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Activiteitenkalender 2e halfjaar 2005 
 Onder voorbehoud) 

 

26 juni   Bondsconcours majorettes te Bakel. 
 

1 juli   Zwemmen voor jeugdleden. 
 

3 juli   Pleinconcert (samen met Limonadeconcert). 
 

3 juli   Bindingsmiddag senioren. 
 

10 juli   Concert Harmonie te Helmond (Caratpaviljoen). 
 

19 juli   Serenade. 
 

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. 
 

25 september  Bondsconcours majorettes te Geldrop. 
 

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. 

Opleiding en opleidingsharmonieorkest: Zomervakantie: 09-07 t/m 21-08
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Voorwoord. 

 
Beste muzikanten, bestuur en overige Musis Sacrum girls en boys, aan mij 
de eer om voor deze editie van de Triangel een voorwoord te schrijven.  
Dat is nogal een opgave als je daarvoor niet hebt gestudeerd!  
Volgende uitgave misschien iets voor Roel van de Ven? 
 
Tja, wat moet je in godsnaam in een voorwoord schrijven!? Goeie vroag 
wonne!  Ze zullen wel gedacht hebben: net getrouwd, die heeft tijd zat om 
een stukske te skreeve, anders zittie toch maar met zijn vrouw op de bank! 
 
Nou vooruit dan, wat zal ik eens vertellen? Liegen dat mag niet heeft onze 
vader altijd gezegd, dan blijft er niet veel meer over…. 
 
Het is alweer bijna twee seizoenen sinds ik de stok heb overgenomen van 
“onzen Harrie” en ik moet zeggen er komt steeds meer structuur in de 
groep.  
In het begin was het behoorlijk wennen omdat ik met de meeste 
slagwerkmuzikanten zelf nog muziek heb gemaakt, en dan moet je ze 
ineens vertellen wat ze moeten doen! (lees instructeur).  
Ik moet zeggen dat de sfeer binnen de groep momenteel uitstekend is en 
dat we met aanwas vanuit de jeugd ook muzikaal verder kunnen groeien. 
 
Misschien is het weer eens tijd om eens iets “anders” te doen dan een 
traditioneel concert, de plannen voor meer samenwerking tussen de 
geledingen onderling liggen dan ook weer op tafel zodat ook deze binding 
weer kan gaan groeien.  
Mijn motto is niet voor niets ‘sfeer bepaald de kwaliteit van de groep’.  
 
Ik hoop dat dit stukske lang genoeg is als voorwoord, want meer heb ik 
eigenlijk niet te vertellen. 
Ik wil verder iedereen alvast een goede vakantie toewensen, en zorg dat we 
de batterij weer opladen voor na de vakantie! 
 

Met muzikale groet, Den Instructeur. 
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Muzikale poëzie 

 
Muziek, het geeft je kracht.  
Kracht, om te dansen.  
Kracht, om te voelen.  
Voelen, hoe jij je voelt.  
 
Swingende liedjes, je bent blij.  
Treurige liedjes, je bent verdrietig.  
Rockliedjes, je bent wild.  
Liefdesliedjes, je voelt verliefdheid.  
 
Iedereen houdt van muziek.  
Al zijn de smaken verschillend.  
Iedereen vindt wel iets mooi.  
Niemand wil voor altijd stilte. 

 
Een lied gezongen door het hart 
van woorden vol van kracht 
en die de mond vertalen kan 
zoals nog nimmer was gebracht. 
  
Waar passie en mimiek voelbaar zijn 
en tranen van gevoel 
dat is het lied waar ik op wacht 
en wat nooit mist zijn doel. 
  
Wat is een lied zonder muziek 
die klanken laten glanzen 
waar je je helemaal in vindt 
je benen vanzelf gaan dansen. 
  
Een lied waar je bij wegzweeft 
op golven hemels wijd 
het hart een vreugdesprong dan maakt 
het lied wat je verblijdt. 
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Hojerspel 

 
Eej, hallo, hier ben ik wir.  
Un joar of vijf geleje ha ik ok us un stukske geskrive in allie blaaike.  
Toe waar ik nog boer. Naw ben ik oitgeboerd.  
Toen ben ik goan doktere. Naw waar ik oitgedokterd, en toen ging ik mar prinse, 
want ze haan iemus nodig in Boakel.  
Ja, en wa ik wel ben blieve doen is drumme. Wel nie mer baai Harrieke, mar baai 
hum zun zoon Sjon.  
Dien drumbent die beston vurrig joar 50 joar en dè haan waai goewd gevierd. Dè 
hedde gallie allemoal kene lèze op de sait van Musis Sakkrum (zo sprèkt Janne 
dè alt oit: Sakkrum): al wir Rake Klappe in Boakel, un rejunie en un festivalleke 
vur jeugdslagwerrukgroepe. 
In disember haan waai un heil skon konsert gegève, doar hebbe un heil zooi 
mense ademloos noar zitte loistere. We spulde Lumi-D, San Diego Memories, A 
concert for Naomi, Old man and the sea. 
Mar noa de pause kwaam ut hoogtepunt: ut hoorspel van Adje, ge wit wel, Ad 
Janssen. Toen haai dè vurstelde op de rippetisie daacht ik baai mun eige: un 
hoorspel, dè doen waai toch eigeluk altijd, waai doen nooit niks anders, waai 

doen alles mi geloit, 
de mense kenne 
baai ons alt zun 
auge dicht doen, 
dan kenne ze ut 
goewd hoire. Ut is 
trouwes ok bitter dè 
ge oe auge dicht 
doet, want watter 
allemoal op op 
podium stu as waai 
doar ston!  
Mar goewd, haai wo 
is un ander sort 
hoorspel, meier iets 

van vruuger, dè waai oit ginge bilde mi geloid hoe dè ut vruuger waar.  
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Dus waai mi kumkes tegen elkaar klatsen, watter in nen emmer giete, mi lippelkes 
in un kumke ruure, skete loate, en boere, nen imam imitere en ne koei en kiepe 
en nen haan en skope en geite, en tiroler muziek make en de klompedans en 
house, en Jowie moes ne keier hullie brievenbus over ut podijum goje en ut 
loikske van de Sjinees dicht smijte. Dè waar heil skon, we haan veul applaus en 
doarum haan waai gedaacht dè ok mi de Carnaval te doen. En trouwus: dien 
oavund waar nog niet afgeloupe, want waai speulde toen nog Samba reggae en 
toen haan waai nun hille goeie dissjokkie oit de Mortel.  
En mi de Carnaval deen waai dè hoorspel van Adje dus op de Bonte Aovonde. Mi 
veul sukses. Ut waar skon. 
 
Eej, en gallie allemoal bedankt vur de skon serenade op de prinseresepsie en vur 
de muzikale umlijsting van den optocht. Ik heb ur hartstikke van genote en ons 
vrouw, prinses Rina (vruuger bekend as boerinneke Regien van den Oliemeule) 
idem dito.  
Eej, en naw weet ik nie of ik nog terugkom, of wa ik goa doen 
hier in Boakel. Miskien hebbe ze baai de praktijk nog nen 
dokter noddig want veul meier ken ik nie. 
 

Prins Peter d’n Twidde 
 

 

 

‘Relatieve’ naamborden  
 

   
 

 
 

Fotografeer soortgelijke ‘Relatie’ naamborden en stuur ze op naar de 
Triangelredactie. Informatie bij verzamelaarster Joke Verberkt. 
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‘Dank u wel’ avond. 
 
