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Voorwoord. 

 

Het jaar 2004 was een jubileumjaar dat een bijzonder groot aantal activiteiten 
bracht en zodoende alle leden, ‘regelaars’ en andere vrijwilligers weer de nodige 
uren bezigheid gaf. 

Denken we alleen maar eens aan de jubileumactiviteiten en de drukke 
bezigheden van de majorettes, die met hun veelheid aan Nederlandse 
kampioenschappen en andere prijzen de vereniging nog meer in beweging hield 
én de blik van de wereld richting Bakel. De wereldrecordpoging majorette show 
was een magnifieke dag waarover binnen de majorettewereld alleen maar lof 
was.  En nog is dat niet afgelopen; Italië lonkt, in oktober naar de EK!! 

Maar voor dat het zover is zullen er alweer een heleboel dingen met en binnen 
onze vereniging aangepast en uitgevoerd zijn. 

 

Zo staan er in 2005 weer een flink aantal activiteiten te gebeuren, zowel muzikaal 
als anders. Hierbij kan men denken aan enkele speciale concerten, maar ook aan 
datgene wat op het bestuurlijke vlak zal gaan veranderen. 

 

Een andere voorzitter, een andere penningmeester, een andere waarnemend 
voorzitter, en - eindelijk - een bestuurslid dat onze geleding slagwerkgroep 
bestuurlijk zal gaan begeleiden en ondersteunen. 

Al met al geen wijzigingen waar men zomaar aan voorbij kan en mag gaan. Zelfs 
niet binnen een vereniging zoals Musis Sacrum, die toch bestuurlijk en financieel 
behoorlijk goed in elkaar steekt. De voortzetting van deze status zal geen 
sinecure zijn, maar laten we niet vergeten dat dit al jaren een grote opgave is. 
Een klus die door menigeen schromelijk onderschat wordt.  

 

Maar natuurlijk hebben wij er alle vertrouwen in. We gaan door met onze hobby 
zoals we die binnen onze vereniging uitvoeren; majorette, slagwerk en harmonie. 

Vrijwillig, net zoals die andere vrijwilligers die ons helpen om alles zo perfect 
mogelijk te laten verlopen. Zolang er plezier is in datgene wat je je hobby mag 
noemen is de wereld toch mooi. 

En wij zullen met jullie hulp zoveel mogelijk over dit jaar verhalen. 

De redactie 
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Muzikale poëzie 

 

 
  
  
 
  
 
 

 

Karen’s droom 

 

'k ben verliefd, zag hem en dacht 
jij die daar staat in vol ornaat 
nu nog de zijne, straks de mijne 
'k zwijmel bij de gedachte aan de eindeloze nachten 
waarin ik hem zal strelen en mij nimmer meer vervelen 
O BOY 
zijn flanken en vleugels, dashboard en beugels 
vormen en lijnen, zal ik laten schijnen 
hem als 'schat' laten blinken, diep weg in hem zinken 
met liefde doordrenken, koesteren en schenken 
mijn warmte en afdak 
alles, alles voor hem.  
 
mijn Alexander 

 

Hemelse klanken 
 
De vloeiende lijnen van melodieën 
bereiken 's nachts mijn oor 
ik weet niet of ik wakker ben 
als ik die klanken hoor. 
 
Ik open dan mijn ogen 
en kijk vlug om me heen 
waar zijn de muzikanten 
ik ben helemaal alleen. 
 
En toch nu ik weer wegzak 
is de ritmische muziek er weer 
ik laat me meevoeren op de tonen 

zo hemels...ik wil meer. 

Droomconcert 
 
Vraag niet, hoe blij ik werd 
door al dat stemgeluid 
als voorspel voor 't concert: 
klarinet, trombone, fluit, 
trombone, fagot; 
dit was nog maar 't begin 
van muzikaal genot. 
De stemming zat erin. 
 
Daar kwam de dirigent! 
- Een enthousiast publiek. 
Nu zweeg het instrument. 
Ik taalde naar muziek. 
 
De stilte leek een straf. 
Een kuch klonk ongepast. 
- Een stemming van een graf: 
een doodse stilte was 't. 
 
- De inzet, God zij dank! 
't Was heerlijk om te horen. 
De luisterrijke klank 
klonk als muziek in d'oren. 
 
Ik straalde van geluk; 
hier was ik voor gekomen. 
M'n dag kon niet meer stuk 
met klanken van m'n dromen. 
 
Toch kwam er weer een straf. 
Ik voelde mij niet lekker. 
De schone droom liep af 

en eveneens de wekker. 
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E I N D E L I J K  !!!!!
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Oliebollen 
 

Traditie.  
Waarom worden oliebollen overal ter gelegenheid van oudejaarsavond gebakken. 
Twee verschillende theorieën zijn in omloop. De oorsprong van deze traditie zou 

Oudgermaans kunnen 
zijn. De Bataven en 
Friezen geloofden dat in 
de Joeltijd, de periode 
tussen 26 december en 
6 januari, de 
Germaanse godin 
Perchta met in haar 
kielzog een schare aan 
geesten door de 
midwinterse lucht vloog. 
Om deze geesten 
gunstig te stemmen 
werden offermaaltijden 

aangericht. Tot de vaste bestanddelen van deze maaltijden behoorden vette 
deegwaren. Het heette dat Perchta de buik zou openrijten van diegene die deze 
vette deegwaren (in de vorm van oliekoeken?) niet aten. Door het vet in de 
koeken zou haar zwaard echter uitglijden op de buik en bleef men gespaard. Een 
romantisch maar vooral fantasierijk verhaal.  
 
De volgende verklaring is daarentegen een stuk nuchterder.  
In de Middeleeuwen werd tussen Sint Maarten (11 november) en Kerst gevast om 
de voor de lange winter aangelegde voorraden te sparen. Van 26 december tot 6 
januari werd vervolgens gefeest, gedronken en gegeten. Oliekoeken waren 
daarbij om twee redenen een belangrijk onderdeel. Ze waren gemaakt van 
houdbare ingrediënten, rijk aan vet en calorieën en daardoor een uitstekende 
brandstof tegen de winterkou. 
 
 Pas in de negentiende eeuw werd de oliebol een traditionele lekkernij rondom 
oud- en nieuwjaar. Op zichzelf weer een uitvloeisel van een laat middeleeuws 
gebruik om de armen rond oud en nieuw op een speciaal plat wafeltje, knijpertje 
of kniepertje genaamd, of oliekoek te trakteren. 
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Het oudste recept voor oliekoeken staat in de 1ste versie (1667) van De 
Verstandige Kock. 

 Wanneer de platte oliekoek een ronde 
bol werd is niet bekend. Mogelijk is in 
Nederland in de loop van de 18e eeuw 
het bakken in “diep vet” (frituren) 
ontstaan, waardoor het mogelijk werd 
ronde bollen te bakken. Deze ronde 
bollen worden al sinds jaren in een 
steeds professionelere oliebollenkraam 
door ons “vaste oliebollenteam” op 
traditionele wijze vervaardigd.  
Elk jaar kunnen inwoners van Bakel en 
omstreken genieten van heerlijke 
oliebollen met of zonder krenten. 

 

Het is een gezellige bezigheid.  
 
Samen met de klanten stond het oliebollenteam ook afgelopen jaar weer garant 
voor een gezellige activiteit ten behoeve van de kas van Harmonie Musis Sacrum. 

 
    Diny en Hanny 
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Kerstconcerten (1) 
 
Hoi allemaal, 
 

Ik ben Willem van den Boom en ben gevraagd om 
een stukje te schrijven over de kerstconcerten.  
 
Dit jaar waren er twee kerstconcerten, op donderdag 
16 december in Sint Jozefheil en op zaterdag 18 
december in de Sint Willibrorduskerk.  
Bij alle twee de kerstconcerten was het programma 
ongeveer hetzelfde. De opleidingsharmonie en de 

grote harmonie speelden vooral stukken waarbij iemand solo speelt en de rest 
van het orkest de solist begeleidt. Er waren ook kerstliedjes die we bij Sint 
Jozefheil kregen en daar instudeerden om diezelfde avond en twee dagen erna in 
de kerk te spelen. Er was ook een koor dat speciaal voor de twee kerstconcerten 
bijeen was geroepen onder leiding Frans Martens.  
Bij het kerstconcert in de kerk kwamen op het einde de majorettes nog binnen om 
dat ze allemaal Brabants kampioen waren geworden.  
Op het einde van het concert kregen de slagwerkgroep, harmonie en majorettes 
er instrumenten en andere dingen bij van de vrienden van Musis Sacrum. 
 

Groetjes Willem van den Boom. 
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Kerstconcerten (2) 
 

 
 

 

Hallo allemaal, 
 

Een stukje schrijven voor de Triangel, het was mijn beurt.  
En wel om de reden omdat ik een solo had bij het kerstconcert. ’t Was op een 
zaterdag en ik was eigenlijk best zenuwachtig, ik had een jurkje aan (en dat was 
best dom want een jurk en een saxofoon …..).  
Eerst was er het opleidingsorkest en daarna kwam het koortje. Toen kwam 
natuurlijk ’t orkest en speelde twee nummers. Daarna kwam ik, zelf vond ik het 
die keer niet zo goed gaan, want bij de bejaarden ging het veel beter. Daarna 
moesten ook Roos en Karin een solo en die waren ook echt heel mooi. 
Ik vond het leuk om te doen en ik vond het een leuke solo. Straks komt het 
nostalgisch concert en dat lijkt mij ook heel leuk te worden. 
 

