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Voorwoord. 
 
Het verhalende in deze uitgave van de Triangel ligt vooral bij afscheid 
nemen en vernieuwing naar het toekomstige. 
Er werd in meerdere varianten afscheid genomen van een aantal personen 
en waar mogelijk werd daaropvolgend meestal een invulling zichtbaar.  
 
Als voorbeeld: het afscheid op 2 november j.l. van instructeur Harrie Klaus 
was een juweeltje, een verrassende dag om nooit te vergeten.  
Zijn opvolging door zoon John en Harrie’s werk als opleider van de 
voorbereidingsgroep slagwerk, zorgen mede voor blijvende vernieuwing. 
 
Aan het ‘geleende’ verhaal over Hans en Riet Vermulst is toe te voegen dat 
Musis Sacrum al een groot aantal jaren zaal (en café!) Vermulst als basis 
heeft. Zowel in muzikale en sociale gebeurtenissen zoals onder andere 
repetities, concerten, vergaderingen en het pilsje voor, tijdens en na.  
Het afscheid van dit unieke paar werd een begin voor de nieuwe uitbaters 
Rens, Peppone, Jürgen en Bianca. (Over vernieuwing gesproken!!) (grapje!!). 
Hun voortdurende lidmaatschap onderstreept de betrokkenheid van Hans 
en Riet bij de realiteit die Musis Sacrum toch blijvend is!! 
 
Het toetreden als nieuw lid van het bestuur door Henk van den Broek mag 
zondermeer een optie op de toekomst heten. 
 
Afsluitend nog een momentopname van onze majorette-instructrice bij het 
actuele en het toekomstige; ook binnen de geleding majorettes is een 
constante factor blijvend aanwezig, namelijk het streven naar een steeds 
perfectere uitbeelding van dans en muziek volgens normen die regelmatig 
naar eigentijdse maatstaven en klasse vernieuwd worden.     
Een vloed van resultaten staat in deze Triangel vermeldt!!  
 
Laat de inzet van iedereen duurzaam en altijd blijvend vernieuwend zijn. 
 

De redactie.  
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Muzikale poëzie. 
 

Muziek….. 
 
Muziek is leven 
Muziek is dansend in jouw armen zweven. 
 
Muziek is luisteren 
Muziek is zacht in jouw oren fluisteren. 
 
Jouw naam klinkt als muziek in mijn oren 
Bij jouw wil ik heel mijn leven horen. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Emotie in muziek…….  
   

De emotie in muziek,  
gaat met dalen en een piek.  

Een gevoel van onverbroken vrijheid.  
Een gevoel wat bijt,  

diep knagend in het menselijk hart.  
Iets wat juist wel of niet verward. 

  
Muziek is te begrijpen als men het kan voelen.  

Het kan in de diepste emotie woelen,  
Het kan een gevoel doorgeven.  

Een groot web van allerlei lengtes in elkaar verweven.  
Een gevoel van blijdschap of verdriet,  

Het verweeft met alles wat men heeft meegemaakt en herziet. 
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IN MEMORIAM TINIE HOFMANS. 
 

Op vrijdag 28 november 2003 bereikte ons het droeve bericht dat 
ons lid, Tinie Hofmans, was overleden. Hoewel we wisten dat Tinie 
ernstig ziek was, kwam zijn overlijden toch nog onverwachts. 
 
 Tinie was 50 jaar.  
Hij was sinds 1990 lid van onze vereniging en maakte met veel 
plezier muziek op zijn tuba bij Musis Sacrum.  
Ook was hij als muzikant betrokken bij de Pierewaaiers hofkapel. 
Ongeveer 3 jaar geleden moest hij om gezondheidsredenen stoppen 
met het maken van muziek. Hij vond het heel erg dat hij deze hobby 
moest opgeven. 
 
Op 3 december 2003 is tijdens de uitvaartdienst afscheid genomen 
van Tinie. 
 
Wij wensen Cobie, kinderen en kleinkind, alsmede de families 
Hofmans en Geurts véél sterkte om dit verlies te dragen. 
 

Leden, bestuur, directie en commissarissen 
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Berichten van onze instructrice. 
 

 
Meijel, 3 november 2003 

 
 
Druk druk druk zijn wij met de voorbereidingen voor de komende wedstrijden en 
de nieuwe show voor volgend jaar.  
 
Op 29 en 30 november a.s. is het namelijk weer zover; de Open Brabantse 
kampioenswedstrijd in Zundert voor solisten en ensembles (29 november) en 
groepen (30 november) gevolgd door de Open Nederlandse Majorette 
Kampioenschappen voor groepen op 20 december in Barneveld. 
Maar eerst nog even flink trainen want we zijn natuurlijk niet de enigen die strijden 
om de kampioenstitel!! 

 
Ook het team van de B-groep is druk aan het oefenen met hun 
‘Chinese’ show. Voor deze meiden is het allemaal extra spannend 
want het wordt voor hen de eerste keer dat ze als team op wedstrijd 
gaan. 

Ik weet zeker dat het met deze vrolijke dames heel leuk gaat worden. De show is 
op een paar kleine veranderingen helemaal klaar; nu nog 1000 keer oefenen om 
het netjes en mooi gelijk uit te voeren ………….. 
 
De A-groep is inmiddels weer begonnen aan een nieuwe concoursshow. 
Een hele nieuwe uitdaging want dit keer moet het een 1e divisie show worden. 
Veel oefenen dus ……. 

 
Iedereen heeft er zin in en dat is natuurlijk erg 
belangrijk!! 
Het wordt een show met totaal uiteenlopende 
dansvormen…… meer verklap ik lekker niet…… dat 
zien jullie volgend jaar wel! 
 

Lisette van Rooij 
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Limonadeconcert 2003  
 

We hadden Limonadeconcert. 
Eerst hadden we groepsrepetitie in de Sint Willibrordusschool. 
Daarna kregen we broodjes met kroketten en frikadellen. 
 
Toen gingen we naar het grasveld in de 
Burg. Diepstratenlaan. 
Daar moesten we met zijn allen spelen. 
Eerst moest de blokfluitgroep spelen. 
Toen de majorettes en de slagwerkgroep 
en toen wij. 
De kinderen kregen limonade. En de 
grote mensen koffie. 
 
Het was heel leuk geweest. Ik vond het 
tenminste heel leuk. 
Het was voor de eerste keer dat ik mee 
deed met het opleidingsorkest. 
Mijn twee broers Mike en Jim hadden al 
vaker mee gedaan. Hopelijk mag ik 
volgend jaar weer mee doen. 
 

Loni Mennen. 
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Pleinconcert en BBQ 2003. 
 

Zoals voorgaande jaren was er ook in 2003 een Pleinconcert.  
Het is traditie dat er aan de vooravond van de zomervakantie als afsluiting zowel 
een Limonadeconcert alsook een Pleinconcert plaatsvindt.  
Zo ook dit jaar op 13 juli, maar de benaming Pleinconcert had deze keer ook 
gerust Grasconcert of zoiets dergelijks kunnen zijn.  
Omdat op en rond het St. Wilbertsplein in het centrum van Bakel ongeveer 
gelijktijdig Streetrock plaatsvond - een heel ander en vooral andersoortig muzikaal 
evenement -, werd uitgeweken naar het grasveld dat grenst aan de Burgemeester 
Diepstratenlaan, de Bergroosstraat en de Akkerroosstraat. Op dit grasveld wordt 
al jaren, bij geschikte weersomstandigheden, het Limonadeconcert uitgevoerd. 
En die geschikte weersomstandigheden waren er volop! Bij stralend weer werd 
het programma om ongeveer 11.00 uur in gang gezet door onze voorzitter. 
Het talrijke publiek, waarbij opviel dat er een groot aantal “nieuwe” toeschouwers 
waren komen kijken en luisteren, kon eerst genieten van ‘Backdraft’ dat door de 
harmonie en de slagwerkgroep gezamenlijk werd uitgevoerd.  
‘To the dance party’ werd gespeeld door de , waarna de A-groep van onze 
majorettes hun concoursshow op de grasmat zette. Met deze show 
promoveerden zij onlangs van de 2e naar de 1e divisie B.  
Ondanks de aparte ‘vloer’omstandigheden en een niet volledige bezetting konden 
zij het publiek duidelijk laten zien wat de grondslag was voor deze promotie. 
Hierna speelden harmonie en slagwerkgroep om en om de nummers ‘Music for 
band’, ‘Bokkenrijders’, ‘Pasadena’ en ‘Back to Bozzio’. 
 
Vijf jubilerende majorettes werden door de voorzitter en de andere aanwezigen 
gehuldigd. Zij kregen vanwege hun 10-jarig lidmaatschap het draagcollier en de 
daarbij horende oorkonde uitgereikt. (De zesde jubilaris, die vanwege omstandig-
heden niet aanwezig kon zijn, is tijdens de eerstvolgende repetitie gehuldigd.) 
Naast alle felicitaties werd er door de overige majorettes een vers ingestudeerde 
felicitatiedans uitgevoerd; een unieke en verrassende dans speciaal voor de 
jubilarissen die het een en ander zichtbaar op prijs stelden. 
 
Na dit intermezzo werd het programma muzikaal vervolgd door de harmonie met 
‘Smoke on the water’ en door de slagwerkgroep met ‘Antilliana’. 
Namens de Vrienden van Musis Sacrum werd aan de slagwerkgroep en de 
harmonie instrumentarium aangeboden. 
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Iets wat door de leden en het bestuur ook nu weer bijzonder op prijs werd gesteld. 
  
Als voorlaatste nummer werd ‘Drumexperiënce’ gespeeld door de slagwerkgroep, 
waarbij Harrie Klaus voor de laatste keer als instructeur een Bakels concert 
dirigeerde. Harrie, bedankt! 
In een gezamenlijke uitvoering door slagwerkgroep, majorettes en harmonie 
beleefde de mars ‘The Chairman’ een eerste officiële uitvoering in Bakel. 
 
Al met al een Pleinconcert dat Musis Sacrum waardig is.  
De tijdelijke omgeving waar noodgedwongen werd gedanst en gemusiceerd is 
jammer genoeg niet centraal in Bakel gelegen en daarom in wezen minder 
geschikt. Jammer, de natuur en de stille omgeving in de onmiddellijke nabijheid 
van dit grasveld zorgen mede voor een uitzonderlijke sfeer.  
Jammer toch, dat Muziekhofke ………. 
 
