, maar 
sinds ons aller Guido deel uitmaakt van het bestuur van Musis Sacrum, hebben 
we reeds eerder dergelijke filosoferende gesprekken gevoerd en deze 
gesprekken hebben ook al heel wat opgeleverd. 
 
Welnu, een aantal argumenten zijn ter discussie gesteld: 

- Niet kinderen, (volgens TV reclame), maar de ouders hebben geen 
tijd meer voor leuke dingen.. 

- Hoe groter de vereniging, hoe minder behulpzame handen. 
- Uiteindelijk willen we allemaal wel, maar hebben we gewoon even 

geen tijd. 
- Diegene die dan toch maar komen, vinden het achteraf toch ook weer 

leuk 
- Volgend jaar doen we allemaal mee,  zeggen we nu, of misschien, je 

weet maar nooit, of toch …. 
- Dat er gelukkig héél véél sympathisanten zijn die een handje bij 

willen steken. 
 
Musis Sacrum heeft met zijn grote groei van de laatste jaren, vooral sinds de 
omvorming naar een harmonie, een vreemd verloop in het ledenbestand gehad. 
Sinds 1985 ben ik betrokken bij de organisatie van de oud-ijzer actie, toen 
bestond de toenmalige fanfare bijna geheel uit mannen in de kracht van hun 
jaren, en had men niet zoveel onder handen als heden ten dage. 
Een simpele vraag na de repetitie leverde genoeg medewerkers op om een 
geslaagde actie op te zetten. 
De trend van de laatste jaren is echter dat de harmonie voor een groot gedeelte 
bestaat uit vrouwen, kinderen en bejaarden (de mannen van toen), en de mannen 
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in de kracht van hun jaren (ahum), die hebben het voor een groot gedeelte even 
te druk om een halve zaterdag te helpen. 

 Dus; de eerder genoemde kinderen en 
bejaarden, aangevuld met een klein legertje 
sympathisanten moeten de oud-ijzer actie 
draaiende houden. Terwijl de vrouwen voor de 
versnaperingen zorgen of het thuisfront 
verdedigen zodat (een enkele) manlief mee op 
pad kan. 
Echter, diegenen die wél tijd hadden en gezellig 
een hele dag met oud-ijzer hebben gesleept, 

hebben zonder meer een megaprestatie geleverd. Namens Musis Sacrum wil ik 
die ook allemaal leden en sympathisanten héél hartelijk bedanken voor hun 
fantastische vrijwillige inzet 
 
Zoals altijd bevestigen de uitzonderingen de regel, zoals bijvoorbeeld de familie 
Bouwmans, die maar liefst met moeder, 3 kinderen, een oom  en een opa mee 
geholpen hebben én waarvan nog eens 2 familieleden materiaal ter beschikking 
stelden en alsof dit nog niet genoeg is hebben inmiddels de volgende leden uit 
deze immense familie al te 
kennen gegeven om volgend jaar 
ook van de partij te zijn. 
Al vind ik wel dat één lid behoorlijk 
ver ging in zijn oudijzer verzamel-
drift, hij vond het klaarblijkelijk 
nodig om bij weer een ander 
familielid de nog in gebruik zijnde dakgoten van zowel het woonhuis als de schuur 
er af te proberen te rijden om zo de opbrengst aan zink nog hoger te maken. 
Toen het gedupeerde familielid dit klaarblijkelijk niet op prijs stelde, werd probaat 
besloten om het tuinmuurtje dan maar om te rijden.  
We hebben er later nog smakelijk (bij de snert en broodjes worst) om gelachen. 
 
Even een paar feiten. 
Met slechts 45 personen waarvan er 9 géén lid zijn van Musis Sacrum, hebben 
we toch nog 24 ton ijzer bij elkaar gesleept. Aangevuld met een paar stapeltjes 
lood, koper, zink en aluminium. 
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Dit is dan wel minder dan we de laatste jaren gewend zijn, dit werd dan ook voor 
een groot deel veroorzaakt door de zéér hoge prijs voor het ijzer en daarmee dus 
de concurrentie van de (beroepsmatige) ijzersjouwers. 
Echter diezelfde hoge prijs compenseerde in z’n geheel het mindere gewicht, 
zodat we in ieder geval weer kunnen spreken van een zéér geslaagde oud-ijzer 
actie. 
Moe, maar zéér voldaan zijn laat in de middag de laatste sjouwers huiswaarts 
gekeerd, met in het achterhoofd de gedachte “volgend jaar zeg ik ook néé,   
alhoewel,  misschien als er wat meer meedoen, we zien dan wel weer”.  
Al met al gedachten die te denken geven, niet alleen over de enorme inzet van de 
denker, als wel de misschien wel te lage inzet van enkele collega’s 
Ik hoop dat ik volgend jaar weer kan rekenen op een iets grotere groep, net zo 
gemotiveerde sjouwers als dit jaar. 

Groetjes en tot volgend jaar; de werkgroep Oud-ijzer:  
Nico van de Laar en Ben Nooijen 

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

 
De donateursactie. 

 
Jawel hoor.  
Zoals elk jaar weer gewoonlijk was het weer tijd voor de jaarlijkse donateuractie. 
Op de jaarvergadering kregen we de collectebussen mee.  
We hadden al allerlei manieren proberen te vinden om er onderuit te komen. 
Verkopen of slijmen: het haalde allemaal niets uit, ze waren onverbiddelijk, het 
moest gedaan worden. Kennelijk kun je beter verhuizen dan krijg je permissie. 
(ontheffing van de collecteerplicht). 
Maar ja, die bus dan maar mee genomen en iemand op pad laten gaan. Na veel 
geslijm en gezeur ging er iemand bij ons op pad.  
Binnen een klein half uurtje was het karwei weer geklaard en viel het achteraf 
toch wel weer mee. 
Het is even een minder plezierig karweitje maar je moet wat voor de club over 
hebben, en iedereen dient daarin zijn of haar steen of steentje bijdragen. 
Het brengt ook een mooie cent in het laatje. De opbrengst weet ik niet. 
 

Groetjes, MOI 
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Lenteconcert in “De Eendracht”. 
 
“Eendracht maakt macht” is een oud Nederlands gezegde. 
Deze, ongetwijfeld socialistische, uitspraak stoelde 30 maart op waarheid, want 
op die zonnige zondag werd er in het Gemertse gemeenschapshuis “De 
Eendracht”, eendrachtig muzikale macht uitgeoefend op het grote belang-
stellende publiek dat twee gewillige oren leende aan vele leerlingen van de 
Gemert-Bakelse Muziekschool die hun muzikale bagage uitvoerig uitpakten. 
 
Ook wij, leerlingen van het opleidingsorkest van harmonie Musis Sacrum Bakel, 
pakten onze koffertjes uit, en waar de een doorgaans een minibikini, en de ander 
een maxiborstrok in heeft zitten, daar was het nu een ware uitstorting van toeters 
en bellen.   
 
Wij begaven ons netjes naar de schouwburgzaal en vermaakten ons met het 

voorgevoerde.  Zélf mochten we ook 
nog een nummertje maken, maar 
waaróm stromen tonen op de repetitie 
vlot de beker uit en blijven diezelfde 
tonen voor een luisterende 
mensenmassa met meerderen in 
diezelfde beker vastzitten???  Zou het 
tussen de oren zitten?  Of zou er 
inderdaad een levensgevaarlijk 
hóógspanningsveld liggen tussen 
muzikant en luisteraar? 
 
In ieder geval mochten we nadien ons 
eigen lenteconcertje houden in de 
aankomsthal.   
En na een veelvuldig gescandeerd 

“Zugabe, zugabe” (uit monden van Bakelse familiaire enthousiastelingen)  sloot 
Marc eendrachtig, eensgezind, maar vóór alles, harmonieus, af.  De zonnige zon 
buiten werd graag genegeerd om binnen weer eens geestdriftig uit te blazen. 
Het was leuk!  

betje. 
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Studenten van Toen en / of Nu. 
 