Dank u wel.  
Dat was de intentie van de nostalgische avond die Musis Sacrum Bakel j.l. 
zaterdag 19 maart bracht.  
Een Dank u wel verpakt in een concert door de harmonie en een toneelstuk 
uitgevoerd, geschreven en geregisseerd door leden van de vereniging. 
In deze verpakking werd het geheel aangeboden aan iedereen die op haar of zijn 
eigen wijze een bijdrage bracht om Musis Sacrum te laten zijn wat ze nu is. Een 
vereniging met 252 leden waarvan 127 leden niet ouder zijn als 18 jaar. Een 
vereniging die voortdurend bezig is in interactie met haar leefomgeving. Een 
vereniging die binnen de gemeenschap een belangrijke plaats heeft en paraat is 
als dit binnen het Bakelse aan de orde is.  

Voor de aankondigingen en nog een heleboel woorden meer 
zorgde een ‘nostalgische’ Arno Verberkt, die op zijn eigen gevatte 
wijze de tussenspraak verzorgde. 
Het 1e muzikale gedeelte bestond uit; De kalief van Bagdad, Door 
de velden en bosschen, Russischer Marsch, Bloemen uit Holland 
nr.1, Thema und Variationen met als soliste Karen v.d. Broek, en 
Music for a solemnhity. Alles gespeeld door de harmonie onder 
leiding van Marc van Kessel.  

Daarna werden de heren Piet Rutten, 
Adriaan Jonkers en Henk Lensen 
gehuldigd. Dit aangezien zij een 
Koninklijke onderscheiding 
ontvingen en Musis Sacrum vanwege 
het sterven van prins Bernhard niet de 
gebruikelijke serenade kon brengen. 
‘Holland Jubelt’ was het nummer dat in het 
bijzonder aan hen werd opgedragen; een 
muziekstuk dat door de aanwezigen duidelijk hoorbaar herkend werd als 
nostalgische meezinger. Dit nummer werd door de voorzitter als ‘Musis Sacrum 
Jubelt’ omgedoopt in de zin van deze ‘Dank u wel’-avond. 
 
Na de pauze kregen de genodigden en alle verdere aanwezigen de eenakter ‘De 
legende van de ellende van groute trom van herriemunnie Musis Sacrum Boakel’ 
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voorgeschoteld. Daarin werd op een leuke en gevatte wijze een blik in de 
toekomst geworpen vanuit het verleden.  

Schrijfster Betje Verachtert liet in 
een vlot tempo een hele reeks 
types opdraven die binnen het 
Musis Sacrum van toen evenals 
het huidige een duidelijk 
herkenbare bekendheid hebben. 
Onder regie van Miep 
Rooijakkers lieten 20 leden zien 
dat de talenten zeker niet alleen 
op het muzikale vlak liggen. 
Hun publiek reageerde met een 

vrolijk gelach op de veelal komische voorvallen die 
zich op het toneel afspeelden. Het applaus na 
afloop getuigde van een hoge waardering.   
In zijn eindwoord benadrukte voorzitter Jan 
Lambregts nog eens duidelijk het waarom van 
deze avond; een Dank u wel aan iedereen die 
bijdraagt aan de instandhouding van de 
vereniging. Ook had hij een persoonlijk Dank u wel 
naar iedereen die hij tijdens zijn langdurig 
voorzitterschap als steun mocht ervaren. Dit was 
zijn voorlaatste optreden als voorzitter aangezien 
hij tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 
maart 2005 de voorzittershamer over zal dragen.  
De aanwezigen reageerden met een spontaan en langdurig applaus als 
waardering op de buitengewone inzet en resultaten voor en met Musis Sacrum. 
Na het Musis Sacrum gedeelte was het tijd voor een gezellige after-party met 
muziek van een troubadour die voornamelijk liedjes bracht uit (recentelijk) 
nostalgische tijden.  
 
De inbreng van deze troubadour was, evenals de kolderieke 
lakeien die als All Act op een heel eigen wijze het publiek dolden, 
een bijdrage van thuishonk ‘De Zwaan’.  
Al met al was het een geslaagde ‘Bakelse’ avond.  

mp. 



 

 

 

12 

Moppen(t)rommel 
 
12-jarig jochie tegen zijn tante: "Ik wil later beroemd worden". "O", zegt de tante, 
"Vroeger wilden kinderen piloot worden, brandweerman, schooljuf of stewardess! 
Waarom wil je beroemd worden?" "Nou," zegt het jochie, "Ik móet wel, want ik 
heb mijn CITO toets verknald..." 
 
Marc, drukke baan, neemt het er eens van en gaat op vakantie naar een exotisch 
eiland in de Stille oceaan. Er werd hem verteld dat er nog volop inlandse rituelen 
plaatsvinden en dat lijkt hem wel interessant. Als het cruiseschip in de buurt van 
het eiland komt, is er in de verte al het geluid van trommels te horen. Dat wordt 
steeds sterker naarmate ze het eiland dichter naderen. "Aha," dacht hij, "er is 
natuurlijk een of ander ritueel feest aan de gang!". Als hij al een halve dag op het 
eiland is, is het getrommel nog steeds niet opgehouden. Hij vraagt nu aan een 
inlandse hotelbediende wanneer het op zal houden. Die kijkt hem geschrokken 
aan en loopt hoofdschuddend weg. Marc denkt een onbehoorlijke vraag gesteld 
te hebben over een heilig ritueel en besluit niet door te vragen. Als na twee volle 
dagen op het eiland de trommels nog steeds doorgaan, vraagt hij aan een andere 
inboorling "Wanneer zal het trommelen ophouden, denkt u?" De man kijkt hem 
alleen maar aan. Hij vraagt het nog eens, en weer loopt de man hoofdschuddend 
weg, net als bij de eerste keer. Na nog eens twee dagen heeft Marc er echt 
genoeg van. Onder bedreiging vraagt hij een inboorling wanneer dat getrommel 
eindelijk eens op zal houden. De man zegt: "Ik zou liever sterven dan degene te 
zijn die de trommels laat ophouden!" "Waarom dat?" vraagt Marc. "Nou omdat na 
de drumsolo de saxofoonsolo komt!" 
 
Er loopt iemand de winkel in en vraagt: "Heeft u een Fender Marshall AC30 
versterker, een Gibson Stratocaster met tremolo en een distrosionvoetpedaal?" 
De man in de winkel zegt: "Jij bent drummer hè?" Harrie, bedremmeld: "Ja, hoe 
weet u dat?" "Dit is een reisbureau!" 

 
Roosje komt huilend thuis en haar moeder vraagt wat er is, waarop Roosje 
antwoordt: 'Ik ben van de toonladder gevallen.' 
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Hartverwarming. 
 
Er staat een fotootje op de vensterbank van mijn keukenraam.  
En als ik dat fotootje zie, dan wordt ’t me warm om ’t hart.   
Want op dat plaatje staan alle acteurs en actrices die gespeeld hebben in ‘De 
legende van de ellende van de groute trom van herriemunnie Musis Sacrum 
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Boakel’. Een eenakter, speciaal geschreven voor een ‘dankjewelavond’ van de 
harmonie voor alle mensen die, behalve dat ze Musis Sacrum een goed hart 
toedragen, ook nog geld en goederen schenken en hand- en spandiensten 
verrichten.  
 
Goeienavond. 
 
Het was een goeienavond, zoals wij die elkaar vaak achteloos wensen. Maar niet 
het toneelresultaat stemt mij zo goed, maar de weg ernaartoe.  
Allereerst, daar was onze regisseur Miep Rooijakkers, zonder wie ik niet zo rustig 
had kunnen blijven. Miep,  jij was ’t die nooit paniek vertoonde, en als de ‘Rust’ 
zelve, het nerveuze peil bij iedereen deed zakken. Allerhartelijkst bedankt Miep!!! 
Het werken met de jonge en iets minder jonge spelers was één en al plezier, 
vanaf de allereerste leesrepetitie. Maar nog daarvóór heb ik mogen ervaren dat 
iedereen spontaan “Ja” zei op mijn vraag om een rol(letje) in het stuk te vertolken. 
 
