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Voorwoord 
 

Uhum, een voorwoord, ik?  
Waarom?  
Daarom!  
 
Nou,  ik voer graag ’t woord hoor, daar is niks mis mee,  maar of 
ik ooit iets te vertellen heb, ik dácht ’t niet!!  Nou, ik wil wel wat 
over mijn vereniging zeggen, graag zelfs.  
Of iemand ’t leest?   
’t Maakt mij niks uit, die Triangel moet vol, en papier en de pc 
zijn zooooo geduuuuldig….. 
 
Enkele jaren geleden kon ik met goed fatsoen mijn huismoeder-
kluizenaarschap opgeven en mij van mijn eigenheimereiland 
naar het bewoonde verenigingsleven begeven.  
Even wennen, want ik ben graag thuis maar ik ontmoet ook 
graag mensen. 
  
Tja, WAT zou ik eens gaan doen? Toneel? KVO? Filosofie?  
O jee, manlief  kijkt van “Ze gaat weer móéílíjk doen!!” En komt 
meteen met ’t voorstel  “We hebben nog klarinettisten nodig bij 
de herremunnie.”  
 
Ík blázen?  
Ja hoog van de toren, altijd, maar op een instrument? O.K. Ik 
kan ’t proberen, als ‘t niks wordt pak ik maar een andere club.  
En ’t was meteen raak,  mijn klarinet en ik,  ’t klikte,  en ooh wat 
heeft dat ding geduld met mij!!!   
Ik vond en vind alles leuk:  Het lessen, het thuis repeteren, het 
A-examen, het opleidingsorkest, het B-examen, het groot 
orkest, ik ben verkocht, ik ben verslaafd aan Musis Sacrum.   
 
Mijn dagelijkse besognes blaas ik vaak weg. 
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En ik moet wel blazen,  want Bouke staat dinsdags te wachten, 
ik wil de oudste deelnemer aan het solistenconcours worden, ik 
wil ooit het oudste lid zijn met een C-diploma en Marc stelt hoe 
langer hoe meer het individuele blaastalent aan de kaak.   
 
Maar ik wil in dit stuk over de vereniging verhalen.  
 
Ik bevind me in een warme club met mensen en deze vele 
persoonlijkheden maken dat het altijd boeiende en bloeiende 
ontmoetingen zijn die ik bij Musis Sacrum heb. 
En met zoveel verschillende mensen, samen één muziekstuk 
neerzetten, dat vind ik nou het toppunt van samenspel.  
 
Zou muziek waarlijk verenigen? Als dat zo zou zijn, dan zou het 
een conceptplan voor het levensspel kunnen zijn. 

 
Ik bedank iedereen die ‘Musis Sacrum’ is, allerhartelijkst voor alle 
goede dingen die ik krijg. 

                                          
 

                                                                                            betje. 
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Muzikale poëzie 
 
 

Muziek, een taal, een kunst? 
Een levensverhaal.  

 
Muziek, gespeeld of bewerkt, 

steeds opnieuw, veel te beperkt.  
 

Dood of levend, muziek zal blijven, 
het palmt je in, en zal je inlijven.  

 
Muziek, veel soorten genot, 
elke dag meer, ieders lot.  

 
Verteld en gespeeld, gezongen en gedeeld, 

door de kunst, die de wonden heelt. 
 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Ik kan niet onder woorden brengen  
wat muziek met mij doet.  

Ik kan mijn gevoelens er mee uiten  
en maken als het moet. 

 
Een lied brengt mijn gedachten  

aan het denken en op hol.  
Want waar taal niet spreekt  

is muziek het protocol.  
 

De melodie en de stem  
spelen samen in mijn hoofd.  
Geven mij alles weer terug  
waar ik ook in heb geloofd. 
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Voorspelen. 
 
Hoi allemaal, 
 
Op donderdag 13 mei was er een voorspeelavond in het parochiehuis. 
Het begon om 7 uur en er deden best veel mensen aan mee. Wij (Jantine en 
Lizzie) waren iets na de helft aan de beurt met spelen. Toen we aan de beurt 
waren zei Berrie van Oort dat hij al 2 maten had gehoord, (bij het inspelen). We 
speelden een duet dat we zelf geschreven hadden: Up & Down. We waren niet de 
enige uit Bakel die mee deden. Elsje, Mieke, Marijke, Laura, Anne en nog veel 
meer deden ook mee. Toen wij moesten gaan spelen waren we zenuwachtig. De 
eerste helft ging goed. Maar bij de tweede helft kwam er bij Jantine niet zo’n 
goede noten meer uit. Dus op het laatste deel kwam er niets meer uit. Nu we ons 
stuk hebben gespeeld, vonden we het best goed gaan. Daarom werd er ook 
geklapt voor ons! !!!!!! We vonden het allebei leuk om te doen. En misschien doen 
we volgend jaar weer mee.  

                        Lizzie en Jantine. 
 
 

Koninginnedag optreden opleidingsorkest. 
 
Hoi allemaal, 
 
Ik ben Lizzie van der Putten en ik speel sinds januari mee met het 
opleidingsorkest. Ik vind het heel leuk om te doen. Op vrijdag 30 april met 
Koninginnedag mocht ik voor het eerst meedoen met een optreden. We hadden 
goed geoefend met de 3 nummers African Wildlife, Pocahontas en de Pink 
Panter. De donderdag voor koninginnedag hadden we onze sweater gekregen. 
Alleen omdat het heel warm weer was hoefden we die gelukkig niet aan. Het 
optreden ging heel goed, dus op naar het volgende optreden.  
 

                                   Groetjes Lizzie. 

 

 

Deze inzendingen waren bedoeld voor de juli uitgave van de Triangel. 
 Lizzie en Jantine waren heel erg snel met het schrijven en insturen van hun verslagen. 

Het spijt de redactie dat hun inbreng toen niet geplaatst is. Dus bij deze, onder veel dank! 
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Pleinconcert 2004. 
 

De kleurstelling was alvast prima, mooie rode stoelen van ‘De Zwaan’ met 
dezelfde kleur hesjes in een geheel nieuwe opstelling, het weer was goed en het 
liep lekker vol. Zo… nu wij nog. 
 
Iedereen werd hartelijk welkom geheten, families, opa’s en oma’s. 
De jongste blokfluitertjes, 1e en 2e jaar, beten het spits af onder leiding van Elsje 
Verberkt, zij verving Theo Bastiaans. Vast heel spannend om voor zo’n groot 
publiek te spelen, ook voor Elsje. 
Dan de slagwerkers, voorbereidend, opleidings- en slagwerkgroep. John zwaait 
flink met z’n armen en de rest volgt, van eenvoudig tot reggae. En jawel, we 
klapten en deinden mee (we blijven Hollanders). 
Na de slagwerkgroep mocht het opleidingsorkest haar kunnen laten horen. 
Iedereen zat vol verwachting naar Marc te kijken. Wat moeten we spelen? Pi, Pa, 
Pa, Pocahontas en als afsluiter the Pink Panther.  
Na het optreden van het opleidingsorkest werd voor het grote publiek de 
muziekdiploma’s uitgereikt, van A tot D.  
Toen de geslaagden hun applaus hadden gehad was het de beurt voor de 
jubilarissen. 
10 jaar majorette, Mandy van Lieshout. 
25 jaar (rustend) lid van het majorette korps, Petri Maas-Habraken. 
25 jaar majorette(en instructie) en slagwerk, Marjan Coopmans. 
40 jaar lid waarvan 9 jaar dirigerend, Gerard Beijers. 
10 jaar commissaris van Musis Sacrum, Frans van Ekert. 
 
Ja precies, het was een druk programma. 
 
Zo nu de blazers. Leerlingen, opleiding en harmonie, we bliezen en de wind blies 
soms mee, ondanks de knijpers van Janny. 
De harmonie begint met Montana fanfare samen met de majorettes die Mandy 
ook nog ’n kleurige veeg gaven, maar ze veegde goed terug. Dan TinTin, veel 
bladzijdes omslaan en dat met die verdo… knijpers… pff… de solo van Jan is 
gelukkig weer goed gegaan. 
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We gaan verder met het opleidingsorkest en de leerlingen die overal zo veel 
mogelijk tussen kruipen. 
Ik weet nog dat ik de eerste keer mee mocht blazen met de harmonie, zo’n 
geweldig gevoel, dat zal ik nooit vergeten. Ik hoop dat de leerlingen er ook zo’n 
goed gevoel aan over hebben gehouden. 
 
Zo, Marc kijkt nog even of iedereen zit en daar gaan we. We spelen eerst 
Hercules, wat het opleidingsorkest altijd al het beste speelde, de harmonie kreeg 
duidelijk steun. 
Als afsluiter Another one bites the dust van Queen met alle leerlingen, ook die 
nog maar net les hebben.  
 
Wat wel opviel; we hebben tijdens het concert geen last gehad van de 
kerkklokken, maar daar hebben we ronkende motors voor in plaats gekregen. 
 
En Karen dacht nog, zo daar kom ik nog goed langs, maar nee hoor… volgens 
mij ben je op je verjaardag nog nooit door zo’n groot publiek toegezongen en 
geblazen. 
 

En dan nu even vakantie.  
Geniet er van! 
 

Miep 
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Bindingsmiddag. 
 
Nadat we alles opgeruimd hadden en ons thuis waren gaan omkleden konden we 
op de fiets naar van Ekert.  
Daar stond alles klaar om er een gezellige middag van te maken, vooral veel 
drank… (een “koele” vrachtwagen vol).  
De koks waren al de hele ochtend bezig geweest om ons een culinair 
hoogstandje voor te schotelen.  
Tussen verrukkelijke hapjes door werd er gezellig gekletst en geborreld. Zelfs het 
weer heeft goed meegewerkt. 
Ook het luchtkussen was zwaar in trek bij de kinderen; ik mocht er jammer 
genoeg niet op. Ik vind hierbij dus dat de leeftijdsgrens volgend jaar verhoogd 
moet worden.  
Ik wou de koks vooral bedanken voor al het heerlijke eten, het een nog lekkerder 
dan het andere.  
Dus Joey, Gijs en Frans bij deze bedankt.  
 
Ik heb er jammer genoeg niet de hele middag kunnen zijn, ik moest plaatjes 
draaien in de Fuse.  
Deze dag heeft zoveel indruk op mij gemaakt dat ik, zelfs na een half jaar, er dit 
nog van weet.  
 
 
 
 
Met dank aan en Judith. 
 

     
 
   Freek Rooijakkers. 
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Alweer BBQ. 
 

“Alweer bbq”, moet iemand geroepen hebben, met de bindingsmiddag in het 

vooruitzicht. En omdat ik altijd graag mensen van repliek dien, was een passend 

antwoord snel gevonden: “dan maar een 7 gangen diner”. Daar ik niet gewend 

was (in de Raad) dat goede ideeën 

worden overgenomen, had ik niet 

gerekend op een enthousiast: “Ja, 

goed!”. Dus daar zat ik op de middag 

van de recordpoging van de 

majorettes, met de (gebakken) peren. 

 

In de wetenschap dat er doorgaans 

zo’n 80 man komt opdagen, legde ik dit probleem voor aan horecatycoon Joey 

van Lieshout: “80 man moet kunnen”. Nou dan doe dat dan maar, was mijn 

antwoord. De basis voor een culinaire coalitie was gelegd. Een uitvoerige 

sollicitatieprocedure leverde nog twee namen op: Rico Willems en Ad Jansen! 