 
Aansluitend aan het Pleinconcert was er een BBQ plaats voor de leden van 15 
jaar en ouder die zich daarvoor hadden opgegeven. Deze BBQ vond plaats in de 
tuin van (commissaris) Frans en Mieke van Ekert. Frans en Mieke, bedankt!!! 
In een gezellige sfeer werden honger en dorst gestild en ook menig gesprek 
gevoerd, want binnen een grote vereniging zoals Musis Sacrum gebeurt van 
alles. En om de andere dorpsnieuwtjes maar niet te vergeten!   
Er was voor de door sommige ouders meegebrachte – en aangemelde - kinderen 
zelfs de mogelijkheid om een ritje te maken op een ezel. Een initiatief van Marika; 
goed idee!! Ook was er weer (door Mieke) gezorgd voor een geweldig 
springkussen om de kinderen, en sommige volwassenen, nog meer te vermaken. 
Een minpuntje was wel de afwezigheid van een aantal borden en bestek; het was 
af en toe een hele klus om een schoon eigen bord te bemachtigen. Een 
herkansing voor de organisatie zal ongetwijfeld volgen! 
Of het heel erg laat is geworden voordat de laatste Musis Sacrum ‘diehards’ naar 
huis gingen weet ik niet; maar dat was zeker niet …...>> 

mp. 
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Contributies per 01-01-2004. 
 

Tijdens de ledenvergadering van 19 maart 2003 is er besloten dat: 
- Met ingang van het jaar 2004 de contributie via incasso geïnd gaat worden.  
- Indien geen machtiging wordt afgegeven wordt de contributie met één Euro 

per lid verhoogd; 
- De contributie met ingang vanaf 1 januari 2004 wordt verhoogd.  
Bij de contributienota van 2003 is daarom een machtigingskaart toegevoegd.  
Vele hebben al de machtigingskaart ingeleverd. 
Voor degene die dit nog niet hebben gedaan, wil ik verzoeken de 
machtigingskaart per lid als nog te doen voor 31 december 2003. 
 
De contributieverhoging is als volgt: 
- Rustende leden:  was € 45,00  wordt in 2004  € 50,00; 
- Leerlingencontributie: was € 41,00  wordt in 2004  € 45,00; 
- Ledencontributie:  was € 64,00  wordt in 2004  € 70,00. 
 
Ben je niet meer in het bezit van de machtigingskaart dan kun je die opvragen bij 
de bank of bij de penningmeester. 
 

Gea Mulder, Penningmeester 

 

 

Twee bestuursleden: 
twee ‘nieuwe’ 

leerlingen? 
 

Da’s niet duidelijk!!! 

Janny 

Jan 
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Zwemmen met Musis Sacrum Bakel 
 

Op vrijdagavond moesten we verzamelen bij Vermulst. Van daar uit vertrokken 
we naar de Tongelreep. 
 

 
 

Want we gingen daar zwemmen. 
 
Er waren verschillende soorten glijbanen, wel leuke glijbanen. 
Leona, Saskia en Jantine vonden de TOL het leukst, want daar kwam je in een 
waterbak terecht en dan viel je in het water. 
De familieglijbaan was ook heel leuk. 
 
Op een bepaalde tijd kwamen de golven in het grote bad. 
Er was ook een buitenzwembad, daar was het wel koud!!! 
We gingen proberen met zijn drieën in de nek, maar wel moeilijk hoor! 
 
Op het laatst kreeg je een frietje met als je wou mayonaise of curry erbij. Dat was 
lekker!!!!..... 
 
Als laatst moesten we gaan omkleden, want het was jammer genoeg weer tijd, en 
toen weer met de auto naar huis. 
 
Toedeloe. 

Groetjes, Jantine Vereijken & Leona Sleegers 
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Herrie in Hollywood. 
 

Flitslicht. Het geluid van klikkende camera’s. Rode lopers. Limousines. 
Nieuwsgierigen achter de beveiligingsbeambten. Pers, veel pers.  

Limousine nummer 9 rijdt 
langzaam richting lopers. Heren in 
strakke pakken schieten toe om 
aan beide kanten het niet meer zo 
jonge paar uit te laten stappen.  
Hij: snor, smoking, het haar nog 
steeds zwart en stekelig, buik nog 

steeds iets te, zelfverzekerd, joviaal groetend naar bekenden. Zij: nog steeds 
blond, een vriendelijke glimlach, genietend van alle aandacht maar niet zo macho 
als hij. Harrie en Annie. Of, zoals ze hier in de States genoemd worden: Herrie en 
Ennie.  
Gearmd schrijden ze over de loper, minzaam knikkend naar het talrijke publiek. 
Ze hebben een plaats op een van de eerste rijen in het immense theater.  
Het is februari 2006 en de Oscars zullen vanavond voor de 78e keer worden 
uitgereikt. Herrie is een van de genomineerden voor de Oscar voor Achievement 
in Direction. Hij weet het nog niet, maar over ruim 1 uur zal Frank Sinatra hem die 
Oscar ook werkelijk overhandigen.  
Ze zakken weg in de zalig zittende zetels. Het programma begint.  
Herrie 
mijmert weg.  
Hij denkt 
terug aan 
vroeger. Aan 
een flitsende 
loopbaan in 
het melk-
gebeuren, 
helaas in de 
kiem 
gesmoord 
door 
lichamelijk 
ongemak.  
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Aan een schitterende carrière in de muziek, een carrière die begon in Bakel bij 
Musis Sacrum, bij de slagwerkgroep waarmee hij 4 maal Nederlands kampioen 
werd.  
Hij had ook nog wat gedirigeerd in de Rips, Lierop en Middelbeers, maar in Bakel 
had hij echt een toporkest. Die hadden de weg voor hem gebaand. Die groep 
bevatte de meest talentvolle muzikanten van Brabant en omstreken. Die groep 
kostte hem de meeste energie. Hij had er zelfs dierengeluiden nodig om de 
aandacht een beetje vast te houden.  
Hij was er, op het hoogtepunt in 2003, gestopt. Dit met het idee het wat rustiger 
aan te doen. Herrie had echter buiten de waard gerekend. Ze hadden hem in de 
peiling: de producers van STOMP, een in de hele wereld bekende percussie- en 
showgroep, die op dood spoor was beland. Die producers herkenden in Herrie de 
juiste mix van vakmanschap, flair en gevoel voor show.  

Herrie stelde hen niet teleur. Hij 
maakte van STOMP weer de band die 
overal ter wereld volle zalen trok. De 
film die van de optredens gemaakt 
was, bracht hem onder de aandacht 
van de heren die in Hollywood 
beslisten over de Oscars.  
En zo zat hij nu hier. Tussen Marlon 
Brando met zijn vijfde vrouw en 
Claudia Cardinale met een veel te 
jonge vent.  
Het applaus bracht hem weer in het 
heden. Ennie stootte hem trouwens 
ook al aan, want ze had goed in de 
gaten dat hij weer in gedachten in 
Bakel zat.  
Frank Sinatra stond met zijn big smile 
al op het podium. De spanning 
steeg…… 
 
Eej Harrie, houdoe en bedankt, geniet 
ur van, we zien mekaar wel wir us. 

 
Peter. 
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Afscheidslied voor Harrie 
(melodie: ’s nachts na tweeën) 

 
Harrie was d’n instructeur, 
af en toe zo gek als een deur. 
Grappen maken deed je bij de vleet. 
Geeft het stokje nu aan John, 
die meteen heel goed begon. 
Dank je wel voor alles wat je deed. 
 
Wij zijn nu hier en vieren samen feest. 
We nemen afscheid, en voor jou geldt dat 
nog wel het allermeest. 
 
 
Refrein: 
 
Onzen Harrie, vertelde ons altijd heel veel larrie. 
Iedere maandag heel veel lol en herrie. 
Gezellig met elkaar, Ja ja 
Onzen Harrie, die hielp ons altijd uit de penarie. 
Op de wagen, toch marcheren, op concours, 
hij kreeg het altijd weer klaar. 
 
 
Vier keer zijn we kampioen, 
probeer dat maar eens na te doen, 
’t ging niet altijd zonder slag of stoot. 
Repeteren met Henk Mennis, 
want die had toch iets meer kennis. 
Jullie trokken ons toch uit de goot. 
 
Wij zijn nu hier en vieren samen feest. 
We nemen afscheid, en voor jou geldt dat nog wel het allermeest. 
 
 
Refrein: 
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Buikje, leesbril, wandelstokje,  
dit is nu toch echt een gokje. 
Is de schut nou soms iets meer voor jou? 
Het tempo gaat dan wel omlaag, 
maar dat wil je toch zo graag. 
Overleg dat maar eens met je vrouw. 
 
Wij zijn nu hier en vieren samen feest. 

We nemen afscheid, en voor jou geldt dat nog wel het allermeest. 
 
Refrein: 

 
 
Beetje plagen, beetje grapjes maken, 
over klein zijn, dat soort zaken. 
Iedereen die vond je amusant. 
Met carnaval een grappig stukje, 
lekker kletsen op een krukje. 
Ja voor lol staat Harrie Klaus garant. 
 
Wij zijn nu hier en vieren samen feest. 
We nemen afscheid, en voor jou geldt dat nog wel het 
allermeest. 
 
Refrein: 
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Afscheid Harrie Klaus. 
 
De redactie heeft me gevraagd om een verslagje te schrijven over het afscheid 
van Harrie. Nou, dat heb ik gedaan, misschien wat laat ingeleverd maar ja, beter 
laat dan nooit. 
 
Het heugelijke feit werd gevierd op 20 september. 
Lekker warm was het deze middag. We hadden afgesproken om allemaal in het 
zwart te komen; achteraf was dit toch erg met een temperatuur van ongeveer 25 
graden Celsius. 
Maar toch ….. 
 
We gingen eerst nog een keer het afscheidslied voor Harrie oefenen in de zaal 
van café De Kroon. Toen we het lied hadden geoefend zijn we met de huifkar 
naar Harrie gegaan. 
We hadden met de hele slagwerkgroep een heel programma in elkaar gezet voor 
Harrie.  
Toen we bij zijn huis aan de Nieuwe Uitleg aankwamen hebben we Harrie 
meegenomen in de huifkar en zijn we op weg gegaan naar de eerste opdracht. 
Deze was bij de molen, daar stond onze butler Piet al te wachten met een lekker 
glaasje champagne.  
Daarna was het tijd voor de opdracht; Harrie moest ons leren marcheren in vijf 
minuten tijd. Dit ging hartstikke goed. 
We hebben toen nog een kijkje genomen in de molen en daarna zijn we verder 
gegaan naar de moeder van Harrie en zijn we bij De Kroon een kop koffie gaan 
drinken en een stuk vlaai gaan eten. Daar hebben we ons afscheidslied 
gezongen. 
Na de koffie zijn we naar T.V. De Sprenk gegaan waar Harrie z’n eerste tennisles 
kreeg. Na een tijdje bleek hij een echt natuurtalent!  
Na deze opdracht zijn we op weg gegaan naar café Hein Horst waar een 
Brabantse koffietafel op ons stond te wachten. Nadat we hadden gegeten zijn we 
even naar huis gegaan om ons op te frissen voor het avondprogramma. 
 
Op de receptie was het gezellig en druk, er waren veel muziekvrienden van 
Harrie, en muziekgroepen die hem een hulde kwamen brengen. 
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Toen kwam het officiële gedeelte; de overname van het dirigeerstokje. Harrie 
begon met dirigeren maar op een gegeven moment stopten we met spelen. We 
begonnen met een voordrachtje wat we hadden ingestudeerd.  
Harrie is een persoon van veel lol en plezier tijdens de repetities (maar hij kan ook 
heel serieus zijn hoor). Daarom wilden wij hem wel eens in de spiegel laten kijken 
hoe wij het in al die jaren hebben ervaren met onze Harrie. Door verschillende 
spreuken en geluiden die Harrie altijd maakt, hebben wij het publiek eens mee 
laten beleven wat wij in die jaren hebben meegemaakt tijdens de repetities. Dit 
was een humoristisch gezicht. 