De pen gekregen van dochter Nicole.  
 

Schoolherinneringen. 
 
Mijn oudste schoolherinneringen stammen uit de tijd dat ik naar de kleuterschool 
ging. Die school, bestaande uit 2 of 3 lokalen, stond op de plek waar nu de 
dorpspomp staat bij de kerk. Het gebouw hoorde bij het klooster waar toen nog 
nonnen woonden.  
Wat ik me van toen nog goed herinner is dat ik altijd bij Frieda achter op de fiets 
mee naar school mocht en dat we vaak iets met klei deden in de klas.  
Na 2 jaar kleuterschool volgde de lagere school aan de Schoolstraat waar toen 
alleen jongens zaten. De meisjes gingen naar de school aan de Dorpsstraat waar 
nu de Fuse en Olleke Bolleke onderdak vinden. 
 Op de lagere school de eerste 2 jaar bij juffrouw de Jong, vervolgens 2 jaar bij 
meester Sleegers en in de 5e  klas bij meester Nijssen. Van hem heb ik de eerste 
noten op een blaasinstrument leren spelen. 
  

Aanleg voor muziek? 
 
Op het schoolrapport stond ook een cijfer voor muziek. Dit was volgens mij alleen 
voor zingen en daarvoor schoorde ik altijd onder de maat.  
Ik was best wel jaloers op die jongens die wel konden en durfden te zingen.  
Maar de blokfluit, die bracht uitkomst.  
Met een groepje van 6 kinderen, 3 jongens en 3 meisjes waar ook mijn neef Jan 
bij was kregen we eens per week na school een uur blokfluitles van meester 
Nijssen. Dat ging zo fantastisch dat we besloten daar mee door te gaan, ook nog 
na het verlaten van de lagere school.  
Na de lagere school ging ik naar Deurne, naar wat toen nog heette de HBS, het 
huidige Peellandcollege. 
 Al heel snel bleek dat ik niet van plan was om na schooltijd ook nog eens thuis 
uren door te brengen achter boeken en schriften. Daarom werd besloten om een 
stapje terug te doen en ging ik naar de ULO in Deurne. Het na school toch weer 
uren aan een bureautje te moeten zitten bleek voor mij toch niet vol te houden. Ik 
was meer iemand voor buiten, in en om de boerderij. Na 2 jaar werd dan ook 
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besloten om over te stappen naar een agrarische school. Eerst drie jaar naar 
Deurne naar de LAS. Hier kregen we lessen theoretisch maar ook in de praktijk 
en daar voelde ik mij beter bij thuis. Toen ik daar het einddiploma haalde was ik 
17 jaar.  
 

De saxofoon. 
 
Inmiddels was het blokfluitgroepje opgehouden te bestaan en waren Jan en ik, 
samen met 2 zussen van Jan, Toos en Ine, zich gaan melden bij de fanfare. We 
wilden saxofoon gaan spelen. De sopraansaxofonist bij de fanfare was toevallig 
net gestopt en de enige sopraansax die Musis Sacrum had, had Theo Leenders 
meegenomen om te proberen of dit niet iets voor hem was. De 4 aspirant-
saxofonisten kregen toen natuurlijk meteen de beschikking over het in een zwart 
houten kistje gehulde instrument.  
We kregen les van Jan Joosten, bij hem thuis aan de Gemertseweg. Die speelde 
toen baritonsax en es-bas bij de fanfare. De eerste weken was het om de beurt 
op het instrumentje oefenen op de Hilakker en op de Kuundert. We vorderden 
allemaal heel snel. In september gestart en in het jaar erna speelden we mee in 
het korps bij het 95-jarig bestaan van Musis Sacrum. Op dat moment was Martien 
van de Laar dirigent van onze fanfare. Onze dirigent was tevens leraar aan de 
muziekschool Aaltje Noorderwier in Deurne. Ook toen startte bij Musis Sacrum 
opleidingen die volgens het systeem van de muziekschool les kregen.  
Wij waren een van de eerste muzikanten die volgens het systeem van de 
muziekschool les kregen van Martien van de Laar. Ook werden examens 
afgelegd en diploma’s behaald. Ik heb nog ergens een C-diploma liggen. Een 
hobby, belangrijk voor iedereen naast studie en werk. 
 

Al doende leert men. 
 
Maar ik was nog niet klaar met studeren. Ik was toen 17 en een logisch vervolg 
op de LAS was de MAS (middelbare agrarische school) in Helmond. Een 
opleiding met diverse mogelijkheden waar ik de richting volgde die vooral bestond 
uit theoretische kennis op het gebied van biologie, natuurkunde, scheikunde en 
economie en praktische kennis op het gebied van veehouderij en mechanisatie. 
Deze opleiding duurde 3 jaar en toen ik 20 was ging de boekentas op zolder.  
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Tijdens de laatste jaren van die opleiding ging ik meer in het bedrijf van mijn 
ouders meewerken en werd dat bedrijf uitgebreid om voldoende omvang en 
opbrengstcapaciteit te hebben voor als ik volledig thuis op het bedrijf zou komen 
meewerken. Toen ik 24 was heb ik het bedrijf van mijn ouders overgenomen.  
 
Het leren houdt natuurlijk nooit op.  
In de praktijk leer je natuurlijk het meest. Om bij te blijven in de snelveranderende 
maatschappij en vooral ook in de agrarische sector, is het noodzaak om deel te 
blijven nemen aan studieclubs en regelmatig cursussen te blijven volgen. 
 
Hiermee heb ik geprobeerd in het kort iets te vertellen over mijn “studentenleven”. 
 

Ik geef nu de pen door aan Kees Hofsteede. 
 

Ben Nooijen. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Leerling Pieter volledig in actie tijdens het Limonadeconcert 2002
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Musis Sacrum Wensconcert 2003. 
DE VERRASSING COMPLEET. 

 
Begin Oranjefeesten, Bakel 29 april 2003 20.30 uur.  
In de feesttent, afgeladen vol met mensen die clever genoeg waren om al in de 
voorverkoop kaartjes te kopen, leefde voor het begin van het compleet 
uitverkochte Musis Sacrum Wensconcert 2003 maar één vraag.  
Zal deze avond ook werkelijk de muzikale avond worden zoals die door de 
organisatie in de publicaties vooraf werd beloofd? Een muzikale avond van, voor 
en door Bakels talent, onder het motto ‘Beleef de muzikale wensen van Bakelse 
mensen’, van Rock via Musical en Klassiek tot Pop? 
 
De reacties na afloop waren duidelijk; van heel mooi en gaaf tot schitterend en 
grandioos! De duidelijke aanwezigheid van grote talenten in Bakel werd op deze 
avond opnieuw bevestigd. 
Alle nummers van de solisten en groepen, met uitzondering van enkele nummers 
van de slagwerkgroep onder leiding van instructeur Harrie Klaus, werden samen 
uitgevoerd met de harmonie. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het programma werd geopend door de harmonie en de slagwerkgroep van Musis 
Sacrum met het nummer ‘Backdraft’. 
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 Daarna 
zongen 
kinderkoor 
St. Willibrord 
en Tonnie 
Giesbers 
‘Do-re-mi’ uit 
‘The Sound 
of Music’.  

 
Maria Peeters en 
Hélène van de 
Laar zongen ‘I 
know him so well’ 
uit de musical 
‘Chess’,  

gevolgd door het 
eerste slagwerk-
nummer ‘San 
Diego Memories’, 
dat ook deel uit 
maakte van het 
programma 
waarmee de 
slagwerkgroep dit 
jaar voor de 
vierde keer in 
haar bijna 
vijftigjarig bestaan Nederlands kampioen werd.  
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Zangkoor Kunst en Vermaak zong het ‘Gefangenenchor’ uit de opera Nabucco 
van Verdi,  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
gevolgd door Marica van de Vossenberg 
met ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld.  
 