 

Nu nog een paar details regelen. Vier 

pitten, een warmhoudplaat, 15 liter 

warm water en een oven, een stuk of 

6 pannen, een menu dat iedereen 

smaakt, een kruiwagen voer, 560 

borden, bestek, tafels en stoelen. Een 

rijstebrij van problemen diende zich 

aan. De tijd tikte voort. Het budget 

was te klein. Het was nog maar kort 

dag. 

 

De eerste schetsen van de receptuur 

werden aan het papier toevertrouwd. Variatie, verschillende ingrediënten, 

afwisseling, eenvoud in de bereiding, contrasten, snelheid, goede mis en place, 

opmaak van de borden, uitserveren, staan, zitten, buffet, tent. Op een paar details 

na was dat alles. 
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Het eerste voorstel werd beoordeeld door Ad. En hoeveel kilo’s, Ad? Kijk maar, 

niet te veel, niet te weinig. Het is zondagmiddag. Ze zijn van de harmonie en 

soms boer. Het kan regenen, maar ook weer niet. De leeftijd varieert van 5 tot 75 

jaar en de temperatuur ligt waarschijnlijk tussen de 15° en 35°. Duidelijk dus, zei 

ik. 80 Gram kip, 200 cl soep, 80 gram vis, 100 gram ham, 100 gram boeuf, 60 

gram kaas, 80 gram kwark de man en wat garnituur. Precies goed volgens Ad en 

alles vers. Drank? Ja, Calvados de Créme de Menthe. Als Sjef, Frans en Thomas 

dat maar lusten!  

 

Nog even boodschappen doen. Prijskwaliteit is tegenwoordig een belangrijk punt. 

Dus ook voor ons en dus zijn Joey, Rico en ik maar een avond gaan winkelen. 

Hoeveel weegt dit. Hoeveel zit daarin. Is dat huismerk. Daar hebben ze volgende 

week niet genoeg van, dus bestellen die hap. Verdomme, ze hebben geen 

buikspek. Ja, vacuüm, nee vers is toch gezegd. Waar staat de aardappelpuree? 

Niet te vinden, terug! Hoe laat is het? Ze gaan zo dicht. Dan ga ik morgen wel 

naar de slager. 

Ondertussen nadert het uur u. Er moet nog een 

koeling worden geregeld. Van Tilburg heeft wel 

een 15 tonner, maar die kan het erf niet op en die 

heeft krachtstroom nodig, anders doet de 

thermostaat het niet. Wie heeft er nog grote 

pannen? 560 Messen, is dat niet te gevaarlijk? 

Wie bedient er eigenlijk? Ik roep er iemand bij om 

vervolgens daags van te voren af te bellen. We 

moeten ook een buitenkeuken hebben. Die 

bestaan niet. Dan maar een kampeergas van 

Rico’s vader. Inmiddels vooraf gegaan een 

klankrijke uitnodiging van Joey’s moeder. Borden 

van Vermulst, pardon De Zwaan en een vondst: kleine schaaltjes en bakjes voor 

de voorbereiding. 

 

Inmiddels is het donderdag; de taken zijn verdeeld. Rico en ik gaan 

boodschappen doen. Joey en Rico zullen de mis en place verzorgen. 
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Vrijdagavond. Portioneren, schoonmaken, snijden, mengen, roeren, koelen en de 

receptuur van Ad nog eens doornemen. Ad had een avondje vrij. Het was 

ondertussen 10 uur en morgen stond het grote werk op de agenda: de 

voorbereiding. 

 

Zaterdag 9 uur: kokspak aan. Nee, dat moet morgen schoon zijn, als we op de 

foto moeten. De meester komt binnen. Les 1: het moet 

net niet aanbranden. We begrijpen Ad. Om 3 uur is de 

roux gereed, de soep staat op. Alles is aangebraden de 

voorbereiding is klaar. De koeling wordt gevuld: 3 

gangen gereed, de rest staat klaar voor de finale. Ad 

moet nog snel weg, nog even een partijtje voor morgen 

voorbereiden. Maar het lukt jullie morgen zo wel. Ja, Ad 

en bedankt. Het is maar voor 80 man, nietwaar. Oh ja, 

en wij gaan morgen eerst trommelen en dan komen we 

daarna wel. Doe maar kalm aan jongens en gelukkig komt Josina helpen. 

 

Geen nood, ik zet zelf zondag wel alles klaar. Dan maar geen pleinconcert. Maar 

dat was om de een of andere reden nou ook weer niet de bedoeling. Nou goed 

dan, maar even en dan snel naar huis. Een uurtje of drie pezen mannen en dan is 

alles achter de rug. Dan blijken ineens 4 pitten, 15 liter warm water, 6 pannen wel 

wat weinig en 80 man toch wel wat veel. 

 

De chaos in de keuken groeit van minuut tot minuut. 

De temperatuur stijgt boven de 40°. Drank onder 

werktijd is verboden. Josina is niet bij te houden. De 

puree wordt vergeten, de kappertjes zijn zoek. Is er 

nog ham want ik zat net op het springkussen. Voor 

onze ogen verandert de rij wachtenden in een 

stormbaan, die eindigt aan ons buffet.  

Het wordt tijd om te gaan melken en er moeten nog 

twee gangen. Ineens hebben we zelf ook honger. 
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Aan de hand van de menukaarten heeft iedereen gezien wat er waarschijnlijk op 

zijn bord ligt. Een korte mondelinge toelichting per gerecht ter geruststelling blijkt 

niet overbodig, en vragen blijven gelukkig achterwege. Met volle mond praten is 

bovendien niet netjes. Langzaam ontstaat het gevoel dat het gaat lukken. De 

boeuf brand bijna aan. De spanning ebt weg. Och, het zijn maar 80 man, 

nietwaar. We kijken elkaar aan. En Mieke heeft voor alle zekerheid maar niet 

meer in de keuken gekeken, of wat daar voor door dient te gaan. 

 

Het resterende probleem is nu hoe maken we van 

een bindingsmiddag, een avond. De ploeg is toe aan 

een na-feestje. Het begin wordt gemaakt. Jan en 

Pieter voeren het woord. Wij ervaren een 

welgemeend applaus. “Wat doen we volgend jaar?” 

moet er nog iemand geroepen hebben, maar ik houd 

wijselijk mijn mond. 

 

Mogen we afwassen, kunnen we niet helpen met afwassen? Na lang aandringen 

stem ik toe. Er heeft nog iemand drank gevonden. De “heren” lusten nog wel een 

cognacje. Joey en Rico moeten morgen nog naar school: kookles. De afwas is 

ondertussen gedaan. Fijn zo, dames! Zo kan ik van de laatste gasten nog 

afscheid nemen.  

Om 23.15 uur is de bindingsmiddag van dit jubileumjaar voorbij. De lucht is 

ondertussen niet alleen uit het kussen, maar ook uit mij, maar ieder ander heeft 

dit jaar wat extra’s gedaan, daarom. Het was de moeite waard. 

 

Joey, Rico en Ad 

Josina 

 

Bedankt! 

 

 

 

Frans van Ekert, Kokmesaris. 
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Kookmusic 
 

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 

 
cocktail van ananas 

gerookt gevogelte 
baconsnippers en cocktailsaus 

vers getrokken bouillon met ouderwetse kervel 
croutons 

luchtig pasteitje van Noordzeevis en groente accent 
het beste van het varken 

mosterdsaus 
verse kruidenpasta 
bœuf bourguignon 

fijne puree 
in boter gestoofde bleekselderij 

kaasfantasie met walnoten - druiven - dadeldressing 
zuivelverrassing met fruitige finale 

 
(is)af(was) 

 
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 

 

Frans, Ad, Rico en Joey, 

 

Bedankt voor jullie bijzondere inzet voor deze verrassende bindingsmiddag.  

Het bovenstaande menu werd op een voortreffelijke en smakelijke wijze 

gepresenteerd en werd door iedere aanwezige erg gewaardeerd.  

Een culinair hoogstandje dat vast en zeker herhaald mag worden; ook voor die 

leden die deze middag niet aanwezig waren en de resultaten van jullie 

kookkunsten niet konden toetsen!  

 

(Wij waren er gelukkig wel!!) 
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Mijn eerste keer in het grote orkest. 
 

Eindelijk mag ik dan ook een keer een stukje schrijven in De Triangel!  
En wel over mijn eerste keer in het grote orkest! Al weet ik echt niet wat ik 
hierover moet schrijven, zou ik toch maar wat verzinnen: 
 
Een paar weken geleden was het dan zo ver: ik mocht bij het grote orkest.  
Ik had er erg veel zin in want ik wist dat we nu veel moeilijke en leukere liedjes 
zouden gaan spelen.  

Maar gelukkig was ik niet de enige. Nog twee mensen uit 
het opleidingsorkest kwamen er ook voor de eerste 

keer bij! Toch wel fijn, want in je eentje tussen 
zoveel grote mensen zitten waarvan je er veel niet 
kent is toch best wel eng. 
 
Toen ik de muziek zag schrok ik toch wel even! Ik 
had al moeilijke stukken verwacht, maar zo 
moeilijk!!  
Maar daarvoor was een 

oplossing. Alle nieuwelingen kregen een begeleidster of 
begeleider. Jawel!  
Als we iets niet snappen of kunnen of zo, kunnen we 
alles aan hen vragen. Al vind ik het zelf niet echt nodig, 
is het toch wel fijn om iemand te hebben waar je alle 
dingen aan kunt vragen. 
De repetitie verliep eigelijk goed en was ook best wel 
leuk, al moet je soms wel lang wachten voor je weer 
iets mag spelen. En word het blazen ook veel 
vermoeiender omdat ik ook nog altijd meedoe met het 
opleidingsorkest. Maar dat went allemaal nog wel. 
 

 
Groetjes, Chantal Arnts 
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A FULLPULL story. 
 
Een dagje Tractor Pulling met onze vereniging. 
  
"Wanneer is dat?"  "Op 21 en 22 augustus".   
Antwoord:"Weet niet of ik dan al terug ben van vakantie, anders wel". 
Zo zal het bij velen van onze club gegaan zijn toen men vroeg om mee te helpen 
met dit evenement.  
Niet wetende of dit wel door zou gaan dit jaar, maar toch?!!!!!!!!!! 

 
Uiteindelijk: HET GAAT DOOR. 
Dan nog een definitief telefoontje en jawel hoor....het gaat 
er weer op los...... 
 

’s Morgens vroeg kwamen er al kolossale machines langs. Een mooi gezicht om 
te zien. 
De hele dag al rekening houdend met de tijd, (om 15.30 uur aanwezig zijn) fiets ik 
even na drieën vol goede moed naar het Tractor Pull terrein. 
Wat een drukte! En het is nog niet eens begonnen!? Mensen komen met paraplu, 
stoel en koeltas, gepakt en gezakt, zoeken een mooie plek waar alles goed te 
overzien is. Het lijkt wel een strandvakantie. 
Ik zoek de "Lijders" van onze organisatie op om te zeggen dat ik er ben. Deze zijn 
al even enthousiast en ben je dat nog niet, dan wordt je dat van hen wel. 
Onze werkplek is op een andere plaats als vorig jaar, achter het talud. (= een 
verhoging waartussen de grote tractoren hun prestaties verrichten) Jammer, nu 
zien we niet zoveel, maar geen tijd om te treuren, inmiddels is mijn maatje 
gearriveerd, Diny. De eerste gasten staan al voor onze neus en we gaan aan de 
slag. 
Een "volhouder" blijft  bij onze blikverkoop hangen, totdat de wedstrijd begint. 
Gelukkig ... nu kunnen we weer vooruit. We verstonden hem al niet meer. Wat 
drank al niet doet. 
 