En natuurlijk hadden wij 
voor een instructeur ook 
een passend afscheids-
cadeau. Het verhaal 
hierachter is, voor 
diegene die dit nog niet 
weten, dat Harrie ooit 
eens een koe met een 
vis heeft willen kruisen, 
maar dat werd een 
mislukking. Daarom 
hebben wij hem een 
schilderij aangeboden 
met het achterwerk van 
een koe erop. Dus als 

Harrie achter in zijn serre zit kan hij hier nog elke keer aan terug denken. 
 
Toen werd het dirigeerstokje overgegeven van vader Harrie naar zoon John. En 
werden er nog een paar nummers gespeeld onder leiding van John. Op het einde 
van de receptie had Harrie nog een dankwoord voor al die jaren dat hij instructeur 
was geweest in Bakel.  
Na het dankwoord zijn we nog doorgegaan met feesten tot in de kleine uurtjes.  
 
Iedereen die zich op deze dag heeft ingezet voor haar of zijn hulp BEDANKT !!!!! 
 
Namens de Slagwerkgroep Musis Sacrum Bakel, 
 

Groetjes, een Slagwerker. 
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 Majoretten; uitslagen Geldrop en Lelystad. 
 
Op zondag 28 september 2003 namen een aantal van onze majorettes deel aan 
majorettewedstrijden te Geldrop.  
Lindsey van den Heuvel  Jeugddivisie 3A  1e prijs 79,10 pnt. 
Jantine Vereijken  Jeugddivisie 3A  1e prijs 84,05 
Saskia Reints   Jeugddivisie 3A  1e prijs 83,20 
Leona Sleegers   Jeugddivisie 2A  1e prijs 80,55 
Wendy Leenders  3e divisie A  1e prijs 85,00 + promotie 
Dana de Wit   3e divisie A  2e prijs 79,20 
Karin Leenders   3e divisie A  1e prijs 80,80 
Ellen Leenders   1e divisie A  1e prijs 83,30 
Duo  Ilona Goossens  
 Steffie van Lieshout  Jeugddivisie 2A  1e prijs 80,60 
Duo Ivanca Linders 
 Curine van der Horst 2e divisie A  1e prijs 85,05 + promotie 
Smallteam;   3e divisie B  1e prijs 82,20 
 Karin Leenders, Ellen Leenders, Ivanca Linders, Curine van der Horst, 
 Hilde van Dijk, Marloes van Dijk. 
 
Majorettes, opleiders en begeleiding van harte gefeliciteerd met deze prima 
resultaten, waarbij vooral de twee promoties van Wendy en het duo Ivanca en 
Curine extra opvallen. Zonder aan de prestaties van de overige majorettes te tornen 
mag de promotie naar de 1e divisie van het duo, na een eerdere promotie in maart 
2002, als een buitengewoon goede prestatie aangemerkt worden. 

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Op zaterdag 6 december 2003 namen twee duo’s in Lelystad deel aan de 
voorronde voor de nationale NBTA  kampioenschappen 2003 Twirling en majorette 
die worden gehouden op 17 en 18 januari 2004 te Rotterdam. 
Ilona Goossens en Steffie van Lieshout  kwamen uit in de Jeugddivisie 2A en 
behaalden 83,10 punten. Ivanca Linders en Curine van der Horst  kwamen uit in de 
2e divisie A en behaalden 83,25 punten. De duo’s behaalden beide de 2e plaats. 
Dit betekent dat allebei de duo’s, en het reeds geselecteerde smallteam, deel 
mogen nemen aan de kampioenschappen in Rotterdam. 
  

Proficiat én succes !!!! 
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Mag ik mij even aan u voorstellen? 
 
Mijn naam is Henk van den Broek. 
 
Ik ben 52 jaar geleden in Helmond geboren. 
In 1978 ben ik naar Bakel verhuisd samen met mijn vrouw Anny. We kochten een 
huis in de Burgemeester Diepstratenlaan en in 1989 zijn we verhuisd naar het 
Hagelkruis.  
We hebben 3 kinderen; Joost (21), Marieke (19) en Maarten (17).  
Ik ben werkzaam op het Commanderij College als directeur van het VMBO in 
Laarbeek. In de directie van het VMBO ben ik tevens verantwoordelijk voor de 
portefeuille onderwijs. 
 
Het laatste halfjaar heb ik kennis gemaakt met Musis Sacrum om te bekijken of ik 
toe zou willen treden tot het bestuur. Ik vind Musis Sacrum een mooie vereniging 
om bestuurlijk iets voor te doen.  
De bestuursstructuur en de sfeer in het bestuur spreken mij wel aan. Ook tijdens 
de verenigingsactiviteiten die ik bezocht, proefde ik een geweldig 
“verenigingsgevoel”. Daarom ben ik nu zo ver dat ik, in de functie van 
waarnemend voorzitter, aan de slag ben. 
Ik hoop dat mijn deelname aan het bestuur voor de vereniging en voor mijzelf 
oplevert wat we daar nu van verwachten.  
 

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

Afscheid slagwerkgroep. 
 
Bij deze wil ik graag het bestuur en de slagwerkgroep heel hartelijk bedanken 
voor de onvergetelijke dag die zij mij aangeboden hebben. De middag was in een 
woord fantastisch, slagwerkers nogmaals dank, leden van de Harmonie en 
Majorettes bedankt voor de mooie serenade. Verder iedereen bedankt voor de 
mooie jaren die ik bij Musis Sacrum heb mogen werken. 
Heel fijne feestdagen en een gezond en muzikaal 2004 gewenst, ook namens mijn 
gezin. 
 

Ex-instructeur slagwerkgroep Harrie Klaus. 
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Tractor Pulling 2003, een kijkje achter de schermen. 
 

Evenals vorig jaar werden we dit jaar gevraagd of we onze medewerking wilden 
verlenen aan Tractor Pulling.  
Echter dit jaar was de vraag of we de drank op het gehele terrein wilden en 
konden verzorgen. Hiermee haalden we een hoop werk weg bij het bestuur van 
de Stichting Tractor Pulling Bakel (STPB).  
 

Natuurlijk wilden we dat als vereniging wel weer doen.  
Vorig jaar hadden we al gezien wat er, behalve in de 
tent, op het terrein aan drankvoorzieningen aanwezig 
was. Na enkele voorbereidende gesprekken met de 
STPB konden we aan de slag.  
 

Het voorbereidende werk voor de werkgroep bestond onder andere uit: 
- bepalen hoeveel drank is er nodig? 
- hoe stellen we de paviljoens op? 
- hoeveel tappunten in de tent? 
- waar plaatsen we de tappunten in de tent? 
- waar en hoe stellen we de koelwagens op? 
- hoe delen we de koelwagens in? 
- wie wil er meewerken aan dit evenement? 
- samenstellen van de teams. 
-  

Binnen de vereniging werd er gevraagd wie mee wilde werken.  
Het enthousiasme was evenals vorig jaar weer groot.  

 
Het samenstellen van de teams en het vaststellen van de dagdelen wanneer welk 
team ingezet kon worden gaf enkele kleine problemen. Niet iedereen kon op het 
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aangegeven dagdeel aanwezig zijn. Op zich was dit nog niet zo’n groot probleem 
omdat we nog een aantal mensen op de reservebank hadden zitten.  
Het afmelden van enkele leden op het laatste moment leverde wel problemen op. 
Nu moesten we nog maar zien of we een vervanger konden vinden (het reserve-
bankje was al erg klein geworden). Bij een volgend evenement zouden we 
daarom graag zien dat als er afmeldingen zijn, deze tijdig worden gemeld. 
 
Op zaterdagmiddag konden we aan de slag.  
Alle paviljoens, blikverkoop, grote tent en de distributie waren voldoende bemand. 
Dit heeft op beide dagen geen problemen gegeven. Ook de wisseling van de 
teams gaf geen problemen. Wat nog wel 
een aandachtspunt is (als we komend 
jaar weer mogen helpen), is dat 
sommige medewerkers in hun 
enthousiasme niet konden stoppen met 
helpen! Hierdoor stonden we op een 
gegeven moment met teveel mensen 
achter de bar. Het verdere verloop van 
beide dagen was, ook aan de leden te 
zien, er goed en zeer gezellig. Op sommige momenten en op sommige plaatsen 
(maar niet overal!) had het wat drukker mogen zijn, maar dat gaf weer wat tijd om 
ook even naar de wedstrijd te kunnen gaan kijken.  
 

Op zondagavond, na de wedstrijd, zijn ook al de eerste 
gesprekken gevoerd over Tractor Pulling 2004. Hier 
kwamen de eerste ideeën voor komend jaar al naar 
voren (onder het genot van een beker bier misschien ook 
de beste ideeën), dus wie weet…..  

 
Al met al was het weer een zeer goed geslaagd evenement en hopen we dat we 
komend jaar (indien nodig) weer op jullie medewerking kunnen rekenen.  
 
Bedankt! 
 
 

Jan van Ganzewinkel. 
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Slagwerker Maarten. 
 
Hallo allemaal, 
 Ik heet Maarten en ik ben 11 jaar oud. 
Sinds de zomervakantie doe ik mee met de grote slagwerkgroep. 
Ik ben gevraagd om een stukje in de Triangel te schrijven over hoe het is om met 
de grote slagwerkgroep mee te doen.  
De stukken van de grote slagwerkgroep zijn veel leuker dan die van de 
jeugdslagwerkgroep maar ook veel leuker! 
  
En ik vind het ook leuk dat ik nu een pak van de slagwerkgroep heb (een bloes, 
jas, hesje & broek) en bij mijn tweede optreden had ik per ongeluk het hesje van 
mijn broer aan. Die heeft er ook een want die speelt bij de harmonie (mijn moeder 
ook).  
  
                                               Groetjes,  Maarten.  
 

 

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

Voor alle muziekvrienden uit Bakel. 
 

Beste muziekvrienden! 

 
Bij deze van harte gefeliciteerd met jullie behaalde succes in Veldhoven. Ik 
vond het een eer om mee te mogen. 
Zoals ik al tegen Marc heb verteld voelde het aan als een warm bed waarin 
ik terecht kwam, zowel muzikaal als de menselijke warmte! 
Ik wil jullie zeker nog complimenteren over de prachtige klank en de 
inspirerende muzikaliteit van iedereeen in het orkest. 
Bedankt allemaal voor de gezelligheid en misschien nog eens ……  
Tot ooit!! 
 
Met muzikale groeten! 

Gerry Roché. 
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Studenten van Toen en / of Nu. 
 
Mij is gevraagd om iets te vertellen over mijn “studenten” leven. 
Mijn “studentenleven” begon zoals bij velen onder ons gewoon bij de 
kleuterschool. In De Rips.  

