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Voorwoord 
 
In dit eerste nummer van 2004 hebben we weer een gevarieerd aanbod aan 
artikel/tjes. Het merendeel van de gebeurtenissen waarbij Musis Sacrum, binnen 
of buiten de eigen Bakelse gemeenschap, betrokken was gedurende de voorbije 
laatste paar maanden, heeft een eigen verslag. 
  
En zo hoort dat volgens ons ook; een verenigingsblad behoort minimaal de 
verenigingsgebeurtenissen weer te geven: in een leesbare combinatie met 
andere zaken vereniging en leden informeren.  
En dan volgt weer de vraag op welke wijze een redactie om dient te gaan met het 
aanbod van activiteiten; hoe de leden te activeren om op ieders eigen manier een 
helpende hand te bieden aan die redactie. En hoe te voorkomen dat telkens weer 
dezelfde personen de hand moeten hebben in het tot stand brengen van het blad.  
Dat de interesse bij de een meer aanwezig is dan bij de ander, zal voor iedereen 
duidelijk zijn. Maar mocht iemand toch de drang voelen om zijn of haar verhaal op 
een eigen manier, of met hulp van anderen, aan het papier toe te vertrouwen; wij 
als redactie zijn blij met iedere inbreng. 
 
Van redactiewege blijven wij dus aandringen op het eigen initiatief om iets op 
papier te zetten als er vermeldenswaardige zaken zijn voor het verenigingsblad. 
Denk niet zoals velen doen; er gebeurt toch niks. Niets is minder waar. Met een 
beetje goede waarneming zijn er ongetwijfeld nog leuke onderwerpen die de 
moeite dubbel en dwars waard zijn. Schrijf een (klein) stukje en lever het in.   
Help ons een leuk en informatief blad te blijven maken. 
Het grote aantal activiteiten en de dingen die daar rondom plaatsvinden geven 
vast en zeker genoeg basis om op een eigen manier een bijdrage af te leveren. 
En er zijn toch zeker wel leden die het een en ander te vertellen hebben over 
andere interessante dingen die met hun hobby(‘s) te maken hebben.  
Maak de lezers van de Triangel deelgenoot van die interesses. Overleg eventueel 
met een redactielid om het verhaal ‘handen en voeten’ te geven.  
Vele handen maken licht werk. Dat geldt ook voor het samenstellen van een 
verenigingsblad zoals de Triangel. Er is volop werk voor mensen die de uitdaging 
niet schuwen.  
 
Wij vragen een of meer nieuwe redactieleden ter uitbreiding van     De redactie. 
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Muzikale poëzie 
 

  
 
 

 
 

Met muziek, acrobatie en dans 
wagen twirlers hun kans. 

De baton gooien en zwaaien, 
het lichaam met sprongen en draaien. 

Af en toe ludiek, maar ook serieus: 
het is en blijft een moeilijke keus. 

Maar show voor het oog en voor het hart 
dat maakt twirl als discipline zo apart. 

Als je hen dan zo ziet staan, 
opgesmukt en met die leuke pakjes aan,  

met die flair en met die lieve lach, 
is het twirl dat je liefhebben mag. 

 
 
 

Vliegend door de lucht  
rondtollend door een zucht  

bereiken ze je oren  
waar je je best doet ze beter te horen  

ieder een andere smaak  
maar voor ieder toch wel raak  

een muziekje in je leven  
kan soms een heleboel geven  

troost, rust, of ontwaken  
soms door een diepe zucht te slaken  

dan vraag ik me toch af?  
waarom word ik dan wakker met hetzelfde nummer elke dag?  

nee, geen cd... gewoon de radio aan  
maar ik moet zeggen dat uit bed gaan  

een stuk makkelijker is! 

 

Geen tijd, niemand heeft tijd, 
geen tijd om te luisteren, 

lieve woorden te fluisteren. 
Geen tijd om te praten, 

wel om te haten. 
Geen tijd voor elkander,  

of voor een ander, 
geen tijd voor woorden, 

die we zo graag hoorden. 
Geen tijd voor een kind, 
die zoveel kan vragen, 

maar wij dan niet zagen. 
We hebben wel tijd,  

om geen tijd te hebben. 
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Jubilea in 2004 
 

Mandy van Lieshout  10 jaar majorette 
 

Marjan Coopmans – van Dijk 25 jaar lid 
 

Petri Maas – Habraken  25 jaar lid 
 

Gerard Beijers   40 jaar lid 
 

De huldiging vindt plaats tijdens het Pleinconcert op 18 juli 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Majorettes  25-jarig bestaan 

 Slagwerkgroep 50-jarig bestaan 

 Harmonie  130-jarig bestaan 

50 jaar 

25 jaar 130 jaar 

2004 
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Oliebollenactie 
 

JANNY JANSEN STOND AAN DE WIEG VAN 
OLIEBOLLENHANDEL MUSIS SACRUM BAKEL 

 
“De klanten zeggen dat we schôn grote oliebollen maken, al zit er hier en daar 
wel een bobbeltje op,” zegt Janny Jansen. Zij stond in 1991 mede aan de wieg 
van de oliebollenhandel van harmonie Musis Sacrum Bakel. En ook afgelopen 
oudejaarsdag 2003 bewoog Janny zich wederom tussen de oliebollenbeslag-
opslagplaats, “Het Muziekhofke”, en de oliebollenkraam op het kerkplein.  
Altijd goed geluimd, een woordje hier, een kwinkslag daar, Janny lijkt de spil waar 
iedere vrijwillige oliebol om draait. 
 
Het Muziekhofke is in beslag genomen door achttien grote tonnen pruttelend 
rijzend beslag, mét en zónder krenten, aangeleverd door Bakkerij Bakel. “In het 
begin bakten we de oliebollen in een grote braadslee in het bejaardenhuis,” 
vertelt Janny, “En dan brachten we ze naar de marktkraam die voor het 
gemeentehuis stond.” De ijskoude oudejaarsdagen liggen nog vers in het 
geheugen; de moonboots voorkwamen tal van bevroren tenen. “En daarna… de 
kéuken…smérig!!!” aldus Janny,  die altijd als een van de laatsten alles weer in de 
oude schone staat terugbrengt. 
 
De marktkraam werd opgevolgd door een wagen waarin de oliebollen onder het 
intens wakend oog van de koukleumende wachtende klant in en uit de hete olie 
kwamen. Het Jeugdhuis werd de uitvoerhaven van het beslag. “Het is nooit 
moeilijk om aan de tien vrijwilligers te komen die we ieder jaar nodig hebben,” 
zegt Janny, “En zélf kan ik de oliebollenhandel moeilijk uit handen geven.” 
 
Als bestuurslid van Musis Sacrum voelt Janny Jansen zich verantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen van de muziekvereniging. De opbrengst van de oliebollenactie 
komt aan de harmonie ten goede. “Het is een mooi bedrag, daar kunnen we weer 
een instrumentjé voor kopen, met de nadruk op ‘tjé’,” zegt Janny Jansen, die 
voornamelijk van de “gezelligheid “ houdt die er heerst rondom het hele 
oliebolgebeuren van Musis Sacrum op de laatste dag van ieder jaar.  
En het recept? Dat is het geheim van Musis Sacrum (en Fons!!). 
 

                                                                                      Een ‘redactielid’. 
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Berichten van de Vrienden 
 

In 2003 werd de doelstelling van de Vrienden van Musis Sacrum, namelijk het 
genereren van middelen voor aanschaf van uniformering voor leden in opleiding 
bij Musis Sacrum en aanvullende instrumentarium, gehaald.  
Gedurende 2003 werd namelijk voor een bedrag € 5344,00 een drumstel voor de 
slagwerkgroep,een klarinet voor de harmonie en aanvullende uniformering voor 
de majorettes, slagwerkgroep en harmonie aangeschaft. 
 Een prachtig resultaat.  
Het bestuur dankt dan ook alle vrienden die dit resultaat mogelijk gemaakt 
hebben. 
 
In overleg met het bestuur van Musis Sacrum, is de doelstelling van de Vrienden 
van Musis Sacrum voor 2004 als volgt geformuleerd: 
De majorettes bestaan dit jaar 25 jaar, de slagwerkgroep 50 jaar en de harmonie 
130 jaar. Het is duidelijk dat we in dit kader naar een zo evenwichtig mogelijke 
ondersteuning streven en mogelijk in het kader van de jubilea iets extra kunnen 
doen. 
De trainingspakken van de majorettes zijn aan vernieuwing toe, terwijl in verband 
met een nieuwe show, de showuniformering en attributen aangepast dan wel 
vernieuwd dienen te worden.  
De totale begrootte kosten hiervan, bedragen € 4.275,00.  
Bij de slagwerkgroep zal het instrumentarium uitgebreid en vernieuwd dienen te 
worden, terwijl bij de harmonie eveneens uitbreiding en vernieuwing van het 
instrumentarium gewenst is.  
De gezamenlijke kosten hiervan zijn begroot op € 14.000,00. 
 