Ontpoppen. 
 
Het was in enkele weken een repeteren, knutselen, passen en meten van 
jewelste. Blazers, slagwerkers en majorette ontpopten zich als getalenteerde 
podiumgasten. En op de 
premièredag zelf…Toen maakte 
het voor mij niets meer uit hoe 
het afliep… voor mij waren 
alleen de voorbereidingen al 
een succes!!  Maar toch, afgaan 
doet niemand graag. En het 
doek ging open… 
 
 
Shakespeare.  
 
Lieve mensen van de ‘Legende’. Deze eenmalige ‘Ellende’ had ik voor geen 
gouden Shakespeare willen missen. Ik dank jullie allen wél voor jullie spontaniteit, 
medewerken,  mededenken, creativiteit, durf, warmte en hartelijkheid,  
 

betje. 
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Vrijwilliger van het jaar. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Toen ik tijdens de algemene ledenvergadering in maart gekozen werd tot 
“Vrijwilliger van het jaar 2004” was dit echt een verrassing voor mij.  
En nog steeds vind ik het een hele eer. 
De glasbokaal, die ik trouwens zelf uitgekozen had, heeft een mooi plaatsje 
gekregen! 
Ik wil daarom alle leden via de Triangel nogmaals daarvoor bedanken. 
 

Hartelijke groeten, Janny Jansen. 
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John en Yvon schrijven Musis Sacrum historie 
 

 
 

Op 22 april 2005 is onze instructeur en slagwerkleraar John Klaus met zijn Yvon 
getrouwd. Hij is de allereerste instructeur en het allereerste directielid in het ruim 

130-jarige bestaan van Musis Sacrum Bakel die in het huwelijk trad. 
Wij wensen het paar heel veel gelukkige en voorspoedige jaren toe. 

 

PROFICIAT !!! 
 

Wszystkiego najlepszego 
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Vrijheid. 
 
 
Wat is vrijheid? 
 
Kun je het proeven? 
Kun je het voelen? 
Kun je het vastpakken? 
 
Of moet je eerst ervaren wat het is om te leven zonder vrijheid, om te 
weten wat het is. 
 
Voor onze ouders en grootouders is vrijheid niet zo vanzelfsprekend 
als dat het voor onze generatie is. 
Zij hebben de oorlog, de bezetting, ……. leven zonder vrijheid 
meegemaakt. 
Voor hen is vrijheid tastbaar zij kunnen het proeven, voelen en 
omhelzen. 
Iets wat men moet koesteren en bewaren. 
 
Voor onze generatie, geboren na de oorlog, is vrijheid altijd een 
vanzelfsprekendheid geweest. 
We konden het niet proeven of voelen, nee het was er gewoon en we 
wisten niet anders. 
Het woord vrijheid heeft voor ons nooit dezelfde zware lading gehad 
als voor onze ouders en grootouders. 
 
We hebben allemaal de verhalen gehoord, we hebben gelezen en 
gezien op TV. 
We hebben uit eerbied de doden herdacht en de vrijheid gevierd. 
Maar nu, na de beruchte 11 september en alles wat daarna gebeurde 
(ook in eigen land) is die vanzelfsprekendheid die vrijheid heet niet 
meer zo vanzelfsprekend. 
 

? 
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Ook onze generatie begint te ervaren dat vrijheid, respect voor 
menselijke waardigheid, democratie en gelijkheid niet door allen 
wordt gedeeld. 
 
Vrijheid blijkt niet iets te zijn waar alleen onze ouders grootouders en 
bevrijders voor hebben gevochten en verdedigd, en wat onze 
generatie in de schoot geworpen heeft gekregen. 
Nee, juist nu is 4 en 5 mei, de dodenherdenking en de bevrijding, 
meer actueel dan ooit. 
 
Nu begint onze generatie van na de oorlog een beetje te beseffen 
wat vrijheid werkelijk inhoudt. 
Nu beginnen we ook te beseffen waarom 4 en 5 mei voor velen zo 
dierbaar is en nooit mag worden vergeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze tekst werd uitgesproken tijdens de dodenherdenking te Bakel, 
welke op initiatief van het Willibrordusgilde en met bijstand van Musis 
Sacrum en anderen elke vijf jaar wordt gehouden. 



 

 

 

19 

Bestuurswisseling bij Musis Sacrum Bakel. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Theo van Hal gekozen als de nieuwe 
voorzitter van harmonie Musis Sacrum Bakel. Hij volgt Jan Lambregts op die 
twintig jaar het voorzittersambt bekleed heeft.  
Berrie Janssen volgt Gea Mulder op als penningmeester. Toon Coopmans en 
Niek Coolen zijn tot nieuwe bestuursleden gekozen, respectievelijk als 
waarnemend voorzitter en bestuurslid slagwerk. Guido Verachtert werd herkozen 
als bestuurslid harmonie. 
Janny Jansen is de eerste ‘Vrijwilliger van het jaar’ geworden. Ze werd tot haar 
grote verrassing door de leden gekozen vanwege haar grote verdiensten voor de 
vereniging. 
Jan Lambregts werd door de ledenvergadering vanwege zijn bijzondere 
verdiensten voor de vereniging uitgeroepen tot erevoorzitter. Als dank voor zijn 
langdurige en buitengewone inzet werd hem door Theo van Hal, als zijn eerste 
handeling als voorzitter, een fietscheque en een harmonie(uze) glassculptuur 
overhandigt. Ook zijn vrouw Wil werd vanzelfsprekend in de hulde betrokken. 
Bernard Nooijen bedankte Jan namens de leden en benadrukte onder andere dat 
Jan binnen het Verenigingsbureau enkele belangrijke taken voor de vereniging 
zal blijven uitvoeren.  
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Mogen wij ons even aan u voorstellen? 

 
Ik ben Theo van Hal, geboren in 1944 en ruim 25 jaar 
woonachtig in Bakel aan de Gemertseweg 17, samen met mijn 
vrouw Leni. Wij hebben twee kinderen, een zoon Nick en een 
dochter Yvonne, welke beide op eigen benen staan en het 
ouderlijke huis hebben verlaten. 
 

Na veel omzwervingen bij diverse bedrijven en in diverse functies, altijd op 
financieel-administratieve en leidinggevende gebieden o.a. 10 jaar als financieel 
directeur bij CSU Total Care B.V. en 5 jaar als holdingdirecteur bij Heven Group 
B.V., ben ik uiteindelijk partner geworden, sinds juli 2000, bij JB Accountants en 
Belastingadviseurs B.V. te Helmond als bedrijfsadviseur/fiscalist. Deze 
werkzaamheden heb ik steeds gecombineerd met diverse opleidingen, altijd in de 
avonduren en de vrije tijd, waarbij ik in 2004 nog ben afgestudeerd als Fiscaal 
Jurist aan de Universiteit van Leiden. Dit was dan ook mij laatste zware opleiding. 
 
Naast mijn werkzaamheden en opleidingen ben ik nog actief geweest en deels 
nog bij diverse brancheverenigingen, studieclubs en ondernemersverenigingen. 
Tevens ben ik nog een tijd penningmeester geweest van het schoolbestuur in 
Bakel. Ook heb ik mij in het verleden op diverse fronten bezig gehouden met het 
verenigingsleven zoals in Liempde waar ik diverse jaren betrokken ben geweest 
bij de paardenrijvereniging als bestuurslid en instructeur/commandant. 
Later in Gerwen ben ik zeer actief betrokken geweest als bestuurslid, meestal als 
voorzitter of als penningmeester, bij de voetbalvereniging RKGSV en bij de 
organisatie van de plaatselijke wielerronde. In Gerwen heb ik ook aan de wieg 
gestaan van de oprichting van de plaatselijke politieke partij GB 74 welke 
inmiddels is opgegaan in een andere partij. 
 