Groetjes, Loes Janssen 
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Kado’s en huldiging tijdens geslaagd kerstconcert. 
 
Op zaterdag 18 december 2004 vond in de St.Willibrorduskerk te Bakel het 
traditionele kerstconcert plaats. 
Er werd een zéér gevarieerd programma uitgevoerd door het opleidingsorkest en 

harmonie Musis Sacrum, beide onder 
leiding van Marc van Kessel. Het 
uitgevoerde programma varieerde van 
traditionele kerststukken tot stukken 
waarbij diverse solisten optraden.  
 
Zo waren dat bij het opleidingsorkest met 
het nummer Solo flight, de solisten Anne 
Joosten en Elsje Verberkt op dwarsfluit. 
Bij de harmonie schitterden Loes 

Janssen als solist op haar altsaxofoon bij ‘Aria et danza’; Karen van den Broek op 
hoorn bij ‘Thema und Variationen’ en Roos Verberkt op dwarsfluit bij ‘Junior 
concerto for flute and band’. Met een groot applaus werden de solisten en het 

begeleidende orkest beloond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Applaus was er eveneens voor het gemengd Musis Sacrum koor onder leiding 
van Frans Martens.  Dit gelegenheidskoor, bestaande uit 28 (musicerende) leden 
van de harmonie, bracht in totaal 4 meerstemmige nummers ten gehore.  
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Het sfeervol uitgevoerde programma liet zien en horen hoe gevarieerd Musis 
Sacrum met muziek bezig is. 
 
Blijken van waardering waren er aan het einde van het kerstconcert van de 
Commissarissen en de Vrienden van Musis Sacrum. Aan het einde van dit 
jubileumjaar, 130 jaar harmonie, 50 jaar slagwerkgroep en 25 jaar 
majorettes, complimenteerden zij Musis Sacrum opnieuw met de wijze 
waarop zij haar rol binnen en buiten de Bakelse gemeenschap vervult. In 
samenspraak met het bestuur hadden de commissarissen en vrienden van 
Musis Sacrum besloten om de vereniging enkele kado’s onder de kerstboom 
aan te bieden. Voor de harmonie 3 trompetten en 2 altsaxofoons. 
Voor de slagwerkgroep 4 snare-drums, 10 koffers en 12 hoezen t.b.v. snare-
drums. Voor harmonie en slagwerkgroep uniformering voor instromende 
jeugdleden. Voor de majorettes 21 trainingspakken met bijbehorende 
schoenen. Het aanbieden van dit instrumentarium en deze uniformering is 
mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Noord-Brabant. 
Alsof dit bij de afsluiting van het jubileumjaar nog niet voldoende was, 
behaalden het jeugd smallteam, het senior smallteam en de A-majoretten-
groep tijdens de Open Nederlandse Majorette Kampioenschappen in 
Barneveld op deze zaterdag alle drie het Nederlands kampioenschap. Een 
fantastisch resultaat. De majorettes werden dan ook gehuldigd in de kerk. 
Een staande ovatie van het talrijke aanwezige publiek en een muzikale hulde 
door de harmonie viel hen ten deel. 
De voorzitter feliciteerde uiteraard de majorettes met het behaalde Nederlandse 
kampioenschap. Tevens ging hij in op de kado’s van de Commissarissen en de 
Vrienden van Musis Sacrum in combinatie met een subsidie uit het Prins 
Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Hij gaf aan dat Musis Sacrum er alles aan 
doet om een “gezonde” vereniging te zijn, doch dat steun van derden 
onontbeerlijk blijft. Hij bedankte de Commissarissen en de Vrienden van Musis 
Sacrum mede namens de leden, directie en het bestuur hartelijk voor de door hen 
aangeboden steun. 
 
Na afloop van het kerstconcert was er in zaal ‘De Zwaan’ een gezellig samenzijn 
als afsluiting van het jaar 2004. 
 

Mp 
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Majoretteketeteketet 
 
Gisteravond werd ik gebeld met de vraag of ik nog een stukje wilde schrijven voor 
onze Triangel. Ziek als ik ben, ben ik toch maar aan de slag gegaan.  
Dit keer niet zoveel onzin, geloof ik, want mijn hoofd is helemaal leeg. Die onzin 
hebben jullie nog te goed, herinner mij eraan! 

 
Ik ga het nu doen met de foto’s, die als 
achtergrond op mijn computerscherm pronken. 
Maar met foto’s is het nog moeilijk. De meeste 
foto’s staan onder de categorie “dooi”, die zal ik 
jullie onthouden.  
Ik kan wat foto’s vinden van Ellen, die haar 
haren laat doen, Karin bij één of ander 
beroemde snoepautomaat, Mandy die Ivanca 
bespringt en een groepsfoto met 40 winnende 
majorettes… Het komt ineens weer dagen; het 
FKM nationaal kampioenschap in Nederweert! 
 
Een bekende stad voor ons, want vanaf 7 

maart van het vorige jaar zijn we daar al vier keer geweest, volgens de 
statistieken van musissacrumbakel.nl. Dat beloofde geen garanties trouwens.  
Onze enige tegenstander was traditioneel Zijtaart, die één nummer voor ons 
waren. Behoorlijk freaky, want nog voor het einde van de show, sloeg hun muziek 
af! Verslagen gezichten sjokten het veld af, begeleidt met de mededeling dat 
Zijtaart hun show ná ons nog eens mocht opvoeren. 
Bij ons ging de show best goed, geloof ik, want ik kan het me allemaal niet meer 
herinneren. Bij Zijtaart ging ie de tweede keer beter, maar dat had op enkele 
majorettes van Musis Sacrum geen effect!  
 
Met ’n fototoestel en ’n paar euromuntjes van 50 cent gingen wij aan de slag! 
Karin, behulpzaam als ze is, besloot een eigen handleiding te schrijven over het 
fenomeen “Snoepautomaten in Nederweert” en legde elke knappe kerel haarfijn 
uit hoe hij het beste aan een Mentos kon komen. Geen stroopwafels, trouwens! 
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In ieder geval, het dooie-foto-gedeelte van die dag kreeg nog ’n mooi einde, toen 
we Nico en zijn trommel-maat leerde kennen. We zongen nog onze nieuwe yel, 
die daar in Nederweert helemáál niet bekend was – god weet waarom: 
“We hebben ’n L. We hebben ’n A. Lala…” 
Nou ja, jullie weten allemaal hoe dat verder gaat. Nico en zijn maat vonden ‘m 
leuk en trakteerden ons nog op een mooi staaltje zelfgemaakt vuurwerk. Iets voor 
onze slagwerkgroep misschien? 
 
Dan natuurlijk die slopende prijsuitreiking, met ’n verwassende wending in onze 
Zijtaart-versus-Bakel-carrière. Gelijkstand! Ruim 85 punten, maar liefst, een 
gedeelte eerste plaats. Die hadden we nog níet gehad….. 
 
Ik duik maar weer vlug mijn bedje in. 
Peter Paul Muller wacht met smart tot hij “De Dominee” mag afmaken en hoe kan 
ik Hollands’ trots laten wachten? 
 
From Bakel with love, 

Glitter Greet 
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Moppen(t)rommel 
 
Muziekproefwerkvaria: 

 J.S.Bach stierf van 1750 tot heden.  

 Händel was half Duits, half Italiaans en half Engels, hij was nogal groot.  

 Beethoven schreef muziek, terwijl hij doof was. Hij was zó doof, dat hij heel harde 
muziek schreef. Hij maakte lange boswandelingen, zelfs als iedereen hem riep. Ik denk 
dat hij niet zo goed kon horen. Beethoven overleed in 1827 en stierf hier later aan.  

 Henry Purcell was een bekende componist waar weinig mensen van gehoord hebben.  

 Andriessen is een van onze bekendste hedendaagse componisten. Het komt niet vaak 
voor dat componisten hedendaags zijn, de meeste leven niet voor hun dood.  

 Een opera is eigenlijk een enorm lang lied.  

 Als een zanger zingt, brengt hij de lucht in trilling en die lucht raakt dan voorbijkomende 
trommelvliezen. Maar als hij erg goed is, kan hij voorkomen dat het pijn doet.  

 Muziek gezongen door twee mensen is een duel.  

 Ik weet wel wat een sextet is, maar ik durf het niet te zeggen..  

 Caruso was eerst een Italiaan. Iemand hoorde zijn stem en zij dat hij het nog erg ver 
zou brengen. En zo kwam hij naar Amerika.  

 De meeste geleerden zijn het er over eens dat renaissancemuziek heel lang geleden 
werd geschreven.  

 Mijn lievelingscomponist is Opus.  

 Een harp is eigenlijk een piano zonder kast.  

 Een tuba is veel groter dan zijn naam doet vermoeden.  

 Instrumenten zijn er in veel vormen, groottes en orkesten.  

 Je moet altijd "Celli" zeggen als je bedoelt dat er twee of meer cello's zijn.  

 Een andere naam voor pauken is "timpani", maar ik denk dat ik toch maar bij de eerste 
naam blijf en die goed van buiten leer!  

 Als een trompet geen olifantengeluid is, is het een instrument.  

 Vraag: Hoe worden pauken ook wel genoemd? Antwoord: Pauken.  

 Een fagot ziet eruit als iets wat je nog nooit gehoord hebt.  

 Om de een of andere reden zetten ze altijd een G-sleutel voor aan elke regel 
fluitmuziek. Let er maar eens op!  