De doelstelling die de Vrienden van Musis Sacrum dit jaar nastreven is om een 
bedrag van ongeveer € 6500,00 of te wel 35% bij te dragen.  
Opnieuw een hele uitdaging.  
Wij hebben echter het volste vertrouwen dat wij deze doelstelling met elkaar 
kunnen realiseren. 
 

Met muzikale groeten, 
Het bestuur van de stichting “Vrienden van Musis Sacrum”. 
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Kerstconcert in de Jan de Witkliniek 

 
Rond de kersttijd hebben wij, met het opleidingsorkest een concert 
gegeven voor de bewoners van Jan de Witkliniek. 
 
We hebben drie kerstliedjes en een Afrikaans liedje gespeeld. 
De mensen daar vonden het heel mooi. (denk ik). 
 
Toen Marc iets over het volgende lied wilde vertellen, reed er een 
bewoner met d’r  rolstoel over Marc’s  tenen heen, dat was wel 
grappig. 
 
Toen ons concert afgelopen was, mochten we wat drinken en iets 
lekkers halen van de bonnen die we daar kregen. 

Daarna ging het grote orkest nog even spelen. 
 
Na afloop gingen we weer gezellig op de fiets naar huis toe…... 
 

Groetjes, Merel 
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Kerstconcert 2003 in de kerk (1) 
 

Op zaterdagavond 20 december 2003 heeft Musis Sacrum Bakel zoals 
gebruikelijk haar jaarlijkse Kerstconcert in de St.Willibrorduskerk in Bakel 
uitgevoerd. 
 
Voor een ruim publiek werd een programma uitgevoerd waarin, naast de 
gebruikelijke kerstliederen waarbij de aanwezigen in samenzang actief konden 
meedoen, ook enkele muzikale werken werden gespeeld die erg goed pasten in 
de kerstsfeer.  
 

 
 
Het concert werd geopend door het opleidingsharmonieorkest dat inmiddels 
bestaat uit ruim veertig jeugdige en ‘iets oudere’ leerling-muzikanten.  
Zij zorgden voor een bijzonder mooi en stemmig begin van het concert door hun 
uitvoering van een viertal werken. 
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Na een korte bühneombouw namen de ruim zestig leden van het harmonieorkest 
plaats om hun muzikale werkstukken uit te voeren.  
In een mooie diversiteit werden negen werken uitgevoerd; traditionele 
kerstliederen en ook muziekstukken die werden gespeeld tijdens het 
muziekconcours in Veldhoven op 30 november j.l.  
 
Soliste Saskia Martens speelde ‘Vivaldi’s solo piece’ op klarinet en ook werd 
onder andere ‘Happy Christmas’ van John Lennon en Yoko Ono ten gehore 
gebracht.  
 
De beide orkesten stonden onder leiding van dirigent Marc van Kessel. 
 
De bijzonder mooie en gevoelig a capella gezongen kerstliederen ‘Once in a 
Royal David’s City’ en ‘Stille Nacht’ door het eigen Musis Sacrum koor maakte bij 
menigeen het kerstgevoel wakker, zo dat al niet aanwezig was.  
In een vierstemmige vertolking werden deze beide werken gezongen door dit 
gelegenheidskoor dat voor de volle honderd procent uit musicerende 
harmonieleden bestaat, in een nagenoeg gelijkbezette dames- en 
herenstemming.  
 
Een fantastisch optreden onder leiding van Frans Martens die zijn gedrevenheid 
tot perfectie samen met dit koor gestalte gaf. 
De relatie naar het ontstaan van Musis Sacrum, dat als vereniging ontsprong uit 
een koor, werd op deze avond weer even realiteit. 
 
Met de zo langzamerhand traditionele kerstborrel in een overvolle bistro “De 
Zwaan” na afloop van dit bijzondere concert, werd 2003 voor Musis Sacrum 
afgesloten. (Behoudens de oliebollenactie op 31 december waar een tiental 
gedreven vrijwillig(st)ers elk jaar weer een hectische dag beleven!!). 

 
mp 
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Kerstconcert in de kerk 2003 (2) 
 
Op 20 december was het zover: het kerstconcert verzorgd door de 
harmonieorkesten en het gemengd koor van Musis Sacrum, werd ten gehore 
gebracht in de prachtige kerk van Bakel. 

Er ging natuurlijk het een en 
ander aan vooraf zoals de 
try-out in de Jan de Wit 
kliniek en de nodige 
repetities met harmonie en 
koor. 
 
Het koor was speciaal voor 
deze gelegenheid 
samengesteld uit leden van 
het harmonieorkest, de 
maestro van het orkest 
incluis. Wie stond er dan voor 
het koor te dirigeren zult u 
zich afvragen? 
Nou, het koor stond onder de 
bezielende leiding van Frans 
Martens.  

Ik wil deze gelegenheid niet ongebruikt laten Frans Martens nogmaals te 
bedanken voor z'n inzet. 
 
Het concert werd geopend door het opleidingsorkest, die het concert opende met 
een aantal vrolijke muziekstukken.  
Daarna vervolgde het 'gewone' harmonieorkest het concert met een aantal 
stemmige nummers afgewisseld door een intermezzo van het koor. 
 
Zonder de prestaties van de beide harmonieorkesten te kort te willen doen, zou ik 
toch willen zeggen dat de bijdrage van het koor het concert tot een waar 
kerstconcert gemaakt heeft. 
Het koor bracht prachtige harmonieën ten gehore, mag ik wel zeggen. 
Al met al was het een geslaagd concert met sfeervolle muziek.  
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Het kerstconcert vind ik altijd een fijne activiteit om aan deel te nemen, maar mag 
ik ook even klagen? 
 
Ik miste de ultieme, intieme kerstsfeer een beetje.  
Ligt het misschien aan mij? 
Het kerstconcert in z'n huidige opzet is ietwat verarmd, als je het mij vraagt. 
('Verloederd' zouden ze bij de VPRO zeggen.) 
 
Het is niet iets van dit ene concert, maar het is er zo'n beetje ingeslopen. 
Ik denk met weemoed terug aan de jaren dat er tussen de muziekstukken door 
nog eens een mooi stukje tekst werd voorgedragen door deze of gene die zijn 
gezegend met de kunst der schone voordracht.  
Is dat niet meer van deze tijd misschien? Ik weet het niet. 
 
Desalniettemin werden tot slot van dit kerstconcert mooie woorden gesproken 
door onze voorzitter (die helaas een vrome kerststem moet ontberen).  
De mooie woorden galmden in het rond. Dat is zeker waar. Mooie woorden die 
hun kracht verloren toen ze werden opgevolgd door moderne, commercieel 
getinte, propaganda (ik doel op de presentatie van de activiteiten van het 
komende seizoen en dergelijke).  
 
Ik kreeg het er even benauwd van.  
Ik weet het, het ligt aan mezelf. Ik ben vastgeroest, ouderwets misschien wel. Als 
ik bovenstaande regels teruglees, voel ik me een ouwe knorrepot. Mijn excuses.  
Het was een kerst(concert) anno 2003 zoals het er anno 2003 nu eenmaal aan 
toegaat. Genoeg geklaagd dus. Ik zeg: "Amen" (oftewel 'het zij zo'). 

 
Op naar het concert van 2004, zou ik zeggen.  
Ik hoop trouwens dat we komend jaar nog in de 
kerk passen. Het lijkt elk jaar krapper te worden. 

 
 

Vriendelijke groeten, Peter Kisters 
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Geslaagden 
 

 
Voor hun muziekexamens slaagden in februari 2004 de onderstaande leden: 
 
Op klarinet:  diploma vermelding 

 
Tessa Hoogendoorn  A1 
 

   Lizzie van der Putten A1  goed 
  
   Jantine Vereijken A1 
 
   Esther Verhoeven A1  goed 
 
   Frans Martens  A2  goed 
 
   Lon Swinkels  A2 
 
   Mieke Verberkt  A2 
 
   Kristian Vereijken B1 
  
   Lisette Vereiken  B1 
 
   Freek Rooijakkers D-techniek 
 
Op altsaxofoon:  Daisy Dirks  A1 
 
Op slagwerk:  Jim Mennen  A2 
 
Muzikanten en opleiders van harte gefeliciteerd en succes met jullie verdere 
muzikale toekomst. 
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Monique Wilbers gestopt als redactielid. 
 