Hoewel ik zijdelings nog betrokken ben bij de stichting “Steun Luangwa Vallei”. 
Deze stichting steunt de bevolking in de Luangwa Vallei een gebied zo groot als 
Noord-Brabant met 50.000 inwoners in Zambia. Leni en ik hebben vorig jaar het 
gebied bezocht en wij vinden de omstandigheden op vele gebieden 
hemeltergend; wat hebben wij het hier dan toch geweldig goed en rijk en kennen 
wij alleen maar luxe problemen.  
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Echter een groot aantal jaren ben ik nauwelijks of niet betrokken geweest bij het 
plaatselijke maatschappelijke leven en wordt het dan ook weer eens tijd om daar 
wat verandering in te brengen.  
 
Inmiddels ben ik door de ledenvergadering benoemd als voorzitter van Musis 
Sacrum Bakel, waarbij ik mijn dank uitspreek voor het vertrouwen dat de leden 
gesteld hebben in een voor de meeste toch wel onbekend figuur. Op mij rust nu 
de zware taak om de voorzittersfunctie over te nemen van de voormalige 
voorzitter Jan Lambregts welke 28 jaar bestuurslid is geweest waarvan 20 jaar als 
voorzitter. Hij heeft zich enorm verdienstelijk gemaakt voor Musis Sacrum en is 
gelukkig nog lang niet verloren voor de vereniging. 
Ondanks het feit dat ik mij bewust ben van het feit dat het bijna onmogelijk is om 
een zo markante persoon op te volgen heb ik die uitdaging met genoegen op me 
genomen en ben ik er van overtuigd dat ik, daarin gesteund door de overige 
bestuursleden en commissies, daar zeker in zal slagen. Althans ik zal mijn 
uiterste best daarvoor doen, de vereniging is het waard. 
 
Wij zullen in de nieuwe samenstelling onze weg nog moeten vinden, maar met de 
juiste instellingen en het hart op de goede plaats mag dat geen probleem zijn. Ik 
heb inmiddels ook kennisgenomen van het beleidsplan 2001 – 2006 wat door het 
toenmalige bestuur is opgezet en kan slechts concluderen dat dit plan voor het 
overgrote gedeelte is gerealiseerd, waarvoor de welgemeende complimenten. Het 
is aan het zittende bestuur om hier opvolging aan te geven. Het uitgangspunt 
hierbij is dat elk verenigingslid met erg veel plezier en enthousiasme haar of zijn 
hobby kan uitoefenen en dat de vereniging de door haar verworven plaats in de 
gemeenschap mag behouden en uitbouwen. 
 

Uw nieuwe voorzitter, Theo van Hal. 
 

 
Voor een groot aantal leden binnen Musis Sacrum zal ik geen 
onbekende zijn. Dit omdat ik een aantal jaren geprobeerd heb in 
de maat te blijven binnen het slagwerkgebeuren, en een aantal 
jaren als bestuurslid slagwerk gefungeerd heb. Tijdens de laatste 
jaarvergadering ben ik opnieuw verkozen als bestuurslid. Binnen 
het bestuur vervul ik nu de functie van vice-voorzitter.  
Als je als bestuurslid gaat fungeren, moet je voor je eigen een 
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aantal doelstellingen nastreven die je wilt verwezenlijken. Nu is Musis Sacrum 
altijd een vereniging geweest die, én goed geleid door bestuur en directie, én 
altijd gedragen is door leden en vrijwilligers. Toch moet je niet verblind worden en 
altijd zorgen dat je signalen en maatschappelijke trends blijft oppikken en waar en 
nodig omzetten in beleid.  
 
Een doelstelling van mij is om een betere cohesie binnen de diverse geledingen 
te bewerkstelligen. Oftewel in goed Bakels; het "wij gevoel" binnen de gehele 
vereniging bevorderen, stimuleren en bewaren. Momenteel is het zo dat iedere 
geleding zijn eigen program afwerkt en niet weet wat de ander doet. Het "wij 
gevoel" is nu dus duidelijk niet aanwezig. 
Een andere doelstelling van mij is om meer structuur te creëren betreffende 
optredens, concerten, evenementen etc. We zijn nu of te veel ad hoc bezig of te 
weinig en solistisch bezig met diverse activiteiten. Er moet een juiste balans zijn 
tussen het sociale binnen een vereniging, het moeten presteren en het samen 
ergens naar toe werken in de juiste dosering.  
Verder zie ik graag een jaarlijks terugkerend muzikaal evenement met een 
minimaal regionale uitstraling maar wat geen kopie mag zijn van wat nu op veel 
andere plaatsen al op een voortreffelijke wijze wordt georganiseerd. Verder ben ik 
er van overtuigd dat met het nu behoorlijk vernieuwde bestuur de continuïteit 
binnen de vereniging gewaarborgd is. 
 

Toon Coopmans, vice-voorzitter. 
 

 
Gek ben ik niet op zo'n kennismakingsverhaal, maar op het 
verzoek van Thijs om een stukje te schrijven over dit onderwerp, 
kun je nou eenmaal geen nee zeggen. Vooruit dus maar.  
Een diepgravend  stuk op rijm zal het niet worden, eerder iets in 
de richting van het gemiddelde chat-gesprek waar ik wel eens een 
glimp van op kan vangen als een van de kinderen even niet alert 