 Het moeilijke van een hoorn is, dat hij zo ingewikkeld in de knoop zit.  

 Iemand die de noten van alle instrumenten tegelijk kan lezen, wordt de dirigent.  

 Een contrafagot is het zelfde als een fagot, maar dan meer.  

 " Mijn lievelingsinstrument is de fagot. Die is zo moeilijk te bespelen, dat mensen het 
zelden doen, daarom is het mijn lievelingsinstrument."  

 "Bijna elke dierenhuid kan over een hoepel worden gespannen om er zo een 
muziekinstrument van te maken, nadat het dier zelf is verwijderd."  

 Is een saxofoon een koperen of een houten blaasinstrument? "Ja!" 
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Geslaagd. 
 

Tijdens de examens die werden afgenomen op 31 januari en 1 februari 
2005 via de Muziekschool Gemert-Bakel, slaagden de volgende 16 
leerlingen van Musis Sacrum Bakel voor hun muziekexamens. 
 

Saxofoon; 
Femke Bouw  A1 goed 
Andrea Kriegl  B1 goed 
Lisan Smits  A1 
Ruben Joosten  B1 
Mariëlle Nooijen  A1 
Nienke Tijdeman B1 goed 
 
Slagwerk; 
Cas van der Putten A1 goed 
Roel Joosten  A1 goed 
 
Klarinet; 
Esther Verhoeven A2 goed 
Rayna de Wit  A1 goed 
Kristian Vereijken B2 
Jantine Vereijken A2 goed 
Lizzie van der Putten A2 goed 
Silvie Joosten  B1 
Marijn Vos  B1  
Lisette Vereijken B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van harte 
gefeliciteerd 
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Van harte 
gefeliciteerd 

Opleiders, vanzelfsprekend worden ook jullie 

met de behaalde resultaten. 
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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. 

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

Carnaval 2005. 
 
De optocht van 2005-03-01. Dit was wel vroeg dit jaar. 
De eerste activiteit van de harmonie na het kerstconcert. 
Wel weer leuk zo’n bonte stoet muzikanten. 
De harmonie draagt al `n aantal jaren de Mexicaanse kappen en hoeden. 
Nu hadden een aantal actieve vrijwillige moeders er broeken bijgemaakt. 
Kei skon. 
De muziek was weer goed gekozen, en we konden ten blakke. 
Opstellen in de van de Poelstraat en loos. 
`n lekker ritme, lekker weer en een lekker feestje. 
 

 
 

Okay, volgend jaar ben ik er weer 
 

Groetjes, Joey van Lieshout 

mailto:e.verachtert@chello.nl
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1e keer Harmonie. 
 
Al heel lang was ’t mijn grote wens, om in het harmonieorkest te mogen spelen. 
Na overleg met mijn lerares, en ik dank de dirigent, zei Janny: “Na Kerst mag je 
bij de Harmonie.” Mijn hart sloeg ’n slag over en ik kreeg ’t warm. Wauw, zo vlug 
al. M’n pak was al aangemeten, (inmiddels klaar) en alles ging in een 
sneltreinvaart. 
Na ’n aantal weken (de tijd naderde) begon ik met aftellen. Op de site hebben 
jullie ’t kunnen lezen. 
Die bewuste donderdag 6 januari kropen de uren voorbij. Nou hop, naar ’t 
Jeugdorkest zoals altijd en Marc zei halverwege de repetitie: “Ja  Carla, nog drie 
kwartier.” Weer die schrik in de benen. Mijn vriendinnen Gera, Marianne en 
Hélène stelden me gerust. (fijn meiden). 
Tjonge, tjonge, jonge; was me dat even zweten! Ik dacht: “Dit leer ik nooit.”  
Van alle kanten kreeg ik impulsen en dingen te verwerken, en onderhand was het 
pauze. Nou lekker wat drinken. En ik moet zeggen ik kalmeerde wat. 
Ik was ook wel benieuwd naar de after repetitie. (Effe wachten nog.) 
Nou al met al viel ’t wel mee na de pauze, en op naar de borrel. Weer 
begeleidden mijn vriendinnen mij maar nu naar de bar (de zuipers), en we hebben 
lekker nagekletst. Pieter, bedankt voor ’t naar huis brengen. 
Rest mij nog iedereen heel veel muzikaal genot te wensen (met mij, ahum) en tot 
op de repetities. 
 
P.S. Marc, je bent ’n kanjer; jij kent al je muzikanten perfect en je verwacht van 
hen wat ze kunnen. Tot zo ver, en dan is het goed. Jij ‘berust’ er in en de 
muzikant ook. Nou reken maar dat ik m’n best doe om te laten horen wat ik kan. ’t 
Kost me misschien meer tijd en moeite, maar alles komt goed. 
 

Groetjes, Carla van Lieshout 
 



 

 

 

21 

Berichten van de Vrienden van Musis Sacrum. 
 
In overleg met het bestuur van Musis Sacrum, werd 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 bij te dragen.” 
 
Gewoontegetrouw doen wij in De Triangel van maart altijd verslag van onze 
activiteiten van het afgelopen jaar.  
Vol trots kunnen wij zeggen dat de doelstelling voor 2004 ruimschoots werd 
gehaald. Mede dankzij de bijdragen van u als Vrienden van Musis Sacrum zijn 
voor de majorettes 21 nieuwe trainingspakken met bijbehorende schoenen 
gekocht. Voor de slagwerkgroep werden 4 nieuwe trommen, 10 nieuwe koffers 
voor de trommen, 12 rugtassen voor leerlingen met trommen en 4 
instrumententafels aangeschaft. Voor de harmonie werden 3 trompetten en 2 
altsaxofoons aangeschaft en verder werden er nog een aantal nieuwe uniformen 
voor nieuwe instromende leden aangekocht. Dit alles voor een bedrag van 
ongeveer € 15.000,00. Als Vrienden van Musis Sacrum werd een bedrag van € 
6928,59 bijgedragen oftewel ruim 46%. Een fantastisch resultaat. Het bestuur en 
de leden van Musis Sacrum danken dan ook alle vrienden die dit fantastische 
resultaat mogelijk gemaakt hebben. 
 
De doelstelling van de stichting Vrienden van Musis Sacrum voor 2005 is om 
opnieuw voor een bedrag van ongeveer € 6500,00 bij te dragen in de kosten van 
aanschaf instrumentarium en uniformering. Opnieuw een uitdaging, doch wij 
hebben het volste vertrouwen dat wij die doelstelling in 2005 kunnen realiseren.  
 
Met muzikale groeten, Het bestuur van de stichting “Vrienden van Musis Sacrum” 
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Studenten van Toen en/of Nu. 
 

Allereerst wil ik Judith Tielemans bedanken voor het doorgeven van “de pen”. 
 
Bijna 5 jaar was ik, toen ik eindelijk naar de kleuterschool mocht (instromen 
kenden ze toen nog niet) en vervolgens naar de Heilig Hart school, ook in Mill, 

waar ik geboren en getogen ben. 
Muziek maken is mij met de paplepel ingegeven. Mijn opa was medeoprichter van 
harmonie St. Willibrord in Mill en zo’n beetje de hele familie bespeelde een 
instrument of had dat in het verleden gedaan.  
Toen ik een jaar of 7/8 was ben ik begonnen met klarinet spelen. In eerste 
instantie kreeg ik les van mijn vader, maar al vrij snel ben ik naar de 
muziekschool gegaan. Nu was er alleen één probleem; ik had niet echt een 
groeispurt doorgemaakt en dus waren ook mijn handen te klein om een bes-
klarinet goed vast te kunnen houden. Daarom ben ik begonnen op es-klarinet!! 

In de tussentijd had ik de Heilig Hart school in Mill 
ingewisseld voor het Elzendaalcollege in Boxmeer, waar ik 
het vwo diploma gehaald heb. Hier heb ik echt een hele 
leuke tijd gehad, waarin mijn wereld er toch wel wat anders 
uit ging zien. 

Dit had echter gevolgen voor mijn muzikale carrière. “Ik ga niet meer in zo’n stom 
pak over straat”, “saaie muziek”, kortom de pubertijd had z’n intrede gedaan. Het 
feit dat mijn broer (fanatiek trompettist) inmiddels op de vooropleiding van het 
conservatorium zat, en er naar mijn idee thuis alleen nog maar over muziek werd 
gepraat, deed hier geen goed aan. 
Het enige wat mijn vader zei toen ik besloot te stoppen met klarinet spelen 
was:”Meisje, ik vind het prima, maar ik denk dat je er nog wel eens spijt van zult 
krijgen”. 
Na het behalen van mijn vwo-diploma ben ik naar de Hogeschool in Nijmegen 
gegaan, waar ik de opleiding tot operatieassistent heb gevolgd. Ik was toen 
werkzaam in het Radboud ziekenhuis en moest vanwege deze opleiding ook in 
Nijmegen op kamers gaan wonen. Dit was echter geen straf, ik heb in Nijmegen 
een hele gezellige tijd gehad. 
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Inmiddels leerde ik André kennen. Hij speelde bij de 
drumband in De Rips en in Bakel. Ik speelde al 5 jaar geen 
klarinet meer en af en toe begon het weer te kriebelen. Bij 
André vond ik dat pak ook niet zo stom! 
 
Na 3 jaar ben ik van Nijmegen naar Eindhoven verhuisd. 