Tijdens de redactiebijeenkomst voor deze uitgave van de Triangel heeft Monique 
Wilbers te kennen gegeven dat zij stopt als lid van de Triangel. 
 
Monique heeft gedurende een geruim aantal jaren haar beste beentje voorgezet 
om samen met de andere redactieleden telkens opnieuw weer een Triangel 
samen te stellen.  
 

Monique, bedankt voor je bijdrage en inzet in de voorbije jaren. 
 
 

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

Redactieversterking gezocht. 
 
Mede als gevolg van het stoppen van 
Monique zoeken wij een of meerdere 
leden die interesse hebben om de 
redactie van de Triangel te versterken.  
 
Enige inzet, vindingrijkheid en vooral 
vastberadenheid zullen een toekomstig 
redactielid (en ons) tot hulp dienen.  
Schroom niet om je aan te melden; een 
opleiding in deze is niet vereist. Ook het 
aantal uren per jaar die je kwijt bent met 
deze opgave is erg beperkt. 
 
Informatie over het functioneren als 
redactielid is verkrijgbaar bij Helmy van 
Dijk, Judith Tielemans, Marjan 
Coopmans en Thijs Poels. 
Of via musissac@musissacrumbakel.nl 
 
Laat iets van je horen!!!!!!! De Triangelredactie. 
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Het SPEKTAKEL uit BAKEL. 
 

ONMK Barneveld; 
 
Op zaterdag 20 december 2003 gingen we met een 
bus vol majorettes en veel supporters naar Barneveld. 
Wij gingen strijden om het Open Nederlands Majorette 
Kampioenschap. Het humeur was opperbest en de 

zenuwen waren we de baas. We gingen er heel relaxed naar toe.  
Toen we aankwamen gingen we naar de gezamenlijke kleedruimtes en daarna 
even naar de andere teams kijken, want wij waren zo benieuwd naar de show van 
St. Cecialia Zijtaart onder leiding van Jolanda, want die waren samen met St. 
Cecilia uit Rijsbergen onze tegenstanders.   
 
De show van Zijtaart was weer schitterend; zeer bijzonder en sterk.  
Maar toen waren wij aan de beurt, op zich ging onze show ook goed en hadden 
we een tevreden gevoel over, maar ja, de jury beslist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij werden flink aangemoedigd door de vele supporters die mee gegaan waren 
met het mooie spandoek, zie deze foto. 
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Er was weer voldoende tijd om tussendoor te gaan winkelen en dat deden we dus 
ook weer ruimschoots. 
 
Toen werden we weer zenuwachtig en gingen we in een gezamenlijke opmars, 
met allemaal een kerstmuts op, naar de prijsuitreiking luisteren. 
Uiteindelijk hadden we de tweede prijs, en waren we toch tevreden en hopen op 
de kampioenstitel in Nederweert. 
 
Wij gingen tevreden terug naar Bakel en hebben nog wat nagepraat in ‘De 
Zwaan’ bij de kerstborrel die na afloop van het kerstconcert werd gehouden. 
 
Op naar de Nederlandse kampioenschappen in Nederweert! 
 
NBTA voorrondes Lelystad; 
 
Op zaterdag 6 december 2004 gingen we met twee majoretteduo’s, namelijk 
Steffie en Ilona, en Curine en Ivanca naar Lelystad.  
 
Het was een mooie accommodatie, heel ruim van opzet en een mooie tribune 
waar wij als supporters een mooi zicht hadden op de beide lanes. 
 
De optredens waren zeer mooi, en daarna maar wachten op de uitslagen.  
Je kunt wel zeggen effe ……………………………………………… wachte. 
De prijsuitreiking liep echt veel uit want het was uiteindelijk 20.30 uur voor dat we 
weer in de auto zaten om nog een paar uur te rijden voordat we weer in Bakel 
waren. 
 
Alle twee de duo's werden als tweede doorgeplaatst om deel te nemen aan de 
Nederlandse kampioenschappen NBTA in Rotterdam. Het was de harde kont van 
het zitten en het engelengeduld wel waard.  
 
Het was een mooie dag maar duurde veel te lang want om meer dan 15 uren van 
huis af te zijn is gewoon veel te lang, hopelijk hebben ze als organisatie hier iets 
van geleerd. 
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NBTA majorettewedstrijden Rotterdam; 
 
Na maanden hard oefenen was het eindelijk zover; we gingen naar de 
Nederlandse Kampioenschappen voor solisten in Rotterdam. 
Steffie en Ilona, Curine en Ivanca waren als duo's uitgenodigd en het smallteam 
met Hilde, Marloes, Ellen, Karin, Curine en Ivanca mochten ook meedoen. 
 
Het was een prachtige accommodatie daar bij de Kuip, Feyenoord was er aan het 
trainen. De vloer schitterend, heel groot, jammer dat deze wel erg glad was.  
Er werden zelfs televisieopnames gemaakt en 's avonds waren wij bij het 
jeugdjournaal te zien, althans op de achtergrond. Maar toch. 
 
Er waren voor ons geen kampioenen uit gekomen maar we kunnen toch op een 
succesvolle dag terugkijken want we hebben tenslotte toch maar mooi aan deze 
Nederlandse Kampioenschappen meegedaan.  
Het is een fijne en gezellige en zeker een sportieve dag geweest. 
 
 
Nederlands Kampioenschappen 2003 in Nederweert. 
 
Op zondag 7 maart 2004 gingen we voor de laatste keer met onze ‘jaren '70’-
show op wedstrijd. 's Morgens was er weer het vaste ritueel van het invlechten en 
make-uppen. Dit keer was het bij Geertje. Daar is ook besloten dat er in het 
jubileumjaar er een heel speciale dans gaat komen. De moeders van de 
majorettes gaan een dans maken met Franca als Missmajorette. We zijn 
benieuwd wanneer we deze kunnen bewonderen. 
 
Toen gingen we richting Nederweert. Daar aangekomen moesten we meteen 
omkleden. Voor het optreden nog even een warming-upje en de show nog een 
keer goed doornemen. We waren er klaar voor.  
Wel met wat zenuwen, maar dat hoort erbij. 
 
Toen was het zover; we mochten opkomen. We kregen nog een luid 
aanmoedigingsapplaus van onze supporters en we begonnen en zo konden we 
onze stralende gezichtjes aan de jury laten zien. Na tien minuutjes zat het er al 
weer op. We waren op zich wel tevreden, want de show was redelijk goed 
gegaan. Nog een paar uur wachten en we zouden onze prijs weten. 
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Het was zover de prijsuitreiking begon.  
 
We hadden de tweede prijs. Jammer genoeg kwamen we minder dan 0,4 punt 
tekort voor het Nederlands kampioenschap. Maar we waren wel tevreden met 
onze punten.  
We hadden 87,47 punten behaald en dat is toch een heel goede prestatie. 
 

 
 
 
Nu liggen de pakken weer fris gewassen in de kast en kunnen we ons volop 
op onze nieuwe show storten. Wat het gaat worden blijft nog even een verrassing. 
 
 
Groetjes van de majorettes, 

MOI  
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Naaiclubje Musis Sacrum. 
 

Vol enthousiasme zijn wij begonnen aan veranderingen bij Musis Sacrum. 
Met goedkeuring van het bestuur hebben wij de stropdassen van een aantal 
dames in sjaaltjes veranderd.  
En dat wordt een leuk gezicht!!! 

 
 
Onder het genot van koffie, koek, ……., én diverse lachsalvo’s hebben we 
ondertussen al ongeveer 14 sjaaltjes klaar.  
 
En voor enkele heren hebben we – op aanvraag - ook wat gemaakt van de restjes 
die over waren.  
 
U ziet wel: U vraagt, wij naaien. 
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Trouwens, wij willen nog wel een dag organiseren om die leuke sjaaltjes goed te 
leren gebruiken: 
 We willen ongeveer om 10.00 uur beginnen met een Brabantse koffietafel. 
 Daarna uitleg over het perfect dragen van de sjaaltjes. 
 Zo rond de klok van 12.00 uur soep met stokbrood. 
 De dag wordt voortgezet met instructies geven over de verzorging van deze 

slaatjes. Aan de orde komt dan onder meer het wassen en strijken. 
 Om 15.00 uur koffie met gebak en noten.  
 En als klap op de vuurpijl een warm en koud buffet. 
 