 

Gera Verberkt, 
Carla van 
Lieshout en 
Hélène van de 
Laar waren K3 in 
de ‘K3 Hit Mix’.  
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Na ‘The West Side Story’ 
vertolkt door Greet van der 
Wielen 
 
 
 
 
 
 
 
 
danste tapdansgroep Power 
Tap op de muziek van ‘Lord of 
the Dance’ van Michael 
Flatley.  

 
 
 
 
 
 
 
To the 
Dance 
Party’ was 
het tweede 
nummer 
van de 
slagwerk-
groep.  
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Als laatste act voor de pauze trad 
het St. Willibrordusgilde, in vol 
ornaat met trommen, vaandels en 
zilver, op met het 
‘Willibrordusgildelied’. 
 
 
Na de pauze die door de 
muzikanten en het publiek dankbaar 
werd gebruikt om even bij te komen 
van alle inspanningen vertoonde 
buikdanseres Susan Hamers haar 
dans bij de tonen van ‘Fata 
Morgana’, een nummer bekend van 
De Efteling.  
 
 
Chronic Noise trakteerde het publiek op twee porties hardmetal; ‘Nothing else 
matters’ van Metallica en ‘Smoke on the water’ van Deep Purple. De 
slagwerkgroep speelde haar derde programmabijdrage ‘Samba Queen’.  
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Zangkoor La Vivacité zong eerst ‘Tears in heaven’, daarbij ondersteund door 
gitarist Arie de Vocht en als 2e  nummer ‘Adiemus’ (Songs of Sanctuary). 
 

 
 
 
Daarna beleefde 
het publiek Nicole 
van Dooren met 
‘Flashdance’ van 
Irene Cara. 
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Vervolgens bracht musicalster 
Ryan van den Akker haar 
vertolking van ‘Mijn leven is 
van mij’ uit de bekende 
musical Elisabeth waarin zij 
ook in werkelijkheid dit lied 
zong.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marius van 
Lamoen 
vertolkte ‘Het is 
een nacht’ van 
Guus Meeuwis.  
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Slagwerkgroep Musis Sacrum Bakel leverde haar laatste muzikale bijdrage aan 
deze avond met ‘Drumexperiënce’.  
Als slotnummer werd door Angela Rovers het Wensconcertprogramma afgesloten 
met het toepasselijke ‘I’ve got the music in me’ van Kiki Dee.  

De grote finale met alle (±180) 
deelnemende artiesten werd onder de tonen 
van dit nummer mede tot een climax 
gebracht door spreekstalmeester Arno (wie 
anders?) Verberkt, die door zijn 
aankondigingen gedurende de hele avond 
de muzikale verrassingen tot het laatste 
moment ook een verrassing liet zijn. 
Het publiek liet gedurende het programma 
door veelvuldig applaus en op andere 
manieren blijken het uitgevoerde zeer op 
prijs te stellen. Diverse interacties tussen de 
artiesten en het publiek deden de sfeer in de 
concerttent tot een uitzonderlijke top oplopen.  
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Niet alleen de uitvoering werd geroemd maar vooral de vlotte uitvoering van het 
programma, de verrassingen in artiestencombinaties en uitgekiende variatie 
binnen het totaalprogramma werden bijzonder gewaardeerd. 
Veel complimenten waren er voor 
de optredende artiesten, maar 
bovenal was er alle lof en 
waardering voor dirigent Marc van 
Kessel die véél muzieknummers 
had bewerkt en voor de leden van 
het harmonieorkest die al die 
arrangementen onder zijn leiding, in 
een betrekkelijk korte periode 
samen met de artiesten 
instudeerden. Dat dit de nodige 
moeite koste zal eenieder duidelijk 
zijn maar deze avond leverde 
opnieuw het bewijs dat Musis 
Sacrum met haar enthousiasme tot 
bijzonder veel dingen in staat is én 
dat Bakel boordevol talent zit. De 
oproep aan de Bakelse bevolking 
leverde veel meer aanmeldingen 
van artiesten op dan er in het programma pasten; een aantal van hen kon 
jammergenoeg niet tijdens dit Wensconcert optreden. Maar gezien de toekomst 
biedt deze wetenschap een geruststellende gedachte als men denkt aan de 
toekomst van het muzikale in Bakel. 
Ook de muziek- en concertcommissie van Musis Sacrum verdient alle lof voor de 
wijze waarop het thema ”Beleef de muzikale wensen van Bakelse mensen” werd 
uitgewerkt. De oproep aan de bevolking om haar muzikale wensen aan Musis 
Sacrum kenbaar te maken en die ook uit te laten voeren was gemakkelijker dan 
de praktische uitvoering daarvan. Mede met behulp van de actieve medewerking 
van vrijwilligers, waarvoor wij hen hierbij van harte bedanken, kon het resultaat 
zoals dat in oorsprong beoogde te zijn; “Van, voor en door Bakelse mensen” 
gestalte worden gegeven. 
 
 Bakel, bedankt en tot ziens!      mp/jl 
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Musis Sacrum Wensconcert 2003. 
Enkele reacties van artiesten. 

 
Beste lezers, 

 
Er is mij gevraagd om een 
klein stukje te schrijven 
voor jullie verenigingsblad. 
Over het Wensconcert 
2003, waar ik zelf ook een 
bijdrage aan heb geleverd. 
Na veel voorbereidingen 
was het dan zover, 29 
april 2003. Ikzelf was als 
laatste aan de beurt, en 
dus heb ik het concert 
vooral bij café-zaal 
Vermulst gevolgd. In de 
tent was het in ieder geval 
erg druk en de sfeer zat er 
goed in die avond. Er was 
voor ieder wat wils. Ook 
na het concert was het 
nog erg gezellig in de tent 
en wat mij betreft doen we 
dit volgend jaar weer. 
 

Angela Rovers. 
 
 
 
Voor het eerst nam de harmonie het initiatief om een interactief optreden te  
verzorgen van, voor en door de Bakelse bevolking.  
Een buitengewoon goed idee en daarom werd dit ook met open armen ontvangen 
door de leden van de harmonie. Maar ook door de vele muzikale talenten die 
Bakel rijk is.  
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Zo ook de Bakelse band Chronic Noise, waar wij deel van uit maken. 
De voorbereidingen voor ons verliepen vlotjes en waren heel plezierig vanwege 
het feit dat we twee nummers mochten doen waarvan we nooit hadden gedacht 
dat we die ooit zouden spelen!  
Tijdens de eerste gezamenlijke repetitie met de harmonie sloeg de vonk gelijk 
over. Het was werkelijk een moment van ultieme extase en nog steeds zweven de 
herinneringen aan deze eerste repetitieavond door onze hoofden. Het was liefde 
op het eerste gezicht! 
Op de vooravond van het grote gebeuren bestegen we samen met de harmonie 
nog een keer het podium om de generale er door te jassen. En weer sloeg die 
vonk over. 
Op dé avond zelf konden we voorafgaand aan ons optreden genieten van een  
veelvoud aan artistieke uitspattingen van onze dorpsgenoten. Hartstikke leuk, en 
afwisselend bovendien.  
Toen was aan ons de eer om ons om samen met de harmonie de tent op stelten 
te zetten. SMOKE ON THE WATER scandeerde de tent.  
Geweldig! Een mooie avond om nooit te vergeten. 
 

John Klaus en Willem Verachtert. 
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Koninklijke onderscheiding voor 

Bernard Nooijen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dat Bernard daarmee echt verrast werd bleek uit zijn eerste reactie op de 

vraag of hij dit verwacht had: 

“nog in geen 25 jaar!!! “
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Koninginnedag 2003. 
 