Aan de Hogeschool Eindhoven (Fontys) heb ik vervolgens de opleiding tot 
anesthesieassistent gevolgd. Tijdens het volgen van deze opleiding zijn we ook 
begonnen met de bouw van ons huis in Bakel, en in 1994 zijn we dan ook in 
Bakel komen wonen. 
Opleiding afgerond, huis klaar; een mooi moment om m’n oude hobby weer op te 
pakken. Ik had inmiddels al weer een paar keer klarinet gespeeld in een 
gelegenheidsorkest. Dit beviel zo goed, dat ik bij Musis Sacrum (toen nog fanfare) 
informeerde wat de mogelijkheden waren. Niet veel later kon ik beginnen op 
sopraansax; eerst op les en al vrij snel mocht ik mee gaan doen in het grote 
orkest. Met name het soort partijen die ik voor me kreeg deden me erg denken 
aan mijn tijd op es-klarinet; veel melodie en veel tierlantijntjes (iets voor Freek 
misschien?).  Mijn carrière op sopraansax duurde echter niet lang, want de 
plannen om de fanfare om te vormen tot harmonie werden steeds concreter. Over 
de vraag of ik bij de harmonie klarinet wilde gaan spelen, hoefde ik niet lang na te 
denken. Want hoewel ik het erg leuk vond om saxofoon te spelen, klarinet lag mij 
beter. 
En nu terug naar mijn vader, die voorspelde dat ik spijt zou krijgen als ik zou 
stoppen. Hij heeft wel gelijk gekregen. Ik maak met heel veel plezier muziek en 
kan aardig meekomen op de eerste rij, maar als ik weer eens om mijn oren wordt 
geslagen met de technische hoogstandjes van mijn buurvrouw en buurman, dan 
denk ik “als ik nou die 10 jaar gewoon had 
doorgespeeld, misschien had ik het dan gemakkelijker 
kunnen spelen.” Saskia zegt dan heel terecht: ”je moet 
gewoon meer oefenen thuis.” Dat neem ik me ook elke 
week weer voor, maar een week is zo snel voorbij!! 
 
Ik geef ‘de pen’ door aan Christian Peijs. 
 

Groetjes, Doranda Thomassen 
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28 jaar lang bestuurslid van Musis Sacrum. 
 

Nu ik tijdens de algemene ledenvergadering van 24 maart 2005 ga stoppen als 
bestuurslid / voorzitter van Musis Sacrum vind ik het prettig om met een goed 
gevoel terug te blikken. 
Ik raakte betrokken bij Musis Sacrum door Wim van Lierop. Wim en ik kenden 
elkaar reeds vele jaren. Ik wist dat hij actief was bij Musis Sacrum en de Aa-
Länder musikanten. De Aa-Länder musikanten wilden één avond organiseren als 
compensatie voor het gebruik van het instrumentarium van de fanfare, maar Wim 
wilde een meerdaags feest. Wim zocht een secretaris voor de organisatie. Ik was 
nog nooit bij een organisatie of vereniging betrokken geweest en zag dat wel als 
een uitdaging. En zo is het gekomen Het meerdaagse feest, het Tiroler Festijn, 
werd op poten gezet. Het sloeg zo goed aan dat het uiteindelijk 23 jaar heeft 
bestaan en uitgroeide van een muziekfeest met regionale orkesten, naar 
landelijke orkesten en daarna naar internationale Zwitserse, Oostenrijks en  
Tsjechische orkesten.  
Als Wim iets voor had dan ging hij er voor en zo benaderde hij mij begin 1977 om 
deel uit te gaan maken van het bestuur van destijds fanfare Musis Sacrum. In 
maart 1977 werd ik in het bestuur gekozen. Ik startte als jong algemeen 
bestuurslid, doch in 1980 toen Wim voorzitter werd van Musis Sacrum werd ik 
waarnemend voorzitter. Ik 1985 overleed Wim, waarna ik hem opvolgde als 
voorzitter van Musis Sacrum, een functie die ik nu dus 20 jaar heb ingevuld. Zoals 
mij later bleek was ik destijds de jongste voorzitter van muziekgezelschappen 
aangesloten bij de Bossche bond, nu Brabo. 
 
Enkele zaken waarbij ik gedurende al die jaren betrokken ben geweest; 
 