We hebben hard te werken.  
Onze buren, Leonie en Geert-Jan doen nog even rustig aan... Dat zal straks wel 
los lopen. De tijd gaat zo snel dat de aflossing er al aankomt.  
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Willibrord komt triomfantelijk aangefietst.  
Ik denk: die moet bij ons zijn, want Karen zou Diny aflossen. De koeien kunnen 
niet zolang wachten om gemolken te worden. Maar nee, Willibrord verdwijnt weer 
even snel als hij gekomen is...... 
Nog even gaat het probleem van het collecteren door mijn hoofd.......Het zal toch 
niet!..... Het antwoord hierop wordt meteen gegeven: "Karen".  
En wij samen de avond in. 
Ons tentje loopt lekker (ooit gezien?). 
Als de klok van twaalven gepasseerd is kunnen we pas afsluiten. 
Tevreden verlaten we de door ons met moeite dichtgeknoopte tent. Om dat goed 
te kunnen moet je bij Jong Nederland zijn geweest.  
 
Karin gaat door met tappen in de tent en ik............... zoek een maatje om mee 
naar huis te fietsen. Het was namelijk hartstikke donker. Gelukkig, een sterke 
man,..... Frans Kisters, is bereid. Dan moet je wel goed licht hebben. 
Onderweg zie ik de zendmast die op de Bolle Akker staat ook nog aan voor een 
laserverschijning....... Heb zoveel bier over de toonbank zien gaan dat ik het ook 
al niet meer zo zie zitten..... 
Eén geluk dat mijn begeleider daar niet vatbaar voor is en ik.................. kom moe 
en voldaan veilig thuis. 

Joke V-L. 
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Majorettekampioenschappen!! Snap jij het?? 
 
De afgelopen jaren zijn er heel wat kampioenschappen voor majorettes opgericht. 
Omdat wij het als majorettes zo goed doen (..) worden we hier regelmatig voor 
uitgenodigd. Maar wat houden die kampioenschappen nu in en wanneer mag je 
er nu heen?  
 

Deze vraag krijg ik de laatste weken van zoveel mensen dat ik het hier duidelijk 
zal proberen uit te leggen. Het is natuurlijk wel zo gemakkelijk als je weet waar je 
voor gaat. Nou, hier gaat ie dan. 
 
Plaatsingswedstrijden 
Door het jaar heen heb je verschillende wedstrijden (zoals onder andere de 
concoursen in Bakel en Geldrop). Dit zijn plaatsingswedstrijden. 
Op deze wedstrijden moet je zo goed mogelijk je show laten zien, zodat je zoveel 
mogelijk punten behaalt. Dit puntenaantal zorgt namelijk voor een eventuele 
uitnodiging voor de kampioenschappen. 



 

 

 

22 

De verschillende kampioenschappen die wij bezoeken zijn: de Brabantse 
kampioenschappen, de ONMK, de FKM-kampioenschappen en de KNFM-
kampioenschappen. Deze verschillende soorten zal ik bij deze verder uitleggen 
 
De Brabantse kampioenschappen. 
Aan deze kampioenschappen mogen alle majorettes (groepen, solo’s, duo’s en 
teams) uit de provincie Brabant meedoen. Deze wedstrijd wordt georganiseerd 
door de Brabantse Bond. Je wordt uitgenodigd als je op de plaatsingswedstrijd (in 
Bakel of Geldrop) minimaal 81,5 punten behaald hebt. 
 
De Open Nederlandse Majoretten Kampioenschappen 
Deze kampioenschappen gelden alleen voor groepen en teams. 
Dit zijn kampioenschappen waaraan majorettes uit heel Nederland deel mogen 
nemen en worden georganiseerd door de CBSD. 
Wel moet er op de plaatsingswedstrijden een minimaal aantal punten van 83 
behaald zijn. 
 
De FKM-kampioenschappen 
Deze worden gehouden voor groepen, solo’s duo’s en teams. Wel is het voor 
groepen op een andere datum. 
In Nederland heb je vier bonden waar je als vereniging lid van kunt zijn. Een van 
die bonden is de FKM. Musis Sacrum Bakel is lid van deze bond. 
Op deze kampioenschappen doen alleen verenigingen mee die lid zijn van de 
FKM. Ook hier geldt een minimaal aantal punten van 83 punten, die op de 
plaatsingswedstrijden behaald zijn. 
 
De KNFM-kampioenschappen 
Op deze kampioenschappen zijn majorettes uit heel Nederland te zien; uit alle 
vier de bonden mag meegedaan worden. Deze kampioenschappen gelden niet 
voor groepen. 
Hier gaat het plaatsen anders dan bij de voorgaande kampioenswedstrijden. Voor 
deze wedstrijd moet je je plaatsen door in de top te komen.  
Per divisie wordt er een top 10 bepaald. Dat wil zeggen dat van alle 
plaatsingswedstrijden in heel Nederland de tien majorettes met de hoogste score 
majorettes hierin komen. Verder is dit kampioenschap opgesplitst in twee delen.  
Het ene deel noemen ze runner-upkampioenschappen. Dit zijn de 
kampioenschappen voor de jeugddivisie 2, de 3e divisie en de 2e divisie. 
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In een ander weekend wordt het andere deel van de kampioenschappen 
gehouden. Dan mogen de jeugddivisie 3, 1e divisie en eredivisie deelnemen. 
 
Ik hoop dat het bij deze een beetje duidelijk is geworden.  
Met name de KNFM-kampioenschappen zitten ingewikkeld in elkaar. Wil je zelf 
kijken wie er voor deze wedstrijd geplaatst zijn kun je dat zien op www.knfm.nl 
onder het kopje majorette en dan onder wedstrijdtoppers. 
 
Iedereen die geplaatsts is voor een of zelfs meerdere van bovenstaande 
kampioenschappen heel veel succes en snap je het niet meer helemaal dan 
vraag je me het gewoon nog een keertje. 
 

Groetjes, Ellen Leenders 

http://www.knfm.nl/
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Geslaagd. 
 

Freek Rooijakkers   klarinet  D goed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Harmonierepetitie afmelding. 

 

Afmeldingen voor de repetitie van de harmonie op donderdag kunnen ook via het 
emailadres van Guido Verachtert gedaan worden.  

Via e.verachtert@chello.nl tot uiterlijk 19.00 uur. 

Van harte 
gefeliciteerd 

mailto:e.verachtert@chello.nl
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Studenten van Toen en/of Nu. 
 
Tijdens de afgelopen redactievergadering van de Triangel ontstond het idee om 
wat oude rubrieken nieuw leven in te blazen. Één van die rubrieken was: 
“Studenten van Toen en/of Nu”. 
Ikzelf heb dit altijd een leuke rubriek gevonden, helaas kwam niemand op het 
idee om de pen eens aan een redactielid door te geven (ja, ook “copycollectors” 
schrijven zelf wel eens). Vandaar dat ik besloot om zelf de pen ter hand te nemen 
(jawel, de pen! Onze computer is nog wat onderontwikkeld). Ondanks dat “mijn 
studentenleven” niet zo spectaculair is, ga ik toch een poging wagen er een 
boeiend verhaaltje van te maken. 
 
Mijn loopbaan is begonnen op de kleuterschool hier in Bakel, destijds nog op de 
Speelweide. Alhoewel ik me er niet zo veel meer van kan herinneren, zal ik deze 
school (én deze leeftijd) toch wel erg leuk hebben gevonden. Dit aangezien het 
“kleuter-zijn” bij mij nog steeds (hetzij in mindere mate) aanwezig is. 
Hierna vervolgde ik mijn studie aan de Willibrordusschool; de eerste jaren in de 
Wilhelminastraat (waar ons pap en ons mam nu wonen zat ik bij Cor Nooijen in de 
eerste klas. Rond mijn achtste jaar begon ik toen met AMV (Algemene Muzikale 
Vorming). Het eerste jaar zangles en noten lezen en het tweede jaar blokfluitles 
(ja, Elsje,van mij kun je nog wat leren -ahum-). Daarna mocht ik een instrument 
kiezen, en na lang tobben, want ik vond toen alles leuk, werd dit uiteindelijk een 
cornet. Ik kreeg toen les van Mari van Gils. Na enkele jaren schakelde ik over op 
bugel, aangezien het mondstuk hiervan geschikter was voor mij. 
Inmiddels kwam het voortgezet onderwijs in zicht. Ik ben naar de B.A.M. (Bernard 
Alfrink Mavo) in Deurne gegaan. Elke dag op de fiets naar Deurne; ik heb heel 
wat regenpakken versleten. 
Ondanks dat deze school altijd als best streng aangeschreven stond, heb ik hier 
een heel leuke tijd gehad. (Trouwens, wat discipline is helemaal niet zo verkeerd, 
zeker niet op díe leeftijd). Tijdens de beroepskeuzevakken ontdekte ik de ideale 
vervolgopleiding voor mij. Ik vond het altijd al leuk om met (kleine) kinderen te 
“moederen”. Ook de gehandicaptenzorg sprak mij aan. 
Zo kwam het dat ik mij in liet schrijven aan het Interven College in Venray 
(tegenwoordig Gilde Opleidingen), waar ik de opleiding MDGO-AW/SPW ging 
volgen. Voluit: Middelbaar Dienstverlenend- en Gezondheids Onderwijs richting 
Agogisch Werk/Sociaal Pedagogisch Werk. Een mond vol! Als toekomstig 
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werkveld kun je hierbij denken aan de gehandicaptenzorg, klasse-assistent, 
groepsleider in een (medisch) kinderdagverblijf etcetera. 
Een school waar ik mij helemaal kon uitleven: naast de pedagogische- en 
theoretische vakken werd hier ook veel aandacht besteedt aan musisch – 
creatieve vakken zoals drama en audiovisuele vorming. Bij dit laatste vak mocht 
je, gewapend met camera en verkleedkleren, het dorp in om bijvoorbeeld een 
muziekclip op te nemen. Ik vond dit helemaal geweldig. 
Inmiddels zitten we in 1994; het jaar dat ik toe mocht treden tot “de grote fanfare”. 
Er zullen maar weinig mensen zijn die zich deze periode niet kunnen herinneren. 
Niet dat ik zo heel indrukwekkend ben, maar de liefde die opbloeide tussen mij en 
mijn (toenmalige) buurmanmuzikant wel. We hebben voor heel wat gespreksstof 
gezorgd binnen de Bakelse (fanfare)gemeenschap! 
Ik ging stage lopen op Het Rijtven in Deurne. Helaas moest ik deze stage 
vroegtijdig beëindigen. Ik besloot mijn stage over te doen in een kinderdagverblijf 
in Venray, heel anders dan gehandicapten maar wel kei leuk! 
Intussen woonde ik samen met Bert, en nadat ik mijn opleiding netjes afgesloten 
had, besloot ik dat mijn studietijd lang genoeg geweest was. Ik ging werken op 
het KOV in Venray waar ik ook mijn stage deed, eerst als invalkracht en inmiddels 
al zo’n vijf jaar als vaste kracht. Hier kan ik mijn “kleuter-zijn” nog volop 
toepassen! 
Vlak voor de omvorming van fanfare naar harmonie ben ik overgeschakeld van 
bugel naar hoorn. Dit bevalt mij erg goed, alhoewel ik de ambitie om mijn 
buurman Peter voorbij te streven allang heb laten varen. Ik vind het bespelen van 
een instrument erg leuk en ga wekelijks met plezier naar de repetitie. Mijn talent 
laat echter te wensen over, vandaar dat mijn gezin en werk voor mij op de eerste 
plaats komen. 
Gelukkig denkt mijn buurvrouw Karen hier anders over, vandaar dat zij nu een 
inhaalslag op Peter aan het maken is. En dit gaat haar goed af! 
 