Lijkt jullie dat wat???? 
 
Voor de dames die nog geen sjaaltje hebben, dit even doorgeven aan een van de 
onderstaande dames. Wij zorgen er voor dat het gefikst wordt. 
 
In deze Triangel zijn een aantal bijzondere attributen te zien zoals die van 
restmateriaal gemaakt werden. Uitvoerbare ideeën zijn altijd welkom! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mien, Marianne, Joke en Gera. 
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Allerlei. 
 
Activiteitencommissie Opleiding. 
 
In deze uitgave van de Triangel had de redactie een item willen plaatsen over de 
activiteiten van de Activiteitencommissie Opleiding Musis Sacrum.  
Nu blijkt echter dat deze commissie haar activiteiten op een heel laag pit je heeft 
gezet. Dit vanwege de minimale respons die volgde op de pogingen om binnen 
de ledengroep van de opleiding gezamenlijke activiteiten te organiseren.  
De commissie zal zo nu en dan in actie komen, maar zoals de vlag er nu bij 
hangt in zeer beperkte mate. Erg jammer voor de leden die wél willen, maar als 
er niet voldoende opgaven voor activiteiten blijken te zijn, kan er geen solide 
basis zijn voor dit soort activiteiten. HEEL ERG JAMMER!!!!   
 
 
Vakantiegroeten. 
 
Zoals ieder jaar weer gaat een groot 
aantal leden van onze vereniging met 
vakantie. De een gaat (nog) verder weg 
dan de ander, of zoekt zijn 
vakantievertier in de eigen vertrouwde 
omgeving.  
Wij zoeken de origineelste en mooiste 
vakantiegroet. 
Wij roepen iedereen op om vanuit zijn 
of haar vakantieomgeving een 
vakantiegroet of iets dergelijks naar de redactie van de Triangel te sturen; 

kaarten, foto’s, brieven, het maakt niet uit 
zolang het maar in ons redelijk nette 
verenigingsblad gepubliceerd kan worden. 
Wij wachten op jullie bericht(en). 
  
Sturen naar: 
Triangel  Randwijk 8  5761 AV  Bakel (NL). 
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Leraren van Toen en Nu. 
 

Hallo allemaal, 
 
De meeste van jullie zullen me wel kennen van de klarinetles of van de 
theorieles. Ik heb de pen doorgekregen zoals ze dat noemen van Alex 
Rutten. Alex nog bedankt daarvoor.  
 
Voor degene die mij nog niet kennen. Ik ben Bouke Bekers en ben 28 
jaar en woon in Eindhoven. Ik speel klarinet en ben daarmee 
begonnen toen ik 9 jaar was. Ik heb conservatorium gedaan waar ik in 
1999 ben afgestudeerd als docerend musicus klarinet. Daarna heb ik 
nog een aantal jaren basklarinet gestudeerd in Amsterdam. Verder 
speel ik zo af en toe saxofoon.  
 
Naast het vele muziek 
maken heb ik gelukkig ook 
nog een aantal hobby’s. Mijn 
sportieve hobby is 
schaatsen. Dit doe ik elke 
week op de kunstijsbaan in 
Eindhoven. Daarnaast 
bezoek ik in het weekend 
vaak het papegaaienopvangcentrum in Oerle (Veldhoven). Dit is een 

geweldig mooi park wat de moeite 
waard is om een keer te bezoeken.  
 
Inmiddels geef ik al zo’n 6 jaar 
klarinetles bij Musis Sacrum.  
Ik heb in die jaren ook al heel wat van 
Bakel gezien. Dat komt door al die 
leslocaties die ik hier gehad heb.  

 
Zo ben ik begonnen (toen de vereniging net was overgestapt van 
fanfare naar harmonie), in de oude Willibrordusschool, die er nu dus 
niet meer staat. Daar gaf ik op zaterdag les.  
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Toen ik op maandag les ging geven, kon dat in het bejaardenhuis. 
Daar was het altijd lekker warm binnen.  
Een paar jaar geleden ben ik weer verhuisd en wel naar het 
Muziekhofke. Dat was klaar en leuk ingericht als een museum over de 
vereniging. De theorielessen waren in die tijd op zaterdag en dus op de 
nieuwe Willibrordusschool, waar ik dus ook een aantal lessen heb 
gegeven. 
Momenteel zit ik weer op een andere locatie en wel het Parochiehuis. 
Hier geef ik op dit moment de klarinetlessen en de theorielessen.  
 
Zo zien jullie maar weer, ik heb al een groot deel van Bakel gezien.  
En dan niet te vergeten zaal Vermulst waar het jaarlijkse Onderlinge 
solistenconcours wordt gehouden.  
Het verbaast me ook elk jaar weer hoeveel enthousiaste deelnemers 
het solistenconcours weer heeft. Erg leuk en leerzaam.  
 
 
Tot slot wil ik graag de pen doorgeven aan Joyce Maas. 

 
 

Bouke Bekers  
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Van de bestuurstafel. 
 

Terugblik op 2003: 

 
In de eerste periode van het nieuwe jaar is het goed om even terug te kijken op 
2003. Ik denk dat het goed is enkele high-lights te belichten.  
 
De opleiding: Vanaf het nieuwe schooljaar (september) 2002 – 2003 worden de 
muzieklessen verzorgd door de muziekschool Gemert-Bakel. Dit vloeit voort uit 
het nieuwe beleid in deze van onze gemeente, tengevolge waarvan de opleiding 
geharmoniseerd werd. Wat aan het begin van het jaar 2002 nog een groot 
obstakel leek te zijn, is achteraf naar tevredenheid verlopen voor zowel de 
vereniging als de muziekschool. De samenwerking met de muziekschool is prettig 
en constructief te noemen.  
Bezorgdheid bestaat er wel over de stijging van de lesgelden.  
Het Muzikaal Overleg Gemert-Bakel volgt dit eveneens nauwkeurig. Een gesprek 
met de muziekschool hierover volgt op zéér korte termijn. 
Musis Sacrum verzorgt nog wel voorbereidend muziekonderwijs voor de 
harmonie, de blokfluiters, en het voorbereidend onderwijs voor de slagwerkers. 
Ook de opleiding van de majorettes is in handen van Musis Sacrum gebleven. 
  
Muzikaal:  Het is goed te constateren dat de ontwikkeling van harmonie, 
majorettes en slagwerkgroep door blijft groeien. Opnieuw werden nieuwe 
initiatieven ontplooid. Denk maar aan het succesvolle wensconcert opgezet en 
uitgewerkt door de muziek- en concertcommissie. 
Alle onderdelen van de vereniging waren succesvol gedurende het afgelopen 
jaar. De inzet was fantastisch. Men ging voor uitdagingen. 
De majorettes behaalden opnieuw zeer aansprekende successen. Een 1e prijs 
met promotie op het concours te Bakel, het Brabants Kampioenschap in Zundert 
en een zilveren medaille bij de Open Nederlandse Majoretten Kampioenschappen 
in Barneveld.  
De slagwerkgroep behaalde op de Nationale Kampioenschappen te Nederweert 
het Nederlands kampioenschap. Een fantastisch resultaat.  
Dit was voor Harrie Klaus een fantastisch hoogtepunt om afscheid te nemen als 
instructeur van onze slagwerkgroep. Aan zijn opvolger en zoon John Klaus de 
uitdaging de resultaten op termijn proberen te evenaren. 
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De harmonie ging voor de eerste keer onder leiding van Marc van Kessel op 
concours. Na het wensconcert een tweede gedurfde opgave. Dat de teamgeest 
goed is en daardoor ook tot fantastische resultaten gekomen kan worden bleek 
uit de behaalde 1e prijs op het concours te Veldhoven. 
 
Ik wil toch graag een compliment geven aan alle werkgroepen die binnen de 
vereniging actief zijn. Er wordt steeds met meer inzet, zelfstandiger en als teams 
gewerkt. Ik denk dat dit de enige manier is om een vereniging goed te “runnen”. 
Je samen inzetten voor hetzelfde doel. 
 
Financieel:  Tevreden kijk ik terug naar alle activiteiten die samen uitgevoerd 
werden. De spontaniteit van leden om zich in te zetten en op deze manier mee te 
werken om ons begrotingstekort voor 2003 van -/- € 7.340,00 om te buigen in een 
uiteindelijk positief resultaat van € 2.381,01 was een heel prettige ervaring.  
 