Ik vond dat wel heel bijzonder want ik weet nog dat als wij daar 
binnen kwamen in de school wij eerst onze schoenen uit moesten 
doen. Wij moesten die op een bankje zetten en daar stonden onze 
sloffen. Lekker warm en ik vónd ze zo mooi. Ik heb toen letterlijk 
mijn kleuterschool op mijn sloffen afgemaakt.  
Ik herinner me ook goed dat als we jarig waren dit groots werd 
gevierd met feestmuts en uitdelen. We mochten dan met stoeltje 

en al boven op de tafel en dan werd er uitbundig gezongen en met toeters en 
bellen muziek gemaakt. Misschien is toen mijn interesse gestart voor muziek. 
 
Van kleuterschool naar lagere school, zoals dat toen zo heette. 
Ik ben toen, denk ik, in klas 5 of 6 begonnen met piano spelen.  
Vooraf had ik al een jaar blokfluit gehad.  
Mijn pianoles was thuis. De leraar gaf dan eerst mij les en daarna mijn zus Wilma 
die al gevorderd was. 
Aangezien bij ons muziek in het gezin en familie hoog aangeschreven stond, 
werden wij dan ook van alle kanten bewonderd en gestimuleerd.  
Tijdens onze voorspeelavonden mochten wij onze kennis laten horen. 
In die tijd kwam het elektrische orgel in opmars en dat vonden ik en mijn zus ook 
heel interessant, zeker omdat je daar de mogelijkheid had om er een ritme bij te 
creëren. Dus zijn we na een paar jaar overgestapt naar het orgel. Ik heb er 
diploma A en B mee gehaald. 
 
Intussen zat ik op de MAVO in Boxmeer. 
Het puberale gedrag stak de kop op.  
De motivatie zakte als een baksteen en ik ben 
toen opgehouden met les nemen.  
Thuis stond het orgel toen maar voor niks. 
 
De MAVO heb ik op de punt af gehaald met een 
herexamen. 
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Ik heb er nu nog spijt van dat ik er niet meer aan gedaan heb, maar we hadden 
wel een gezellige tijd op school.   
 
Na de MAVO heb ik nog een jaar kinder- en jeugdverzorging gedaan ter 
overbrugging. Ik was namelijk te jong om te starten met de opleiding 
kraamverzorging. 
Deze opleiding was in Berkel-Enschot. Intern, maar leuk. Met zo’n vijftig andere 
meiden in een internaat, ieder een eigen kamer. 
Het klinkt heel streng maar het was een heel mooi gebouw met een gezamenlijke 
keuken, eetkamer, tv-kamer en leslokalen.  
Wij kregen er les van zusters en andere leraressen. 
Iedere woensdagavond was het bezoekavond. Toon kwam dan vaak en 
bracht dikwijls bezoek mee.  
Vrijdags gingen we dan met de trein naar huis, en ’s maandags weer terug. 
Van muziek maken kwam niet veel meer terecht. 
 
Ik ben 8 jaar in de kraamzorg geweest in regio Helmond. 
Intussen getrouwd en kinderen gekregen. 
 
Mijn drang naar muziek maken kwam toch weer naar boven. 
Toen de Fanfare werd omgevormd naar Harmonie greep ik mijn kans en kon ik 
starten met klarinet spelen.  
Ik moet eerlijk bekennen, de theorie van muziek is geen probleem, daar wist ik 
nog van vroeger veel van. Maar het bespelen, ik bedoel dan het met gevoel 
bespelen en de techniek viel me tegen. 
Maar oefening baart kunst en uiteindelijk kwam ik samen met een paar andere 
leerlingen bij het groot orkest. 
Ik ben nog steeds op les en vind ook dat dit nog steeds nodig is.  
Mijn leraar is zeer vakkundig. Het oefenen thuis valt niet altijd mee door alle 
drukke bezigheden thuis. 
 
Drie jaar geleden kreeg ik de kans om in Bakel bij de tandarts te gaan werken. 
Daar begon voor mij een heel andere uitdaging. 
Bij toeval startte in het ROC in Eindhoven een verkorte opleiding Tandarts-
assistente. Theo Merkus, mijn baas, stimuleerde me en met goede moed begon 
ik eraan. Ik heb deze opleiding met heel veel plezier en met goed succes 
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afgerond, ook dankzij hulp van collega’s met name Carla van Lieshout, die voor 
mij nogal eens in moest vallen als ik naar school was. 
 
Dus toch maar mooi een MBO-diploma  in mijn zak. 
Het mooie van alles is dat er een link bestaat tussen mijn beroep en het bespelen 
van een blaasinstrument.  
Je zou denken, hoezo dan??? 
 
Een goede regelmatige mondhygiëne komt ten goede voor het behoud van de 
eigen tanden en kiezen.  
Een volledige prothese of een gedeeltelijke prothese kan grote nadelige gevolgen 
hebben voor het bespelen van een blaasinstrument. 
Het speelgevoel, de positie van het mondstuk en de spiercoördinatie veranderen. 
Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het muziek maken en ook het speelplezier 
zal verminderen.  

 
Een eigen gebit gaat boven alles, niet alleen met muziek maken, maar ook met 
praten en eten. 
En dat doe ik allemaal graag. Dus maar goed bijhouden dat gebit. 
 
Nou ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn carrière. 
 
Ik groet jullie allemaal.  

Gera Verberkt. 
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Vrienden van Musis Sacrum. 
 
De doelstelling van de Vrienden van Musis Sacrum voor 2003; aanschaf 
benodigd instrumentarium voor de slagwerkgroep, uniformering voor leden die 
doorstromen van het opleidingsorkest naar het A-orkest, is gehaald. De begroting 
hiervoor bedroeg ongeveer € 6680,00. 
Hoewel de Vrienden het begrootte bedrag bijeen gebracht hebben, werd 
uiteindelijk aan Musis Sacrum, mede op verzoek van het bestuur, een drumstel 
voor de slagwerkgroep, een klarinet voor de harmonie en aanvullende 
uniformering voor de gehele vereniging geschonken. Dit alles voor een bedrag 
van €  5344,66. Een fantastisch resultaat. Zonder steun van de Vrienden zou dit 
voor Musis Sacrum financieel niet haalbaar zijn geweest. 
 
U hebt kunnen lezen dat niet het geheel begrootte bedrag werd geschonken. Het 
restant van dit bedrag zal meegenomen worden in de doelstelling voor 2004, een 
jaar met diverse jubilea bij Musis Sacrum. De slagwerkgroep bestaat dan 50 jaar, 
de majorettes 25 jaar en de harmonie 130 jaar. Ongetwijfeld zal de doelstelling 
voor 2004 mede in verband met deze jubilea staan. 
Was de bijdrage voor de Vrienden vastgesteld op € 45,38, in de praktijk bleek dat 
het merendeel van de Vrienden dit bedrag spontaan hadden afgerond op € 50,00. 
Mede naar aanleiding daarvan is de bijdrage van de Vrienden van Musis Sacrum 
nu vastgesteld op minimaal € 50,00 per jaar. Verheugend is het om te 
constateren dat een aantal Vrienden zelfs hun bijdrage extra verhoogd hebben. 
Een fantastisch gebaar, waardoor wij in totaal nog meer voor Musis Sacrum 
kunnen betekenen. 
In de volgende Triangel die omstreeks medio maart 2004 verschijnt, zal de 
doelstelling voor 2004 weergegeven worden.  
De wensen van Musis Sacrum worden rond de jaarwisseling altijd bekend 
gemaakt aan het bestuur van de stichting. 
 
Wij danken alle Vrienden van Musis Sacrum voor hun steun gedurende 2003. Wij 
wensen U prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2004 toe. 
 
 Met muzikale groeten, 
 Het bestuur van de stichting “Vrienden van Musis Sacrum”. 
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Het traditionele Haanschieten 
 

Er is alweer een jaar voorbij, waar blijft de tijd. 
Het is kermisdinsdag, de dag van het traditionele haanschieten. Hoe zal het deze 
keer gaan, wordt het weer zo laat of gaat het toch wat sneller misschien. 
Ik heb voor de zekerheid maar een boterhammetje in mijn uniform gestopt, want 
die broodjeskraam komt er toch niet! 
Daar zitten we dan, lekker in het zonnetje al moeten we soms gaan verzitten om 
warm te blijven. 
Er zijn veel lootjes verkocht, ook bij de harmonie. Zou er dit jaar een muzikale 
koning komen, dat zou mooi zijn, kan hij mooi de ‘Moor’ laten fluiten. 
 
Eindelijk gaat het beginnen. Nummer na nummer wordt er afgelezen, het gaat 
gestaag deze keer. Regelmatig komt er ook een vrouw achter het geweer. Wie 
weet ……. Voor de harmonie sturen de dames graag een afgevaardigde van het 
ander geslacht, slap hè, maar die heren schieten nou eenmaal graag. 
 
Het aflezen van de nummers wordt weer volop van gevat commentaar voorzien. 
De Schut heeft daar zijn mannetjes toch wel voor. 

 
Eindelijk is het 
zover, de haan 
vliegt eraf, een luid 
applaus volgt; het is 
een vrouw.  
We hebben een 
koningin, Ria! Dat is 
toch wel heel lang 
geleden! 
 
Snel maken we ons 
paraat, op naar de 
pizza en al het 

andere lekkers. Oh ja, tussendoor maken we ook nog muziek. 
De sfeer zit er weer goed in. Echt zo’n Bakelse dag. 
Toch een traditie om er in te houden. 

Groetjes, Wilma Vereijken 
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Enkele berichten uit het gastenboek. 
 www.musissacrumbakel.nl 

 

Saarke:  
Laten we het maar bij het "ouwe" houwe, oké? 
Bedankt voor de felicitatie"s en de serenade met danseres  
 
Marc:  
Iedereen al wakker, vandaag gaan we er weer tegenaan. Nog twee weken, 
werken naar topvorm !! 
 
De hoornsectie Harmonie de Goede Hoop:   
Zaterdag een goed stuk muziek afgeleverd. Succes met Lawrence of Arabia en 
Virgina op het concours. De hoorniste van jullie (Karen) wil volgend jaar bij ons 
beginnen, mag ze dat wel? 
 
Joke:  
Voor alle dames en heren die a.s. zaterdag en zondag op concours gaan: Heel 
veel succes maar vooral veel plezier samen. 
P.s. voor Roos: Misschien kunnen er beter twee Mark(en) voor je staan dan lukt 
die riedel zeker..............hm hm. 
 
De hoornsectie Harmonie de Goede Hoop :  
Goede morgen, Proficiat Harmonie met behalen van de 1e prijs. Goed 
gemiddelde, daar mag je mee thuis komen.  
 