Tot zover mijn studentenleven ……… het is toch en heel verhaal geworden!!! 
Rest mij nog iedereen hele fijne feestdagen te wensen en veel geluk in 2005 ….. 
 

Veel groetjes van Judith Tielemans. 
 
 
O ja, om de rubriek in stand te houden, geef ik de pen door aan Doranda 
Thomassen. 
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Mis in de kerk. 
 
Zaterdag 16 oktober mochten we met het opleidingsorkest de mis in de kerk 
opluisteren. De mis begon om 19.00 uur. 
 
Wij moesten om 18.20 uur in de kerk zijn om te stemmen en nog een aantal 
stukken door te spelen.  
Marc was nog steeds ziek en daarom was Kees degene die ons dirigeerde.  
 
De stukken die we speelden waren: Disney's magical marches, een deel van Pink 
Panter, Colors of the wind, Pocahontas en African Wildlife. 
Dit alleen in een andere volgorde. 
 

De stukken die we speelden gingen 
goed. Alleen bij African Wildlife, ging er 
even iets mis. 
In een keer, ongeveer in het midden 
van het stuk, speelde het hele orkest 
niet meer!¡!¡!¡. Het viel stil, iedereen 
was de weg kwijt! 
De dirigent stopte even, vertelde bij 
welke maat we weer verder moesten 
gaan en het orkest kwam weer op 
gang.... 
Gelukkig maar!!! 
 
Bij Pink Panter was er nog een kleine 

verwarring over wat we nou precies moesten spelen. Het eerste deel of het 
tweede deel?¿?¿?¿? Maar ook hier kwamen we uit....... 
 
Verder ging het allemaal goed en het was druk in de kerk. 
 
Om ongeveer 20.00 uur was de mis afgelopen. 
Het was, net als anders, leuk om te doen!!!! 
 

Groetjessss Kim 
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Donateur(re)actie. 
       

Eindelijk, denk je, 18 jaar, volwassen, zelfstandig, op eigen benen. 
  

Na jarenlang alleen te zijn rondgegaan, Karen op haar 15e voor het 
eerst mee op pad genomen, ter voorbereiding op de jaarlijkse 
donateuractie. 

Je denkt, dat hoort erbij. 
  
Na een aarzelend begin, waarbij regelmatig een duwtje richting deur nodig bleek, 
was Karen na een jaar zover, dat ze durfde aan te bellen. Dat ze bij het opengaan 

van de deur snel achter mijn rug wegdook had, zo bleek achteraf, 
zijn reden. Mensen hadden hierdoor toch een beetje met Karen te 
doen waarbij ze dan vaak iets toegestopt kreeg.  

Je denkt, dat gaat goed komen. 
  
Het tweede jaar, 16 jaar inmiddels, durfde ze de collectebus al voor te houden en 
zelfs al wat te zeggen. Je geeft nog wat tips, b.v. wat te doen als je ziet dat 

mensen plotseling niet thuis blijken te zijn, terwijl alle lichten branden, 
de T.V. aanstaat, de bel plots niet blijkt te werken enz.  
Je hebt tenslotte de ervaring. 
Je denkt, dat gaat goed komen. 

  
Het derde jaar, 17 jaar inmiddels, laat je ze wat vrij en ziet tot je genoegen dat ze 
het prima afwerkt. Wachtend op straat, want helemaal alleen laten gaan lijkt nog 
te vroeg, zie je ze dapper aanbellen, vriendelijk wat buurten, de bus voorhouden, 

en trots weer de oprit aflopend, rammelend met de bus. Bij niet thuis 
worden driftig namen genoteerd, om later nog eens terug te gaan. 
Je denkt, dat gaat goed komen. 

  
 

Het vierde jaar, 18 jaar inmiddels, bier drinkend, studerend in 
Helmond, vrijend in Limburg, oberend bij de Zwaan, toerend 
met het Zomerorkest, spelend bij diverse andere orkesten, 
aangenomen bij Ad Hoc. 
Je denkt, eindelijk volwassen!!  
  



 

 

 

29 

 
Donderdagavond, de Zwaan, repetitie. Je komt binnen en ziet de rij 
collectebussen weer staan. In tegenstelling tot vorige jaren, toen bij 
het zien van deze bussen de stemming snel zakte, kan een lach nu 

niet onderdrukt worden. Daar ben jij mooi van af. 
 
Maar in de pauze maakt de lach al plaats voor een glimlach.  

“Jou naam staat er ook op”: hoor ik zeggen. Je denkt, ze 
maakt een grapje. Maar als thuis blijkt, dat de bus onder de 
stoel blijft staan, na herhaaldelijke aanmaningen van haar 
moeder, slaat de twijfel toe. Zeker als blijkt dat ze te laat is 
om nog rond te gaan, en uit eigen zak, geld in de bus stopt 
om hem toch maar te horen rammelen. 

  
 
 
Je weet het, ze worden nooit volwassen. 
 

 
Willibrord van den Broek 
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Reünie slagwerkgroep/drumband (1) 
 

Hallo luitjes van Musis Sacrum, 
 

Hartstikke leuk dat er een reünie werd gehouden en ik uitgenodigd was, zelfs om 
op te treden! 49  Jaar – al oma – en dan nog drummen! Marleen van der Horst en 
ik gingen natuurlijk 15 en 29 september naar de repetities die gegeven werden 
door onze oud-instructeur Friedie Coolen en Harrie Klaus. 
 
Er waren zo’n 20 oud-leden in “Den Doel” bij Hein van der Horst. Kei skôn. 
De eerste mars, de modelmars, zou Friedie voorslaan maar we sloegen de 
gehele mars meteen uit. Onbegrijpelijk dat je dat nog weet na 33 jaar!! 
De tweede mars was de Tradelskimars, iets moeilijker, en omdat we zo goed 
waren: de Burlesco. 

Sommigen konden noten lezen, maar wij konden dat vroeger ook niet. 
“Voorslaan en naslaan”, zei Friedie toen. 
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Toen was het grote moment aangekomen. 
Zaterdag 9 oktober 2004 stonden we voor ± 100 mensen te drummen. Het ging 
erg goed, vond ik. We kregen ook veel applaus. 
Daarna kwam de slagwerkgroep onder leiding van John Klaus. Schitterend (toch 
iets andere instrumenten). Zij waren toch wel een beetje beter dan onze groep. 
 

We hebben erg genoten en het is jammer dat we te oud zijn en ook geen noten 
kunnen lezen, anders waren we er zo weer bij gegaan. 
We kregen ook nog consumpties en een warm en koud buffet aangeboden (was 
geweldig). Tot in de late uurtjes hebben we gekletst en gelachen met vele oud-
leden.  
 
Al met al vond ik het een geweldig leuke avond en voor herhaling vatbaar. 
 

Groetjes, Adrie Bouw 
 



 

 

 

32 

Van de bestuurstafel 
(De voorzitter blikt terug op 2004) 

 

25 jaar majorettes / 50 jaar slagwerkgroep en 130 jaar harmonie. 
 
In mijn terugblik op 2003 eindigde ik met de woorden er van overtuigd te zijn, de 
sfeer binnen de vereniging proevende, dat het jubileumjaar 2004 opnieuw vele 
hoogtepunten ging brengen. De majorettes vierden hun 25-jarig bestaan, de 
slagwerkgroep haar 50-jarig bestaan en de harmonie haar 130-jarig bestaan. 
 Ik wil ondermeer kort terugblikken op de jubileumactiviteiten . 
 
De majorettes  
 
Zij openden hun jubileumjaar op 16 mei met de wereldrecordpoging door met 
zoveel mogelijk majorettes samen op één dag een show in te studeren én uit te 
voeren. Het werden uiteindelijk 1012 majorettes uit héél Nederland die hier aan 
meegewerkt hebben.  
Wat was dit een geweldig spektakel. Om rillingen van te krijgen.  
Wat opviel was het enthousiasme van de deelnemende majorettes. Iedereen was 
het er over eens, dit was een ludiek evenement en een unieke kans om de 
majorettes te promoten. Onze majorettes hebben Musis Sacrum wereldwijd op de 
kaart gezet en deze activiteit zal nog jaren het gesprek in de majorettewereld 
blijven. Chapeau. 
 
De majorettes sloten hun jubileumjaar af met een geslaagde reünie op 26 
november 2004. In totaal hadden 65 majorettes aan de uitnodiging voor de reünie 
gehoor gegeven. Het was een avond waarin de 25 jaren majorettes in beeld en 
spraak de revue passeerden, op een gepaste wijze toegelicht door onze 
archivaris Ad Jansen. 
 Nagenoeg de gehele eerste groep was aanwezig en voerde zelfs nog een 
showtje uit. Tevens was er een tentoonstelling over 25 jaar majorettes. 
 
Slagwerkgroep: 
 
De eerste activiteit in het kader van het 50-jarig bestaan was op 24 april een 
festival voor jeugdslagwerkgroepen uit met name de gemeente Gemert-Bakel.  
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In het thema “De jeugd samen aan de slag” was te zien en te horen hoeveel 
slagwerkenthousiasme er onder de jeugd leeft. Een zeer leuke activiteit die zeker 
voor herhaling vatbaar is. 
 
Als volgende activiteit werd op 5 juni 2004 “Rake Klappen 2004” georganiseerd in 
sporthal de Beek. Dit was zoals aangekondigd “Een boksgala op 
slagwerkgebied”. Een grote verscheidenheid aan groepen waren in het 
programma opgenomen. 
 
Op 9 oktober vond de reünie van de slagwerkgroep plaats. Ruim 90 oud-leden 
hadden aan de uitnodiging gehoord gegeven. In woord liet Ad Jansen de 50 jaar 
slagwerk passeren. Oud-muzikanten lieten onder leiding van respectievelijk 
Friedie Coolen en Harrie Klaus de ontwikkelingen horen, waarna de huidige 
slagwerkgroep onder leiding van John Klaus liet zien en horen waartoe men anno 
2004 in staat is. 
 
Op 10 december wordt het jubileumjaar afgesloten met een themaconcert “Van 
Cabaret tot Drums”. Dit concert met “hoorspel?”gedeelte wordt geheel uitgevoerd 
door onze eigen leden en wordt een waardige afsluiting van het jubileumjaar van 
de slagwerkgroep. 
 
Harmonie: 
 
We weten inmiddels dat onze harmonie onder leiding van Marc van Kessel tot 
veel in staat is.  
In het kader van 130 jaar harmonie werd besloten een musicalspektakel te 
organiseren. Een harmonieuze concertavond in musicalstijl. 
 Voor dit evenement was de sporthal omgetoverd in een sfeervolle concertzaal. 
De aankleding, licht en geluid werden groots en professioneel aangepakt. Het 
was immers voor twee jubileumactiviteiten, het MusicalspektakelBakel en Rake 
Klappen Bakel 2004.  
Een breed scala aan artiesten werd gepresenteerd. Alles werd live begeleid door 
ons eigen harmonieorkest. Veel muziekstukken waren door Marc aangepast 
zodat het voor iedereen uitvoerbaar werd. Ook deze avond werd een 
onvergetelijke avond, waar nog lang over nagesproken zal worden. 
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Naast de jubileumactiviteiten gingen de overige activiteiten zoals concerten en 
concoursen gewoon door. Daardoor werd 2004 een extra druk jaar, maar wel een 
jaar om met een tevreden gevoel op terug te kijken. 
  
Aan het eind van dit jubileumjaar zullen aan alle jubilerende onderdelen nog 
passende kado’s aangeboden worden. Ik wil daar nu verder niet op vooruitlopen. 
In de eerste Triangel van 2005 wil ik daar graag op terugkomen. 
 