is. Kort en krachtig is daar het motto. Alleen stuit ik dan op het probleem dat 
zoiets lezen al moeilijk is, dus laat ik aan het schrijven. 
Op die manier maar niet beginnen. 
Geboren op 18 april 1958 in De Rips. Al tijdens de kleuterschool zat ik bij een 
hobbyclub die door een oom van mijn moeder geleid werd. Daar maakten we uit 
hout allerlei creatieve voorwerpen. Na een aantal jaren hield jammer genoeg de 
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club op te bestaan, maar in die korte tijd heb ik wel iets geleerd wat later steeds 
als een rode draad terugkomt en waar ik ook bijzonder veel plezier aan gehad 
heb en nu nog steeds heb.  
Namelijk het maken van iets en het omgaan met iets wat gemaakt is. 
Shakespeare zegt daarover, 'an eye for beauty is a joy forever'.  
Overigens was de man mij toen geheel onbekend, dat kwam allemaal later aan 
bod. Na de lagere school was de Mavo in Stevensbeek aan de beurt en dat ging 
niet van een leien dak. Met alleen een voldoende voor godsdienst en gym ga je 
nu eenmaal niet over in de tweede klas. Met die voldoende voor godsdienst heb 
ik nooit meer iets gedaan, want ik had een ander licht gezien en dat trok mij meer. 
Het was toen voor de eerste keer mogelijk om handvaardigheid/ kunst-
geschiedenis in het examenpakket te kiezen en daar hoefde ik niet lang over na 
te denken. De ambitie was groot en de gedrevenheid hoog, wat resulteerde in 
een puntenlijst met 8 als laagste cijfer. De Havo die daarna kwam gaf hetzelfde 
beeld. Omdat ik geen idee had welke definitieve richting ik moest kiezen kwam er 
geen vervolg in het beroepsonderwijs.  
De militaire dienstplicht bracht daar verandering in. Tijdens de keuring kon je een 
voorkeur opgeven en in het vak waarin dat moest gebeuren was ruimte genoeg 
voor meerdere onderdelen. Daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt want mijn 
voorkeur ging uit naar een buitenfunctie en alles wat zich buiten afspeelde somde 
ik in dat vak op. Vol afgrijzen las ik in de oproep dat de administratieve troepen 
mijn onderdeel zou worden.  
Elk nadeel hep zijn voordeel zegt Cruyff en dat klopt want op dat hoofdkwartier 
waar ik terecht kwam, Rheindahlen- Mönchengladbach, was een fotoclub. En dat 
opende een geheel nieuwe wereld. De diensttijd zelf was  sowieso een wereldtijd 
voor mij en ik vond het dan ook jammer dat het zo snel voorbij was. Maar het 
belangrijkste voor mij was, dat de fotografie daar wortel heeft geschoten. Na wat 
omzwervingen, Campina en een luchtkanalenbedrijf, stapte ik in juli1980 de 
fotografie wereld binnen en ben daar nooit meer uitgegaan. Een maand later was 
het Photokina in Keulen en daar constateerde ik na 20 meter beurs dat ik bij de 
verkeerde baas werkte, want het gereedschap wat daar hing had ik bij mijn baas 
nog nooit zien hangen, en dat was toch de richting die het meest boeide. 
Reclame en industriefotografie. In 1986 ben ik voor mezelf begonnen, en dat is 
nog steeds, na het trouwen met Jacqueline, een van mijn beste stappen geweest.  
Jacqueline ben ik tijdens het stappen tegengekomen.  
Nou ja, stappen kun je het niet noemen. Naar de Fuse gaan is geen stappen, je 
bent een onderdeel van de Fuse of niet. Zo'n kleine 10 jaar heb ik daar met veel 
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plezier in het bestuur gezeten en nog altijd draag je zo'n organisatie een warm 
hart toe. In 1982 zijn we getrouwd en vervolgens krijgen we 4 kinderen. Nou ja, 
krijgen. Nu de kinderen alweer wat ouder zijn en de fotostudio niet meer die tijd 
en energie van de beginjaren opeist, ga je weer wat meer om je heen kijken en 
voor je het weet heb je op een bindings(avond)middag gesolliciteerd naar een 
bestuursfunctie bij Musis Sacrum. 
 Muziek heeft altijd mijn interesse gehad. De interesse varieert van akoestisch tot 
elektronisch en van klassiek tot hardrock. Mijn gehoororganen zijn nu, tijdens het 
schrijven van dit stukje, nog steeds aan het bijkomen van het concert dat Yngwie 
Malmsteen gisteren in Tilburg gaf. In een interview van hem omschreef hij zijn 
voorkeur voor Marshall apparatuur met de slotzin: 'For me there is no substitute 
for moving air'. En dat klopt, hij deed gisteren erg zijn best en je bent gewoon een 
aantal uren compleet onbereikbaar. Een GSM laat jou echt niet horen of er een 
oproep binnenkomt en de trilfunctie brengt daar ook geen verandering in. Zo'n 
concert moet je gewoon beleven.  
Heel anders van karakter was voor 2 weken terug het concert van de 
Luchtmachtkapel in Venray of bijvoorbeeld het concert van Marcel Geraeds, ex-
klarinet leraar bij Musis Sacrum dat hij gaf hij op zijn examen voor dirigent. Juist 
die verschillen maken het extra leuk.  
Verschillen heb je ook altijd in verenigingen want iedereen heeft een eigen 
mening of visie over de gang van zaken. Dat moet ook. Toch is het ook wenselijk 
dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen en juist dat maakt het werken binnen 
een vereniging zo leuk. In een rekensom is 2+2 altijd 4. In een vereniging hoeft 
dat niet, want soms is de uitkomst 10 en soms zelfs niets.  
De uitgangspositie is en moet altijd zijn dat we samen  het beste ervan moeten 
maken want zoals Shakespeare al is geciteerd: 'An eye for beauty is a joy 
forever'.  

Niek Coolen, bestuurslid slagwerk. 

 

 
De "muziek / muzikale"- ervaringen van een penningmeester….. 
 
Onlangs vroeg Thijs Poels mij namens de redactie van de 
Triangel om me als nieuwkomeling in het bestuur nader voor te 
stellen aan Musis Sacrum. Toen ik hem zei dat mijn CV niet zo 
spectaculair is (behoudens wellicht dat ik 27 jaar actief 
Gregoriaans koorzanger ben geweest en hiervoor "begiftigd" ben 
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met de zilveren draagspeld van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging), maar 
dat mijn ervaringen in het bedrijfsleven heel veel raakvlakken hebben met Musis 
Sacrum en ook met muziek en dat ik deze graag op papier zou willen zetten zei 
hij mij: "je hebt alle vrijheid". 
 
Het erfgoed van Musis Sacrum 
Tot en met het jaar 2000 was mijn werkgever Edah.  
"onze moeder (Laurus)" had toen het wilde idee om alle winkels om te bouwen 
naar Konmar… "onze moeder" wilde wil maar de klanten pikten het niet… de 
gevolgen zijn alom bekend.  
Het lijkt wel iets op het referendum over de Europese Grondwet van 1 juni j.l.:  
de regering wil wel, maar het volk niet. 
Ik had er toen al heel veel gelukkige en plezierige jaren opzitten bij Edah en wilde 
(en kon) deze tijd niet zonder meer vergeten. Met een aantal collega's en oud-
collega's hebben we toen initiatieven genomen om het verleden veilig te stellen in 
een Edah-museum. Het geeft op dit moment een goed gevoel dat we van 
collega's, ex-collega's en heel veel anders geïnteresseerden alleen maar 
positieve reacties ontvangen. 
Hier heb ik nu dan ook meteen het eerste raakvlak met Musis Sacrum. 
Musis Sacrum is een "rijke" club, deze club heeft veel commissies en velen 
maken deel uit van een of meerdere commissies of zijn als individueel actief 
bezig. 
Het doet mij goed te ervaren dat binnen Musis Sacrum het erfgoed wordt bewaakt 
en uitgebreid en ook dat in ieder geval het bestuur deze van harte ondersteunt. 
Een goede zaak !!! 
 
Als een bedrijf nou eens een orkest was … 
Een ander raakvlak ligt heel anders en wel op de vergelijking van een bedrijf met 
een orkest… Als het een bedrijf niet goed gaat worden er regelmatig acties 
ondernomen om alle neuzen weer de goede kant in te krijgen en om iedereen te 
motiveren dat hij/zij maximaal produceert. Deze acties zijn dan trainingen, 
cursussen, opleidingen, enz. 
Zo heb ik ook mogen deelnemen aan een training die gegeven werd door Richard 
de Hoop. 
Ik heb in mijn leven al veel trainingen mogen volgen maar deze zal ik nooit 
vergeten. Deze heer de Hoop zei dat bedrijven een voorbeeld zouden moeten 
nemen aan orkesten. 
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Waarom ? 
In een orkest moeten alle mensen en instrumenten samenwerken; anders komt er 
geen muziek uit. Het klink zo simpel maar het is een waarheid als een koe. 
 
Deze heer de Hoop ging echter nog veel verder. Zo zei hij dat er pas echt goede 
muziek gemaakt kan worden en met maximaal genot en plezier gemusiceerd 
wordt als de mensen passen bij de instrumenten en de instrumenten passen bij 
de mensen.  
Hij vergeleek daarvoor instrumenten met de karakters van mensen. 
Ik ben te weinig instrumentmuzikant om te kunnen beoordelen of de gemaakte 
vergelijkingen op waarheid berusten of dat hij ze uit z'n duim gezogen heeft. 
Bij mij kwam een en ander wel betrouwbaar over. 
 
Graag schrijf ik jullie wat hij vertelde onder het motto van "Ontdek het instrument 
van jouw persoon en zoek in goed samenspel de ideale toon!" over de trom, de 
trompet en de hoorn; een en ander uiteraard geprojecteerd naar de mensen in 
het bedrijf. 
 
De TROM: 
Ken je instrument! 

De trom is een actieve, gedreven en prestatiegerichte tempomaker. 
Je houdt ervan om het tempo en de spanning van het muziekstuk te 
kunnen bepalen. 