Hélène:  
Hallo allemaal, Gefeliciteerd met jullie 1e prijs. Ik heb vanmorgen de cd beluisterd 
en ik vond het fantastisch.  
Ik miste natuurlijk een "zuivere" klank in de 2e klarinetten, maar het werd goed 
opgevangen. Aangezien ik nog een hele tijd niet mag zitten, (dat zie ik niet zitten) 
wordt het denk ik januari voordat ik er weer ben. Maar alles komt goed.  
Succes met de uitgebreide (ahum) voorbereiding voor het kerstconcert. Fijne 
kerstdagen en een goed begin. 
 

http://www.musissacrumbakel.nl/
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Hallo Musis Sacrummers 
 
Mij werd gevraagd een stukske te schrijven over mijn prille ervaringen als 
instructeur van de slagwerkgroep in Bakel. 
 
Hmmmm…….moeilijk te zeggen, na 9 repetities! 
 
Het begin was in ieder geval zéér goed (eerste twee repetities), daarna was de 
opkomst helaas wat minder. 
 
Het hoogtepunt is in ieder geval mijn aanstelling die natuurlijk samenviel met het 

afscheid van ons pap.  
In een woord een 
skitterende dag! 
 
Afgelopen zondag 2 
november was de eerste 
krachtmeting in de vorm 
van een 
uitwisselingsconcert met 
Lierop in het 
‘Parochiehuis’.  

Helaas was de voorbereiding voor het concert iets te matig en te kort, maar 
desalniettemin was het een redelijk geslaagd concert met een goede publieke 
belangstelling. 
 
Kortom:  

de kop is er af en ik ben er van overtuigd dat we met deze groep (+ de 
slagwerkers in opleiding natuurlijk!) in de toekomst nog mooie dingen 
kunnen gaan doen! 

 
Alles kumt goe! 
 

Groeten, John Klaus  
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Geslaagden. 
 

Muziekschool Gemert-Bakel. 
Geslaagden 22 en 23 juni 2003  

 
Hoorn   C Karen van den Broek  goed 
Altsaxofoon  A1 Adelina Zabergja 

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

Overleden. 
 

31-10-2003 Mevrouw J. Vermulst-Schoonwater 
28-11-2003 Dhr. Tinie Hofmans 

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

Geboren. 
 
Op 30 september 2003 werden Karin, Alex en zoon Ties Rutten  
verblijdt met de geboorte van 

Julia Petronella Adriana & Maartje Antoinette Cornelia. 

 
Wij wensen hen van harte proficiat met deze zo bijzondere gebeurtenis. 
 

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

Jubilea in 2004. 
 

Marjan Coopmans – van Dijk 25 jaar lid 
 
Petri Maas – Habraken  25 jaar lid 
 
Majorettes   25-jarig bestaan 
 
Slagwerkgroep   50-jarig bestaan 
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Workshop majorettes. 
 
Het was een pittig dagje voor de majorettes  A-groep,  we hadden een workshop. 
We begonnen de dag  met een flinke repetitie van onze show, na flink zweten 
hadden we een korte pauze om wat te drinken. 
 

 
 

Daarna hadden we dansles van een echte dansleraar namelijk, Ronald Denkers. 
We leerden de basispassen van de salsa, Argentijnse tango en  een volksdans. 
Dit moesten wij onder de knie krijgen voor onze nieuwe show van 2004. 
 
Als sluitstuk van de dag hadden we twirlles van niemand minder dan Kim Zeegers 
van de Reflections uit Geldrop, wij dachten dat we goed konden twirlen, maar dat 
viel nog echt tegen. Van alles maakten we mee, van bloedneus, rugpijn en 
blauwe plekken van de baton. 
Al met al was het een zeer leerzame en vermoeiende dag, maar het was de 
moeite waard. 
 

Groetjes, Marloes en Karin. 
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Gelezen. 
 
 
Letters. 
 

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit inwlkee 
vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat 
de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. 
 De rset van deltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut 
 vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op 
zcih lzeen maar het wrood als gheeel. 
 
 
 
 

 
 
78-jarige slaagt voor A-examen. 

 
Vrijdagavond 23 mei brak voor mevrouw P. van de Werf-Oostveen een 
spannende tijd aan. Niets bijzonder om een A-examen af te leggen, maar wel als 
je bijna 78 jaar bent. Zij vertelde dat zij de week voorafgaande aan het examen 
iedere avond een pilsje had genomen voor het slapen gaan, anders bleven delen 
van de therapie door haar hoofd spoken.  
Met het cijfer 8 slaagde zij voor de theorie. 
Op 21 juni deed zij praktijkexamen op bugel. Stiekem vroeg ik haar of zij ook nu 
een pilsje had gedronken. “Nu maar niet anders komt er van blazen niets”, was 
haar antwoord. 
Zij behaalde 44,5 punten met haar A-examen. 
Zij heeft beloofd bij een goede gezondheid volgend jaar terug te komen voor haar 
B-examen. Tijd om te studeren heeft ze in overvloed. 
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Per 
 
Janique Arnts Nieuw lid 01-06-2003 
Eefje Bastiaans Lerares blokfluit 01-09-2003 
Mijke Bastiaans Gestopt als lerares blokfluit 01-08-2003 
Emke van Bommel Nieuw lid 01-06-2003 
Karlijn van den Boomen Einde lidmaatschap 12-07-2003 
Saskia Botden Nieuw lid 01-06-2003 
Femke Bouw Nieuw lid 01-06-2003 
Kayl Bouwmans Nieuw lid 12-07-2003 
Henk van den Broek Nieuw lid 09-10-2003 
Friedie Coolen Adreswijziging  
 Kavelaarstraat 20, 5708 JC  Helmond 
Mevr. M. Cornelissen Adreswijziging 01-08-2003 
 Ameidepark 619, 5701 ZZ  Helmond 
Tijmen van Dinther Nieuw lid 01-08-2003 
Jonno van der Donk Einde lidmaatschap 01-10-2003 
Joyce van Duijnhoven Einde lidmaatschap 29-09-2003 
Desley Frans Nieuw lid 01-08-2003 
Desley Frans Einde lidmaatschap 03-12-2003 
Nienke Goossens Nieuw lid 01-06-2003 
Nicole Hagting Einde lidmaatschap 12-07-2003 
Lisa Hendrix Nieuw lid 01-06-2003 
Dennis van den Heuvel Nieuw lid 01-06-2003 
Marcel van den Heuvel Einde lidmaatschap 12-07-2003 
Tinie Hofmans Overleden 28-11-2003 
Harrie Klaus Gestopt als Instructeur slagwerkgroep 25-08-2003 
 Ere-lidmaatschap 09-10-2003 
John Klaus Instructeur slagwerkgroep 25-08-2003 
Mirna Joosten Einde lidmaatschap 24-09-2003 
Joey Kuijpers Nieuw lid 01-06-2003 
Amy van de Laar Nieuw lid 01-06-2003 
Jill van de Laar Einde lidmaatschap 12-07-2003 

  Mutaties 
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Myrthe van de Laar Nieuw lid 01-08-2003 
Shelly van de Laar Einde lidmaatschap 24-09-2003 
Emiel van Lankveld Einde lidmaatschap 12-07-2003 
Linda Nelemans Einde lidmaatschap 30-04-2003 
Joyce van Nuenen Einde lidmaatschap 01-09-2003 
Luc Nooijen Nieuw lid 01-08-2003 
Gunnar Martens Einde lidmaatschap 12-07-2003 
Ingrun Martens Einde lidmaatschap 12-07-2003 
Rutger van den Nieuwenhof Einde lidmaatschap 12-07-2003 
Bernard Nooijen Adreswijziging 01-12-2003 
 Kuundert 2a , 5761 PE  Bakel 
Bart Relou Adreswijziging 13-12-2003 
 Molenakkers 41, 5761 BS  Bakel 
Jorn Reijbroek Nieuw lid 01-08-2003 
Frédérique de Ruijter Nieuw lid 01-06-2003 
Wilke Sleegers Einde lidmaatschap 23-09-2003 
Leon Thijs Nieuw lid 01-08-2003 
Mark Thijs Nieuw lid 01-08-2003 
Sanne van Tiel Nieuw lid 01-06-2003 
Anja van Tuijl Nieuw lid 01-06-2003 
Loes van Tuijl Nieuw lid 01-06-2003 
Loes van Tuijl Einde lidmaatschap 03-12-2003 
Jolein Veldman Einde lidmaatschap 12-07-2003 
Mieke Verbaarschot Nieuw lid 01-10-2003 
Ron Verhoeven Nieuw lid 01-08-2003 
Hans en Riet Vermulst Adres- en telefoonwijziging 01-11-2003 
 Viltstraat 2, 5761 BR  Bakel     0492-344194 
Mevr. J. Vermulst-Schoonwater Overleden 31-10-2003 
Renske Vogels Einde lidmaatschap 12-07-2003 
Esther Warmerdam Gestopt als lerares trompet 12-07-2003 
Veerle van de Weijst Nieuw lid 01-06-2003 
Rayna de Wit Nieuw lid 01-06-2003 
Adelina Zabergja Einde lidmaatschap 22-09-2003 
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Verjaardagen januari – juli. 
 

Naam Dag / Maand 

Kristian Vereijken 2-1 

Andrea Kriegl 8-1 

Nicole Nooijen 10-1 

Kayl Bouwmans 11-1 

Femke Bouw 12-1 

Judith van Stiphout - Tielemans 13-1 

Saskia Reints 15-1 

Joey van Lieshout 17-1 

Miep Rooyakkers - van den Berg 19-1 

Thomas Joosten 20-1 

Jantine Vereijken 22-1 

Merel van den Broek 24-1 

Friedie Coolen 24-1 

Mevr. M.T. van Lamoen - van de Ven 24-1 

Frans van de Laar 27-1 

Ad van Grootel 28-1 

Fred van Lamoen 28-1 

Mevr. M. Cornelissen - van der Linden 29-1 

Frans van Zutphen 30-1 

Bas van Vijfeijken 31-1 

Wilma Vereijken - Verhoeven 31-1 

Mevr. P. van Lierop - Rovers 1-2 

Ruben Joosten 2-2 

Mieke Verbaarschot 2-2 

Rob Joosten 4-2 

Hans Leenders 13-2 

Joris Tijdeman 14-2 

Sigrid Coolen 14-2 

Cas van der Putten 14-2 

Willem van den Boom 15-2 

Dhr. J.A.J. Beks 15-2 

Floris Merkus 18-2 

Janny Jansen - van Tilborg 19-2 
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Sjef Kanters 22-2 