Opleiding muzikanten:  
Ik kreeg ondermeer het takenpakket opleiding muzikanten toebedeeld. Begin 
jaren 80 heerste er onvrede over de manier waarop de leerlingen van Musis 
Sacrum bij muziekschool Aaltje Noorderwier in Deurne werden opgeleid. De 
ouders gaven aan dat wanneer het bestuur niet ingreep, zij de leerlingen van de 
opleiding zouden halen. Na een discussieperiode die niet tot bevredigend 
resultaat leidde, startte Musis Sacrum haar eigen muziekopleiding en kwamen de 
leerlingen van de muziekschool naar deze opleiding.  Dit resulteerde in een zéér 
succesvol eigen opleidingsinstituut dat tot  september 2002 heeft gefunctioneerd. 
De gemeente Bakel en Milheeze subsidieerde zelfs de eigen opleiding van  Musis 
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Sacrum, terwijl ze medesubsidiënt van muziekschool Aaltje Noorderwier was. In 
2002 waren we genoodzaakt om onze eigen opleiding op te heffen en onder te 
brengen bij de muziekschool Gemert. De gemeente wilde de muziekopleiding 
alleen nog subsidiëren als die werd gevolgd bij de muziekschool. Musis Sacrum 
stond hier uiterst sceptisch tegenover. Na veelvuldig en gestructureerd overleg 
onder meer via het MOG-B ( Muzikaal Overleg Gemert-Bakel, een gremium 
waarbinnen de voorzitters van de muziekgezelschappen uit onze gemeente 
elkaar periodiek ontmoeten) werd de eigen opleiding bij de muziekschool in 
Gemert ondergebracht. De blokfluiters, leerlingen van het voorbereidend slagwerk 
en de majorettes worden nog door Musis Sacrum zelf opgeleid, terwijl de in 
opleiding zijnde volwassenen leden privé onderwijs in Bakel volgen. Momenteel 
volgen totaal 125 leerlingen van Musis Sacrum muziekonderwijs / worden 
opgeleid voor majorette. De opleiding verloopt  naar wens van alle betrokken 
partijen. 
Dirigenten / instructeurs / instructrices bij Musis Sacrum: 
Bij de fanfare, later harmonie Musis Sacrum heb ik 7 Dirigenten meegemaakt; Bij 
de drumband, later slagwerkgroep 3 instructeurs en bij de majorettes 8 
instructeurs /instructrices. 
Concoursen: 
Bij alle geledingen werden fantastische resultaten geboekt, waarbij de Brabantse 
en Nederlandse kampioenschappen van de slagwerkgroep en majorettes er uit 
springen. 
We gaan zelfs dit jaar met 2 majorettes als afvaardiging namens de KNFM naar 
de Europese kampioenschappen in Italië. 
Ontwikkelingen bij de onderdelen:  
Ik stond mede aan de wieg van het majorettenkorps dat in 1979 werd opgericht. 
De majorettes verbreedde de vereniging in positieve zin. 
Nauwlettend heb ik de omschakeling van drumband naar slagwerkgroep gevolgd. 
Het vernieuwend bezig zijn vond en vind ik nog steeds interessant. Ik noemde de 
muziek van de drumband eerst altijd 16 maten en trommen maar, maar nu wordt 
er ook door de slagwerkgroep gemusiceerd. Een heel goede ontwikkeling. 
Het spannendste vond ik de omschakeling van fanfare naar harmonie. Deze 
omschakeling heeft erg veel energie gekost. Ik heb daar echt wakker van 
gelegen. De aanwas van leden van de fanfare stagneerde en er moest iets 
gebeuren. In oktober 1996 werd met de dirigent en enkele bestuursleden het idee 
besproken om van de fanfare een harmonie te maken. Er werd onderzoek 
gedaan bij verenigingen die deze stap ook gezet hadden en er werd een 
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actieplan gemaakt. In december 1996 werd bestuurlijk definitief besloten om er 
voor te gaan. Op 3 en 9 januari werden de leden zowel mondeling als schriftelijk 
uitgebreid geïnformeerd en werd voorgesteld om binnen 3 maanden een definitief 
besluit te nemen. De leden besloten echter reeds op 9 januari 1997 om voor de 
omvorming te gaan. Alles kwam daardoor in een nog grotere stroomversnelling 
dan we toen al zaten.. 
In januari 1997 volgden gesprekken met alle leden waarbij de uitgangspositie was 
iedereen als muzikant proberen te behouden. Het bestuur lukte in haar opzet. 
Tijdens het solistenconcours in maart 1997 zouden we voor de laatste keer het 
instrumentarium als fanfare gaan gebruiken. De ledenwerving ging van start en 
verliep boven verwachting. Het instrumentarium werd geïnventariseerd en de aan 
te kopen instrumenten in beeld gebracht. De benodigde financiën fl. 68.000,= 
werden geregeld en op 14 juni 1997 volgde het eerste concertje als harmonie 
Musis Sacrum. Terugkijkend een zéér geslaagde ingreep waarvan we als Musis 
Sacrum nog jaren plezier zullen hebben. 
Inmiddels zijn bij alle geledingen opleidingsorkesten / -groepen actief.  
Ondersteuning vanuit de gemeenschap: 
Mijn ervaring is dat door de opstelling van Musis Sacrum binnen de Bakelse 
gemeenschap het standpunt  “Musis Sacrum is van en voor de Bakelse 
gemeenschap” steeds meer gestalte kreeg. Zo zijn er onze commissarissen, de 
Vrienden van Musis Sacrum, (de vroegere club van honderd ) de sponsoren van 
grootschalige activiteiten, individuele schenkers, de middenstand en vele 
vrijwilligers waarop altijd een beroep kan worden gedaan. 
Zo werd met de hulp van deze Bakelse gemeenschap in 1979 en 1994 complete 
nieuwe uniformering voor de gehele vereniging gerealiseerd. In 1997 werd de 
aankoop van het benodigd instrumentarium bij de omvorming van fanfare naar 
harmonie gerealiseerd. Jaarlijks wordt het Musis Sacrum mogelijk gemaakt om 
het benodigde instrumentarium / de noodzakelijke uniformering in het kader van 
uitbreiding en vernieuwing te realiseren. 
Ook de financiële ondersteuning / subsidie van de gemeente Gemert-Bakel dan 
wel subsidie van regionale / landelijke organisaties hebben hiertoe bijgedragen. 
Een belangrijke bron van inkomsten zou ik haast vergeten. Het kienen in Bakel 
voor verenigingen / instellingen. In 1981 legde de gemeente het kienen in Bakel 
stil, hetgeen een gemis aan inkomsten voor ondermeer Musis Sacrum betekende. 
Wim van Lierop en ondergetekende hebben er toen mede voor gezorgd dat het 
kienen werd gestructureerd, dat de kiencommissie werd opgericht en dat er 
spelregels voor verenigingen kwamen. De gemeente verleende weer 
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toestemming. Al die tijd is het kienen blijven bestaan en ben ik nagenoeg alle 
jaren lid van de kiencommissie geweest. Nu is het kienen afgelopen jaar 
ondergebracht in de stichting “Kienen in Bakel” waarin ik namens Musis Sacrum 
participeer en voorzitter van de stichting ben geworden. 
Wisten we in het verleden verschillende jaren niet hoe we de financiële touwtjes 
aan elkaar moesten krijgen, nu zijn we uitgegroeid tot een financieel gezonde 
vereniging. 
Acties / festiviteiten bij Musis Sacrum. 
De leden van Musis Sacrum zijn erg actief  bij door de vereniging opgezette 
acties / festiviteiten. Jaarlijks zijn er nu de oudijzeractie, de donateuractie, 
assistentie bij Tractor Pulling, de oliebollenactie en niet te vergeten de vele 
serenades, rondwandelingen en concerten en concoursen 
Iedere vijf jaar zijn er activiteiten in het kader van “zoveel” jaar harmonie / 
slagwerkgroep en majorettes. Kijk maar naar bijvoorbeeld afgelopen jaar bij 130 
jaar harmonie, 50 jaar slagwerkgroep en 25 jaar majorettes. Het musicalspektakel 
en slagwerkevenement “Rake Klappen” in sporthal de Beek en het fantastische 
officieel bevestigde wereldrecord van 1012 majorettes die op één dag een show 
op muziek instudeerden en uitvoerden. Ik krijg er nog koude rillingen van. De 
reünies van slagwerkgroep en majorettes e.a. 
Een van de mooiste jubileumjaren heb ik 1999 gevonden met veel activiteiten in 
het kader van het 125 jarig bestaan van de harmonie met onder andere een 
“Nostalgische voorjaarskermis”, het schoolproject “In harmonie” uitgewerkt door 
650 kinderen van de basisscholen; de presentatie van een fantastisch 
jubileumboek, de opening van onze eigen tentoonstellingsruimte “Muziekhofke”, 
het grootse culinaire evenement “Pruuve in Baokel” en het concert- weekend in 
de sporthal met ondermeer de Luchtmachtkapel, Slagerij van Kampen en 125- 
jarige muziekkorpsen uit Brabant. 
In dat jaar mocht ik tevens, voor de vele verdiensten ten behoeve van de Bakelse 
gemeenschap, doch met name voor Musis Sacrum een Koninklijke 
onderscheiding in ontvangst nemen. 
Bestuurlijk: 
Een onderdeel van de vereniging waar best veel veranderingen hebben 
plaatsgevonden is het bestuur. Toen ik startte bij Musis Sacrum was er 
bijvoorbeeld nog geen vergaderagenda en waren er nog geen losse notulen. 
Alles werd genoteerd in een boek / schrift. Ook kenden we nagenoeg geen 
werkgroepen / commissies, terwijl we er nu 21 hebben. Wij waren een van de 
eerste muziekverenigingen die meerdere dames binnen het bestuur kregen.  
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Ter ondersteuning van het bestuur kennen we nu het “Verenigingsbureau” het 
centrale postadres van Musis Sacrum, waarbinnen tevens de algehele 
ledenadministratie wordt bijgehouden, de externe contacten met bonden en 
gemeente worden onderhouden en verdere ondersteunende activiteiten ten 
behoeve van de vereniging uitgevoerd worden. Ook werd onze eigen site op 
internet geplaatst en deze wordt nauwkeurig bijgehouden door Thijs Poels.  
Informatie met betrekking tot Musis Sacrum is nu wereldwijd via internet te 
bekijken op www.musissacrumbakel.nl. Binnen de vereniging is ons clubblad “De 
Triangel” een belangrijke informatiebron 
Nu hebben de muziekgezelschappen binnen de gemeente een cluster gevormd 
onder de naam MOG-B. Hierbinnen ontwikkelen we centrale strategieën ten 
aanzien van de muziekopleiding, gemeentelijke subsidies, wisselen daar waar 
mogelijk muziekstukken en / of instrumentarium uit, stemmen grootschalige 
activiteiten met elkaar af, enzovoort. 
Als alles naar wens verloopt, krijgt Musis Sacrum dit jaar een  bestuur van 9 
personen, waarin de vacante functies van waarnemend voorzitter en bestuurslid 
slagwerk weer ingevuld gaan worden en uitbreiding gerealiseerd wordt van 7 naar 
9 bestuursleden.. Een bittere noodzaak als je ziet wat voor verantwoordelijkheden 
er heden ten dage op het bord van een bestuurder neergelegd worden, daarbij 
tevens de hektiek van de huidige 24 uurs economie in ogenschouw nemende. 
Afscheid: 
Ik ga als bestuurder met een tevreden gevoel afscheid nemen van Musis Sacrum. 
Ik zal Musis Sacrum vanuit het verenigingsbureau nog wel blijven ondersteunen. 
Ondersteunend blijf ik ook bijvoorbeeld als voorzitter van de Stichting Vrienden. 
 
Ik wens alle onderdelen toe dat de progressie die nog steeds gaande is, zich 
verder ontwikkelt en dat Musis Sacrum de prachtige vereniging blijft die het anno 
2005 is. 
 
Met muzikale groeten, 
 

Jan Lambregts.  

http://www.musissacrumbakel.nl/
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You’ll never walk alone. 

 

 
Een  after-repetitie in een ander land. 

 
Als een ‘echte’ uitwisseling maar niet mag lukken is een uitwisseling met deze groep misschien 
een mogelijkheid? Een dubbele basis, een leuke kleine bar, plezier en humor is hier in elk geval 

aanwezig!!  

 

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

 

Uitwisselingsperikelen 
 
Naar aanleiding van een eventuele uitwisseling zijn enkele leden op 
‘ontdekkingsreis’ gegaan naar Aylesbury in Engeland. Zij zijn ter plekke tot de 
conclusie gekomen dat een uitwisseling gedurende de periode die daar voor in de 
planning was, naar grote waarschijnlijkheid geen doorgang kan vinden.  
De hoofdreden is dat de muziekhal waar zich het muzikale gedeelte diende af te 
spelen, afgebroken wordt. Een alternatieve accommodatie is niet voorhanden. 
Misschien dat de toekomst een oplossing biedt?? 
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Een avondje dirigeren (voor beginners). 
  
Marc vroeg me vroeg me een hele poos geleden of ik een gehele 
repetitieavond van de harmonie wilde overnemen. 
Ondanks het feit dat het me best lastig leek om voor het orkest te gaan 
staan waar je normaal gesproken zelf meespeelt, had ik daar op zich wel oren 
naar. Het is namelijk hartstikke leuk om te dirigeren en dus kon ik de verleiding 
niet weerstaan.  
Ik had alweer ruim een jaar niks meer gedaan met m'n bescheiden hoeveelheid 
dirigeerkennis, die ik op de cursus in Tilburg vergaard had.  
Een grondige voorbereiding was dus wel op z'n plaats. 
  
Aanvankelijk wilde bij wijze van oefening alvast een aantal keren het 
opleidingsorkest dirigeren. Maar zoals dat gaat met die dingen; de tijd vliegt en 
voor je het weet is de bewuste dag aangebroken. Vooraf oefenen met het 
opleidingsorkest ging dus niet door.  
Dat wil echter niet zeggen dat ik me niet voorbereid had, hoor. Ik heb vele uurtjes 
besteed aan het bestuderen van de partituren voor zowel harmonie en 
opleidingorkest; welke instrumenten spelen er en wat spelen ze. Af en toe even 
het keyboard uit te kast gehaald om een partij te spelen.  
Daarnaast heb ik veel 'droog' staan dirigeren op m'n kamertje in Nijmegen.  
Wat doe je dan?  
Je probeert je de tempo's eigen te maken, de vertragingen en de dynamiek aan te 
geven, ga zo maar door.  Verder ben ik een ochtend bij Marc in Veghel op bezoek 
geweest om de 'stokslagen' bij een aantal lastige punten door te spreken.  
Het is natuurlijk wel handig als je een stuk van voor naar achter kan dirigeren 
zonder in de knoop te komen met je stokje.  
Normaal gesproken denk je er als muzikant helemaal niet bij na hoe een dirigent 
die dingen oplost, toch? Enfin, al doende ontstond er tijdens de voorbereiding een 
soortement van repetitieplanning; daar aan stemming werken, en een stukje 
verder aan de speelmanier.  
En toen was het opeens donderdag. 
  