 
Sterke punten: 

 gedrevenheid, wil om te winnen en te presteren. 

 overtuigd van eigen kunnen 

 durft risico's te nemen 
 

Zwakke punten: 

 onverdraagzaam ten opzichte van vage ideeën 

 snel gefrustreerd en ongeduldig 
 
Speel je eigen partij! 

De trom heeft een grote dosis energie en prestatiedrang. Je bent in staat 
een team "op te laden" en mee te slepen naar een voorgenomen 
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prestatie. Inactieve of vastzittende groepen kunnen door de trom weer tot 
actie worden aangezet. Je werkt het best onder eigen druk en snelheid. 
Later kijk je wel naar de consequenties van je acties. 

 
De trom kan agressie oproepen door een uitdagende en ongeduldige 
opstelling. Je wil winnen en gaat conflicten hierbij niet uit de weg. 

 
Tips voor beter samenspel! 

De gedrevenheid van de trom kan anderen meenemen naar grootse 
prestaties. Blijf het team uitdagen met cijfers, feiten en grafieken om het 
"voltage" te handhaven. 

 
Ontwikkel "emotionele intelligentie" (luister naar de violen in het team) om 
je "stroomstoten" af te stemmen op de teamdoelstellingen. 

 
De TROMPET: 
Ken je instrument! 
 De trompet is een enthousiaste, optimistische ontdekker. 

Je houdt ervan om regelmatig nieuwe muziekstukken te ontdekken, te 
veranderen en uit te voeren voor diverse soorten pubkliek. 

 
 Sterke punten: 

 openhartig en enthousiast 

 sterk onderzoekende geest 

 optimistisch en onbezorgd 

 altijd op zoek naar nieuwe prikkels 
 
Zwakke punten: 

 soms overenthousiast 

 gebrek aan nazorg 

 slordig en nonchalant met betrekking tot details 
 
Speel je eigen partij! 

De trompet kenmerkt zich door een extraverte opstelling en een sterke 
gerichtheid op het omgaan met mensen. 

 Je kracht ligt in het oppikken en ontdekken van waardevolle ideeën. 
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 In teamverband kan de trompet enthousiasmeren en motiveren. 
Goede verbale kwaliteiten, optimisme en stabiliteit maken van jou een 
geschikte teamspeler. 

 
Tips voor beter samenspel! 
 Pas op voor overenthousiasme en een te snelle "overwinningsroes". 

 Blijf alert, ook als de zaken schijnbaar vanzelf gaan. Let ook op de 
details. 

 
Gebruik je enthousiasme in het aanmoedigen van je teamleden om te 
blijven presteren, met name als het even minder gaat. Let erop dat je je 
teamleden niet overspeelt met je verbale talenten. 

 
Zoek je passie in de teamdoelstellingen en focus jouw talenten op de 
gezamenlijke doelen. 

 
De HOORN: 
Ken je instrument! 
 De hoorn is een goed oplettende, onopvallende teamspeler. 

Je houdt ervan om er voor te zorgen dat alles goed geregeld is, zodat de 
muziekstukken precies volgens afspraak uitgevoerd kunnen worden. 

 
 Sterke punten: 

 gespitst op ordening en precisie 

 aandacht voor details 

 planmatig achter de schermen werken 

 vooruit plannen en becijferen 
 
Zwakke punten: 

 kan "uitflippen" als de zaken niet volgens plan verlopen 

 stressgevoelig door het "onderbuik"-gevoel 
 
Speel je eigen partij! 

De hoorn is een harde werker achter de schermen. Je zorgt ervoor dat 
het team niet in 7 sloten tegelijk loopt. Hierbij zie je niets over het hoofd. 
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De hoorn is een goede voorbereider en controleur, die zorgt voor de 
juiste planning en ordening. 

 
Tips voor beter samenspel! 

Onderschat jezelf niet: zie je grote waarde voor het team. Zorg ervoor dat 
je controlerende en/of organiserende werkzaamheden mag uitvoeren. 
Hiermee vergroot je de kwaliteit en effectiviteit van het team. 

 
Relativeer! Laat je niet van de wijs brengen door conflicten of snelle 
veranderingen. Laat de dingen op je af komen en neem de tijd om ze op 
jouw eigen manier te verwerken.  
Zie de waarde van jouw gevoelens en jouw mening en deel deze met het 
team. 

 
Tot slot: 
Als je het volgehouden hebt om dit artikel tot hier te lezen, zijn er twee 
mogelijkheden. Oftewel ben je het ermee eens of niet (als je het onzin vindt was 
je niet tot hier gekomen). 
Omdat jij als Musis Sacrum-lid muzikant bent, voel je wellicht meer voor de 
overeenkomst tussen instrument en muzikant dan voor de overeenkomst tussen 
bedrijf en orkest (zoals bij mij het geval is). 
Als je je niet happy voelt bij je instrument kun je je dan afvragen of het aan het 
karakter van het instrument ligt of aan jouw karakter. Als je je helemaal thuis voelt 
in je instrument kun je je dat ook afvragen… 
 
'n Tip heb ik wel: mocht je in de gelegenheid zijn om een sessie van Richard de 
Hoop mee te maken, doe dat dan. Zijn verhaal is met veel fijne muziek omlijst. 
Richard heeft ook een internetsite: www.dehoopintertrainment.nl 
 

    Berrie Janssen, penningmeester. 
 
 

http://www.dehoopintertrainment.nl/
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Geslaagd. 
 

Wij feliciteren de volgende leden met het behalen van hun diploma; 
 
Rick van de Laar  Cornet  A1  Goed 
Hanneke Verhoeven Hoorn  A2 
Mike Mennen  Trompet  B1 
Floris Merkus  Trompet  B2  Goed 
Simone van de Laar Klarinet  A1 
Karen van den Broek Hoorn  D-techniek 
Loni Mennen  Altsaxofoon A2 
Saskia Botden  Klarinet  B1 
Mieke Verberkt  Klarinet  B1 
Karin van Lierop  Klarinet  B2  Goed 
Frans Martens  Klarinet  B2 
Lenie Joosten  Klarinet  B1  Goed 
Loes Janssen  Altsaxofoon C  Goed 
Bas van Lierop  Slagwerk B2 
Carla van Lieshout Dwarsfluit B2 
Fanne Smits  Dwarsfluit A2  Goed 
Sophie de Ruijter  Dwarsfluit A2  Goed 
Elsje Verberkt  Dwarsfluit C  Goed 
Marit Tijdeman  Dwarsfluit D techniek 
Sigrid Coolen  Slagwerk A1  Goed 
Cas van der Putten Slagwerk A2 
Martijn van Lankveld Slagwerk A1 
Corneel Verhoeven Slagwerk A1  Goed 
Job van Rijbroek  Slagwerk A1  Goed 
Pieter van den Boom Slagwerk A2 
Naddy Timmers  Slagwerk B1 
Gijs Verhoeven  Slagwerk B1 
Rico Willems  Slagwerk B1 
Joey van Lieshout Slagwerk B2  Goed 
Janique Arnts  Hobo  A1  Goed 
Merel van den Broek Hobo  B1 
Willem van den Boom Tenor-tuba A2  met lof 
 

Het resultaat van de openbare examens niveau D Karen van den Broek en Marit 
Tijdeman op 23 juni j.l. zal in de eerstvolgende Triangel vermeld worden.
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Studenten van Toen en/of Nu. 
 

Er is op TV een reclamefilmpje met de boodschap dat alle goede beslissingen 
één ding gemeen hebben: ze worden op het juiste moment genomen. 
Dit geldt zeker ook voor mijn beslissing lid te worden van Musis Sacrum. 
 