Als Parijs de koningin der steden is, zou Bakel dan de koningin der dorpen zijn?  
En als Rotterdam de koningin van de Maas is, zou Bakel dan de koningin van de 
Aa zijn?  Ik weet 't niet. 
 
Wat ik wel weet is, dat het opleidingsorkest van harmonie Musis Sacrum Bakel 
met Koninginnedag ieder jaar in de tent mag spelen onder leiding van onze 
aanvurende dirigent Marc van Kessel.  Zo ook dit jaar. 
 
Goed, het regende, dus voor Beatrix zélf, Koningin der Nederlanden, was het ook 
een druilerige bezoekdag aan haar onderdanen in het land.  De Bakelse 
Oranjevierder liet zich niet thuishouden door het weer, en de Oranje-Jéugd al 
helemaal niet. 
 
Wij, opleidingsmuzikanten, wij hebben die dag de jonge strakke trommelvliezen 
en de oude gerimpelde trommelvliezen en 
alle trommelvliezen die daar tussenin zitten, 
die hebben wij flink aan het werk gezet, door 
onze partijen zo hárd mogelijk de tént in te 
blááázen!!! 
 Niks geen subtiele pianissimootjes, nee, 
forte-forzandofortissimoto’s waar de 
muzikale honden geen brood van lusten.   
 
Natuurlijk hebben wij de jaloerse blikken wel 
gezien van de Groot-Orkest-Leden, die de 
avond tevoren tijdens het Wensconcert de 
tent NIET stil kregen….. 
Nou, wíj wél hoor… De bezoekers waren MUISSTIL…We kregen het 
duizendkoppige publiek geheel in de ban van onze onberispelijk en magistraal 
uitgevoerde werken.   
Ríjendík stond jong en oud na afloop geduldig te wachten tijdens onze 
handtekeningensessie.  Wie geen ‘mol’ kon schrijven zette een ‘kruis’.   
Het was een onvergetelijke Koninginnedag 2003.   

betje. 
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St.Willibrordusgildelied: 
 

 
 
 
Wij komen uit Braband, een stukje Nederland. 
Wij zijn de vertolkers, van middeleeuwse trant. 
Willibrordus is ons name, in Bakel ons tehuis. 
Aan de rand der Peel gelegen, daar is ons tehuis. 

 

Refrein:  Hier daar komt ons Gilde aan, Willibrordus is haar naam, 
met vliegend vaan en slaande trom, keren wij weerom. 

 

Ons Gilde heeft al jaren, ja eeuwen reeds bestaan. 
We hebben hoog te houden, Willibrordus eer en naam. 
Zoals onz Broeders deden, hun leuse kling nog land. 
Wij komen van Bakel, wij zijn niet bang. 

 

Refrein: 
 

En zijn er Gildefeesten, in Peellands grote Kring. 
Dan is het ook Willibrordus, die hier in mede dingt. 
’t Verleden heeft bewezen, op ieder Gild’festein. 
Willibrordus mag er wezen, Willibrordus mag er zijn. 

 

Refrein: 
 

Wordt er op den boom geschoten, het is voor ons een eer. 
Als wij den vogel vinden, en schieten hem teneer. 
Bezien wij onze schilden, op Konings sterke rug. 
Dan denken wij nog dikwijls, aan oude tijden terug. 

 

Refrein: 
 

De broeders van Willibrordus, staan pal en onverveerd. 
Als steeds trouwe beschermers, van d’Outer en Heerd. 
Daarom zullen wij hopen, dat tot Bakels eer. 
De roeme mag weerklingken, van Willibrordus weer. 
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Leraren van Toen en/of Nu. 
 
Mijn naam is Alex Rutten en mij is gevraagd mijn ervaringen met betrekking tot 
het lesgeven op papier te zetten.  
Sinds september 2002 ben ik weer koperdocent bij harmonie ‘Musis Sacrum’. 
Weer ja,….. want jaren terug, in de tijd dat jullie vereniging nog een fanfare was 
heb ik ook al diverse jaren les gegeven. Daar ken ik Peter (hoorn), Freek (bugel) 
Judith (bugel?) etc. nog van. Mooi om te zien hoe sommige muzikanten zich door 
de jaren heen zo goed ontwikkeld hebben, en nu ook een belangrijke spil van de 
vereniging zijn gaan vormen. 
 
Sommige leerlingen bespelen al langere tijd een instrument, waarbij de muziek 
dan een heel vanzelfsprekende en plezierige invulling van hun vrije tijd is 
geworden; en dat is eigenlijk hetgeen waar een muziekdocent het voor doet. De 
hobby helpt zo jonge mensen, zich sociaal en creatief – op welk vlak dan ook – te 
ontwikkelen.  
Zelf heb ik toen ik nog jong was – dit jaar ga ik 40 worden – een tijd lang in een 
bigband gespeeld en een koor gedirigeerd. Dat zijn zaken die me nu nog steeds 
van pas komen met name in mijn functie als dirigent. Als dirigent (harmonie in 
Asten) merk ik maar al te goed hoe fijn het is als je goede, gemotiveerde 
muzikanten hebt, maar ook hoe belangrijk het is dat de hele organisatie vlotjes 
verloopt.  
Ik speel ook altijd nog in de harmonie van Gemert mee, en dat geeft weer een 
heel ander beeld. Trouwens, zit je midden in een orkest te luisteren, dan hoor je 
alles. Als dirigent is het in vele ruimtes veel moeilijker. Niet iedere muzikant heeft 
hetzelfde talent maar met een goede inzet gaat een totaal orkest toch heel fraai 
klinken. 
  
Bij het lesgeven is het eigenlijk ook zo. Niet het uiteindelijke niveau is het 
belangrijkste, maar met name de inzet. Een minder getalenteerde leerling die wel 
goed gemotiveerd is, zal meestal toch tot een belangrijk lid uitgroeien voor de 
vereniging. Daarnaast is het natuurlijk wel heel prettig als er ook wat solisten in 
het orkest zitten. 
Het gaat er bij de verenigingen natuurlijk om, dat de muzikanten goed in het 
orkest mee kunnen spelen. Het lezen op het eerste gezicht is dan ook een 



 

 

 

37 

belangrijk aspect, waardoor een dirigent snel kan werken en de repetities ook 
gevarieerd kan houden. 
Bij het doceren hebben zowel beginners als gevorderde leerlingen wel hun 
charmes. De lessen aan gevorderde leerlingen draaien wat minder om ritme en 
stimuleren, maar meer om de inhoud van de muziek. De lessen aan de beginners 
hebben een heel andere opzet. Naast een degelijke basis, is vooral het 
stimuleren van de vaak nog jonge leerlingen dan de taak van de docent. Wanneer 
die leerling plezier heeft in het muziek maken, heb ik het ook en dan komt de rest 
meestal vanzelf.  
Zoals bijvoorbeeld kortgeleden met het componistenconcert.  
Leerlingen hadden daarbij zelf hun eigen compositie – hoe eenvoudig ook – op 
papier gezet en tevens gespeeld. Ook de lessen ter voorbereiding van dit concert 
zijn dan vaak erg leuk. 
 
Helaas vallen nogal wat leerlingen al in een vroeg stadium af.  
Een instrument leren is toch een hobby, die veel tijd vergt. Iets wat voor veel druk 
bezette jongeren (en hun ouders) van tegenwoordig, niet meer zo gemakkelijk is 
op te brengen.  
Heel belangrijk is het ook dat de jonge muzikant al vrij snel ergens aan de gang 
kan. Een goed draaiend jeugdorkest is dan ook essentieel, maar dat is in Bakel 
wel goed geregeld. Dit investeren in de jeugd, zal de vereniging in de nabije 
toekomst zeker geen windeieren gaan leggen.  
 
Tot slot:  
Muziekdocenten hebben altijd een flinke 
zomervakantie (ook nodig!), en dus zal de 
volgende die mag gaan schrijven beslist blij 
zijn de vakantietijd nuttig te kunnen besteden. 