Het bestuur feliciteert alle werkgroepen met jullie geslaagde activiteiten. Musis 
Sacrum vervult met alle vrijwilligers die altijd voor ons klaarstaan een grote rol in 
het maatschappelijke en culturele leven in onze gemeenschap. Hiermede wordt 
onze filosofie “Musis Sacrum is van en voor de gemeenschap” nog maar eens 
bewaarheid. 
 
Jubilarissen proficiat: 
 
Naast onze jubilerende onderdelen hadden we ook nog 5 jubilarissen dit jaar. 
Tijdens het pleinconcert, waaraan alle onderdelen deelnamen, werden de 

jubilarissen van Musis Sacrum: Mandy van Lieshout 10 jaar majorette, Marjan 
Coopmans-van Dijk en Petri Maas-Habraken 25 jaar lid, en Gerard Beijers 40 jaar 
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lid, gehuldigd. Zij kregen de bijbehorende insignes opgespeld en de oorkondes 
uitgereikt. 

Frans van Ekert werd gehuldigd voor 
het feit dat hij reeds 10 jaar commissaris 
van Musis Sacrum is. Frans en Mieke 
werd als blijk van waardering een 
glassculptuur van een muziekorkest 
aangeboden. 
 
Dankjewel: 
 
Het bestuur wil alle vrijwilligers 
bedanken die ons ook dit jaar weer 
hebben gesteund met hun fantastische 
inzet. Ook de redactie van het clubblad 
en alle werkgroepen van Musis Sacrum 
bedankt voor jullie inzet.  
 
Zonder financiële ondersteuning is 
organiseren van activiteiten en “het 
runnen van een vereniging” anno 2004 
niet meer mogelijk. Een speciaal woord 
van dank is dan ook op zijn plaats voor 
onze Commissarissen, de Vrienden van 

Musis Sacrum, de sponsoren van onze activiteiten, de Stichting Kienen in Bakel 
en het gemeentebestuur van onze gemeente Gemert-Bakel. Hartstikke bedankt.  
 
Directie: 
 
Het moge duidelijk zijn dat het bestuur erg tevreden kan zijn als alles “lekker 
loopt” binnen de vereniging. Onderdelen die steeds uitbreiden en zich verder 
ontwikkelen.  
Dit alles komt niet vanzelf. 
 Een grote factor van welslagen is naar mijn mening een bezielende, inspirerende 
en professionele leiding. Ik durf te stellen dat wij die bij Musis Sacrum hebben. 
Lisette van Rooij als instructrice bij de majorettes. John Klaus als instructeur bij 
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de slagwerkgroep en Marc van Kessel als dirigent van de harmonie. Alle drie ook 
betrokken bij de opleidingsgroepen / -orkesten.  
Lisette heeft een meerjarig contract. John is kersvers als opvolger van vader 
Harrie en Marc heeft zijn contract per 01-01-2005 weer verlengd met 2 jaar.  
Meer dan voldoende reden denk ik om optimistisch het jubileumjaar af te sluiten 
en uit te kijken naar wat 2005 te bieden heeft. 
 
Bestuurlijk: 
 
Het moge duidelijk zijn dat wanneer de leden van een vereniging druk zijn met 
allerlei activiteiten, het bestuur het ook erg druk heeft.  
In een tijd waarin besturen van een vereniging steeds complexer en intensiever 
wordt en het vinden van bestuurders voor verenigingen steeds moeilijker is, wil ik 
mijn medebestuurders een groot compliment geven voor hun inzet gedurende het 
afgelopen jaar. 
Zoals er binnen alle onderdelen ledenmutaties plaatsvinden, zijn er in 2005 
binnen het bestuur ook diverse mutaties te verwachten. Als alles volgens planning 
verloopt, zal het bestuur uitgebreid gaan worden van 7 naar 9 leden.  
Nadat Henk van den Broek medio dit jaar in verband met zijn werksituatie stopte 
als waarnemend voorzitter, zullen de vacante bestuursplaatsen van waarnemend 
voorzitter en bestuurslid slagwerk ingevuld gaan worden.  
De voorzitter en de penningmeester zullen plaats gaan maken voor opvolgers. 
Diverse bestuurskandidaten bekijken momenteel of zij zich inderdaad kandidaat 
gaan stellen. Ook de bestuurlijke toekomst van Musis Sacrum zie ik vol 
vertrouwen tegemoet. 
 
Musis Sacrum is en blijft een vereniging om trots op te zijn.  
 

Jan Lambregts, voorzitter. 
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In de Schijnwerper. 
 

De MUZIEK- EN CONCERTCOMMISSIE (MCC) 
 
De Muziek- en Concertcommissie is in eerste instantie bedoeld om de muziek uit 
te zoeken die het groot orkest gaat spelen.  Aangezien Musis Sacrum de laatste 
jaren grote muzikale projecten uitvoert, is de tweede taak van de commissie, het 
organiseren van concerten. 
In de MCC hebben jong en oud zitting zodat alle generaties aan hun muzikale 
trekken kunnen komen. Wij stellen even de leden aan u voor: 
Roos Verberkt, Saskia Martens, Marianne Mennen, Nico van de Laar, Jan 
Nooijen, Willibrord van den Broek, Guido Verachtert en Marc van Kessel. 
 
Op iedere eerste donderdag van de maand komt het gezelschap in De Zwaan na 
de repetitie bijeen om te vergaderen terwijl de overige uitgerepeteerde  
muzikanten stilletjes afdruipen, want wat aan díe tafel besproken wordt schijnt 
wereldgewichtig te zijn. 
 
De MCC bestaat al heel lang, maar van oudsher had de dirigent de beslissende 
stem in de muziekkeuze. Vandaag de dag lijkt dat niet meer het geval te zijn. 
Eenieder heeft zijn of haar inbreng maar Marc komt eenvoudig het vlugste 
aandragen met muziek die hij geschikt vindt om zijn onderdanen voor te zetten. 
 
Willibrord van den Broek vindt de Muziek- en Concertcommissie eerder een 
Mededelingscommissie (MC), want hij vindt dat hijzelf nooit iets beslist. 
Verder krijgt hij na de vergadering altijd op zijn donder van Frans van de Mortel,  
want die staat met zijn biljartmaten voor in het café op hem te wachten. En 
biljartkompel Pieter Reijnders, die zo dikwijls te laat komt, krijgt nooit op zijn 
donder van Jan.  
Maar Willibrord begrijpt Jan’s frustratie wel want…Jan’s grond ligt tegenover 
Willibrords landgoed.  En Jan kan zijn grond niet kwijt omdat…Willibrord de 
óverbuurman is.  En om Willibrord nou te pesten…heeft Jan zijn broer Frans in 
zíjn huis gezet… 
 
Tot zover de uitleg over de Muziek- en Concertcommissie ( MCC );  voor meer 
informatie,  probeer ’t eens bij Willibrord  te verkrijgen!!      
                                                                                                                betje. 
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Receptenpagina. 

Zalmschotel            (4 personen)    

 
Benodigdheden:  

- 4 stukken gefileerde zalm 
- 2 limoenen 
- 400 gr spinazie 
- 50 gr parmezaanse kaas 
- 6 aardappelen 
- notenolie 
- room 
- melk 

 

 

Bereiding:  

1. schil de aardappelen  
2. laat ze 10 minuten in melk inkoken (moeten zich net onder melk bevinden.)+  
peper en zout 
3. snijd de aardappelen daarna in schijfjes 
4. de spinazie ontdooien + terug wat peper en zout toevoegen 
5. vet de ovenschotel in met notenolie 
6. leg de stukken zalm in de schotel (terug peper en zout toevoegen) 
7. beleg met schijfjes limoen 
8. voeg de spinazie eraan toe 
9. beleg nu met je aardappelschijfjes (= schubvormachtig) 
10. voeg er wat room aan toe en parmezaanse kaas 
11. oven 10 minuten voorverwarmen op 190°. 
12. schotel 30 minuten in oven op 200°. 
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HAANSCHIETEN 

Kermisdinsdag haanschieten en proberen die rothaan eindelijk neer te halen. 
 
Dat hoop je als je op pad gaat voor de harmonie en die begint voor een handvol 
harmoniemensen sinds een paar jaar met het bezoeken van de Mis voor de 
Schut.  
Na afloop ontbijt bij De Zwaan dat aangeboden werd door Jürgen en Rens; 
hardstikke bedankt hiervoor! 
 
Dan op stap met de harmonie en de 
slagwerkgroep - of kun je beter spreken 
van een Hermenieke -, de Schut 
ophalen en over het kermisterrein naar 
het jeugdhuis. 
 
Daar word door de Schutmannen 
geprobeerd om je zoveel mogelijk loten 
in de maag te splitsen. 
Een paar kleuren kopen om de kans wat te verhogen, rood, geel, blauw, of wat er 
voor door gaat, en dan hopen dat je een paar keer de kans krijgt om te schieten 
en het liefst als laatste. 
 
Meestal word je bij het afroepen van je nummer van welgemeend advies voorzien 
door de spreekstalmeester Arno van de Schut. 
Of word je politieke kleur, beroep, haardracht,of juist geen haardracht, op ludieke 
wijze op de korrel genomen. 
Mis schieten word je dan ook niet in dank afgenomen en luid van kritiek voorzien. 
Maar dat hoort er bij en anders moet je geen loten kopen. 
 
Ook dit jaar kregen we veel kansen maar helaas niet op het juiste moment en 
moesten we toe kijken dat ook dit jaar weer iemand anders kermiskoning werd. 
Gelukkig duurde het dit jaar niet zo lang als voorgaande jaren, zodat we redelijk 
op tijd aan ons eerste pilsje zaten. 
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Na het bejaardenhuis eerst onze honger stillen bij Chico’s en Den Belhamel, om 
iedere keer ons hapje of 
drankje te verdienen met een 
serenade  door ons 
Hermenieke en de Schut. De 
- iets te nadrukkelijk 
aanwezige straatdirigent - 
probeert  het tempo hoog te 
houden, maar na een paar 
pilsjes lopen de Schut en ons 
Hermenieke hun eigen tempo 
en zo als gebruikelijk wordt 
het een gezellige bende. 
 
De dag wordt door de meeste 
leden afgesloten op het terras 
om Bakel kermis gezellig af te 
sluiten. 
 
Ik kan, denk ik, namens alle leden van het Hermenieke zeggen dat de leden die 
niet op kermisdinsdag kunnen of willen een heel gezellige dag missen. 
 