(wordt vervolgd)  

Peter Kisters 
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 Receptenpagina. 
 
Nu een keer geen echt recept maar ideeën voor een gezellig avondje, zoals 
enkele van ons al mee gemaakt hebben. 
In Spanje is het een traditie; die eten en drinken de hele avond kleine gerechtjes 
is plaats van een volledige maaltijd.  
De Spanjaarden beginnen hun dag met koffie en een zoete snack, thuis of in een 
van de vele baars die het land rijk is. 
Rond een uur is het lunchtijd, waarbij vaak vooraf tapas word gegeten. 
Om een of acht of negen ’s avonds eten de Spanjaarden vaak na hun werkdag in 
een tapasbar. Bij een glaasje wijn knabbelen ze op gezouten amandelen, olijven, 
serranoham, pittige worst en kaas. Ook gerechtjes als gemarineerde groenten en 
zeevruchten horen erbij. 

TAPAS: 
 
Kipspiesjes met salsa; 
4 kipfilet in blokjes van 2,5 cm, ¼  theelepel tabasco en 1 eetlepel olijfolie. 
Salsa: 400 g tomaten in blokjes uit blik, 2 knoflookteentjes, geperst ½ rode ui 
fijngesnipperd, 2 tl mild chilipoeder, zout, mespunt cayennepoeder, 1 el gesneden 
verse koriander, 1 el olijfolie, sap van ½ citroen. 
Als u bamboestokjes gebruikt, week ze dan ten minste 10 min in water. Maak 
intussen de salsa. Meng tomaten, knoflook, ui, chilipoeder, zout, cayennepoeder, 
koriander,en olijfolie in een kom en dek af. 
Laat het mengsel 15 min staan, zodat de smaken zich kunnen vermengen. Voeg 
vervolgens het citroensap toe. 
Verhit de grill voor op de hoogste stand. Rijg de kip aan 4 stokjes. Meng de 
tabasco met de olie en bestrijk de kip hiermee. Grill de spiesjes 10 – 12 minuten 
totdat ze gaar zijn. Draai ze geregeld om. Dien ze op met de salsa. 
 
Minigehaktballetjes: 
750 gr mager gehakt, 1 tl gesneden verse gember, 1 bosje  gesneden bieslook, ½ 
bosje verse gesneden koriander, 1 ei, 1 tl gesnipperde knoflook, droog 
broodkruim. 
Meng alle ingrediënten behalve het broodkruim in een kom. 
Vorm met een dessertlepel kleine balletjes van het mengsel en rol deze door het 
broodkruim. 
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Bak de gehaktballetjes zonder olie in een koekenpan 8 – 10 minuten op een 
middelhoog vuur, terwijl u ze om de paar minuten omdraait. 
Serveer de balletjes op een bedje van ijsbergsla met een schaaltje tomaten of 
barbequesaus of mosterd. 
 
Kerrieworsthapjes: 
375 kant en klaar bladerdeeg 
Kerrieworstvulling: 375 worstvlees, kleine wortel fijn geraspt, 2 lente-uitjes 
gesnipperd, 1 el vruchtenchutney, 1 tl kerriepoeder, versgemalen zwarte peper, 
naar smaak. 
Meng voor de vulling gehakt, wortel, lente-ui, chutney, kerriepoeder en zwarte 
peper naar smaak in een kom, dek af en zet in de koelkast. 
Verhit de oven voor op 200 graden Rol het deeg uit tot een lap van 3 mm dik en 
snijd er een vierkant van 30 cm uit. Snijd het deeg doormidden. Verdeel de vulling 
in 2 gelijke porties en vorm hiervan 2 dunne rollen van ongeveer 30 cm. Leg ze 
over de lengte op elk van de stroken deeg en rol deze op. Bestrijk de randen met 
water en plak ze dicht, 
Snijd elke rol in plakjes van 1 cm dik, leg ze op ingevette bakplaten en bak ze 12 
– 15 minuten of totdat de vulling gaar en het deeg goudbruin is. 
 
Feestelijke kipstengels: 
Zout en peper, 500 gr kipfilet in reepjes. 3 pakjes bladerdeeg uit de vriezer 
ontdooit, satésaus of zoete chilisaus, melk of losgeklopt ei, 1 el maanzaad of 
sesamzaad. 
Strooi zout en peper over de kip, verdeel deze over de plakjes bladerdeeg en doe 
er een beetje saus op. Rol de plakjes recht of diagonaal op: laat de uiteinden 
open. Leg de pakketjes met de naad naar beneden op een bakplaat, bestrijk ze 
met melk of ei en bestrooi ze met de zaadjes. 
Bak de kipstengels 25 – 30 minuten in een voorverwarmde oven op 180 graden 
en dien ze op met een saus naar keuze. 
 
Kipsticks; 
1 kg kipfilet in reepjes, 1 knoflookteentje geperst, 2 el citroensap, ½ tl zout,1/4 tl 
peper, 125 gr bloem, 2 eieren losgeklopt met 1 el water, 180 g droog broodkruim, 
plantaardige olie. 
Dipsaus: 120 ml zoete chilisaus,1 tl sojasaus, 1 el honing 
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Leg de kip in een grote niet metalen schaal. Voeg knoflook, citroensap, zout en 
peper toe en marineer het geheel 1 uur. Meng voor de dipsaus de zoete chilisaus, 
sojasaus en honing. 
Haal de stukjes kip uit de marinade en bedek ze met bloem. Doop ze in het ei en 
rol ze door het broodkruim: druk het kruim stevig aan. Leg een enkele laag van de 
sticks op een platte schaal en zet deze eventueel koel totdat ze gaat gebruiken. 
Verhit een laagje olie en grote koekenpan. Als de olie borrelt wanneer u er een 
stukje kip inlegt, is hij heet genoeg. Leg een laagje sticks in de pan en bak ze 
ongeveer 2 minuten per kant totdat ze goudbruin zijn. 
Laat ze uitlekken op keukenpapier. Voeg eventueel meer olie toe en bak de rest 
van de kip. Dien de sticks op met de dipsaus. 
 
Romige frambozenmousse; 
300 gr verse frambozen, 50 gr fijne kristalsuiker, 200 ml crème fraîche. 
Bewaar een paar frambozen voor de garnering en meng de rest met 25 gr van de 
suiker. Druk het mengsel door een zeef en roer de resterende suiker erdoor. 
Doe de crème fraîche in een grote kom en roer de frambozenpuree er voorzichtig 
doorheen. Schep het mengsel in kleine koffiekopjes of glazen en zet deze 2 tot 3 
uur in de koelkast totdat de mousse stevig is. Garneer de mousse met de 
frambozen. 
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Per 
 
Erwin van Asten Einde lidmaatschap 19-02-2005 
Cor van Dinter Adreswijziging: 
 Burg. Diepstratenlaan 23, 5761 EV  Bakel 09-03-2005 
Britt van Dooren Einde lidmaatschap 27-12-2004 
Karin Leenders Adres-telwijziging: 
 Wilhelminastraat 37, 5761 AM  Bakel    0492-343165 15-03-2005 
M.J. van Neerven-Vanlier Adreswijziging: 
 De Wilbertsdries 30, 5761 CE  Bakel 01-11-2004 
Lisa van der Pol Nieuw lid 03-01-2005 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Jubilaris in 2005 

 

Peter Busser   25 jaar 

  Mutaties 
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Maak ’t kleurig 
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25e Onderling SolistenConcours 
 
Uit: “Eindhovens Dagblad”  zaterdag 12-03-2005  door correspondente betje Verachtert 
 

“Het schônste slot van een solistenconcours maakte ik negen jaar geleden mee,  toen 
onze dochter Marieke,  die toen majorette was,  tegelijk met mij de wisselbeker 
gewonnen had,”  zegt Bernard Nooijen uit Bakel. Zondagmiddag speelt hij alleen een 
muziekstuk op zijn tuba in de eredivisie op het onderling solistenconcours dat zijn 25e 
verjaardag beleeft binnen harmonie Musis Sacrum Bakel. Nooijen is vaste klant van het 
concours, het wordt zijn 24e optreden als blazer. Ook de secties ‘slagwerk’ en ‘majorette’ 
komen aan bod. 
 
Destijds stimuleerde de toenmalige dirigent alle Bakelse fanfareleden om hun individuele 
muzikale prestaties tijdens een concours te laten beoordelen door een deskundige jury. 
Berry van Oort is directeur van Stichting Muziekschool Gemert-Bakel en maakt dit jaar 
voor de derde keer deel uit van het jurypanel: “Het solistenconcours bij Musis Sacrum 
Bakel is één heerlijke happening,  het is bijzonder goed georganiseerd en dat heeft 
meteen invloed op de prestaties van de muzikanten,” en Van Oort vervolgt,  “En 
natuurlijk,  de jeugd,  die dóet ’t gewoon,  de ouderen zijn bang om af te gaan,  maar ’t 
gaat niet om de fouten die gemaakt worden,  maar hóé wordt ’t stuk gespeeld,” aldus het 
jurylid. 
 