Bouke succes. 
 
 

Groeten Alex Rutten. 
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Uitwisselingsconcert met fanfare St. Jozef. 
  

Op 13 mei verzorgde fanfare St. Jozef uit 
Someren-Heide een voorjaarsconcert waarbij 
ook wij op het programma stonden.  
 
Om 18.45 uur vertrokken we vanaf Vermulst 
richting Someren-Dorp waar het concert in zaal 
“De Ruchte” werd gehouden.  
 

Het concert startte om 19.30 uur met het optreden van de jeugdfanfare 
van St. Jozef. Vervolgens trad de fanfare van St. Jozef zelf aan. Ze 
hadden een erg leuk muziekstuk, waar ze een circus naspeelden, dat 
deden ze erg leuk.  
Ook de andere liedjes die ze speelden waren erg mooi. 
 
Om 20.45 was het onze beurt om het podium te beklimmen.  
Het bleek een erg mooie zaal te zijn, met een erg goed geluid. Alle 
nummers klonken erg mooi.  
 
 

Alles ging goed, ondanks 
het feit dat er een matige 
opkomst was.  
Het was een mooie en 
leuke avond. 
 
 

Groetjes, Elle Joosten. 
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Enkele berichten uit het gastenboek. 
 www.musissacrumbakel.nl 

 
 
14-06-2003 
Ik ben wel een beetje laat maar heb geen tijd gehad. 
Vorige week heb ik mijn klarinet in de wasmachine gehad want die zat van binnen 
helemaal vol met cake van Marc’s verjaardag.  
Hij was wel lekker. Ik denk dat Marc hem zelf heeft gebakken. 
En we hebben op de repetitie nog een modeshow gehad van die knappe heren die een 
nieuwe blouse moesten passen, keigaaf. 
En ik ben het met Helmy eens, we hebben een keigaaf weekend gehad met onze 
knoorkesvriendeuzes. Nou wil ik nog even iedereen HEEL VEEL SUCCES wensen die 
deze weken op examen gaat voor een of ander instrument. 
 
09-05-2003 
SMOOOOOOOWK ON THE WATER! ! ! ! ! ! ! ! !  
 
01-06-2003 
Kei trots om niet alleen vriend maar vooral ook liefhebber van De Herremunnie te zijn! ! ! 
Iedereen de grootste complimenten voor de enorme inzet; wat is het toch heerlijk als 
iedereen juist ook daarvan genoten heeft.  
Ik dank de muziek- en concertcommissie, het bestuur, de harmonie, de slagwerkgroep en 
alle deelnemers en vrijwilligers. Ik heb zelf enorm genoten (de noten zên naw wel op…). 
Nu weer als Gildebroeder en vriend verder! En wat betreft het gastenboek: al gooide mi 
streuf, al stikte van de koppeeng, al wordt er digitaal gemasseerd…. BLIE ALLEMAOL 
GUWWOON DAN DUURT UT UT LANGST !!! 
 
30-04-2003 
Ik heb koppijn !!!! 
 
30-4-2003 
Het was een eer om mee te mogen doen met het wensconcert van dinsdagavond. Ik heb 
er in ieder geval zeer van genoten.  
Als er een vervolg komt zal ik samen met Ryan van de Akker een duet zingen. Dit heeft 
zij mij namelijk gevraagd voordat wij op moesten treden. Ik zie het als een compliment 
dat iemand met zoveel ervaring dat vraagt. 
Nogmaals iedereen hartstikke bedankt voor de support. Bakel is nog niet zo weinig en 
dat heeft iedereen kunnen horen. Groeten, Guuuuuuuuuuuus. mvL. 

http://www.musissacrumbakel.nl/
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22-04-2003 
Wat is het in Bakel toch mooi wonen. Op een doordeweekse dag fiets ik door dit mooie 
rustige dorpje en wat hoor ik ………… In mijn oor klinkt het prachtige gezang van een 
enkele flierefluiter, het gefluister van engelenzang, hier en daar onderbroken met een 
prachtige etude  van een klarinet met wat toonwisseling van een trompet. Bij het 
Muziekhofke aangekomen hoor ik nog net de laatste tromroffel wegglijden in een stille 
trom. Maar dn, als een opgangkomende trein, gaat de Schut van start met het Schutslied. 
Uit volle borst zingend en met veel plezier, en dat zonder bier, begeleid door een mooi 
Harmonieorkest. Dit alles voor het Wensconcert. Is dat nu niet prachtig? 
 
19-04-2003 
Uj,,, witte wa ik mee maktu. Op zaterdagmorgen j.l. heb ik muziekles gehad van de 
DIRECTEUR van de muziekschool. Het was kei gaaf. Ja Joke, je leest het goed. Het was 
echt kei gaaf. Dit kwam omdat onze nieuwe juf, BABS, de weg was kwijt geraakt in het 
skôn Brabant. 
Voor de directeur prettige paasdagen, bedankt voor de fijne les en de groeten ……… 
P.s. Je moet romantisch opstaan op de zaterdagmorgen, dan kun je heel goed muziek 
maken. Of nie, juffrouw Janny ……. 
 
01-04-2003 
Ik heb voor een keertje met het opleidingsorkest mogen repeteren, omdat Pieter Nooijen 
achter de senoritas ging zitten in viva es spanja. 
De repetities en het concert was kei leuk om mee te mogen maken. 
Het zou geen slecht idee zijn als de oudere leden van het ‘grote’ orkest eens mee 
zouden doen met het GROTE KLEINE ORKEST.  
Gewoon om eens te merken hoe lekker enthousiast deze kleine muzikanten te keer 
gaan. Tegen Marc van Kessel zou ik willen zeggen: VOORAL ZO DOORGAAN. 
 

 
 

Voor meer:  
 

ga naar  
 

www.musissacrumbakel.nl 

http://www.musissacrumbakel.nl/
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Geslaagden. 
 

CVA te Tilburg. 
 
Majoretten Fase 1:  Mandy van Lieshout 
    Steffie van Lieshout 
    Joyce van Nuenen 
    Saskia Reints 
    Leona Sleegers 
    Geertje Verberkt 
    Jantine Vereijken 
    
Majoretten Fase 3:  Ellen Leenders 
 

 
 
 

Gefeliciteerd 
 
 
 
 
 
 
Muziekschool Gemert-Bakel. 
 
Geslaagden juni 2003  

 
Altsaxofoon  B2 Loes Janssen   met lof 
   A2 Ruben Joosten 
   A1 Andrea Kriegl   goed 
   A2 Nienke Tijdeman 
   B1 Renske Vogels 
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Klarinet   B2 Jacqueline Coolen 
   A1 Lon Swinkels 
   A1 Mieke Verberkt   goed 
   A2 Marion van Ganzewinkel 
   A2 Chantal Arnts   goed 
   B2 Anika Kanters 
   B1 Betje Verachtert   goed 
   A2 Fanne Smits 
   A2 Silvie Joosten 
   A1 Marijke van Asten   
   A2 Marijn Vos 
   B1 Kim Brisko 
   A2 Karin van Lierop  goed 
Hoorn   B2 Leonie Rovers 
Dwarsfluit  B1 Elsje Verberkt 
   A2 Carla van Lieshout 
   C Marit Tijdeman 
   A2 Anne Joosten 
   A2 Danique Korteknie 
   B2 Joyce van Duijnhoven  goed  
Trompet  B2 Hisse Arnts   goed 
   A2 Floris Merkus 
   B2 Joris Tijdeman 
   A2 Mike Mennen 
   B2 Stefan Remmers  
   B1 Robert Coopmans 
Slagwerk  C Stan Verberkt 
   A2 Rob Joosten 
   A2 Rico Willems 
   A1 Jim Mennen 
   A2 Gijs Verhoeven 
   B2 Maarten Remmers  goed 
   C Thomas Tijdeman 
   C Bart Relou 
Tenor & Bassdrum A2 Niek van Lieshout    
       

Vermeldingen zijn tot en met 21 juni 2003. 
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Bakel Markt 2003 
 
“Wie wil er zondag 1 juni a.s. weer mee doen met de Bakelse Markt”, vroeg Hans 
Leenders op de repetitie. 
Nou geen moment twijfelde ik en zo ook mijn dochters Elsje en Mieke. 
Dus we gaven ons op. 
Maar tot onze stomme verbazing hoorden we maar niets . 
Totdat Ik met de majoretten mee naar het uitstapje ging. 
Er vertelde iemand dat misschien de Bakel Markt voor de Harmonie niet door ging 
omdat er niet genoeg leden waren die mee deden. 
 