Ondersteuning: Ik denk dat het zeker op zijn op zijn plaats is om al de mensen 
die ons op welke manier dan ook ondersteunen te bedanken voor hun inzet. 
Commissarissen, Schenkers van instrumentarium, Sponsoren, Vrienden van 
Musis Sacrum, Kiencommissie Bakel en alle vrijwilligers die de vereniging een 
warm hart toedragen: hartstikke bedankt namens de club. 
Een speciaal woord van dank wil ik graag uitspreken naar Thijs Poels, die achter 
de schermen binnen het verenigingsbureau een ontzettende hoop werk ten 
behoeve van bestuur en alle geledingen verzet. 
 
Ik kijk met een zéér tevreden gevoel terug op 2003.  
Ik ben er van overtuigd, de sfeer binnen de vereniging proevende, dat het 
jubileumjaar 2004 opnieuw vele hoogtepunten gaat brengen. 
De majorettes bestaan 25 jaar, de slagwerkgroep 50 jaar en de harmonie 130 
jaar.  
 
Veel succes met alle voorbereidingen. 
 

Jan Lambregts  (voorzitter) 
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Onderling SolistenConcours 14 maart 2004             Uitslagen 

Naam  Afdeling  Punten Prijs 

Leona Sleegers Majorette Jeugddivisie Solo 47,64 2e 

Ilona Goossens en 
Steffie van Lieshout 

Majorette Jeugddivisie Duo 47,76 2e 

Erwin van Asten en 
Martijn van 
Lankveld 

Bass drum, 
snare drum 

Introductieafdeling Duo 43,00 2e 

Rick van de Laar Cornet Introductieafdeling Solo 48,00 1e 

Sophie de Ruijter Dwarsfluit Introductieafdeling Solo 48,00 1e 

Ruben 
Hoogendoorn 

Snare drum Introductieafdeling Solo 49,00 1e 

Alex van de Laar Snare drum Introductieafdeling Solo 48,00 1e 

Roel Joosten Snare drum Introductieafdeling Solo 49,50 1e 

Sigrid Coolen Snare drum Introductieafdeling Solo 51,00 1e 

Pieter van den 
Boom 

Snare drum Introductieafdeling Solo 50,00 1e 

Cas van der Putten Snare drum Introductieafdeling Solo 50,00 1e 

Job van Rijbroek Snare drum Introductieafdeling Solo 48,00 1e 

Corneel Verhoeven Snare drum Introductieafdeling Solo 49,50 1e 

Willem van den 
Boom 

Tuba Introductieafdeling Solo 48,00 1e 

Willem van den 
Boom en Hanneke 
Verhoeven 

Tuba, hoorn Introductieafdeling Duo 43,00 2e 

Nienke Tijdeman Altsaxofoon 3e Divisie Solo 48,00 1e 

Ruben Joosten Altsaxofoon 3e Divisie Solo 47,00 2e 

Merel van den 
Broek 

Hobo 3e Divisie Solo 48,00 1e 

Hanneke 
Verhoeven 

Hoorn 3e Divisie Solo 46,00 2e 

Frans Martens Klarinet 3e Divisie Solo 44,00 2e 
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Lizzie van der 
Putten 

Klarinet 3e Divisie Solo 48,00 1e 

Jantine Vereijken Klarinet 3e Divisie Solo 48,00 1e 

Lenie Joosten en 
Silvie Joosten 

Klarinet, 
klarinet 

3e Divisie Duo 48,50 1e 

Karin Leenders Majorette 3e divisie Solo 48,30 1e 

Anita Leenders en 
Dana de Wit 

Majorette 3e divisie Duo 48,00 1e 

Dana de Wit Majorette 3e divisie Solo 48,06 1e 

Saskia Reints en 
Jantine Vereijken 

Majorette 3e divisie Duo 48,24 1e 

Naddy Timmers en 
Rico Willems 

Snare drum, 
snare drum 

3e Divisie Duo 45,00 2e 

Willem Janssen en 
Maarten Remmers 

Tenor/bass 
drum, snare 
drum 

3e Divisie Duo 50,50 1e 

Rob Joosten Toms 3e Divisie Solo 46,50 2e 

Floris Merkus Trompet 3e Divisie Solo 46,00 2e 

Mieke Verberkt en 
Marijke van Asten 

Klarinet 3e Divisie Duo 43,00 2e 

Anne Joosten Dwarsfluit 2e Divisie Solo 44,00 2e 

Kim Brisko Klarinet 2e Divisie Solo 48,00 1e 

Chantal Arnts Klarinet 2e Divisie Solo 50,00 1e 

Betje Verachtert – 
van Gerwen 

Klarinet 2e Divisie Solo 48,00 1e 

Anika Kanters Klarinet 2e Divisie Solo 48,00 1e 

Wendy Leenders Majorette 2e divisie Solo 47,88 2e 

Hisse Arnts, Robert 
Coopmans, Mike 
Mennen, Floris 
Merkus, Stefan 
Remmers, Joris 
Tijdeman 

Trompet 2e Divisie 

S 
E 
X 
T 
E 
T 
T 

48,00 1e 

Loes Janssen Altsaxofoon 1e Divisie Solo 54,00 1e 

met lof 
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Elsje Verberkt Dwarsfluit 1e Divisie Solo 53,00 1e 

Mandy van 
Duijnhoven 

Klarinet 1e Divisie Solo 46,00 2e 

Ellen Leenders Majorette 1e divisie Solo 48,48 1e 

Ivanca Linders en 
Curine van der 
Horst 

Majorette 1e divisie Duo 47,88 2e 

Loes Janssen, 
Marianne Mennen-
Bouwmans, Ben 
Nooijen, Jan 
Rooijakkers, Miep 
Rooijakkers-van 
den Berg 

Saxofoon 1e Divisie 

E 
N 
S 
E 
M 
B 
L 
E 

48,00 1e 

Pieter Nooijen 
Schuiftrombo
ne 

1e Divisie Solo 48,00 1e 

Maarten Remmers Snare drum 1e Divisie Solo 46,00 2e 

Jan Rooijakkers en 
Freek Rooijakkers 

Tenorsaxofoo
n, altsaxofoon 

1e Divisie Duo 48,00 1e 

Hisse Arnts Trompet 1e Divisie Solo 52,00 1e 

Thomas Tijdeman 
Conga’s – 
djembé 

Ere Divisie Solo 52,50 1e 

Marit Tijdeman Dwarsfluit Ere Divisie Solo 55,50 1e 

met lof 
Karen van den 
Broek, Saskia 
Martens, Doranda 
Thomassen – van 
Houdt 

Hoorn, 
klarinet, 
klarinet 

Ere Divisie Trio 52,50 1e 

Karen van den 
Broek en Bernard 
Nooijen 

Hoorn, 
tenortuba 

Ere Divisie Duo 48,00 1e 

Bernard Nooijen Tenortuba Ere Divisie Solo 54,00 1e 

met lof 

Peggy Teunis Xylofoon Ere Divisie Solo 48,50 1e 
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Prijzen per divisie 

Introductie/Jeugd Sigrid Coolen 

3e Divisie Willem Janssen en Maarten Remmers 

2e Divisie Chantal Arnts 

1e Divisie Loes Janssen 

Ere Divisie Marit Tijdeman 

 
 

Wisselbekers 

 Naam Punten 

HARMONIE Marit Tijdeman 55,50 

SLAGWERK Thomas Tijdeman   
(3e opeenvolgende jaar) 

52,50 

MAJORETTES Ellen Leenders 48,48 
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Per 
 
Bouke Bekers Adreswijziging 15-12-2003 
 Kluizenaarstraat 34, 5641 HG  Eindhoven 
Daisy Dirks Adreswijziging 07-02-2004 
 Geneneind 12, 5661  RH  Bakel 
Marlieke Fransen Einde lidmaatschap 31-01-2004 
Marcel Geraeds Gestopt als leraar klarinet 28-01-2004 
Hans Goossens Einde lidmaatschap 01-01-2004 
Lindsey van den Heuvel Einde lidmaatschap 01-01-2004 
John Klaus Adres- telefoonwijziging 10-02-2004 
 Julianastraat 9b, 5761 BR Bakel    06-54740580 
Danique Korteknie Einde lidmaatschap 01-02-2004 
Niek van Lieshout Einde lidmaatschap 18-02-2004 
Jan van de Mortel Adreswijziging 01-01-2004 
 Hoekendaalse Velden 24, 5761 CN  Bakel 
Miranda Nooijen Einde lidmaatschap 01-01-2004 
Lisette van Rooij Adres- telefoonwijziging 30-01-2004 
 Gebbelstraat 4, 5768 ER  Meijel    077-4662830 
Erika Rovers Einde lidmaatschap 01-03-2004 
Anja van Tuijl Einde lidmaatschap 01-02-2004 
Marie Zijlstra Nieuw lid 06-01-2004 
 
 
 
 
 

 

  Mutaties 
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Maak ’t kleurig 
 



 

 

 

35 

 
 
 
 
 

      
         

 
 
 

W 

 

I 

 

E 

 

 

B 

 

E 

 

N 

 

 

I 

 

K 

 

 

? 