“Ja zo’n concours was toen,  en blijft altijd zenuwenwerk,”  zegt cornettist Jan van de 
Mortel,  hij mocht elf jaar geleden de wisselbeker houden omdat hij drie 
achtereenvolgende jaren met de meeste punten eindigde op de wedstrijd.  Volgens Van 
de Mortel wilden voorheen de ouderen de jeugd stimuleren om mee te doen aan dit 
jaarlijks gebeuren,  en dat is goed gelukt want zondag neemt de jeugd van de zestig 
optredens het grootste deel voor haar rekening. 
 
“Nou de eerste keer gierden de zenuwen door mijn lijf maar bij de derde 
keer was ik zelfverzekerd,” zegt de vijftienjarige Thomas Tijdeman.  
Hij heeft met zijn zelfgecomponeerde slagwerkstukken zoveel succes dat 
ook hij de wisselbeker sinds vorig jaar als zijn rechtmatig verkregen 
eigendom kan beschouwen.  
 
Ook de majorettes zetten dit jaar hun beste beentje voor. Petri Maas-Habraken (38) won 
negentien jaar geleden ook voor de derde keer de beker voor majorettes, het jaar daarop 
won ze weer en schonk toen zélf een beker aan Musis Sacrum. 
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Hoe vindt Rob van Heck het om veel deelnemers te begeleiden op de piano? “Nou,  met 
het solistenconcours in Bakel is een lang gekoesterde levenswens in vervulling gegaan,” 
zegt de pianist met twinkelende oogjes, “Nee, het is best leuk om te doen, ik heb wel een 
grote stapel muziek maar het is wel gezellig.” 
 
De werkgroepleden gaan alles in stelling brengen om de muzikanten zo ontspannen 
mogelijk te laten spelen. “We hebben ooit de broekspijpen zien trillen van de zenuwen,” 
lacht Janny Jansen, zij is al jaren lid van de werkgroep. En Reggie Vermulst, die in het 
verleden meehielp het concours op poten te zetten, grinnikt: “Op een gegeven moment 
slikten ze zoveel kalmeringsmiddelen, dat was medisch niet meer verantwoord.” 
 

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

 
De resultaten van het Onderling Solisten Concours op zondag 13-03-2005; 

 
Deelnemer(s) --------- Afdeling Wijze Pnt. Prijs 

C-groep Majorette Introductieafdeling Ensemble 48,06 1e  

Amy van de Laar, Veerle 
van de Weijst, Roy 

Goossens 
Klarinet Introductieafdeling Solo 46,5  2e  

Janique Arnts Hobo Introductieafdeling Solo 46,5 2e  

Leona Sleegers, Steffie 
van Lieshout, Ilona 

Goossens 
Majorette Jeugddivisie Trio 48,36 1e  

Simone van de Laar en 
Gerard van de Laar 

Klarinet Introductieafdeling Duo 46 2e  

Sandra Verhoeven Hoorn Introductieafdeling Solo 46 2e  

Jantine Vereijken en 
Saskia Reints 

Majorette 3e divisie Duo 50,76 1e  

Rick van de Laar Cornet 3e divisie Solo 48 1e  

Lizzie van der Putten Klarinet 3e divisie Solo 50 1e 

Anita Leenders Majorette 3e divisie Solo 47,82 2e 

Mieke Verberkt Klarinet 3e divisie Solo 48 1e 

Willem van den Boom Tuba 3e divisie Solo 52 1e 

Dana de Wit Majorette 3e divisie Solo 48 1e 

Hanneke Verhoeven Hoorn 3e divisie Solo 48 1e 

Jantine Vereijken Klarinet 3e divisie Solo 48 1e 
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Hilde van Dijk, Marloes 
van Dijk, Curine van der 

Horst, Ivanca Linders 
Majorette 2e divisie Ensemble 51 1e 

Rick van de Laar en Nico 
van de Laar 

Cornet, 
Trompet 

2e divisie Duo 48 1e 

Merel van den Broek Hobo 2e divisie Solo 46 2e 

Wendy Leenders Majorette 2e divisie Solo 48,5 1e 

Ruben Joosten Altsaxofoon 2e divisie Solo 49 1e 

Silvie Joosten en Lenie 
Joosten 

Klarinet 2e divisie Duo 46 2e 

Floris Merkus Trompet 2e divisie Solo 49,5 1e 

Ivanca Linders en Curine 
van der Horst 

Majorette 1e divisie Duo 47,82 2e 

Frans Martens Klarinet 2e divisie Solo 48,5 1e 

Nienke Tijdeman Altsaxofoon 2e divisie Solo 52,5 1e 

Rob van Lierop Snare drum Introductieafdeling Solo 47 2e 

Kayl Bouwmans Snare drum Introductieafdeling Solo 44 2e 

Tijmen van Dinther Snare drum Introductieafdeling Solo 45 2e  

Jorn Reijbroek en Ron 
Verhoeven 

Snare drum Introductieafdeling Duo 42,5 2e 

Sophie de Ruijter Dwarsfluit 3e divisie Solo 52 1e 

Matty Driessen Snare drum Introductieafdeling Solo 49 1e 

Wouter Relou Snare drum Introductieafdeling Solo 48,5 1e 

Betje Verachtert Klarinet 1e divisie Solo 48 1e 

Luc Nooijen Snare drum Introductieafdeling Solo 43 2e  

Mark Thijs Snare drum 3e divisie Solo 43 2e 

Kim Brisko Klarinet 1e divisie Solo 48 1e  

Corneel Verhoeven Snare drum 3e divisi Solo 50 1e 

Sigrid Coolen Snare drum 3e divisie Solo 49 1e 

Chantal Arnts Klarinet 1e divisie Solo 53 1e 

Job van Rijbroek Snare drum 3e divisie Solo 50 1e 

Elsje Verberkt Dwarsfluit Ere divisie Solo 53 1e 

Pieter van den Boom Snare drum 3e divisie Solo 51 1e 

Martijn van Lankveld Snare drum 3e divisie Solo 49 1e 

Hisse Arnts Trompet Ere divisie Solo 52 1e 

Karin Leenders Trompet Ere divisie Solo 53 1e 
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Roel Joosten Snare drum 3e divisie Solo 49,5 1e 

Elsje Verberkt en Marit 
Tijdeman 

Dwarsfluit Ere divisie Duo 52 1e 

Cas van der Putten Snare drum 3e divisie Solo 52 1e 

Nicole Nooijen en Freek 
Rooijakkers 

Klarinet Ere divisie Duo 51 1e 

Job van Rijbroek en 
Corneel Verhoeven 

Snare drum 3e divisie Duo 51 1e 

Bernard Nooijen Tenortuba Ere divisie Solo 54 1e 

Gijs Verhoeven 
Multi 

percussie 
2e divisie Solo 43,5 2e 

Rico Willems Snare drum 2e divisie Solo 45 2e 

Loes Janssen Altsaxofoon Ere divisie Solo 56,5 1e 

Maarten Remmers Snare drum 1e divisie Solo 53 1e 

Peggy Teunis Xylofoon Ere divisie Solo 52,5 1e  

Marit Tijdeman Dwarsfluit Ere divisie Solo 57 1e 

Bart Relou, Thomas 
Tijdeman, John Klaus, 

Stan Verberkt 

Bassdrum, 
cowbell, 
conga’s, 
shaker, 

toms, quiro, 
bongo’s, 

agogo bells 

Ere divisie Kwartet 51 1e 

54 t/m 60 punten; 1e prijs met lof 

 
 

Prijzen per Divisie 
 

Introductie/Jeugd Matty Driessen 

 

3e divisie 
Willem van den Boom  

Sophie de Ruijter 
Cas van der Putten 

2e divisie Nienke Tijdeman 

1e divisie Chantal Arnts 

Ere divisie Marit Tijdeman 



 

 

 

40 

Wisselbekers 

  Naam Punten 

HARMONIE Marit Tijdeman * 57,00 

SLAGWERK Peggy Teunis 52,50 

MAJORETTEN Smallteam 51,00 

  * voor het 3e opeenvolgende jaar 
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U kunt uw antwoord op deze vraag vóór 01-06 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 foto uit Triangel 2004_3 was van  
Guido Verachtert 

De prijs blijft staan omdat er geen enkele juiste inzending 

was.  Dus volgende Triangel € 20,00 !! 

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

 
Ja Geert -Jan jij hebt goed Nederlands getypt. Keurig.. en bij het oversteken zeg 
je altijd kinderen handjes uit je tesjes anders val je op je bakkusje. 
 
Meiden wat een weekend was dat zeg....Karin proficiat met je 2e plaats kei 
goe...zeggen we in Méél, Jantine en Saskia ook gefeliciteerd met jullie 2e plaats 
mooi zo! Ook geweldig het "grote" team als je maar gekke bekken kan trekken en 
je charmes in de strijd gooit dat zie je maar weer.... En natuurlijk het "kleine" 
team....wat een mega punten..... jullie deden het echt helemaal geweldig werkelijk 
niets op aan te merken...volgende keer weer????  En Leona wat was jij goed zeg, 
zo mooi en netjes zoals jij het deed kei goed! En de A-groep, jammer dat het net 
niet is gelukt...maar we laten ons niet kisten, de volgende keer maken we ze in..... 
En natuurlijk ook aan de rest van de dames, jullie hebben het ook geweldig 
gedaan bij sommigen scheelde het ook maar heel weinig... Heel veel groetjes 
Lisette......  En mensen heel erg bedankt voor het warme en leuke onthaal in 
Bakel..... Geweldig...ik hoop dat we jullie op 18 december weer mogen laten 
oproepen .... maar dat ligt eerst aan onszelf...oefenen oefenen en nog eens 
oefenen. 
 