Gelukkig belde Hans ons toch nog op dat het door zou gaan. 
 
Dus wij er zondags op af. 
Met goeie zin en met heel mooi weer probeerde we de lotjes aan de man te 
krijgen. 
Ons meiden vonden het maar wat leuk. 
Ik weet niet wat het die dag opgeleverd heeft, maar in ieder geval een mooi 
zakcentje voor in de kas. 
Hopelijk laten we volgend jaar Hans niet in de steek en helpen we met z’n allen 
mee. Dan is het voor ieder maar hooguit een half uurtje meedraaien. 
 
Ik heb weer met veel plezier mee gedaan; Hans volgend jaar zijn we er weer. 
 

 
Groetjes, Gera Verberkt 
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Koninginnedag 2003. 
 
Weten jullie nog..... 
Koninginnedag. 
Wat was het toch slecht weer. 
 
Met het opleidingsorkest speelden we in de tent. 
We speelden 3 nummers en toen kwam er een optreden van majoretten. Het 
waren onze Steffie, met haar vriendinnetje Ilona. 
Het was 'n heel mooi optreden dametjes!!!!!!! 
En nu weer heel hard oefenen voor het volgende optreden. 
 
Na weer drie nummers te hebben gespeeld, kwam er weer een majorette-
optreden. Nu waren de dames Curine en Ivanca aan de beurt. Ook zij dansten het 
doek bijna van de tent (of was het de wind). 
 
Het regende buiten pijpenstelen. Bij het laatste nummer van het orkest was het 
bijna niet meer te horen.Onze Joey drumde er toch flink op los. 
Buiten waren toch een paar fanatieke kinderen spelletjes aan het doen. 
 Een onderdeel van het geheel was, een ijsje eten bij ons Mandy aan de kraam. 
Onze allerbeste papa heeft het geheel gade geslagen.  
Zo waren we allemaal weer actief met Koninginnedag 2003. 
           

 
Groetjes van 
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Gelezen. 
 
Vrijwillig is een woord voor werk 
voor een instelling, club of kerk. 
Voor ouderen of voor het kind 
’t is maar wat je het leukste vindt. 
 
Veel vrouwen en mannen staan steeds paraat 
als het om dit soort werk gaat. 
Want iedere dag zitten mensen te wachten 
op deze onbetaalde krachten. 
 
“Zonder beroep” maar niet overbodig 
als vrijwilliger ben je hard nodig. 
Als de maatschappij nu ook nog zou leren 
om dit bijzondere werk eens wat te waarderen. 
 
Want vrijwillig(ster)er zijn is positief denken en doen met als enig gevoel: 
Voor jezelf en een ander een goed gevoel. 
 

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

Te koop. 
 
CD ‘Hard metal’  Chronic Noise  (o.a. bekend van het Wensconcert 2003). 
CD ‘La Vivacité’  La Vivacité  (o.a. bekend van het Wensconcert 2003). 
CD   ‘Wensconcert 2003’ Diverse Bakelse artiesten. €   7,00 
Videoband ‘Wensconcert 2003’ Diverse Bakelse artiesten. € 13,00 
 

CD en / of videoband Wensconcert 2003: Tel. 06-29088923.   OP = OP 

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

Gevraagd. 
 

Nieuw recept voor pannenkoeken om te gebruiken na het volgende Wensconcert. 
 

Voor Doranda. 
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Per 

Bart Beekmans Gestopt als leraar slagwerk  23-05-2003 
 
Cor van Dinter Adreswijziging  
 Nuijeneind 24 – 63, 5761 RG  Bakel 
 
Bart van Zutven Gestopt als leraar groot koper  01-03-2003 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
Proficiat!!! 

  Mutaties 
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Verjaardagen juli – december. 
 
 
 
 

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 

Janine Teepen  11 07 

Petri Maas - Habraken 11 07 

Gea Mulder  12 07 

Lisa van de Laar 13 07 

Rosa van den Berkmortel 14 07 

Wendy Leenders  14 07 

Alex Rutten  15 07 

Monique Wilbers - van Dijk 15 07 

Dana de Wit 15 07 

Karen van den Broek 18 07 

Ingrun Martens  21 07 

Shelly van de Laar 22 07 

Ilona Goossens  24 07 

Chiara van Wuijtswinkel 25 07 

Karin Leenders  01 08 

Lisan  Smits  02 08 

Leona Sleegers  03 08 

Piet Nooijen  04 08 

Nicole Bouwmans  05 08 

Lenie Joosten  05 08 

Freek Rooyakkers  09 08 

Gerrit van de Laar 13 08 

Kim Brisko  14 08 

Tessa Hendrix  14 08 

Tinie Hofmans  14 08 

Fanne Smits  14 08 
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Sandra Verhoeven  14 08 

Fjolla Zabergja  16 08 

Nico van de Laar 17 08 

Rick van de Laar 17 08 

Thijs Poels  18 08 

Guido Verachtert  20 08 

Guido Verachtert  20 08 

Peter Busser  24 08 

Jim Mennen    25 08 

Loni Mennen    25 08 

Merel van de Kerkhof 01 09 

Chantal Arnts  03 09 

Elly Joosten  03 09 

Geertje de Visscher 10 09 

Ingeborg Wullink  13 09 

Dhr. F. van Ekert 14 09 

Mevr. M. van der Horst- van Breugel 15 09 

Roel   Joosten 16 09 

Bouke Bekers  17 09 

Theo Bastiaans  19 09 

Terry van Dijk 22 09 

Toon Coopmans  26 09 

Johan Habraken  27 09 

Mevr. P.G.J.  Koppens - Verschuuren 27 09 

Franca van de Laar- van Horssen 28 09 

Ad Janssen  30 09 

Lindsey van den Heuvel 22 10 

Anne Joosten  02 10 

Doranda   Thomassen- van Houdt 04 10 

Marika van de Vossenberg 06 10 

Saskia Martens  07 10 

Mevr. H.M. Manders - Akkers 08 10 

Reggie Vermulst  10 10 

Helmy van Dijk 12 10 

Mirna Joosten  12 10 

Hanny Nooijen - Kuypers 13 10 

Lisette Vereijken  13 10 

Hanneke Verhoeven  13 10 

Peter Kisters  15 10 

Theo Leenders  16 10 
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Pieter Nooijen  20 10 

Mieke Verberkt  20 10 

Jonno van der Donk 21 10 

Gera Verberkt - van der Linden 21 10 

Dianne Joosten  25 10 

Elle Joosten  25 10 

Elsje Verberkt  29 10 

Mevr. M.W.J. Beks - Smeekens 30 10 

Jill van de Laar 31 10 

Anne van Tuyl 20 11 

Wilke Sleegers  01 11 

Willibrord van den Broek 01 11 

Daisy   Dirks 04 11 

Mike  Mennen    04 11 

Ad Vogels  08 11 

Bas van  Lierop 09 11 

Lia Kaptijn  16 11 

Betje   Verachtert- van Gerwen 16 11 

Joke Verberkt - Linskens 17 11 

Martijn van Lankveld 18 11 

Ben Vereijken  18 11 

Gerard Beijers  19 11 

Henri Pieters  19 11 

Niek van Lieshout 20 11 

Henk Somers  21 11 

Loes Janssen  22 11 

Stefan Remmers  23 11 

Stan Verberkt  23 11 

Patrick Egelmeers  24 11 

Willem Janssen  24 11 

Frans van de Mortel 26 11 

Sebastiaan Jonkers  27 11 

Gonnie Raaijmakers  27 11 

Pieter Reijnders  27 11 

Joyce  van Nuenen 29 11 

Jesse van Bommel 11 12 

Job van Rijbroek 23 12 

Janny Manders - van Dalfsen 01 12 

Jan Rooyakkers  02 12 

Frans Martens  04 12 
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Frans Kisters  05 12 