 

? 
U kunt uw antwoord op deze vraag vóór 06 – 06- 2004 
afgeven bij of sturen naar: Redactie Triangel 
 p/a Randwijk 8  5761 AV  Bakel 
Of e-mail naar: musissac@musissacrumbakel.nl 
 
Maak kans op € 10,00 als prijs voor de juiste inzending. 
 

‘Wie ben ik uit Triangel 2003_3 was Hilde van Dijk 

De prijs is (via loting) voor Mandy van Lieshout. Proficiat!! 

mailto:musissac@musissacrumbakel.nl
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Enkele berichten uit het gastenboek 
 www.musissacrumbakel.nl 

 
Heey mensen! 
Laatst las ik in de nieuwe Triangel de berichtjes uit dit gastenboek. 
Tot mijn verbazing sta ik er nooit tussen, ondanks dat ik toch veel schrijf in het 
gastenboek. Wat moet ik doen om een plekje te veroveren in de Triangel??? 
TELL ME!!! hahaha... 
 
Reactie voor Dana: 
Doorgaan, vooral doorgaan. Doei. 
 
hallo marjorettes bakel, alvast suces met marjorette in Rotterdam.. 
ik hoop wel goede prestaties. 
groetjes, 
bertie rops van marjorette kronenberg.(mardrukko) 
 
Hey Bertie; 
Waat schon dat geej in dit gastenbook schriefs. 
Leuk hè, dat de majorette's van de Kronenberg ook aan jullie denken. 
 
Hallo luitjes, ik hoorde dat ik een nieuwe naam hier bij musis sacrum heb 
gekregen d.m.v. het gastenboek, dus ik dacht ik zal eens kijken wat er hier nog 
meer wordt gezeverd!!! Tis een gezellige boel, Groetjes Currie??? 
 
tja gezever, dat doen aleen beebiekus. of nie Gera. 
Iedereen gelukkig nieuwjaar namens de hele familie.  
Ik typ nu niet langer want ik moet leren. theorie B. a.s. zaterdag giguterop of 
eronder. jaa 24 januari nog een kans. maar wat je binnen hebt heb je binnen. tis 
verekkus moeilijk. Howdoe. 
 
Iedereen die ons succes wenst heel erg bedankt en we gaan er gewoon wat van 
maken zaterdag in Rottttterdam.  
het smakteam en Curine en Ivanca ook heel veel succes zaterdag  
ksie lullie wellallemaal. -xxx- steffie -xxx- s-kroelukuh 

 

http://www.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. 06-54740580 
Julianastraat 9b, 5761 BR Bakel. 
 
 
Instructrice majorettes: 
 
* Lisette van Rooij  tel. 077-4662830 
Gebbelstraat 4, 5768 ER Meijel.            06-27145881  
 
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. 06-54740580 
Julianastraat 9b, 5761 BR 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 
Kluizenaarstraat 37, 5641 HG  Eindhoven. 
 
* Ans Bouwmans   lerares hobo tel. 0492-510652 
Maaslaan 45, 5704 LA  Helmond.    
 
* 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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Activiteitenkalender 2004  (versie 09-03-2004) 

(Onder voorbehoud)  

25 maart (do.)  Algemene Ledenvergadering. 

28 t/m 3 april  Jaarlijkse donateursactie. 

17 april   Jaarlijkse oudijzeractie. 

 24 april   Festival voor jeugdslagwerkgroepen te Bakel. 

30 april   Koninginnedag (ook middagprogramma voor opleiding). 

.. april ???  Uitwisseling harmonie Hamont 

16 mei   Jubileum majorettes. (Wereldrecordpoging). 

4  juni (vr.)  Concertavond harmonie + diverse bekende artiesten. 

5 juni (za.)  Slagwerkevenement “Rake Klappen Bakel 2004”. 

27 juni    Bondsconcours majorettes te Bakel. 

9 juli   Zwemmen voor jeugdleden. 

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

18 juli   Pleinconcert en tentoonstelling “50 jaar slagwerkgroep 
en 25 jaar majorettes” in het Muziekhofke. 

18 juli   Bindingsmiddag senioren. 

21/22 Augustus  Medewerking Tractor Pulling te Bakel ??? 

3 september  Inhalen Kinder Vakantie Week. 

4 september  Opening Bakel kermis. 

7 september  Kermisschieten St. Willibrordusgilde. 

19 september  Harmonieconcert Carat-paviljoen Helmond (12.00 – 12.45). 

.. oktober  Reünie (incl. klein concert slagwerkgroep Musis Sacrum). 

.. november  Themaconcert slagwerkgroep(en). 

14 november  Intocht St. Nicolaas. 

16 december  Kerstconcert St.Jozefsheil. 

18 december  Kerstconcert.  

31 december  Oliebollenactie. 

 

 
Vakantie opleiding en opleidingsharmonieorkest: 

 

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 

 
 

Ik zit laatst in de trein tegenover een man. 
De man vertelt: 'Ik ggga nnnaar 

Hhhhilversum.' 'Wat ga je daar doen?' vraag ik. Hij zegt: 'Ssssollocoteren.' 'Waar?' vraag ik. Hij 
zegt: 'Bbbbij de KKKKRO.' Ik vraag: 'Als wat?' Hij zegt: 'Als omroeper.' Op de terugweg zie ik die 
man weer in de trein zitten. Dus ik vraag: 'En, hoe is je sollicitatie gegaan?' De man zegt: 
'Kkkkklote.' 'Hoezo?' vraag ik. De man zegt: 'Zzzze hhhebben me nnnniet aangenomen.' 'Nou!' 
zeg ik: 'Waarom niet?' Zegt de man: 'Ik ben niet kkkkatholiek.' 

 

Een vrouw heeft een chihuahua. Op de 
rug van het hondje groeit maar steeds 
een rare pluim. Hoe vaak de vrouw de 

pluim ook afknipt, hij blijft even hard weer terugkomen. Dan gaat de vrouw naar de drogist voor 
ontharingscrème. De drogist geeft haar een potje en zegt dat ze na het opsmeren een paar uur 
haar armen niet omlaag mag doen. 'O, maar het is niet voor mijn oksels,' zegt de vrouw: 'Het is 
voor mijn chihuahua.' 'In dat geval,' zegt de drogist, 'mag u een week niet fietsen.' 

 

'Mama', vraagt Erik die net van zijn vader 
een draai om zijn oren heeft gehad, 'heeft 

papa vroeger van opa ook klappen gehad toen hij nog klein was?' Moeder: 'Natuurlijk, zoiets 
gebeurde vroeger ook wel eens.' Erik: 'En kreeg opa, toen hij klein was, ook klappen van zijn 
vader?' Moeder: 'Zeker weten. Dat gaat al generaties zo.' Erik: 'Dan zou ik toch wel eens willen 
weten wie eigenlijk met die onzin is begonnen.' 

 

Pietje van 6 staat met een treurig gezicht 
bij z'n fietsje. De ketting is er afgelopen. 

Z'n vader komt erbij en legt er de ketting op. Als hij klaar is, zegt hij: 'Eigenlijk moet zo'n grote 
jongen als jij dat zelf al kunnen.' Antwoord Pietje: 'Dat kan ik ook, maar je krijgt er altijd van die 
smerige handen van!' 

 

Een jong echtpaar verlangt al een paar 
jaar vergeefs naar een baby. Op een dag 

komt de pastoor langs om afscheid te nemen, want hij gaat in Lourdes wonen. Hij hoort over hun 
kinderwens en belooft in Lourdes een kaars voor hen te zullen aansteken. Na enkele jaren keert 
de pastoor terug en ziet vijf paar klompjes voor de deur staan. Hij gaat naar binnen en feliciteert 
de vrouw. 'Waar is uw man? Dan kan ik ook hem gelukwensen.' 'Oh', zegt de vrouw: 'Jan is net 
naar Lourdes vertrokken om de kaars uit te blazen.' 
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 Receptenpagina 

 
Allereerst een lekkere cocktail: AMERICANO. 
 