Jan van de Rijt 22-2 

Piet van den Heuvel 26-2 

Dhr. G.J.A. Scholten 26-2 

Mevr. L.J.H.A. Aldenzee - Saris 27-2 

Karin van Lierop - Naus 28-2 

Robert Coopmans 28-2 

Mevr. H. Scholten - de Klijn 28-2 

Erwin van Asten 29-2 

Corneel Verhoeven 1-3 

Els van Driel 1-3 

Pieter van den Boom 1-3 

Anita Leenders 1-3 

Lisette van Rooy 3-3 

Marcel Geraeds 4-3 

Lon Swinkels 9-3 

Esther Verhoeven - van de Kerkhof 13-3 

Curine van der Horst 15-3 

Jan van Ganzewinkel 16-3 

Marion van Ganzewinkel - van Tiel 18-3 

Jos Vos 19-3 

Matty Driessen 23-3 

Amy van de Laar 25-3 

Ben Nooijen 26-3 

Rayna de Wit 26-3 

Dhr. J. Vogels 27-3 

Tonnie Giesbers - Relou 28-3 

Simone van de Laar 30-3 

Alex van de Laar 30-3 

Sophie de Ruijter 31-3 

Hans Vermulst 2-4 

Luc Nooijen 4-4 

Janneke van Ganzewinkel 5-4 

Cornelli Remmers - Roodenburg 6-4 

Sanne de Corte 6-4 

Miranda Nooijen 7-4 
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Bart Relou 7-4 

Gerard van de Laar 7-4 

Mevr. J. H. Vogels - Verhoeven 8-4 

Tijmen van Dinther 11-4 

Roos Verberkt 13-4 

Rico Willems 13-4 

Gerry Kisters - Quaedflieg 16-4 

Maartje van Ganzewinkel 17-4 

Naddy Timmers 17-4 

Mevr. M.J. van Neerven - Vanlier 17-4 

Silvie Joosten 18-4 

Mark Thijs 22-4 

Steffie van Lieshout 23-4 

Marloes van Dijk 23-4 

Gijs Verhoeven 23-4 

Erika Rovers 30-4 

Jacqueline Coolen - van der Weijst 4-5 

Jan  van de Mortel 5-5 

Nienke Goossens 6-5 

Bernard Nooijen 6-5 

Henk van den Broek 6-5 

Diny Nooijen - Verhoeven 8-5 

Marijke van Asten 10-5 

Marjan Coopmans - van Dijk 10-5 

Mariëlle Nooijen 11-5 

Ivanca Linders 11-5 

Thomas Tijdeman 12-5 

Mevr. Riet Vermulst 13-5 

Marit Tijdeman 14-5 

Peter Lucassen 14-5 

Peggy Teunis 16-5 

Ruben Hoogendoorn 16-5 

Marijn Vos 21-5 

Frank van Wel 25-5 

Cor van Dinter 25-5 

Tessa Hoogendoorn 26-5 
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Piet van de Ven 30-5 

Mandy van Lieshout 30-5 

Leonie Rovers 30-5 

Maikel van der Meer 30-5 

Linda Timmermans 31-5 

Anika Kanters 31-5 

Kees Hofsteede 2-6 

Marc van Kessel 5-6 

Nikki Kriegl 6-6 

Mevr. M.A. van Ekert - Houwen 7-6 

Lizzie van der Putten 9-6 

Carla van Lieshout - van Lierop 10-6 

Roel van de Ven 10-6 

Jan Nooijen 10-6 

Karin Leenders 11-6 

Mandy van Duijnhoven 13-6 

Jorn Reijbroek 17-6 

Christian Peys - Donné 22-6 

Joey Kuijpers 24-6 

Marlieke Fransen 24-6 

Harrie Klaus 25-6 

Maarten Remmers 26-6 

Hein van Dijk 30-6 

Joyce Maas-Saleming 3-7 

John Klaus 4-7 

Danique Korteknie 5-7 

Geertje Verberkt 5-7 

Peter van der Horst 8-7 

Emke van Bommel 11-7 

Janine Teepen 11-7 

Petri Maas - Habraken 11-7 

Gea Mulder 12-7 

Lisa van de Laar 13-7 

Rosa van den Berkmortel 14-7 

Wendy Leenders 14-7 

Alex Rutten 15-7 
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Dana de Wit 15-7 

Monique Wilbers - van Dijk 15-7 

Karen van den Broek 18-7 

Ilona Goossens 24-7 

Chiara van Wuijtswinkel 25-7 

Leon Thijs 29-7 

Frédérique de Ruijter 30-7 

 

 

Van Harte !!!

 



 

 

 

42 

PROJECT Concours 30 november 2003. 
 
Nadat wij het project WENSCONCERT succesvol hadden afgerond zijn we 
begonnen aan een nieuwe uitdaging, het CONCERTCONCOURS. Ook deze keer 
is er weer de keuze gemaakt om hier in projectvorm aan te werken. 
Kenmerkend voor een project is dat er een begin en een einde is met een 
tijdslimiet en dat alle acties zodanig zijn dat zij bijdragen om het doel te bereiken. 
Het doel was op concours gaan om daar zo goed mogelijk te presteren met 
inachtneming van de belastbaarheid van de muzikanten én het mocht niet ten 
koste gaan van de goede sfeer. 
 
In de muziekcommissie is toen een programma gemaakt waarin de nodige 
activiteiten zijn opgenomen. 
Op 4 september zijn wij gestart, naast de normale repetities zijn er vier extra 
repetities geweest.De repetities die op zondag waren werden onderbroken voor 
een gezamenlijke lunch, die bijdroegen aan de noodzakelijke gezelligheid en 
teambuilding. 
Om onszelf te toetsen en te laten toetsen waren er twee concerten; in Asten en in 
Aarle-Rixtel. Tevens hebben wij ook in drie vreemde zalen gerepeteerd; 
Someren, Gemert en in de Diepstratenzaal van de Wilbertsdries. 
Deze uitstapjes hadden het doel om de muzikanten aan een “vreemde”omgeving 
te laten wennen. 
Tenslotte was er de generale repetitie met publiek.Er waren ongeveer 50 
belangstellenden, als je dat afzet tegen de belangstelling in Asten mogen wij hier 
blij mee zijn.  
En dan het concours, daarover op een andere pagina meer. 
Als deelnemer van het concours kun je zelf beantwoorden of het doel is bereikt, 
(zie boven). Volgens mij wel! 
 
Rest mij nog de gastspelers Maarten en Maikel te bedanken en natuurlijk alle 
muzikanten en het bestuur. 
En zeker Marc, die door zijn motiverende houding en met oog voor ieders 
kwaliteiten dit project tot een goed einde heeft gebracht.   
 
 

    Guido Verachtert. 
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Een eerste prijs, dat telt. 
 
Wat veroorzaakt nou de toch enigszins gespannen sfeer op het moment dat er 
daadwerkelijk vertrokken wordt naar Veldhoven? We zijn toch uitstekend 
voorbereid, hebben tijdens repetities en concerten laten horen dat wij er klaar 
voor zijn. Ja, dat klopt, maar nu gaat het dan toch echt beginnen. 
  
Bij aankomst in Veldhoven stapt iedereen uit, maar allen blijven toch maar bij de 
bus bij elkaar staan. Dit is toch werkelijk een team.  
Na een paar minuten besluit men dan toch maar om naar binnen te gaan. Een 
plaatsje zoeken voor de muziekinstrumenten, eens rondkijken hoe het er allemaal 
uitziet, snel even kijken in de concertzaal. Oei, wat is deze toch ontzettend groot, 
het lijkt wel, nee het is werkelijk een muziektempel met alles erop en eraan. 
Sommige muzikanten kijken nog eens wat rond in de zaal, anderen nemen liever 
alvast een kopje koffie of anderszins.   
 
De muziekverengingen die voor ons zijn geweest, hebben net de uitslag 
gekregen. Gesprekken komen langzaam op gang. Waar gaat het over: er zijn al 
een aantal tweede prijzen gevallen, anderen met maar net genoeg punten voor 
een eerste prijs. De jury is wel erg streng, hoe pakt dit voor ons uit, wij willen wel 
met een eerste prijs naar huis.  
 
Marc roept zijn muzikanten bij elkaar om in te spelen en af te stemmen. Gelukkig 
kan dit meteen op het podium. Enkele stukken worden nog eens doorgnomen, de 
balans wordt nog eens bijgesteld. Het is wel zeer relaxt om én de tijd te hebben 
én alvast te kunnen wennen aan de akoestiek van deze muziektempel.  
Wat klinkt dit toch heerlijk, alles hoor je, je waant je werkelijk in een groot theater. 
De laatste keer afstemmen en dan is het wachten. Je voelt de spanning weer 
langzaam terugkomen.  
 
De speaker kondigt Musis Sacrum aan.  
Nu is het zo ver, hier gaat het om en hier doen we het voor.  
De concentratie is optimaal, op het puntje van je stoel. Lawrence of Arabia als 
inspeelwerk gaat prima. Het klinkt fantastisch, laat ze nu maar komen!!!  
Zonder de tingelingeling van het belletje komt Marc op en dan begint het. Virginia 
het verplichte werk en Rikidum het keuzewerk, beide gaan voortreffelijk.  
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Tijdens het spelen van de werken voel je en hoor je dat het lekker gaat. Dit 
ondanks dat iedereen in zijn stuk wel een of enkele passages heeft waar het op 
repetities wel eens mis ging. Maar nu niet, tijdens deze uitvoering passen alle 
stukjes precies in elkaar.  
Musis Sacrum, het hechte team zet een uitstekende prestatie neer.  
Het aanwezige publiek geeft een ovationeel applaus. De spanning vloeit weg uit 
je lichaam, daarvoor in de plaats komt een gevoel van voldoening.  
Apetrots zijn we.  
Proficiat, proficiat hoor je veelvuldig zeggen als je van het podium komt en je 
instrument gaat opbergen. Dat wordt minimaal een vette eerste prijs. Het 
nakaarten begint, ik vond het prima gaan zegt de een, de ander is wat meer 
gereserveerd weer een ander zegt; de jury is ook voor ons niet gul. Hoe leg je dit 
nu uit, de jury is niet gul in de puntenverdeling ten opzichte van het gevoel dat wij 
prima hebben gepresteerd. Het gaat toch om de prestatie die je zelf levert in 
vergelijking met anderen.  
 
Het eerste pilsje of ander fris drankje wordt besteld, heerlijk. Dan begint het lange 
wachten. Je praat eens met de supporters, met diegene die het kunnen weten, 
Marc wordt commentaar gevraagd. Och, iedereen is ervan overtuigd dat wij 
hebben gedaan wat we konden en die eerste prijs of nog meer halen we wel.  
Wij gaan zelf nog eens luisteren naar een ander korps. Hier ervaar je zelf hoe 
deze zaal klinkt, je ziet je collega’s gedreven hun nummers spelen. Onwillekeurig 
vergelijk je hun prestatie met je eigen prestatie. Het is trouwens wel lekker om 
naar anderen luisteren, als je zelf niet meer hoeft. 
 
Half acht. De jury;  
 

Musis Sacrum uit Bakel. 

1e prijs 80,00 punten. 
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Het is gelukt, de muzikanten zijn blij verrast.  
Onder luid gejuich wordt het juryrapport in ontvangst genomen. De verdere 
prijsuitreiking gaat deels aan ons voorbij. Hadden wij niet wat meer punten 
verwacht of in ieder geval op gehoopt. Dit vage gevoel van onrust maakt gelukkig 
snel plaats voor een hoerastemming. We gaan een feestje  
bouwen, dat hebben we verdiend.  
Zo hier en daar worden de resultaten nog een doorgenomen, maar op de 
terugreis komt er de stemming perfect in.  
 