Een harmonielid. 
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9 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per 
 
Paul Baars Nieuw lid 25-10-2004 
Demi Bankers Nieuw lid 01-11-2004 
Rosa van de Berkmortel Einde lidmaatschap 18-07-2004 
Denise Bouw Nieuw lid 25-06-2004 
Denise Bouw Einde lidmaatschap 13-09-2004 
Britt Bouwmans Nieuw lid 01-11-2004 
Nicole Bouwmans Einde lidmaatschap 18-07-2004 
Rosan Bouwmans Nieuw lid 01-11-2004 
Teun Bouwmans Nieuw lid 29-06-2004 
Henk van den Broek Einde lidmaatschap 20-07-2004 
Britt van Dooren Nieuw lid 15-12-2004 
Susan Eringfeld Nieuw lid 14-09-2004 
Janneke van Ganzewinkel Einde lidmaatschap 18-07-2004  
Maartje van Ganzewinkel Einde lidmaatschap 30-09-2004  
Marion van Ganzewinkel Einde lidmaatschap 08-11-2004  
Cathy Geurts Nieuw lid 01-09-2004 
Roy Goossens Nieuw lid 28-06-2004 
Simone Goossens Nieuw lid 15-12-2004 
Maaike de Groot Nieuw lid 29-06-2004 
Amber van den Heuvel Nieuw lid 28-06-2004 
Ruben Hoogendoorn Einde lidmaatschap 18-07-2004 
Tessa Hoogendoorn Einde lidmaatschap 18-07-2004 
Peter van der Horst Adres- en telefoonwijziging  
 Speelweide 29, 5761 CH  Bakel     Tel. 06-422278552 30-11-2004 
Sevilay Ignacio Nieuw lid 27-06-2004 
Benthe Janssen Nieuw lid 01-11-2004 
Willem Janssen Einde lidmaatschap 01-09-2004 
Charlotte Jonkers Nieuw lid 25-06-2004 
Mirna Joosten Nieuw lid 01-09-2004 
Elle Joosten Einde lidmaatschap 29-07-2004 
Rob Joosten Einde lidmaatschap 18-07-2004 
Joey Kuijpers Einde lidmaatschap 20-10-2004 

  Mutaties 
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       Per 
 
Jesse van de Laar Nieuw lid 01-11-2004 
Myrthe van de Laar Einde lidmaatschap 18-07-2004 
Rob van Lierop Nieuw lid 01-09-2004 
Reini van der Putten Nieuw lid 24-06-2004 
Wouter Relou Nieuw lid 01-05-2004 
Lotte van Rijbroek Nieuw lid 27-06-2004 
Sanne Spiertz Nieuw lid 01-11-2004 
Lon Swinkels Einde lidmaatschap 18-07-2004 
Leon Thijs Einde lidmaatschap 18-07-2004 
Sanne van Tiel Einde lidmaatschap 18-07-2004 
Joris Tijdeman Einde lidmaatschap 17-10-2004 
Peggy Teunis Adres- en telefoonwijziging  
 Clausplein 11, 5761 AZ  Bakel     Tel. 0492-344012 01-11-2004 
Anne van Tuijl Einde lidmaatschap 11-10-2004 
J. Vogels Einde lidmaatschap 14-09-2004 
Mieke Verbaarschot Einde lidmaatschap 18-07-2004 
Rowie Verbakel Nieuw lid 01-11-2004 
Fenne Vereijken Nieuw lid 01-11-2004 
Chiara van Wuijtswinkel Einde lidmaatschap 18-07-2004 
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In de Schijnwerper. 
 

WERKGROEP VERJAARDAGSKAARTEN 
 
Wie nooit een kaartje krijgt als hij of zij verjaard, en naar zo’n kartonnetje snákt op 
die gedenkwaardige dag, die moet lid worden van Musis Sacrum. Want voor nog 
niet eens excellent spel,  krijg je tóch ieder jaar een verjaardagskaart met de 
beste wensen van de harmonie in je bus.   
 
Wij stellen even de leden van de werkgroep aan u voor: Frans van de Laar, 
Wilma Vereijken en Thomas Joosten.  
Ook zijn er enkele reserves paraat. 
 
Frans van de Laar heeft al zowat tien jaar de distributie van de wenskaarten in 
handen. Keurig op volgorde levert hij ze bij Thomas en Wilma af. 
Ieder lid neemt een kwartaal voor zijn of haar rekening en bezorgt de kaart op de 
dag zelf of ’s avonds van tevoren. Het komt bijna nooit voor dat iemand vergeten 
wordt.  
 
Frans zegt dat hij het werk graag doet. En vooral bij bekenden wil hij graag even 
binnenlopen om nog eens met een warme handdruk de wensen die op de kaart 
staan te benadrukken. Niet zelden wordt deze persoonlijke daad met een 
versterking beloond(!). 
 
De werkgroep heeft eigenlijk nooit een reactie gehad op deze 
verjaardagskaartenactie van de vereniging, maar Frans denkt dat velen het een 
mooie geste vinden.  
Ondergetekende waardeert het in ieder geval zeer dat een, met gemengde 
gevoelens gevulde dag, begint met en goede wens. 
 

                                                                                             betje. 
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Reünie slagwerkgroep/drumband (2) 
 

Op 9 oktober was het zover. Een avond om niet te vergeten. 
 
We hadden er 
zelfs tweemaal 
voor (moeten) 
oefenen wat al 
zeer geslaagd 
was omdat wij 
allemaal verrast 
waren om elkaar 
na al die tijd weer 
eens te zien en 
om samen te 
trommen want we 
hadden een 
reünie en wel van 
de drumband. 

 
’t was leuk, ’t was professioneel, ’t was goed, ’t was gewoon geweldig. 
Al die moeite die de mensen gedaan hebben voor ons, en door ons zo te 
stimuleren om zelf mee te doen. Ja ’t was heej gaaf! 
 
En dan zijn we in de zaal en daar hangen ze, dat was ook zo leuk.  
Je zat weer meteen terug in je jeugd. Alle foto’s van vroeger: “Oh, wat zijn we 
veranderd!!”. Ze hingen mooi op een bord, iedereen kon het meteen zien en 
moest meteen lachen want wie daar hingen: dat waren we zelf. 
 
Wij vonden het geweldig en met ons iedereen die wij gesproken hebben. 
Het was fijn en voor herhaling vatbaar, maar dan wel eerder dan over vijftig jaar 
want dan zullen er niet veel oud-leden van zijn die dat halen. 
 
Bedankt voor de mooie avond; wij denken namens iedereen. 
 

Cor en Marij Kweens. 
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Majoretteproject Breda e.o. 
 
Zondagmorgen, 13.00 uur. Ik moet eigenlijk al een uur bij Mandy zijn voor mijn 
haren en de make-up, maar goed, er is nog niks verloren. We delen onze 
uitgaanservaringen van deze week, Lisette maakt ons op en de moeder van 
Saskia (sorry voor de “naam”, ik ben uiteindelijk toch familie van ons oma) doet 
onze haren, terwijl we Tuup over de verwarming laten springen.  
Tot dan gaat alles perfect.  
Er komen wat schoolboeken naar boven, Tuup rust uit bij Curine en er wordt zelfs 
een majoretteshow uit ’91 gekeken. Twintig jaar geleden, hè Franca! 
 
Om 15.00 uur vertrekken we naar Breda. Rustig en relaxt, want we hoeven pas 
om half zes op te treden. Maar al na een half uurtje krijgen de inzittenden van de 
zwarte Opel Zafira met nummerplaat 57-DP-XS bedenkingen bij deze stelling, 
want nu blijkt dat de pakken zijn vergeten.  
De Zafira gaat terug naar de thuisbasis. 
 
De stress zit er nu toch al goed in.  
De rode Mitsubishi Stationwagon verdwaalt en ook de Zafira blijkt uiteindelijk fout 
gereden te zijn. (Wat we even ondanks die tientallen telefoontjes trouwens níet 
wisten.) 
Het is kwart voor vijf als de Zafira in Breda aankomt.  
De andere majorettes zijn er al lang en wachten met spanning op hun kledij. Ilse 
DeLange speelt haar niet zo bekende “New Beginning” als achter in de Zafira 
wordt besloten om de pakken vast aan te doen. Het was onze bedoeling de 
kleedkamer binnen te stormen en quasi-kwaad iets van: “Zijn jullie nou nóg niet 
klaar?” te roepen, maar als Jan Lambregts langs de weg staat te wachten, 
besluiten we ons verkleedpartijtje tijdelijk te staken. Begrijp ons niet verkeerd – 
Jan Lambregts is een aardige man, maar dát ging te ver! 
 
Rond 17.00 uur is iedereen klaar met omkleden. De stress zit er al goed in, mij 
wordt wijsgemaakt dat alles wel goed zal komen en al voor we het weten, begint 
onze opmars te spelen. Alles gaat goed, zelfs met mij. Pas achteraf kwamen de 
verhalen van: “Ik heb nog nooit zo slecht gedanst” en “Wow, hij ging kei goed!” en 
“Geertje, tot het derde deel of niet?”,maar daar redden we het niet mee. Ons doel 
was 85 punten te halen, zodat de kans naar een wereldkampioenschap in één 
keer veel groter werd en gespannen zitten alle majorettes op de grond, als één of 
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andere voorzitter nog iedereen moet bedanken. Bedankt, maar wij willen onze 
punten weten! We hebben die dag pas als laatste opgetreden (en we hádden 
onze tijd nodig!) en pas als laatste krijgen we onze punten. Het gewoonlijke “Het 
majorettenkorps van Musis Sacrum uit Bakel behaalde…” en dan kwam het 
onverwachte, voor sommigen het vérwachtte trouwens: “83..” en dan nog iets, 
want dat interesseerde ons eigenlijk helemaal niet meer. 83 punten was niet 
genoeg voor de weg naar dat oh zo gewenste wereldkampioenschap, maar hé, 
we hebben al een slechter gehad! 

Een dikke after party met veel eten en drinken kon er niet meer vanaf. Nou ja, van 
dat drinken dan, want we hebben nog even lekker gegeten bij de Mac! De laatste 
dag van die Mac trouwens, dus er was geen McFlurry! Ach, daar zijn we na al 
onze majorette-uitstapjes wel weer aangewend! 
 

Glitter Greet 
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De Brabantse kampioenschappen. 
 
Op zaterdag 20 november 2004 waren de Brabantse Kampioenschappen voor 
majorettes in Someren. Wij moesten met ons smallteam vroeg uit de veren want 
we moesten optreden om half 11. 
  
Wij noemen onze show ook wel Chinese show.  
Toen wij eindelijk aan de beurt waren kon de muziek beginnen. Ik vond het 
spannend en had het in het begin een beetje verkeerd gedaan, maar gelukkig 
had niemand dat zo erg in de gaten.  
Toen we klaar waren met onze show was Lisette erg tevreden want we hadden 
geen batons laten vallen.  
Nu moesten we alleen nog wachten tot de prijsuitreiking, wat pas om half 6 was. 
Omdat het allemaal erg uit was gelopen werd het half 7.  
 
Toen onze divisie aan de beurt was hielden we onze handen vast en hoopten we 
dat we 1e waren. Ze zeiden: “Eerste plaats is geworden MUSIS SARUM BAKEL”. 
We juichten van blijdschap. We hadden onze punten nog niet eens gehoord. Met 
ons hele smallteam gingen we op het blok staan. 
We kregen de beker mee en kregen allemaal een bloemetje. Zo trots waren wij op 
ons hele team. Toen de prijsuitreiking bijna was afgelopen holde Lisette al naar 
ons toe. En riep: “90,1”.  
Ik dacht: wooooooooooow…… wij?? 
 
Het bleek zondag ook dat wij het meest gescoord hadden van het hele weekend. 
Daarom werden we zondagavond opgehaald door de harmonie, het war keii… 
gezellig die avond. Heel veel feesten en drinken. 
 
Ik heb nu ook erg veel zin in de training om de puntenlijst te bekijken. Bijna 
allemaal 9 stonden erop. SUPER GOED van ons en nou nog zo houden hé 
meiden… 
 

Jantine Vereijken 
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Majorettes in reünie. 
 
Begin 2004:  
“Zou het niet leuk zijn om een reünie te organiseren vanwege het 25-jarig bestaan 
van de majorettes?”. “Ja, misschien wel maar of daar genoeg animo voor bestaat, 
ik weet het ook niet”. Er wordt besloten om te kiezen voor iets anders en de 
gedachte aan een reünie wordt, ook bestuurlijk en budgettair, omgezet in een 
andere invulling. 
 
Eind september 2004; 
“Als we die reünie nu tóch eens wel zouden organiseren?”. “Ja, eigenlijk is dat wel 
heel mooi en na 25 jaar majorettes hoort er toch een reünie georganiseerd te 
worden, vinden jullie ook niet?”. Dus volgt er zoals men dat noemt een 
spoedactie, met alle hectische drukte en onzekerheid die bij deze superkorte 
voorbereidingstermijn past. Maar ja, het zou Musis Sacrum niet zijn; er is vaker 
met dit bijltje gehakt! 
 