Campari heeft een bittere smaak. Hij wordt vaak als aperitief geserveerd met 
kruiden en sinaasappelschil, ijs en spuitwater. 
Deze koele longdrink kan elk moment van de dag gedronken worden. Serveren in 
een longdrinkglas. 
  
Benodigdheden:IJs, 30 ml Campari, 30 ml vermout, spuitwater, schijfje 
sinaasappel en een schijfje citroen. 
  
IJs met Campari en vermout is een glas doen; aanlengen met spuitwater. 
Versieren met een schijfje sinaasappel en/of citroen en serveren met een 
roerstaafje. 
  
Proost. 

============================== 
 
TEXAANSE CHILIBURGERS. 
  
Ingrediënten voor 4 personen. 
Burgers; 3 tl gemalen  komijn, 1 tl gemalen koriander, 1 kg rundergehakt, 1 
fijngehakte ui, 80 gr paneermeel, 1 ei luchtig geklopt, 2 pepers zonder zaad 
fijngehakt, en 2 teentjes geperste knoflook. 
Zoete uiensaus; 1 el olie, 2 grote en dun gesneden uien, 55 gr bruine 
basterdsuiker en 1 el moutazijn. 
4 hamburgerbroodjes. 
  
1. Om de chiliburgers te maken, schroeit u de komijn en koriander 1 minuut op 
laag vuur in een koekenpan, totdat ze gaan geuren. Kneed ze met de andere 
ingrediënten voor de burgers in een kom goed door elkaar. Verdeel het mengsel 
in vieren en maak er 2 cm dikke burgers van. 
2. Voor de saus doet u de olie in een pan en fruit u de uien al roerend 10 minuten 
op matig vuur, of totdat ze goudbruin en zacht zijn. Roer er suiker en azijn door 
en bak deze al roerend 10 minuten mee. Breng het op smaak met zout en peper. 
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3. Vet een koekenpan (matig vuur) licht met olie in en bak de burgers aan beide 
kanten 8 minuten. Draai ze 1 keer. Snijdt de broodjes open en rooster de 
binnenkant. 
 
Serveer de chiliburgers met de broodjes, wat sla, schijfjes tomaat,de zoete 
uiensaus, en een lepel zure room. 
  
Smakelijk. 

====================================== 
  
MONCHOUTAART. 
  
Ingrediënten; 1 pak bastognekoeken, 150 gr margarine of roomboter,1 zakje 
vanillesuiker, 1 pakje klopvast, 175 gr witte basterdsuiker, 4 pakjes klop-klop of 
1/4 l slagroom, 2 pakjes monchoutaart, 1 blikje jonkerfris kersen, en een 
springvorm. 
  
Smelt de boter en roer die onder de in stukjes gebroken koekjes. Klop de 
slagroom met vanillesuiker en klopvast. 
Roer de monchoukaas met de basterdsuiker goed door elkaar. 
Schep de slagroom en de monchou samen door elkaar. 
Springvorm invetten en doe de koekjesmassa op de bodem. Hierop komt het 
monchou/slagroommengsel. 
Doe bovenop de massa de kersen en zet de taart minimaal 11/2 uur in de 
koelkast. 
  
Smullen maar. 
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Musis Sacrum jubileert. 

 

** 50 jaar Slagwerkgroep **  

Festival voor jeugdslagwerkgroepen 24 april “De Zwaan” 

Deelname van een aantal jeugdslagwerkgroepen uit de gemeente Gemert-Bakel 
en enkele andere genodigde korpsen. 
 

 

** 25 jaar majorettes **  

Wereldrecordpoging majorettes 16 mei 2004   Bakel.  
 

Wij willen een wereldrecord gaan neerzetten door met een zo groot mogelijk 
aantal majorettes op één dag een show op muziek in te studeren en deze 

show ook gezamenlijk uit te voeren. 

 
Alle majorettes op elk niveau, van laag tot hoog, mogen meedoen als ze de 
basistechnieken beheersen. Zij dienen minimaal paradeniveau en frontspin, figure 
8 en flat whrist uit te kunnen voeren. 
 
De show wordt ingestudeerd op verschillende locaties in Bakel onder leiding van 
een aantal op hoogkader opgeleide en hoogst ervaren instructrices.  
Dion Hoppenbrouwer tekent, in samenwerking met Annelies van Kempen, voor de 
choreografie van de speciaal voor deze recordpoging ontworpen show. 
 
Het geplande dagprogramma: 

 Aanvang 10.30 uur met instuderen van de show. 

 10.30 uur - 12.30 uur repetitie. 

 12.30 uur - 13.30 uur pauze. 

 13.30 uur - 14.30 uur herhalen repetitie show. 

 14.30 uur - 15.00 uur verzamelen op recordlocatie. 

 15.00 uur - 16.00 uur opstellen en generale repetitie. 
 

 16.00 uur Aanvang uitvoering wereldrecord majoretteshow / dans. 
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** 130 jaar Harmonie ** 

Musical-concertavond   4 juni Sporthal “De Beek” 

Met onder andere; 
  Ryan van den Akker 
  Linda Wagemakers 
  Enkele bekende plaatselijke artiesten. 
 
 

 
 

** 50 jaar Slagwerkgroep  

Rake Klappen Bakel 2004   5 juni Sporthal “De Beek” 

Met onder andere; 
  The Nerds 
  The Line 
  Drumbassadors 
 
 

 
 

* 25 jaar majorettes ** 50 jaar Slagwerkgroep ** 

Tentoonstelling “50 jaar slagwerkgroep 

  en 25 jaar majorettes”  18 juli “Het Muziekhofke” 

 
 

 

** 50 jaar Slagwerkgroep ** 

 Reünie drumband/slagwerkgroep  .. oktober  
 

 

** 50 jaar Slagwerkgroep **  

Themaconcert slagwerkgroepen  .. november  
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Enkele berichten uit het gastenboek 
 www.musissacrumbakel.nl 

 
hallo allemaal, zo kaat aan de kompjoeter das best modern vur mij want dur moet ik vur 
op un ander om te kenne kompjoeteren dus dis gruwelijk zeldzaam snapte!! wa moet ik is 
vertellen?? ik maak graag muziek!! is da wa!! repetities zijn altijd de moeite waard.. maar 
ik kan maar slecht tegen stilzitten en niks doen want dan val ik in slaap..alhoewel ik 
graag luister naar anderen..maar dat is een kwestie van een slechte eigenschap! verders 
hebben we een sfeervol repertoire en afwisselend daar hou ik van. ff denken volgens mij 
is dat da ene musicalnummer ben naam kwijt..miss saigon..kan da? hoge noten!!? tjuu! 
ben ik gin kei in ik hou van mooi zuiver spelen vind ik het belangrijkste van een 
instrument bespelen maar bij hoge noten twijfel ik daar teveel aan bij mezelf dus bij da 
nummer heb ik zoiets van uhh efkes dimmen kaat nie knetteren.. niks erger als dat!!maar 
het nummer is wel erg mooi.. nou ik heb een verhaaltje verteld. Dat was het dan maar 
weer!Leuk om een keer deze site te hebben bezocht! groetjes!! En tot donderdag!! 
muzikale groeten! 
 
Nee, Peggy..... Wij zen nog nie naor de Kletsavond gewist.... Vul te bang da du familie 
vernoemd wier. Wai kieke ut urst efkes af en dan zien we wel.  
En dan daor bai: ge zut bai zo'n auw menneke's in ut bejaardenhois zitte en dan af en toe 
inne grünne over de taofel zien rolle.....dan hedde toch geëete en gedronke.... 
 
En?????? Al iemand op z'n staart gestaan???? 
 
hallo luitjes, hier nog een berichtje van gera, da,s minstens een 1/2 jr geleden dat ik op 
de chatsite zat. vanmiddag al 7 stropdassen van de dames veranderd in een mooi 
sjaaltje en skon jonge!!!! 
Dus dames lever je stropdas nu in, dit is je laatste kans. Trouwens niet alleen strop-
dassen vermaakt in sjaaltjes maar ook nog een............??????? gemaakt. Let op Guido 
bij de volgende serenade. Doeiiiii. 
 
Ik vind dat de heren ook een sjaaltje mogen!!!! 
 

Nou Freek, verschil moet er wezen....er zijn al meerdere voorstellen gedaan?????? 