De collega’s van de slagwerkgroep staan al klaar om de eerste prijswinnaars 
muzikaal te ontvangen en te begeleiden naar ons stamhuis zaal De Zwaan.  
Het feest heeft tot de vroege uurtjes geduurd.  
 
‘Alles komt goed’ is dan wel een hedendaagse term, maar in ons geval is dit niet 
zo. Veel, heel veel energie is er gestoken in de voorbereiding van dit concours. 
Dit vooral door de muzikanten en de dirigent Marc maar ook door het bestuur.  
 
Het allerbelangrijkste resultaat wat bereikt is, is dat de club, dus wij met z’n allen 
van 13 tot 75 jaar een prima team hebben gevormd met uitzicht op meer van 
zulke prestaties.  
Hier kunnen we mee vooruit!!  
 

Muzikale groet, Jos Vos 
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De BRABANTSE majorette  kampioenschappen te ZUNDERT. 
 
Na veel trainen was het op 30 november weer zover; wij mochten deelnemen aan 
de Open Brabantse Majorette Kampioenschappen.  
Wij kwamen ‘s morgens om 11 uur bij elkaar om onze haren in te vlechten, en ons 
op te maken. In die tijd hebben we ook meteen geluncht.  
Voordat wij vertrokken zijn we met nog enkele leden van de majorettes de 
harmonie nog veel succes gaan toewensen want deze moesten ook op concours. 
 
Wij reden naar Zundert en hoe verder wij daar kwamen, hoe zenuwachtiger wij 
werden. Wat hadden wij weinig vertrouwen in ons zelf; want  wij hadden zo’n 
sterke tegenstanders, daar konden wij zeker niet van winnen. 
 
Maar goed, wij begonnen aan onze show maar na afloop waren we toch niet 
helemaal tevreden, het meeste ging goed maar kleinigheidjes blijf je houden. 
 
Toen volgen de prijsuitreiking. 
Gerry Kisters begon met het aflezen van de uitslagen; “……. en nu de tweede 
divisie sectie B … “. De gezichten van de majorettes werden steeds bleker en 
gespannener. “Op de vierde plaats is geëindigd de Juweeltjes uit 
Geertruidenberg, op de derde plaats St Cecilia uit Rijsbergen, en op de tweede 
plaats”, (wij dachten nu komt het) “St Cecilia uit Zijtaart”. 
Je had die gezichtjes van ons moeten zien.  

Op de 1e plaats én Brabants kampioen 2003 

Musis Sacrum uit Bakel. 

 
Er vielen toen heel wat tranen want dit hadden we echt niet verwacht.  
Zo gingen wij na onze vreugdedans heel tevreden en blij naar Bakel terug. 
 

Groetjes MOI 
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Maak ‘t kleurig
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U kunt uw antwoord op deze vraag vóór 01 - 03 - 2004 
afgeven bij of sturen naar: Redactie Triangel 
 p/a Randwijk 8  5761 AV  Bakel 
Of e-mail naar: triangel@musissacrumbakel.nl 
 
Maak kans op € 10,00 als prijs voor de juiste inzending. 
 

‘Wie ben ik uit Triangel 2003_2 was Gerard van de Laar 

De prijs is deze keer (via loting) voor Mien Poels. Proficiat!! 

mailto:triangel@musissacrumbakel.nl
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 Instructeurs & Leraren (1)  
 

 
 
Dirigent harmonie: 
 
Marc van Kessel 
Hamsterweide 20, 5467 LC  Veghel  tel. 0413-351904 
 
 
Instructeur slagwerkgroep: 
 
* John 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 voorbereidend slagwerk: 
 
* Harrie Klaus  tel. 0492-342476 
Nieuwe Uitleg 59, 5761 EC Bakel. 

 
Leraar slagwerk: 
 
* John Klaus  tel. 0492-342476 
Nieuwe Uitleg 59, 5761 EC Bakel. 
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Instructeurs & Leraren (2) 
 

 
 
Leraren blaasinstumenten: 

 
* Eefje 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 groot koper  tel. 0492-366747 
Cortenbachstraat 7, 5421 KH  Gemert. 
 
* Joyce Maas - Saleming lerares dwarsfluit tel. 0497-519229 
Voortseweg 41a, 5521  JC Eersel. 
 
* Janine Teepen lerares fagot    tel. 06-21424221 
Veenkade 169, 2513 EM  Den Haag. 
 
* Frans van Zutphen leraar saxofoon tel. 0492-362481 
St. Anthoniusstraat 57, 5425 VE  De Mortel. 
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Voorlopige Activiteitenkalender 2004  (versie 25-11-2003) 

(Onder voorbehoud)  

 

17/18 januari  Nationale NBTA majorette kampioenschap te Rotterdam. 

23 februari  Opluisteren carnavalsoptocht Bakel. 

14 maart  Onderling Solistenconcours Musis Sacrum. 

20 of 21 ? maart  NK majorettes. 

25 maart (do.)  Algemene Ledenvergadering. 

3,4 en 5 april  Weekend opleidingen. 

28 t/m 3 april  Jaarlijkse donateursactie. 

   Jaarlijkse oudijzeractie. 

 30 april   Koninginnedag. 

16 Mei   Jubileum majorettes 

   Zwemmen voor jeugdleden. (gaat alleen door als jeugdkamp vervalt.) 

5/6 juni ?  Jubileumweekend 

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

18 juni   Pleinconcert + bindingsmiddag senioren. 

27 juni    Bondsconcours majorettes voor solisten en kleine 
ensembles te Bakel. 

Juli / Augustus  Medewerking Tractor Pulling te Bakel ??? 

3 september  Inhalen Kinder Vakantie Week. 

4 september  Opening Bakel kermis. 

7 september  Kermisschieten St. Willibrordusgilde. 

   Intocht St. Nicolaas. 

16 december  Kerstconcert St.Jozefsheil. 

18 december  Kerstconcert.  

31 december  Oliebollenactie. 

 
Vakantie opleiding en opleidingsharmonieorkest: 

 

Carnaval: 23 t/m 28 februari. 
Meivakantie: 30 april t/m 8 mei. 
Hemelvaartvakantie : donderdag 20 mei t/m 23 mei. 
Zomervakantie: 17 juli t/m 3 september. 
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Moppen(t)rommel. 

 

De wereldkampioen zwaargewicht heeft een plaatje opgenomen.  

Twee geluidstechnici draaien de band af en luisteren ontzet naar het resultaat. 
“Wie heeft gezegd dat die kerel kan zingen?” vraagt de ene. “Niemand” zegt de 
ander. “Maar er was ook niemand die durfde te zeggen dat hij ’t niet kon….” 

 

  
 

Tante Marga zit vol overgave piano te spelen.  

Ze speelt wel een uur lang, dan twee uur……. Eindelijk begint het haar neefje te 
vervelen en hij adviseert zijn tante dan ook: “Als u niet meer kunt stoppen tante, ik 
geloof dat rechterpedaal de rem is!” 

 

 
 

Een Belg laat aan een Nederlander zijn huis zien. “Dit is de kamer, dit de 
slaapkamer, enzovoorts. Ze komen bij een geheel lege kamer en de Belg zegt: 
“Dit is mijn muziekkamer.” De Nederlander zegt: “Maar ik zie helemaal niks.” 
“Klopt” zegt de Belg, “maar hier hoor je de radio van de buren het beste.” 

 

 
 

Meneer Trappers houdt zijn vrouw tegen die op het punt staat zich boven te gaan 
verkleden. “Weet je, liefje, ik dacht zo bij mezelf dat je zeker niet naar het concert 
wilde met die oude jas van je.” “Nee, natuurlijk niet, schat, wat lief dat je daaraan 
denkt!” “Ja, en daarom heb ik maar één kaartje gekocht.” 

 

 
 

De muzieklerares laat de leerlingen een piano zien. 

“Wie van jullie weet wat die witte en zwarte toetsen betekenen?” 

Kees steekt zijn vinger op: “De witte toetsen zijn voor bruiloften en zwarte voor 
begrafenissen!” 
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Muzikale raadsels. 

 

1. Welke mensen zetten hun voeten zo sterk neer dat men het in het hele 
dorp kan horen? 

2. Welke klokjes kan men niet luiden? 

3. Van welk woord wordt je ziek als je de eerste 2 letters weghaalt? 

4. Drie personen speelden samen en toen zij ophielden hadden zij allemaal 
gewonnen. Ra ra, wie zijn dat? 

5. Wat is de overeenkomst tussen een trommel en een koppig persoon? 

6. Wat is de beste zanger? 

7. Welke stad is de oorsprong van de snaren? 

8. Wat is dat, wanneer vier lucifers bij elkaar liggen? 

9. Welke boer verricht altijd zijn werk met het grootte rumoer? 

10. Het zingt en je zinkt er in weg. Ra ra, wat is dat? 

11. Wat is het verschil tussen een contrabas en een viool? 

12. Wat is het verschil tussen een saxofoon en een zak cement? 

 

 1. Carillionbespelers.
 2. Sneeuwklokjes.

 3. Muziek.
 4. Drie muzikanten.
 5. Ze antwoorden geen van beide voordat ze geslagen worden.

 6. De vogel, want hij zingt alles van het blad.

 7. Darmstadt.
 8. Een strijkkwartet.
 9. Een tamboer.
10. Barbara drijfzand.

11. Een contrabas brandt langer. 
12. Dan moet je er maar eens inblazen!
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Receptpagina 

Macaronisalade (4 personen) 
 
Bereidingstijd: 35 minuten. 
Benodigdheden: 250 g macaroni - 1 kopje diepvriesdoperwten - 2 rode paprika's uit pot 
of blik - 5 zure augurken - 2 kleine uien - 200 g gesneden salami - zout, peper - 1 bosje 
gehakte peterselie - 3 eetlepels wijnazijn - 10 eetlepels olie. 
  
Zo gaat u te werk: Breng ongeveer 2 ½  liter water aan de kook, voeg wat zout toe, kook 
de macaroni erin gedurende 15 tot 19 minuten, zoals op het pakje staat aangegeven. 
Breng 2 à 3 eetlepels water aan de kook, gooi de diepvrieserwten erin en laat ze 6 
minuten op zacht vuur warm worden. Hak de rode paprika's en de zure augurken klein. 
Schil en hak de uien. Snijd de plakjes salami in reepjes en daarna in kleine stukjes. Giet 
de erwten door een zeef en laat ze afkoelen. Doe de macaroni eveneens in een zeef, 
spoel ze met koud water af en laat ze uitdruipen. Meng de afgekoelde macaroni, de 
gehakte paprika, augurken, uien en salami door elkaar. Roer zout, peper, peterselie, 
azijn en olie door elkaar. Meng de slasaus door de salade en laat de salade afgedekt 
intrekken. Smakelijk eten! 
 
 

40-dagen likeur (1 liter) 
 
Benodigdheden: 1 weckfles of apothekersfles van 1 ½  liter - 1 
liter jonge jenever - 1 sinaasappel met 40 gaatjes - 40 
koffieboontjes (mokka) - 40 suikerklontjes (middel). 
 