Op enig moment in mijn leven, toen ik over wat meer 
vrije tijd beschikte (de kinderen het huis uit, de 
hockeystick aan de wilgen vanwege een onwillige 
knie) vernam ik dat Musis Sacrum besloten had om 
van fanfare naar harmonie over te schakelen. Men 
was op zoek naar enthousiaste leden die klarinet 
wilden leren spelen. Dat leek me wel wat! 
Ik kom namelijk uit een muzikale familie. Mijn vader speelde piano, mijn drie 
broers bespelen verschillende instrumenten, en als kind kreeg ook ik pianoles. (ik 
stam dus nog uit het tijdperk van do-re-mi-fa-sol in plaats van c-d-e-f-g). 
Grappig is te vermelden dat mijn toenmalige pianoleraar, Th. Jetten, de 
componist is van de mars “Les Montagnards” die nu in ons marsboekje zit. Maar 
dit terzijde. 
Na telefonisch contact met Ben Nooijen besloot ik om de stap te wagen. Tot mijn 
grote genoegen bleken nog meer dames (ook niet meer zo piep!) dezelfde 
beslissing genomen te hebben. 
 
Na eerst in het opleidingsorkest gespeeld te hebben mochten we vrij plotseling 
“door” naar het “grote orkest”. 
De reden was dat Musis Sacrum op concours ging en de toenmalige dirigent de 
klankkleur van de klarinetten nodig had in zijn orkest. 
Wat zaten we de eerste repetitie te zweten, Gera, Mien, Diny en ik! 
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Gelukkig werden Doranda en Ben (die toen nog klarinet speelde) tussen ons 
ingezet. Van hen hebben we ontzettend veel geleerd! Blijkbaar werkte dit alles 
zeer inspirerend want de klarinetsectie is in aantal gegroeid en er komen nog 
steeds enthousiastelingen bij. 
 
Samen muziek maken is ook het leukste wat er is! Met zeer veel plezier bezoek ik 
iedere donderdagavond de repetities.  
Ik wil hier de muziekcommissie een groot compliment maken: zij zijn 
verantwoordelijk voor de keuze van ons repertoire. De diversiteit van de 
verschillende muziekstukken maakt het spelen zo leuk! 
Bovendien hangt er een geweldige sfeer! Er wordt behalve serieus gerepeteerd 
ook erg veel gelachen!  
 

Hulde aan Marc, onze dirigent. Hij beseft natuurlijk dat hij 
met amateurs te maken heeft, laat iedereen in zijn waarde, 
en weet dankzij zijn zeer inspirerende manier van dirigeren 
bij iedereen het maximale uit z’n spel te halen. 
Van een heterogeen stelletje muzikanten weet hij een 
homogene club te maken, waarbij het plezier in het muziek 
maken voorop staat! Chapeau! 
Dit alles heeft geresulteerd in een geweldige reeks 
concerten! 

 
Ik hoop nog jaren deel uit te mogen maken van deze club. Want zeg nou zelf; bij 
welke harmonie kun je behalve het bespelen van een instrument nog een andere 
kunstvorm, zoals zang of toneelspel, beoefenen? Juist, alleen bij Musis Sacrum! 
 
Ik geef de pen graag door aan de andere klarinet spelende oma: Mien Poels. 
 

 
 
 
 
 

Christian Peijs 
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In de schijnwerper. 
Werkgroep majoretten  

 
De werkgroep majoretten bestaat uit: Lisette van Rooij, Helmy van Dijk, Ellen 
Leenders en Franca van de Laar. Instructrice Lisette bedenkt de shows die de 
majorettes opvoeren in wedstrijdverband.  
Franca van de Laar vertelt dat het de taak van de werkgroep is om te kijken waar 
en op welk niveau de majorettes optreden. De werkgroepleden begeleiden de 
meisjes op de wedstrijden, maar de ouders van de majorettes doen heel veel zélf, 
zoals, rijden, kostuums, decors en attributen maken.  
 
Opgebloeid; Momenteel telt Musis Sacrum 34 majorettes. De A-groep telt 15 
majorettes, de B-groep 5 en de C-groep is 14 majorettes rijk. Een tijd geleden 
dreigde het korps dood te bloeien, maar inmiddels is er volop nieuwe aanwas 
waardoor alles weer is opgebloeid. 
 
Wieg; Franca heeft zelf aan de wieg van de majorettes van Musis Sacrum Bakel 
gestaan. Op vrijdag 11 mei 1979 (de trouwdag van Reggie en Anja Vermulst) 
maakte Franca deel uit van het spiksplinternieuwe majorettekorps van Musis 
Sacrum dat voor de eerste keer de fanfare vooruitliep. De dametjes hadden 
samen met de drumband het ‘Amerikaans counteren’ ingestudeerd en ze 
begonnen in alle onschuld volop te counteren in de veronderstelling dat de gehele 
fanfare netjes in hun voetsporen zouden treden. 
Of de fanfareleden zich lieten afleiden door al die jongemeisjesbenen, of dat ze 
Amerikaans counteren alleen op het voetbalveld verwachtten, in ieder geval werd 
het één grote chaotische fanfarepuinhoop waar Franca vandaag de dag nog 
hartelijk om moet lachen. “Alles moest zich weer opnieuw opstellen en iedereen 
lag krom van het lachen,” vertelt Franca. 
 
Gelukkig; 
Franca’s keuze om lid van de majorettes van Musis Sacrum te worden heeft heel 
haar verdere leven bepaald. Want in datzelfde weekend maakte Franca kennis 
met Gerard van de Laar. Zij trouwden met elkaar en leven sindsdien nog lang en 
gelukkig tezamen met hun kinderen Laura, Simone en Alex in goede harmonie 
met Musis Sacrum Bakel.  
 

betje. 
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Collecteren 
 
Oei, daar staan ze weer, de collectebussen. Het is weer zover, we moeten langs 
de deuren! 
Wat is dat een vreselijk karwei, dat schooien om wat kleingeld. 
Nou vooruit dan maar, het is voor het goede doel zullen we maar zeggen. 
 
Welke avond kan ik eigenlijk?  
Nee morgen niet, dan woensdag maar. Jeetje, wat een regenweer, hier ga ik niet 
door. Nou en donderdag ben ik ook bezet, dan verlangt de harmonie andere 
kwaliteiten van mij. Het is al vrijdag. Nu moet het toch echt gebeuren hoor. 
 
Ik ga maar eens op pad.  
De eerste deur blijft dicht; bij de tweede hoor ik zelfs geen bel. Ik gluur maar eens 
door het raam, niets te zien.  
Dan maar weer verder. ”Oh eh, we moeten zelf ook collecteren, en heb mijn gift in 
onze eigen bus gedaan”. Nou dat schiet op, ik ben al even bezig en heb nog niets 
in mijn bus.  
Gauw naar het volgende huis. Weer een deur die hermetisch gesloten blijft, er 
blaffen wel honden, maar daar blijft het bij. Dan eindelijk resultaat, gelukkig. 
Vervolgens weer een reeks deuren die 
dicht blijven, misschien wel bewust. Ik heb 
de neiging om naar huis te gaan, maar ja 
het is al vrijdag! 
Dus ga ik gestaag door. Nog nooit ben ik 
zo snel aan het eind van de straat 
geweest. Het resultaat zal ook wel 
bedroevend zijn. 
 
Nu de terugweg nog. 
 
Nog meer deuren die dicht blijven, maar 
ook portemonnees die open gaan en 
waaruit een handjevol kleingeld wordt 
gevist. 
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Er is zelfs een mevrouw die al klaar stond omdat ze me zag aan komen.  
”Voor de harmonie wil ik altijd iets geven, ik heb zelfs wat bij gehaald toen ik zag 
waar het voor was”. 

Jeetje, het gaat wat beter, ijverig ga ik door. Het 
laatste huis komt in zicht. 
Hè hè het zit er weer op. De klus is weer geklaard 
voor een jaar.  Snel naar binnen nu, als ik geluk 
heb is er warme koffie. 
 