Vrijdagavond 26 november 2004; 
De in allerijl opgezette reünie, die met 65 opgaves een mooie bezetting heeft, 
wordt in gang gezet door voorzitter Jan Lambregts. Ad Janssen volgt in zijn 
kielzog als presentator van allerlei wetenswaardigheden uit 25 jaar 
majorettegeschiedenis in Bakel. De geschiedenis wordt, gezien de reacties van 
de aanwezigen, heel erg duidelijk herkend, net als de aanwezige plakborden en 
plakboeken vol met historie in beeld, en de attributen en kleding uit die tijd. Ook 
de video- en filmbeelden krijgen veel belangstelling. 
Tussendoor zijn er ook nog enkele optredens, te beginnen met de “oude garde” 
die met een flink aantal dames aanwezig is. Zij laten zien dat een avondje 
repeteren wonderen kan verrichten en prestatie brengt. 
Een oproep aan de andere reünisten om mee te doen aan een aantal 
straatshows uit vroegere tijden slaat aan: het is prachtig om te zien hoe (bijna) 
alle vormen en bewegingen er bij de deelnemers nog ‘ingebakken’ zitten.  
 
Een uitnodiging aan alle oud-leden om opnieuw als majorette actief te worden 
wordt wel gedaan: de response daarop is tot op heden uitgebleven! 
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Nadat Ad de historie weer oppakt en al vertellende steeds meer bij het heden 
komt, volgt er een optreden van het smallteam 3e Divisie B, dat de Elvis-show 
waarmee zij het voorbije weekend Brabants Kampioen werd, op de vloer zet. 
(Ook het smallteam Jeugd 2 B en soliste Leona Sleegers werden Brabants 
Kampioen!!!). 
 
Na alle actie volgt er nog een gezellige praatavond waarbij vooral de oudere 
reünisten hun majorettegeschiedenis nog eens belichten.  
Vaak gaat dat gepaard met veel gelach en gegiechel; niet alles wat er gebeurde 
zal genoteerd zijn in het Musis Sacrum-archief! 
Jürgen en Rens, van “De Zwaan”, zorgden voor een aangepast buffet zodat, 
naast de aangeboden consumpties, niemand iets te kort kwam. Bedankt!! 
 

  
 
Terwijl de jongere jeugd gezien het steeds latere tijdstip huiswaarts ging, heeft het 
bedienend personeel van “De Zwaan” nog geruime(!!!!!) tijd mogen genieten van 
de aanwezigheid van de “oudere garde”.  
 
Tot dat deze reünie werkelijk afgelopen was; in 2029 krijgen ook zij op de 
volgende reünie een herkansing. De groeten en tot ziens!!  

mp 
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Maak ’t kleurig 
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U kunt uw antwoord op deze vraag vóór 01-03- 2005 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. 
 

De deuren uit Triangel 2004_2 waren van  
de kerk, zaal  “De Zwaan” en “’t Muziekhofke” 
De prijs is (via loting) voor Geert-Jan v.d. Pol. 

 Proficiat!! 

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

 
Hij is gelocaliseerd......de rustige muzikant. Hij is echter niet zo rustig meer, ik heb 'm aan 
de gang gekregen, wassen, strijken, stofzuigen, boodschappen doen enz. enz. enz. Ik zal 
'm hebben... ha ha "rustige muzikant" 

Ik wou eventjes iedereen die heeft meegeholpen en/of is komen luisteren naar mijn 
examen bedanken!!!! Vond het hardstikke leuk dat er zo veel man was gekomen. 

Volgens de Triangel is in Huize v.d. Broek toch nog alles goed gekomen. Eind goed, al 
goed..........tot de volgende collecte..... 

eej freek dat er zoveel man is komen kijken okee maar, what about the 
women???????????? potverdrie. Gefeliciteerd en een kusje. 

VAKANTIE !!!!!!! 

Joke ik heb met Willibrordus..... alles netjes afgewerkt. Zoals we dat in De Rips geleerd 
hebben. Leuke foto’s Karen en Willibrord. Jullie hebben je best gedaan. Wel gek dat er 
maar bij 1 foto tekst staat. Komt dat nou alleen door de repetitie??????? Ik wil bij deze 
nogmaals het hele korps bij elkaar roepen om eens te oefenen op een 
marcheeroefendag. IK WIL REVANCHE, of hoe schrijf je dat? 

Hebben jullie die spreekster gehoord tijdens de serenade van vanavond?????? Nou ik 
wel. In een woord fantasties Jannie!!!!!! Susces volgende week... een fan 

Hallo majorettes.....Nog gefeliciteerd met de behaalde resultaten, vooral de B-groep... 
echt super knap van jullie...voor sommige van jullie maar liefst met 3 optredens op 1 
middag...en allemaal goed!! Op naar de Brabantse kampioenschappen. Nog flink 
oefenen op de afwerkingen. De A-groep moet er ook nog even hard voor oefenen, de 
twirls en de afwerkingen maar vooral de expressie!!!!!! 

POWERRRRR moeten we hebben...kom op nog even doorzetten met z'n allen. 

De reünie was inderdaad erg gezellig. De oud-leden kwamen goed voor de dag, en dat in 
2 repetities!. De avond was prima verzorgd, inclusief de lekkere hapjes. Op naar de 
volgende reünie in 2054! 

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

Vandaag is het druk......bij de schoonheidsspecialiste heb ik vernomen. Er moet gelift 
worden. Wat zal dat volgende week een mooi gezicht én mooie klank zijn bij de 
harmonie. Al die wenkbrauwen omhoog getrokken en dan een hele mooie toon 
blazen.Onze dirigent zal wel denken, ik hoef ze ook geen week alleen te laten of er 
gebeurt wat. 

De reunie van de drumband op 9 okt.was echt de moeite waard.Compliment aan de 
organisatie, en wacht niet tot 2054 !! Groetjes uit Doetinchem. 

Hey hedde gullie dé ok al geheurd: Er blijkt een lid te zijn bai de slagwerkgroep die heel 
zijn map met muziekpapieren bai 't aauw papier hi gegoit. 

Dan zal ut bai de Schut wel weer krullen... 

Eej, het is kei leuk bij het opleidingsorkest!!!!! Pas hebben we ook in de kerk mogen 
optreden dat was ook kei gaaf!!!! De hele kerk zat bom vol!!! 
Mark was wel ziek dus toen kwam kees dat vond ik heel jammer!!!!!!!!! 
Maar toch was alles goed gekomen. Nou doei tot de volgende keer 

Wa'n gezever hier allemoal wonne! 

PROFICIAT allemaal.  3x 1ste en 2 x 2de echt super en met wat voor punten?!?!??!?!?? 
En voor degene die het net niet hadden, de volgende keer beter maar toch ook heel erg 
gefeliciteerd met ook jullie goede resultaten. Ik ben trots op jullie. 

De site is veel te wit. Daor kriede peeng af aan oew wauge... 
 
Wat zeg je? 

Heeyzzzz. Veel plesier vanavond!!! (en klets ze). Dan is de reüniei!! 
En ik wil nog ff feliciteren: Leona, Jantine en Saskia, Karin en de 2 smalteams. 
Goed gedaan allemaal!!!! Ksie je vanavond allemaal!!! Doeggg!!! 
 
Ronnie, ik heb vernomen dat je weer op de trainingen komt kijken? Waarom ga je niet 
meedoen? 

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. 0492-3400008 
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. 0492-340008 
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     
Nieuwe Doelenstraat 18, 1211 CE  Hilversum. 
 
* Frans van Zutphen leraar saxofoon tel. 0492-362481 
St. Anthoniusstraat 57, 5425 VE  De Mortel. 
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Activiteitenkalender 2005 (Onder voorbehoud)  

 

2 januari   FKM kampioenschappen majorettes, solisten. 

8 januari   KNFM kampioenschappen majorettes. 

15 januari  KNFM kampioenschappen majorettes. 

7 februari   Opluisteren carnavalsoptocht Bakel. 

13 februari  FKM kampioenschappen majorettes, groepen. 

13 maart   Onderling Solistenconcours Musis Sacrum. 

19 maart   Nostalgisch (“Dank u wel”) concert.  

24 maart   Algemene Ledenvergadering. 

   Jaarlijkse donateursactie. 

16 april   Jaarlijkse oudijzeractie. 

 30 april   Koninginnedag. (Ook middagprogramma voor opleiding). 

1 mei   Concert met gasten. 

1 mei   80-jarig bestaan Oranjevereniging. 

4 mei   Dodenherdenking te Bakel. 

26 juni   Bondsconcours majorettes te Bakel. 

   Zwemmen voor jeugdleden. 

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

3 juli   Pleinconcert. 

3 juli   Bindingsmiddag senioren. 

19 augustus  Inhalen Kinder Vakantie Week. 

3 september  Opening Bakel kermis. 

6 september  Kermisschieten St. Willibrordusgilde. 

(9),10,11 september Medewerking Tractor Pulling te Bakel. 

.. november  Intocht St. Nicolaas. 

15 december  Kerstconcert St.Jozefsheil. 

17 december  Kerstconcert.  

31 december  Oliebollenactie. 

    

Buitenlandse reis vertrek ± 14 oktober 

Vakantie opleiding en opleidingsharmonieorkest: 
Carnaval:  05-02 t/m 12-02   Meivakantie: 30-04 t/m 16-05  
Hemelvaartvakantie: 30-04 t/m 16-05  Zomervakantie: 09-07 t/m 21-08 
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Moppen(t)rommel. 

 

Waarom heeft een trompet drie ventielen?  

Trompettisten kunnen niet tot vier tellen. 

 

Hoe laat je een trompettist fortissimo spelen? 

Door "mp" in z'n partituur te zetten. 

 

Een groot orkest speelt een prachtig rustige passage, en plotseling schrikt het  

hele orkest van een gigantische klap op de pauken. 

Iedereen kijkt de slagwerker verschrikt aan, deze slaat met zijn hand over de  

bladmuziek en zegt, "Stomme rotvliegen!" 

 

Definitie van muziek:  Een complex van geluiden, bedacht door een componist, 
foutief geïnterpreteerd door de dirigent die genegeerd wordt door de orkestleden 
en waarvan het resultaat door het publiek wordt genegeerd. 

 
Meneer Zandman ligt op de operatie tafel. De chirurg zegt tegen de zuster: 
"Zuster, maak de instrumenten gereed". Waarop meneer Zandman roept: "Wat ! 
Ik lig hier doodziek te wachten en jullie gaan muziek maken !? 
 
Na een optreden dat nogal rommelig is verlopen lopen de muzikanten naar hun 
kleedkamers. Zegt de zanger ineens: “Oh shit we zijn vergeten om ‘you never 
walk alone’ te spelen”. “Oh” zegt de gitarist, “dat heb ik wel gespeeld hoor.” 
 
Wat is het verschil tussen een bassist en de Bijlmerbajes? 
Een cellentekort. 
 
Waarom lopen doedelzakspelers altijd? 
Om aan hun eigen geluid te ontsnappen. 
 