Zo gaat u te werk: Maak de weckfles goed schoon met kokend heet water en soda. Spoel 
na met heet water en laat uitdruppelen op een schone theedoek. 
Borstel de sinaasappel onder de kraan lekker schoon en prik er met een vork 40 gaatjes 
in. De gemiddelde vork heeft 4 tanden, dus 10 keer prikken. 
Doe de sinaasappel, de jenever, de koffieboontjes en de suikerklontjes in de weckfles. 
Zet de fles weg in het donker, keer hem af en toe om, om zo de suiker door de jenever te 
mengen. 
Heb nu minstens 40 dagen geduld. 
Giet de likeur door een zeef en schenk voorzichtig over in een feestelijke karaf met goed 
sluitende stop of in een schone fles met schroefdop. Het resultaat: een heerlijk 
sinaasappellikeurtje dat verdacht veel smaakt naar Grand Marnier. 
Lekker als digestief bij een kop koffie. Serveer er amandelkrullen, mokkaboontjes en 
sinaasappelschilletjes in chocola bij. 

                                                           Proosssssst!!
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Waar gebeurd...... 
 
Fun op de werkvloer  van het Verpleeghuis....... 
 
Op een vroege morgen, even na zevenen, sta ik bij iemand aan het bed om aan  
de dagelijkse zorg te beginnen. 
Goedgemutst begin ik: "Goedemorgen meneer Oevert, goed geslapen?" 
"Jawel", antwoord deze wat slaperig. 
Waarop ik weer hervat en zeg: "Er staat een hele lelijke zuster langs uw  
bed". 
"Och", zegt dhr. Oevert, "Daar kun jij ook niks aan doen". 
 
                                    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Bij de telefooncel op onze afdeling zit een heer geduldig te wachten. 
De telefoon wordt langdurig bezet gehouden door een mevrouw die uitvoerig  
haar verhaal doet. 
Zegt de heer: "Ze is zeker d'r  testament aan het regelen”..... 
 
                                     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Ik breng ‘s avonds iemand naar bed en bedien het hoog/laag bed. 
Zegt de patiënt: "Zet het bed maar goed hoog want we krijgen vannacht vorst aan  
de grond"........ 
 
                                     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
P.s. Naam is gefingeerd. 

 
Joke. 
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Uit: “Eindhovens Dagblad” 
Door correspondente betje Verachtert. 
 

 

‘Het was meer een liefdeshuisje’ 
 
Na bijna een eeuw nieuwe uitbaters zaal Vermulst. 
 
“We hebben altijd graag en met plezier gewerkt tussen de Bakelse mensen. 
 Wij zijn hen dankbaar, want wij hebben onze boterham verdiend uit de Bakelse 
gemeenschap,” zeggen Hans en Riet Vermulst uit Bakel.  

 
Per 1 november gaat Hotel 
Café Restaurant Zaal “De 
Zwaan” aan de Bakelse 
Dorpsstraat over in handen van 
twee ondernemersechtparen. 
 
Rens Nijssen en zijn vrouw 

Peppone uit Bakel en Jürgen Jongen en zijn vrouw Bianca uit Helmond zijn de 
nieuwe ondernemers in het horecabedrijf. Dat zou anders in 2005 zijn 100-jarig 
bestaan beleefd hebben met de vierde generatie ‘Vermulst’. 
“We hebben geen opvolgers,” legt Hans Vermulst uit. “Onze zoon Ad en onze 
dochter Heidi hebben andere plannen.” Hans vertelt dat zijn overgrootvader 
Hannes Vermulst destijds het café uitbaatte en daarnaast boer en slager was. 
“Het was meer een liefdeshuisje,” zegt hij. “Nee, geen bordeel, maar meer een 
huis waar gebuurt werd en waar je ook een bord soep kon mee-eten.” 
Tante Pita volgde Hannes op. Daarna hield Ad Vermulst de zaak draaiende tot 
zijn zoon Hans zijn plaats achter de tapkast innam. Dat was in 1972, toen Hans 
en Riet in het huwelijk traden. 
“Ik kwam van Boekel naar Boakel, en da’s een miroakel,” lacht Riet, verwijzend 
naar een aloud volksliedje. Ze verwisselde haar kantoorbaan voor het caféleven. 
Ze vond ‘horen, zien en zwijgen’ heel belangrijk: “Ik houd veel van de sociale 
contacten die we hier altijd gehad hebben in de zaak.” De zaak is zeven dagen in 
de week open. Hans en Riet vinden dan ook dat ze in de voorbije dertig jaar bijna 
geen privé-leven hebben gehad. 
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Niet alleen hotel-, bruiloftsgasten en feestgangers werden in zaal ‘Vermulst’ 
verwelkomd, maar ook vele bedroefde gasten na een uitvaart ontvingen van het 
echtpaar Vermulst het eerste bakje ‘troost’. 
 
 
Door de jaren heen is het pand uitgebreid en verbouwd. Vele verenigingen 
hebben hun onderkomen in Zaal Vermulst. 

Zullen ze ‘De Zwaan’ missen? 
 
Riet Vermulst: “Natuurlijk zal ik het missen, anders zou het niet goed zijn. Ik begin 
nu aan mijn tweede jeugd. Na de overname wil ik wel culinair gaan koken”, aldus 
de kokkin, die dat in het verleden overigens al menigmaal deed voor haar gasten. 
“En ik begin aan mijn tweede leven”, zegt Hans. “Ik blijf uiteraard biljarten, ik heb 
mijn vogels en mijn Harley. Met die motor rijd ik nu wat hier in ’t dorp rond om 
rekeningen weg te brengen, maar misschien zien de mensen me in de toekomst 
wel bij een Harley-treffen.” 
 
Op vrijdag 31 oktober namen Hans en Riet Vermulst vanaf 20.00 uur afscheid van 
iedereen als uitbaters van “De Zwaan”. 
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Hotel - Restaurant - Café -  Zaal “De Zwaan” 
Zaal voor bruiloften, partijen en vergaderingen 

Hans en Riet, 
 

Bedankt 
voor vele jaren 

gastvrijheid. 

Rens, Peppone,Jürgen en Bianca 
 

Veel succes en plezier met 

“De Zwaan” 
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O
li
eb

ol
le

n
31 december 2003

Vanaf 11.00 uur
tot 16.00 uur

Verkoop
op het

St. Wilbertsplein

€ 0,50 per stuk        11 stuks € 5,00
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 WIST U DAT ……. ?! 

 
 Onze dirigent óók een nieuwe blouse wil? 

 Er dan meer kleedgeld aan te pas zal moeten komen? 

 Alle orkestleden er weer uniform ge’bloused’ bij zitten? 

 Rico Sport en het bestuur dat geweldig geregeld hebben? 

 Sjef tegenwoordig ook al een meid mijt heeft? 

 Harrie na zijn afscheid allerlei gebreken begint te vertonen? 

 Hij zich zelfs behoorlijk schijnt te vervelen? 

 Karen (nog steeds) zenuwachtig wordt, als er afgestemd moet worden? 

 Ze nu weet dat dit aan het lange wachten ligt voordat ze aan de beurt is? 

 Marc dus voortaan maar met het afstemmen van de hoorns moet beginnen? 

 Bert nog flink moet oefenen op zijn roffels? 

 Deze nu klinken als: purruh, purruh ……? 

 Er ook van een Klaus-appelboom geen peren vallen? 

 John dezelfde stopwoorden gebruikt als vader Harrie? 

 De lijn-rage ook binnen Musis Sacrum heeft toegeslagen? 

 Gerard net geen haantje de voorste was bij het haanschieten? 

 Hij heel dicht bij het (kermis)koningschap zat? 

 Hij dus een beetje baalt van zijn misfortuin? 

 De majorettes tango, salsa en ook de kruispolka leerden? 

 Dat perspectieven opent naar een lange majorettetoekomst? 

 Roel’s klokkenspel tijdelijk heftig ontstemd was? 

 Een ongezien paaltje zijn pad erg ongelukkig kruiste? 

 De zanglijsters een speciaal fluitje schonken aan ons nieuwe erelid? 

 Er veel minder in het gastenboek geschreven wordt? 

 Wij graag de oorzaak daarvan zouden willen weten? 

 Guido met ons allen naar Engeland wil gaan? 

 Hij er van overtuigd is dat dat ooit zal gebeuren? 

 Sjef extra naar de kapper was geweest voor het concours? 

 Hij contactlenzen had aangeschaft om indruk te maken? 

 Toen de dirigent tijdens de repetitie een keer tegen de klarinetten zei: “Jullie 
mogen blijven liggen”, Gera zich hardop afvroeg wat dat opleverde? 
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 De dirigent zo voorzichtig was met z’n tweede “Hélène”, onze gast, dat ze niet 
eens bij ons in de bus mocht zitten op weg naar het concours? 

 Hans en Riet ondanks hun afscheid toch bij ons blijven? 

 Wij Rens, Peppone, Jürgen en Bianca succes wensen met ‘De Zwaan’. 

 Wij iedereen weer een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar wensen? 

 Er ook in 2004 weer een heleboel te doen zal zijn? 

 De  drumband/slagwerkgroep dan vijftig jaar bestaat? 

 Wij al vijfentwintig jaar majorettes bij Musis Sacrum hebben? 

 De harmonie al 130 jaar bestaat? 

 Dit weer groots gevierd zal gaan worden? 
 Er dus werk aan de winkel is en blijft? 

 De Triangelredactie ook in 2004 open staat voor acties en reacties? 

 Iedereen eerst rustig nog zijn oliebollen kan kopen én eten? 

 
 Wij in januari 2004 aan het Nationaal NBTA majorette en Twirl 

kampioenschap 2003 meedoen dat wordt gehouden in Rotterdam? 
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DE (bijna) LAATSTE PAGINA 

 

Het bestuur: 
 

Voorzitter Jan Lambregts Nieuwe Uitleg 23a 
 Tel. 341513 5761 EB  Bakel 

Waarnemend Henk van den Broek Hagelkruis 44 
Voorzitter: Tel. 342307 5761 GR  Bakel 

 Secretaris: Jan van Ganzewinkel Dorpsstraat 49 
 Tel 343359 5761 BL  Bakel 

Penningmeester: Gea Mulder Bottelroosstraat 6 
 Tel 343902 5761 GC  Bakel 
 

Leden: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 Slagwerkgroep:  Peter Lucassen Tel. 341809
 Majoretten:  Franca van de Laar Tel. 342984

 

Verenigingsbureau Musis Sacrum Bakel 
Randwijk 8, 5761 AV  Bakel 

Telefoon / Fax: 0492-342427 
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 Gemert-Bakel 
Postbus 11 
5420 AA  Gemert 
 
Algemeen telefoonnummer: (0492) 391919 
 
  Kantoor Bakel   Kantoor Gemert 
  St WiIbertspIein 8  Ridderplein 7 
  5761  BK Bakel                         5421 CV  Gemert 

Wij 
luisteren  
het liefst 
naar  
u 
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