Ronnie, ik heb vernomen dat je weer op de trainingen komt kijken? 
Waarom ga je niet meedoen? 
 
Karen is verliefd op Alexander!!! Heb hem eindelijk (tijdelijk) in handen!!  
 
Hiep hiep hoera Ellen Leenders is vandaag geslaagd voor haar diploma 
middenkader majorette-instructrice, proficiat Ellen. 
Over vrijdagavond: Ja, dat was hartstikke leuk. Jammer dat het maar zo weinig 
mensen zien. Die Drumband heeft het mooi voor elkaar. Proficiat met dit leuke 
optreden.  
Commentaar: Hoezo drumband? SLAGWERKGROEP !! 
 
Fam. Toetereroplos, wie zijn jullie? Een dwarsfluit is zilverkleurig die kleurt nie en 
ikkuh stijf van de zinuwwe kom toch op. Eitje zal Marc zeggen brr. brrr. Brrr. 
 

http://www.musissacrumbakel.nl/
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Oomaaigod. 
REUZE GEZELLIG MAAR WEL MOEILIJK. KWEET NIE OF IK OOIT ALLES 
KAN SPELEN. MARIT, ELSJE, ROOS, CORNELLI; HELP!! 
 
Ik wil bij deze Jürgen en Rens bedanken voor de overheerlijke uitsmijters die zij 
ook dit nieuwe jaar weer voor ons gebakken hebben. Leuk dat de traditie van 
Hans en Rietje voort wordt gezet. Bedankt namens het kroegclubje. Iedereen is 
trouwens welkom hoor, want ook Carla is voortaan lid van deze club. 
 
Wie zijn wij? WIJ ZIJN BAKEL! Wat zijn wij? WIJ ZIJN KAMPIOEN! Balallla Bakel 
is kampioen ooo kampioen ooo kampioen!!  
Wie had dat gedacht dat wij kampioen werden. Het kon gewoon niet slechter; 
alles ging mis maar toch kampioen.  
Commentaar: Als alles mis was gegaan waren jullie vast en zeker geen kampioen 
geworden!!  
 
hiep hiep hoera, Saskia en ik zijn uitgenodigd om naar de Europese 
kampioenschappen in Italie te gaan... Kei vett man!!  
 
Goede avond. Ik heb zin in het NOSTALGISCH concert Damensch en Heeren! 
Ons vader zijn eerste concert, na zo'n 10 jaar weg geweest uit de 'fanfare'.. toen 
nog. Tsja, zo haalde elkaar in hé!! 
 
 Aangeboden: kamer met kost en inwoning. Er is een nadeel: kamergenoten 
spelen fluit, klarinet en piano. En dan hebben we nog een slurietske. 
 
Heej Carla, ik kiek ok wir us op t gastenboek; word er mee over meen geroddeld? 
Nondesakker! 
Dé hoef ik der toch nie in t Pools op te zette; dé wai gon trouwe, in ‘t Nederlands 
kendeget veul hendiger lèze! Kiek mar: WAI GOAN TROUWE!!! 
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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.            06-42450378  
 
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  (versie 11-03-2005.) 
(Onder voorbehoud)  

 

 

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

24 maart   Algemene Ledenvergadering. 

28 maart t/m 2 april Jaarlijkse donateursactie. 

16 april   Jaarlijkse oudijzeractie. 

16 april   Majorettewedstrijd te De Lier. 

 30 april   Koninginnedag. (Ook middagprogramma voor opleiding). 

1 mei   Concert met gasten. (Gerard van Maasakkers, Rimboband). 

1 mei   80-jarig bestaan Oranjevereniging 

4 mei   Dodenherdenking te Bakel. 

22 mei   Majorettewedstrijd te Nuenen. 

29 mei   Concert Harmonie (Carat paviljoen Helmond 14.00 uur). 

26 juni   Bondsconcours majorettes voor solisten en kleine ensembles 
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  ? 

7, 8 en 9 oktober  EK majorettewedstrijd te Pordenone, Italië. 

13 november  Intocht St. Nicolaas. 

15 december  Kerstconcert St.Jozefsheil. 

17 december  Kerstconcert.  

31 december  Oliebollenactie. 

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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Wij gaan naar Italië !! 

 

Wij zijn uitgenodigd door de KNFM / NBTA om mee te doen aan het Europees 
Kampioenschap 
majorette dat op 
7, 8 en 9 
oktober zal 
worden 
gehouden in 
Pordenone in 
Italië.  

Wij zijn al bezig 
met de 
voorbereidingen 
zoals deelname 
aan verplichte 
trainingen en 
wedstrijden. Op 
onze 1e 
wedstrijd  in 
Waalwijk 
behaalden we 
de 1e plaats. 

 

Wij hebben er 
héél veel zin in 
en zullen ons 
best doen om 
zo hoog 
mogelijk te 
eindigen !!!! 

 

Saskia Reints & Jantine Vereijken 

Duo 3e Divisie B 
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WIST U DAT ……. ?! 

 
 Peter d’n 2e de oorzaak was van de grootste en de volste wachtkamer  die er 

ooit in Bakel is geweest? 

 Het heel verstandig was om in zaal ‘De Zwaan’ spreekuur te houden? 

 Hij tussendoor ook nog in de slagwerkgroep optrad? 

 Hij geen verschil zag tussen dansmariekes en majorettes? 

 Hij toch net de majorettes had gehuldigd met hun NK? 

 De slagwerkgroep weer sterk aanwezig was tijdens de kletsavonden? 

 Carla tijdens haar 1e harmonierepetitie tot haar schrik wel vijf mollen vond? 

 Zij dacht in een beroemde quiz uit vroeger tijden te zijn beland? 

 Lisette ’s nachts haar shows bedenkt, verandert en maakt (en opnieuw)? 

  Frans er (toevallig?) niet is als Peter dirigeert? 

 De 3e klarinetten steeds de ‘triolenwave’ maken?  

 Sommige leden verzot lijken op krentenbollen met kaas, vaak van een ander? 

 Er nooit geen blunders worden gemaakt bij de majorettes (zeggen ze)? 

 Elsje nog beter kan kletsen als fluiten? 

 Gerard en Franca elkaar mobiel belden na afloop van het kerstconcert? 

 Dat nog in de kerk was; eentje voor en eentje achter!? 

 Onze dirigent heel sterk is? 

 Hij alle klarinetten opvangt tijdens een muziekstuk? 

 Zij dat wel heel fijn vinden? 

 Onze Freek innige contacten heeft met een fagottiste van elders? 

 Hij er zelfs een repetitie voor laat gaan? 

 De dirigent zei dat hij dat ook zeker gedaan zou hebben? 

 Frans na de repetitie een vaste (te vroege?) taxi heeft? 

 In Veghel ook niet altijd naar papa Marc wordt geluisterd? 

 Er in huize van Kessel binnenkort een heleboel cavia’s te koop zullen zijn? 

 Daarvoor een nieuwe website zal worden geopend; www.mar(c)tplaats.nl? 

 Karen geen wit maar een rood voetje heeft gehaald? 

 Frans aan een nieuwe bril toe is? 

 hij van alles uitdeelde behalve de gevraagde stukken? 

 Christian niet meer bij kwam toen ze dat door kreeg? 

 Dat bij wijze van hoge uitzondering de repetitie 5 minuten werd stilgelegd?

http://www.mar(c)tplaats.nl/
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WIST U DAT ……. ?! 

 

 Judith haar riedeltje niet kan blazen? 

 Zij heel andere talenten heeft? 

 Zij die kwaliteiten thuis constant oefent met haar Bert? 

 Bert er ook wel wat van kan? 

 Zij dat even verborgen houden tot 19 maart? 

 Christian tijdens de repetitie het stokje over wilde nemen van de dirigent? 

 Een bepaald muziekstuk echt niet kon? 

 Peter Kisters zijn ‘bul’ gehaald heeft? 

 Hij gepromoveerd is in Kunstmatige Inteligentie? 

 Wij niet wisten wat dat was? 

 Reggie ons dat haarfijn uit de doeken deed? 

 Dat volgens hem gewoon K.I. was? 

 Wij ter plekke (tijdelijk!) intelligenter werden? 

 Een van de majorettes in haar show tijdens het Onderling Solisten Concours 
wel een heel apart onderdeel liet zien? 

 Het jurylid majorettes de kettingzaag wel akelig dichtbij mocht zien? 

 Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen op 1 mei in Bakel optreden? 

 De Rimboband haar muzikaliteit dan ook laat zien en horen? 

 De Harmonie een centrale muzikale plaats inneemt tijdens dat concert? 

 De toegangsbewijzen via de organisatie Oranjefeesten verkocht worden? 

 Iedereen van harte welkom is tijdens deze Brabantsche dag? 
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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   
 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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18e jaargang 
1e editie 2005 

 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie. 

Carla van Lieshout 
Joey van Lieshout 
Willem van den Boom 
Loes Janssen 
Geertje Verberkt 
Diny Nooijen 
Peter Kisters 
Hanny Nooijen 
Jan Lambregts 
Mp 
betje 
 
 
 
 
 
 