Nou ja, stropdas is nog altijd beter dan een strikje... maar ik moet niemand hier op ideëen 
brengen!!! 

 

http://www.musissacrumbakel.nl/
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Enkele berichten uit het gastenboek 
 www.musissacrumbakel.nl 

 
Ja, ja Pieter R.; met jouw zullen we nog eens een "nootje" moeten kraken.  
Overloper,.. ut ís toch deeger wa...... en dan die Ex Prinsen of uh. prinsessen?......Hoe zit 
da naw??? Nooit meer op de repetitie de laatste tijd en naw zitte ge ook nog mi Klaas 
opgescheept. Doe mar wa..... Wisse we mar hoe da zat??? 
 
[dwars]fluitje van een cent die optocht. kei leuk om mee te mogen doen. slagwerkgroep 
wel volgende keer ons wat meer laten blazen want Gera en ik gingen er host innu vattu 
bai uuuuh de Midnight. Nee FREEK je hoeft niet bang te zijn van ons, waai vattu jaw nie. 
 
Heey iedereen. Nou dat was me nu optocht zeg. Mijn handen waren helemaal stijf. Maar 
't is wel leuk om mee te lopen in de optocht. Franka? Mogen we de volgende keer met 
pompons de optocht lopen als het dan zo koud is. want je kan daar dan wel 
handschoenen bij aan? Asjeblieff? Please? Doeiiiiiiii!!! 
 
Groeten en veel plezier met Mark vanavond! Vanuit het schitterende Athene. 
 
HELP HELP HELP HELP NOODKREET! IK BEN MIJN MUZIEK KWIJT VAN DE HARMONIE! 
HEEFT IEMAND DIE TOEVALLIG IN ZIJN TAS ZITTEN? OF OP ZIJN LESSENAAR STAAN? IK 
WIL ZO GRAAG OEFENEN SLIJM SLIJM SLIJM... BEL ME ALSJEBLIEFT ALS JE IETS WEET! 

 
Gera, Gera toch..je moet ook op je spullen letten. Het is maar goed dat Toon heel goed 
luistert, anders.... 
 
Heey mensen! Gisteren NK majoretten geweest...we hebben op 0.4 punt net geen 1ste plaats 
gehaald...snik... We hadden 87,43 punten en onze concurrent net ietsje meer. Jeetje...ik vind ut 
superjammer, want een eerste plaats was een mooie afsluiting geweest van deze show. 
Ik zelf vind in ieder geval wel dat we een goede show hebben neergezet! 

 
Nou, waar was je muziek????????????? Op d'n tap bij "De Zwaan"? Jonge jonge,daar 
zal men met het kienen ook wel wijzer van zijn geworden.  
Het was weer ouderwets gezellig vanmiddag....de sjaaltjes zijn klaar. 
Voor diegene die hun stropdas nog willen laten veranderen: vlug inleveren volgende 
week tijdens de repetitie. 
 
Berichtje van de "muziekcommissie": we krijgen nog een nieuw nummer voor het 
Musicalconcert: Puppet on a string........ 

http://www.musissacrumbakel.nl/
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WIST U DAT ……. ?! 

 
 Sjaaltjes en stropdassen dezelfde basis hebben? 

 De harmoniedames het bewijs leverden door de ‘ombouw’ van hun stropdas 
naar een uniform sjaaltje? 

 Ook dit in alle harmonie is geregeld en uitgevoerd in eigen beheer? 

 Enkele heren heel andere ontwerpideeën naar voren brachten? 

 Wij benieuwd zijn naar de uitvoering en draagbaarheid van het geheel? 

 Een naaiclubje niet het zelfde is als een werkgroep? 

 Het idee is geopperd om alle leden die naar de Renault Scenic-vloot zijn 
overgestapt te vragen of zij het MS-logo willen gaan voeren? (Vooral de speciale 

(Musis Sacrum)rode kleur wordt erg passend gevonden). 

 Minimaal één chauffeur dit idee bij voorbaat al waanzin vond? 

 De repetities van de majorettes een extra dimensie hebben gekregen door 
bezoekjes van bekende Nederlanders? 

 De rij bij de oliebollenkraan langer leek omdat ze minder breed was? 

 Je met zo’n waarneming goed rijp bent om de politiek in te gaan? 

 De oliebollenactie een entertainer aan het licht bracht? 

 Ze er driftig en erg duidelijk op los ouwe…….de? 

 Peter en Roos nog een gezamenlijk nummer af moeten werken? 

 Dit anders klinkt als je de goede gedachtegang volgt? 

 Een examenkandidaat, die eigenlijk wel tevreden is met de behaalde 6,7 
punten, de goden verzoekt door toch een extra examen te doen? 

 Carla een flinke oppepper nodig had na de behaalde (nieuwe) 5,2 punten? 

 De examenkriebels/stress/ zenuwen weer even aan de kant zijn gezet? 

 Ellen “uit eigen Musis Sacrum kweek” haar eigen majorettekorps heeft? 

 Er minimaal één drummer hevig ‘in de wolken’ is? 

 Het ritme, “doe diii, doe daaa”, bij de harmoniedames heel bekend is? 

 Zij er zelf niets van brouwen? 

 De mannen deze opdracht “perfect?” uit kunnen voeren? 

 Het smallteam van de majorettes aan de weg timmert én aan zichzelf? 

 Monique na deze editie niet meer aan de Triangel timmert? 

 De Triangelredactie een of meer nieuwe versterkingen zoekt? 

 De winkel van ‘rustend lid’ Johan doorgegroeid lijkt tot een C10.000?  
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 Door het ondersteuningsteam van de majorettes weer een ontzettend grote 
massa aan werk verzet wordt als voorbereiding op de nieuwe shows? 

 Elke show eigen attributen en showkleding krijgt die gemaakt worden zoals de 
choreografie en de muzikale ondersteuning dat vereisen? 

 We wel zullen zien of en waar de inrichting van het St.Wilbertsplein strandt? 

 Het Pierke misschien wel naar een Kioskje op een verhoogd plateau verhuist? 

 De Mariagrot toch uiteindelijk ook verhuist is/wordt? 

 De politiek ook wel eens voor óns mee mag gaan denken?  

 Je muziek voor 50% met je oren maakt? 

 Dat een gek gezicht is en zoiets alléén met Carnaval kan? 

 Linda Wagemakers bij ons Musicalconcert komt optreden? 

 Elsje vroeg: “Is dat die met die eeeh wijde rokken?” 

 Onze dirigent dan veel ruimte heeft om met z’n “stukske” te zwaaien? 

 Jan van G. aan de bar beweert dat hij liever met de majorettes (strak in ’t pak) 
op concours gaat dan met de herriemonie? 

 De moeders van de majorettes een dans willen maken als dat mag van die 
andere Jan en Franca dan de Miss-majorette wordt? 

 Thomas een toontje hoger speelt dankzij zijn nieuwe unieke bas-string? 

 Karen noten over had die nog gekraakt moesten worden? 

 Pieter R. daar voor gezorgd heeft? 

 Nico moeite heeft met tellen tot vijf en Karin L. hem uit moest leggen dat er 
tussen maat 180 en maat 185 toch écht 5 maten zitten, en geen vier? 

 Lisette haar eigen nestje gebouwd heeft en dat de majorettes eindelijk én op 
de intrek mogen komen én haar vriend Goofy kunnen bewonderen? 

 De majorettes 25 jaar bestaan? 

 De slagwerkgroep, die vroeger ‘gewoon’ drumband was, 50 jaar bestaat? 

 De harmonie ruim in jaren voor gaat met het 130-jarig bestaan? 

 Er een wereldrecordpoging, door de majorettes, in Bakel op stapel staat? 

 De slagwerkgroep diverse activiteiten vanwege haar jubileum heeft? 

 De harmonie opnieuw een fantastisch concert in voorbereiding heeft? 

 Dit concert een basis heeft vanuit meerdere bekende musicals? 

 De slagwerkgroep opnieuw Rake Klappen uitdeelt in 2004? 

 Beide muziekavonden de sporthal in een ‘concerthall’ veranderen? 

 Daar erg veel organisatie en repetities aan voor af gaan? 

 Wij iedereen heel veel plezier en succes toe wensen? 
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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 
musissac@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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17e jaargang 
1e editie 2004 

 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie. 

Bouke Bekers 
Het naaiclubje 
MOI 
mp 
Joke Verberkt 
Peter Kisters 
Jan Lambregts 
Bestuur Vrienden 
Verenigingsbureau 
e.a. 
 