Wat is de grootste muzikale tegenstelling? 
Een muzikale drummer! 
. 
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 Verjaardagen januari t/m 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 
Charlotte Jonkers 15 1 
Joey van Lieshout 17 1 
Miep Rooyakkers - van den Berg 19 1 
Thomas Joosten 20 1 
Jantine Vereijken 22 1 
Mevr. M.T. van Lamoen – v.d. Ven 24 1 
Friedie Coolen 24 1 
Merel van den Broek 24 1 
Frans van de Laar 27 1 
Fred van Lamoen 28 1 
Ad van Grootel 28 1 
Mevr. M. Cornelissen – v.d. 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 
Wouter Relou 8 2 
Hans Leenders 13 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 
Jan van de Rijt 22 2 
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Sjef Kanters 22 2 
Lotte van Rijbroek 25 2 
Piet van den Heuvel 26 2 
Mevr. L.J.H.A. Aldenzee - Saris 27 2 
Mevr. H. Scholten - de Klijn 28 2 
Karin van Lierop - Naus 28 2 
Robert Coopmans 28 2 
Erwin van Asten 29 2 
Pieter van den Boom 1 3 
Corneel Verhoeven 1 3 
Anita Leenders 1 3 
Els van Driel 1 3 
Lisette van Rooy 3 3 
Esther Verhoeven - van de Kerkhof 13 3 
Curine van der Horst 15 3 
Jan van Ganzewinkel 16 3 
Jos Vos 19 3 
Matty Driessen 23 3 
Amy van de Laar 25 3 
Rayna de Wit 26 3 
Ben Nooijen 26 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 
Sanne de Corte 6 4 
Cornelli Remmers - Roodenburg 6 4 
Reini van der Putten 6 4 
Bart Relou 7 4 
Gerard van de Laar 7 4 
Tijmen van Dinther 11 4 
Roos Verberkt 13 4 
Rico Willems 13 4 
Gerry Kisters - Quaedflieg 16 4 
Naddy Timmers 17 4 



 

 

 

60 

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 
Steffie van Lieshout 23 4 
Jacqueline Coolen - van der Weijst 4 5 
Jan  van de Mortel 5 5 
Bernard Nooijen 6 5 
Diny Nooijen - Verhoeven 8 5 
Marjan Coopmans - van Dijk 10 5 
Marijke van Asten 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 
Marijn Vos 21 5 
Frank van Wel 25 5 
Cor van Dinter 25 5 
Mandy van Lieshout 30 5 
Maikel van der Meer 30 5 
Piet van de Ven 30 5 
Leonie Rovers 30 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 
Teun Bouwmans 9 6 
Lizzie van der Putten 9 6 
Jan Nooijen 10 6 
Roel van de Ven 10 6 
Carla van Lieshout - van Lierop 10 6 



 

 

 

61 

Karin Leenders 11 6 
Mandy van Duijnhoven 13 6 
Paul Baars 16 6 
Jorn Reijbroek 17 6 
Rob van Lierop 21 6 
Christian Peys - Donné 22 6 
Harrie Klaus 25 6 
Maarten Remmers 26 6 
Hein van Dijk 30 6 
Joyce Maas-Saleming 3 7 
John Klaus 4 7 
Geertje Verberkt 5 7 
Maaike de Groot 6 7 
Peter van der Horst 8 7 
Janine Teepen 11 7 
Petri Maas - Habraken 11 7 
Emke van Bommel 11 7 
Gea Mulder 12 7 
Lisa van de Laar 13 7 
Wendy Leenders 14 7 
Alex Rutten 15 7 
Monique Wilbers - van Dijk 15 7 
Dana de Wit 15 7 
Karen van den Broek 18 7 
Ilona Goossens 24 7 
Frédérique de Ruijter 30 7 
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Ook dit jaar sluiten wij af met onze oliebollenactie op 31 december op het 
St. Wilbertsplein waar die dag vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur de 

oliebollenverkoop plaatsvindt. De oliebollen kosten 0,50 per stuk terwijl 11 
stuks slechts 5,00 kosten. Deze ondertussen in Bakel en omstreken 
wereldberoemde oliebollen worden ter plekke gebakken door onze 

(bak)ploeg die in alle vroegte in eigen beheer het beslag heeft gemaakt en 
van het voortvarende en toch geduldig rijzen daarvan én het bakken én de 
verkoop van de oliebollen een spannende en dagvullende bezigheid heeft 

gemaakt. DUS: 

OLIEBOLLEN 
VAN  

MUSIS SACRUM BAKEL 
 

VERKOOP OP HET ST. WILBERTSPLEIN 
 

VRIJDAG 31 DECEMBER 
 

VANAF 11.00 TOT 16.00 UUR  
 

0,50 PER STUK 
OF 

11 STUKS VOOR 5,00
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Dat vrede jullie deel mag zijn; 
voorspoed, liefde, harmonie. 

Mogen uren, dagen, maanden 
worden tot een symfonie. 

 
 
 
 

 
 
 

We wensen jou 
en hen die jou omringen 

het allerbeste voor het nieuwe jaar  
geluk in grote en in kleine dingen 

maar bovenal: 
gelukkig met elkaar! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Stap boordevol vertrouwen in het splinternieuwe jaar 
maak elke dag een tikkeltje bijzonder. 

Voor iedereen het beste, het mooiste wat er is, 
en telkens weer een ander prachtig wonder.

XII
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WIST U DAT ……. ?! 

 
 Ook binnen de harmonie aan (in)stralen wordt gedaan? 

 Rustende hoorns erg halsstarrige vastzittende ventielen kunnen hebben? 

 Het woordje “verroest’ bij de constatering daarvan vast op zijn plaats was? 

 De 1e repetitie na de vakantie onder het motto ‘stof uit blazen’ valt? 

 Nog niet erg duidelijk uitgesproken is wat dat werkelijk behelst? 

 Hélène over is gelopen? 

 Daar een hele operatie aan vooraf gegaan is wat “veul kreum” gekost heeft? 

 Frans K. volgens het Eindhovens Dagblad in Helmond(!) woonachtig is? 

 Als Elsje moet blazen, het dan meteen weer afgelopen is? 

 Tutti (ut) of tutti (ut nie) niet voor iedereen duidelijk is? 

 Tutti echt niet alleen bij ons gezegd wordt? 

 Frans v.d. L. in Spanje was  en hij nu steeds met “si” antwoordt? 

 Andere harmonieleden dat niet kunnen zeggen nie? 

 Guido graag wil weten wat een la-mol eigenlijk is? 

 Het niet aantrekken van de handrem een wegversperring veroorzaakte 
waarvan een collega slagwerker tot zijn ongenoegen de last bemerkte? 

 Er binnen onze vereniging bijzonder veel foto’s worden gemaakt, maar dat 
lang niet alle foto’s een reportage verdienen? 

 Marc zei dat hij niet kon begrijpen dat bepaalde andere dingen op de 
donderdagavond belangrijker kunnen zijn als (hij) de repetitie? 

 Hij vanzelfsprekend het liefst met de volledige bezetting repeteert? 

 Wij erg blij zijn dat hij er nog enkele jaartjes bij ons aanplakt? 

 Er met sommige harmoniedames nog een harde noot moet worden gekraakt? 

 Tijdens een concert onze vervangend dirigent de inzet van African Wildlife te 
heftig gespeeld vond en hij het opleidingsorkest even stil zette? 

 Hieruit zou kunnen blijken dat het ook even doodstil kan zijn in een oerwoud? 

 De keuze tussen een ouderwetse bril waardoor je wél goed kunt zien en een 
moderne bril die zonder positief resultaat op je neus staat erg moeilijk blijft? 

 Sjef af en toe zwemt in de noten? 

 Hij dat thuis kan oefenen in de gracht rond de Esperhoeve? 

 Als je je wenkbrauwen omhoog doet dan meteen de toon omhoog gaat? 
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 Het een hele dure repetitie wordt als we voortdurend naar de 
schoonheidsspecialiste moeten? 

 De inwijding van de Mariagrot dit klasse-ensemble verdiende? 

 Een stukje voor de Triangel maken echt geen 3 uur hoeft te kosten? 

 De show van onze A-majorettes “ zes levende decorstukken” bevat? 

 De dirigent vaak zegt: “Twee maten voor Gerard”? 

 Wij ons maar afvragen en zoeken waar ze zitten? 

 Wij ze steeds niet hebben kunnen vinden? 

 De trompettist erop of eronder moet spelen vanwege de juiste toonhoogte? 

 Dat veel gevraagd is en we niet weten hoe dat af zal lopen? 

 Ze dat toch maar niet moeten doen? 

 Er mentoren zijn aangesteld binnen de Harmonie? 

 Hun taken nogal uiteenlopen? 

 Ze die bij de Slagwerkgroep ook maar aan moeten nemen? 

 Dat wel zo handig is voor nieuwe leden? 

 Er bij de Slagwerkers en de Majorettes weinig schijnt te gebeuren? 

 De redactie ook voor én Slagwerk én Majorettes open staat? 

 Dat ook iedereen in opleiding daar bij bedoeld wordt?  

 Het ook erg handig is om ook de showpakken mee op wedstrijd te nemen? 

 Daar toch echt niemand aan gedacht had? 

 Tot overmaat van ramp de weg naar Breda ook verplaatst (b)leek te zijn? 

 De Willibrordusput geen wensput is maar de wens zelf? 

 Het zo bekeken dus eigenlijk wél een wensput is? 

 De dirigent zijn partituur (partituren) ook al kwijt was? 

 Hij ook bij de papierzwendel hoort? 

 Hij dan zo uitgespeeld is? 

 Wij weer goed vertegenwoordigd waren bij Sinterklaas? 

 Ze zeker hun beste beentje voor wilden zetten en de pepernoten uit de 
zakken van Zwarte Piet speelden? 

 Ze hun instrumenten met pepernotenolie hadden behandeld? 

 2005 ook een jaar wordt met veel activiteiten en aanpassingen? 

 Uitdagingen ons niet vreemd zijn? 

 Muzikale werken bij Musis Sacrum muzikaal werken inhoudt? 

 Wij iedereen weer gezellige en prettige feestdagen toe wensen met alle 
voorspoed, geluk en gezondheid in het nieuwe jaar? 
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DE (bijna) LAATSTE PAGINA 

 

Het bestuur: 
 

Voorzitter Jan Lambregts Clausplein 3 
 Tel. 341513 5761 AZ  Bakel 

Waarnemend Vacant  
Voorzitter:   

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

Penningmeester: Gea Mulder Bottelroosstraat 6 
 Tel 343902 5761 GC  Bakel 
 

Leden: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Waar kunt u terecht voor (repetitie)afmeldingen: 
 

Harmonie: Guido  Verachtert Tel. (0492) 342114   
email e.verachtert@chello.nl  (vóór 19.00 uur). 

Slagwerkgroep: Peter Lucassen  Tel. (0492) 341809 
Majoretten: Franca van de Laar Tel. (0492) 342984

 

Verenigingsbureau Musis Sacrum Bakel 
Randwijk 8, 5761 AV  Bakel 

Tel.  0492-342427 
musissac@musissacrumbakel.nl 

 

Guido Verachtert Burg. Diepstratenlaan 28 
Tel. (0492) 342114 5761 EW  Bakel 

Franca v.d. Laar- v. Horssen       De Hilt 25 
 Tel. (0492) 342984 5761 HG  Bakel 
Janny Jansen-v. Tilborg Marijkestraat 18 

  Tel. (0492) 341825 5761 AX  Bakel 

mailto:e.verachtert@chello.nl
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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 
3e editie 2004 

 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie. 

Jantine Vereijken 
Lizzie van der Putten 
Chantal Arnts 
Frans van Ekert 
Judith Tielemans 
Miep Rooijakkers 
Ellen Leenders 
Gerard van de Laar 
Joke Verberkt 
Kim Brisko 
Adrie Bouw 
Marij en Cor Kweens 
betje 
mp 
Joke V-L 
Willibrord van den Broek 
Freek Rooijakkers 
Geertje Verberkt 
Jan Lambregts 
 
 