Jan Lambregts  05 12 

Ellen Leenders  06 12 

Bert van Stiphout 07 12 

Gunnar Martens  08 12 

Hélène van de Laar- van Oorschot 09 12 

Mevr.  C. de Natris- Willekens 14 12 

Mien Poels - van den Einden 16 12 

Maarten Staals  19 12 

Geert-Jan van der Pol 20 12 

Ans Bouwmans  22 12 

Marianne Mennen - Bouwmans 26 12 

Nienke Tijdeman  27 12 

Hisse Arnts  29 12 

Hilde van Dijk 29 12 

Mevr. A. Verberkt - van den Broek 29 12 

Adelina Zabergja  29 12 

 

 
 
 
Van 

Harte 
Gefeliciteerd
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U kunt uw antwoord op deze vraag vóór 6-12- 2003 afgeven bij 
of sturen naar: Redactie Triangel 
 p/a Randwijk 8  5761 AV  Bakel 
Of e-mail naar: verenigingsbureau@musissacrumbakel.nl 
 
Maak kans op € 10,00 als prijs voor de juiste inzending. 
 

‘Wie ben ik uit Triangel 2003_1 was Franca van de Laar. 

De prijs is deze keer voor Mandy van Lieshout. Proficiat!! 

mailto:tpoels@iae.nl
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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.  
 
Instructie assistentie: 
 
* Ellen Leenders      tel. 0492-342674 
Burg. Diepstratenlaan 21, 5761 EV Bakel. 
 
 
 
Leraar slagwerk: 
 
*  Vacant.   
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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 2e helft 2003  
(Onder voorbehoud)  

 

4 juli   Zwemuitstapje jeugdleden naar “De Tongelreep” 

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. 

28 september  Majorettenconcours te Geldrop. 

.. sept./okt.  Afscheid instructeur Harrie Klaus. 

.. …….   Intocht St. Nicolaas. 

12 oktober ?? Uitwisseling naar Hamont (B). 

30 november  Concertwedstrijd Harmonie te Veldhoven. 

18 december  Kerstconcert St.Jozefsheil. 

20 december  Kerstconcert.  

31 december  Oliebollenactie.  

Vakantie opleiding en opleidingsharmonieorkest: 
Zomervakantie:  zat. 12 juli t/m vrij. 29 augustus.  
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Moppen(t)rommel. 

 
“Ik heb een kapotte wekker en toch weet ik ’s nachts hoe laat het is”, pocht Hisse. 
“Hoe kan dat nu?”, vraagt Marc ongelovig. 
“Wel, heel eenvoudig: ik neem m’n trompet en ga buiten een deuntje spelen.  
De buurman doet dan zijn raam open en roept: “Zeg, ben je gek, het is vier uur in 
de morgen!” 
 
De muziekleraar:  
“Pieter, als iemand alleen een instrument bespeelt, hoe heet dat dan?” “Solo.”  
“Goed, en Hans, als men met z’n tweeën speelt?”  “Een duet, meneer.” 
“Uitstekend” “En Kees, met z’n drieën spelen, hoe noem je dat?” “Een trio.” 
”Prachtig, en Reggie, als je met zijn vieren speelt?” “Rikken, meneer!” 
 
Bejaarde automobilist:  
“Meneer, ik was de eerste met een stereo-installatie in de auto: Mijn vrouw voorin 
en mijn schoonmoeder achterin!” 
 
Jan staat in de kroeg en komt zijn maat Jan tegen. 
Na wat biertjes genuttigd te hebben gaat de ene Jan naar de WC om er de grote 
boodschap te doen. Hij komt terug en zegt tegen de andere Jan: “Het gaat goed 
met deze kroeg joh. Ze hebben zelfs een gouden Wc-bril!” 
Op dat moment krijgt hij een verschrikkelijke draai om zijn oren. 
“Hé, wat moet dat?” roept Jan furieus.  
Waarop iemand roept: “Ja, wat zou jij doen als iemand je tuba volpoept?!” 
 
Een man heeft net een vinger laten afzetten.  
Man: “Dokter, kan ik nu piano spelen?”  
Dokter: “Natuurlijk kan dat!”  
Man: “Dat is geweldig! Dat kon ik voor de operatie niet!” 
 
Hoe gaat de bel bij een lingeriezaak? Striiiing!! 
 
Hoe noem je een chauffeur van wie je de autoradio hoort dreunen tot buiten zijn 
auto? Een decibiel. 
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Maak het kleurig. 



 

 

 

57 

Receptpagina 
 
Pikante Hamstokjes. 
 

Ingrediënten: 300 gram kaas aan een stuk, 300 gram gekookte ham aan een stuk, 
2 tomaten, kopje mandarijntjes uit blik, 1 eetlepel gembersap, 1 eetlepel olie, zout. 
Bereiding: Snij kaas en ham in even grote stukjes. Was en droog de tomaten en 
snij ze in achten. Zout de tomaten. Verdeel de stukjes kaas, ham. tomaat en 
mandarijntjes afwisselend over 4 pennen. Roer het gembersap door de olie en grill 
de stokjes onder voortdurend draaien en bestrijken met de gekruide olie net zo 
lang tot de kaas begint te smelten. Serveer met geroosterd witbrood met boter. 
 

Pikante Kasseler rib. 
 

Ingrediënten: 4 plakken verse ananas, 4 plakken Kasseler rib van 150 gram elk 
een snuf peper en gedroogde rozemarijn, 2 eetlepels olie, ½ theelepel zout, 2 
eetlepels chutneysaus (uit fles of pot). 
 Bereiding: Schil de ananas zo dun mogelijk en snij de houterige stukken weg. 
Maak de schijven goed droog en bestrijk ze met olie. Wrijf de Kasseler rib aan 
beide kanten in met peper en fijngewreven rozemarijn. Grill de schijven ananas en 
de Kasseier rib ongeveer 4 minuten aan elke kant, zout het vlees, schik het op een 
schaal, leg de schijven ananas op het vlees en schep wat chutneysaus in het 
midden van elke plak ananas. 
 

Aardappelsalade. (6 – 8 personen) 
 

Ingrediënten: 2 kg aardappelen, 4 uien, 8 zure augurken, 2 rode paprika’s, ¼ liter 
hete bouillon (uit pot of van blokjes), 4 eetlepels wijnazijn, 12 eetlepels olie, zout, 
peper, 1 kopje gemengde gehakte verse kruiden. 
Bereiding: Voorbereiding: Borstel de aardappelen onder stromend water schoon en 
laat ze in een gesloten pan 20 minuten in water koken. 
Verder: Spoel de gare aardappelen met koud water af en laat ze enigszins 
afkoelen. Schil en hak de uien. Hak de augurken. Snij de paprika’s doormidden, 
maak ze schoon, was ze en snij ze in kleine stukjes. Schil de aardappelen en snijd 
ze in dunne plakjes. Meng de plakjes aardappel, de gehakte uien, augurken en 
paprika door elkaar. Giet de hete bouillon over de salade. Roer azijn, olie, zout en 
peper door elkaar en giet dit, tezamen met de kruiden, over de sla. Meng alles 
goed door elkaar en laat de salade in de koelkast in een afgedekte schaal enige tijd 
intrekken.    
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Contributies en Lesgelden  
 

Scho ol j aa r  20 03  –  200 4  

 

Contributie / Lesgeld 
 
                        per 1-1-2004 

Ledencontributie          
Rustende leden     
Leerlingencontributie   
 
Tijdens de opleidingsperiode (tot het tijdstip dat u binnen het senior(A)orkest gaat 
functioneren) betaalt u leerlingencontributie. 
 
Contributiekorting;   
Ingeval van meerdere leden uit één gezin kent Musis Sacrum ten aanzien van de 
contributie een kortingsregeling van 10% - 20%  enz. 

 
Lesgeld schooljaar 2003 - 2004:  (tot 18 jaar).  
Gebaseerd op 10 maanden les per jaar. Vooraf te betalen in 2 termijnen van elk 
5 maanden aan de muziekschool. 
 
Harmonie & Slagwerkgroep;  € 188,50. 
20 minuten individueel les.  
(Hierin is een overgangskorting vóór Musis Sacrum van 35 % verwerkt). 
———————————————————————————————————
Voorbereidend Onderwijs 
 
Blokfluit / Slagwerk;  € 65,00. 
Opleiding vindt via Musis Sacrum plaats. 
Les in groepsverband. 
(Hierin is de overgangsbijdrage van Musis Sacrum van € 23,00 verwerkt). 
——————————————————————————————————— 
Majorettes;  € 50,00 / per 1-1-2004 € 65,00. 
Opleiding vindt via Musis Sacrum plaats. 
(Hierin is een gemeentelijke subsidie vóór Musis Sacrum verwerkt). 

€ 64,00 

€ 45,00 

€ 41,00 

€ 70,00 

€ 50,00 

€ 45,00 
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Opleiding 
 
Opleiding harmonie en slagwerk vindt via Musis Sacrum plaats bij de 
Stichting Muziekschool Gemert-Bakel (SMGB), volgens de aldaar geldende 
regels conform hun reglement. De lessen worden in Bakel gegeven. 
 
U heeft een proeftijd van 5 maanden. Binnen deze periode wordt u geadviseerd 
over uw perspectieven binnen de opleiding. 
Via de SMGB worden 2x per jaar examens afgenomen. 
 
Als opleidingstermijn geldt twee jaar per diploma. Eenmaal per week is er, in 
principe vanaf diploma A, orkesttraining in het opleidingsharmonieorkest of in de 
opleidingsslagwerkgroep.  
 
Harmonie; U krijgt lesmaterialen en een instrument in bruikleen.  
Hiervoor betaalt u als éénmalige bijdrage € 50,00. Voor klarinetten is dit inclusief 
één doosje rieten.  
 
Slagwerk; U krijgt lesmaterialen plus één paar drumstokken in bruikleen. 
U dient een oefenpad aan te schaffen; kostprijs ± € 30,00.  
Bij uitreiking van de trom betaalt u als éénmalige bijdrage €  50,00. 
 
Majorettes krijgen een baton in bruikleen. 
 
Blokfluitleerlingen dienen zelf een houten blokfluit aan te schaffen.  
Een tafelstandaard wordt in bruikleen verstrekt. Het lesmateriaal wordt door Musis 
Sacrum verstrekt. 
 
 

Overige kosten / Info 
 
Ook voor volwassenen blijft het mogelijk om via Musis Sacrum een muziek-
opleiding te volgen. Hiervoor gelden afwijkende lesgeldtarieven. 
In principe kunt u, als u in het bezit bent van diploma B, in het senior(A)-orkest 
gaan spelen. 
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Op het moment dat aan u een uniform wordt verstrekt bent u een éénmalige 
bijdrage verschuldigd van € 50,00. (Onderhoudskosten zijn voor eigen rekening). 
De SMGB kent een reductieregeling op het lesgeld voor meerdere kinderen uit 
een gezin. 
Voor mensen met een smalle beurs kent de gemeente Gemert-Bakel een 
zogenaamde bijdrageregeling. Informatie hierover via de afdeling Welzijn, tel. 
(0492) 378552 van de gemeente Gemert-Bakel. 
 
 

Informatie 
 
Opleiding harmonie; 
 
 Janny Jansen 
 Marijkestraat 18 
 5761 AX  Bakel   0492 341825 
 
 Marianne Mennen 
 Heggeroosstraat 8 
 5761 GK  Bakel  0492 342828 
 
 Ben Nooijen 
 Hilakker 4a 
 5761 PD  Bakel  0492 342726 
 
 Opleiding slagwerkgroep; 
 
 Peggy Teunis 
 Julianastraat 12 
 5761 BB  Bakel   0492 342763 
 
Opleiding majorettes; 
 
 Franca van de Laar 
 De Hilt 25 
 5761 HG  Bakel  0492 342984 
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WIST U DAT ……. ?! 
 
 er nog steeds enkele (bestuurs)vacatures bij Musis Sacrum zijn? 

 kandidaten van harte welkom zijn? 

 de sfeer binnen de vereniging merkbaar goed is? 

 vanzelfsprekend ook gemotiveerde herintreders de club mogen uitbreiden? 

 M(aarten) S(taals) zich gelukkig prijst met een maatkostuum op naam? 

 de B-majorettes erg enthousiast meegaan naar serenades en op straat? 

 zij hun volgende show een duidelijk Aziatisch tintje zullen geven? 

 majorette-examens schijnbaar niet voor amateurs bedacht worden? 

 dit tijdens het laatste examen in Tilburg duidelijk werd? 

 hierover hopelijk niet het laatste woord is gesproken? 

 het gastenboek op onze website voor iedereen open staat? 

 ons Wensconcert van uitzonderlijk gehalte was? 

 het stressgehalte bij de dirigent (en bij anderen!) in de voorbereiding naar een 
uitzonderlijke hoogte steeg? 

 de inzet van alle medewerkenden de basis van het grote succes was? 

 er al artiesten in de wachtkamer zitten voor de volgende keer? 

 wij ze vooral niet te lang moeten laten wachten!? 

 een solozanger op zangles gaat om dan nog beter voor de dag te komen? 

 bij een muzikant voor het Wensconcert een extra scheerbeurt werd afgewerkt 
(van zijn nekharen!!)? 

 dit de wensgedachte naar een perfecte avond duidelijk onderstreept? 

 het concert tot in de late vroege uurtjes voortduurde? 

 ook onze vereniging heftig aan ‘afterparty’ mee(doet) deed? 

 dat een ‘afterparty’ allerlei leuke vervolgen kan krijgen? 

 het geruchtencircuit hierover allerhande dingen zoemt? 

 de 1e repetitie na het wensconcert een hoog ‘oh ja’ gehalte kende? 

 ‘oh ja’ het herkennen van repetitiestukken van voor het wensconcert was? 

 wij gelukkig nog niet van Klaus af zijn!? 

 het Pleinconcert dit jaar een Grasconcert zal worden? 

 een dirigent zijn dirigeerstok nooit vergeet maar wel eens zijn instrument? 

 in 2004 de majorettes 25 jaar en de slagwerkgroep 50 jaar bestaan?  
 daar enkele bijzondere festiviteiten voor op touw worden gezet? 
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  DE (bijna) LAATSTE PAGINA 

 
 

Het bestuur: 
 

Voorzitter Jan Lambregts Nieuwe Uitleg 23a 
 Tel. 341513 5761 EB  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 
verenigingsbureau@musissacrumbakel.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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16e jaargang 
2e editie 2003 

 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: De Redactie. 

Mandy van Lieshout 
Alex Rutten 
betje 
Gera Verberkt 
Carla van Lieshout 
Angela Rovers 
Chronic Noise 
mp 
Elle Joosten 
Nico van de Laar 
Ben Nooijen 
Bernard Nooijen 
Moi 
Jan Lambregts 

 

 

 

 

 