Nu de bus nog inleveren. Zelfs daarvoor kwam ik driemaal aan een gesloten deur. 
Ook dat nog! 

Groetjes, Wilma Vereijken. 

 
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 

 
De netto-opbrengst van deze donateursactie is: 

€ 1145,12 
Bakel BEDANKT!!  

 

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 
 

Oudijzeractie 2005. 
 
De oudijzeractie was weer zeer geslaagd dit jaar. 
Er was weer volop animo om mee te helpen, door uitladers, inladers, en natuurlijk 
was er eten en drinken in de kantine van de gemeentewerf. 
Het is altijd prachtig die oudijzeractie; mooi weer en een goed humeur, zo gaan 
de meeste mensen op pad om ijzer te laden. 
En om weer terug komen met een volle bak met ijzer. 
 
En zo gingen de meeste mensen tewerk van `s morgens negen uur tot rond een 
uur of drie ‘s middags. 
 

 
                                

Groetjes Joey en Mike. 



 

 

 

36 

Een avondje dirigeren (het vervolg). 
  
 

... de dag van de waarheid was aangebroken. 
Eerst was het opleidingsorkest aan de beurt. Dat was een gezellige chaotische 
boel, zeg. Toen ik daar op de bok stond waren er slechts enkele gezichten mijn 
kant op gericht. Er werden achter de muziekstandaards heel wat verhalen 
uitgewisseld, terwijl ik daar eenzaam op de bok het geheel stond te 
aanschouwen. Verder geen stress hoor, want er was hier zeker geen sprake van 
kwade opzet. Dat bleek ook wel toen ik met dirigeren begon.  
Binnen no time wist menigeen toch op tijd zijn/haar instrument aan de mond te 
brengen en met het eerste muziekstuk te beginnen.  
Da's toch een leuke gewaarwording; dat je zo'n hele groep onbezorgde toeteraars 
aan het spelen krijgt door met een stokje te zwaaien.  
Eerst speelden we stukken die iedereen al kende, zoals marsen van Disney en 
Villa Volta. Op het einde hebben we een begin gemaakt met een nieuw stuk. 
Toen we daar eenmaal een beetje mee op weg waren was de tijd al om.  
Jammer, ik had het wel helemaal willen doen, maar de tijd vloog voorbij. 
 
Daarna kreeg ik met het harmonieorkest van doen; dat was natuurlijk wel 
stressen! Normaal gesproken zit ik zelf in dat orkest te kicksen met m'n hoorntje. 
Opeens mag je al die volleerde muzikanten voorgaan in de muzikale structurering 
oftewel verbaal en non-verbaal aangeven wat je wil.  
 
We begonnen met Canterburry Choral om in te spelen. Ik had van te voren al 
bedacht dat ik dat stuk iets sneller wilde spelen dan gebruikelijk. (Dan is het 
namelijk wat minder vermoeiend om te spelen. Soms ben ik zelf namelijk al moe 
nadat we met dit stuk zijn begonnen).  
Nou dat viel niet mee. Ik kon het orkest maar heel moeilijk meekrijgen. 
Potverdorie, de leden van dit orkest bleken zo goed op elkaar ingespeeld dat ze 
mij niet nodig hadden. Al snel klonk het oude vertrouwde tempo.  
Verder geen ramp, maar toch maar even een ander muziekwerk proberen; het 
werd Music for a Solemnity. Nu was er echter weer een ander smetje. Lang niet 
iedereen was aanwezig (met name trombones foei!).  
Ik had verschillende stukjes voorbereid die ik met kleine groepjes wilde uitwerken. 
Dat ging dus niet (helemaal) door. Dan maar gewoon het stuk lekker doorwerken. 
Nou dat ging al veel beter.  
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De tempi die ik in gedachte had werden nu veel beter overgenomen (mooie 
vertragingen, bravo)! Om maar eens een dirigentkreet te gebruiken: "Soms heb ik 
echt het gevoel dat het orkest aan m'n stok hing." Dat was heel fijn.  
 
Soms ging het ook weer minder, dan was ik de weg kwijt in de partituur en liep ik 
achter het orkest aan te dirigeren. Als je voor zo'n orkest staat te zweten, krijg je 
wel echt respect voor een 'echte' dirigent. Ik kan dan ook iedereen aanraden een 
keer voor het orkest te komen staan!  
Op het laatst begon de vermoeidheid er flink in te hakken. We hebben toen ‘Total 
Toto’ nog een keer doorgewerkt, maar ik kan me niet precies herinneren of dat nu 
echt goed ging. Volgens mij heb ik toen zelf de helft nog maar meegekregen.  
Hoe dan ook, ik hoop dat iedereen het een redelijk fijne repetitie heeft gevonden. 
Dan ben ik al zeer tevreden. 
 

Peter Kisters 
 

 

 
 

Het Lente Concert 
 
Hoi ik ben Amy. 
Ik heb mee gedaan met het Lenteconcert. 
Het was best spannend maar daar moesten we 
ook veel voor oefenen.  
Er deden ook nog anderen kinderen mee dat zijn 
Veerle, Jesse, Rayna, Mieke, Sebastiaan, Simone, Marijke, Roy, Lizzy en Fjolla.  
Sebastiaan en Roy zijn de enige jongens. Pech hè. 
Eigenlijk moest Freek er ook nog zijn, waar die was dat weet ik niet. 
 
We mochten heel het concert op het podium zitten. Dat was wel saai. 
Ik heb ook het eerste concert gezien, want toen moest Rick met zijn cornet 
optreden. Dus ik heb alles voor en achter het gordijn gezien. 
Nu gaan we oefenen voor het Limonadeconcert want dan doe ik ook weer mee.  
 

Groetjes van Amy van de Laar. 
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 De Brabantsche Dag 
 

Aan mij de taak een stukje in het verenigingsblad van Musis Sacrum te schrijven. 
 
Afgelopen zondag 1 mei hadden we met de harmonie een concert. Dit was niet zo 
maar een concert want Gerard Maasakkers en de Rimboband stonden op het 
podium. De nummers die we samen moesten spelen met de Rimboband waren 
op een makkelijk niveau. Dit lijkt me logisch omdat de Rimboband uit muzikanten 
bestaat met een lichamelijke beperking.  
 
Gerard van Maasakkers had diverse nummers gezongen van zijn repertoire. 
Samen met de Vaste Mannen was het vond ik mooi om te horen. 
Wij met de harmonie mochten Gerard en de Rimboband begeleiden. Bij enkele 
nummers moesten we zingen bijvoorbeeld: “En daar heb je Janus Dekkers” .  
 
Om 16:00 uur begon het concert en om ongeveer 20:00 uur was het afgelopen.  
Ik vond het een leuke avond. 

Pieter Nooijen. 
 

 
 

 

Namens alle leden en leiding van de Rimboband wil ik jullie van harte bedanken 
voor het fijne concert van 1 mei. 
Wij allen hebben het concert als zeer positief ervaren en willen jullie bedanken 
voor de goede organisatie. 
Met name door de enthousiaste presentatie van Ryan van den Akker, het 
enthousiasme van Marc van Kessel en Musis Sacrum en het samenspel met 
Gerard van Maasakkers is dit voor ons een bijzondere middag geworden. 
  
Nogmaals hartelijk dank en misschien in de toekomst tot een muzikale 
ontmoeting. 
  
Met vriendelijke groet, 

Ank Swinkels 
voorzitter Rimboband 
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Majoretteketeteketet (1). 

 
De majorettes naar Luxemburg – gecensureerde versie 
 
16 mei 2005 
Er staat een mooie bus voor de Bakelse kerk, gevuld met Rotterdamse en 
Nederweertse drummers en majorettes. Buiten staan de majorettes van Bakel 
nog. Gapend, terwijl Franca nog een laatste peptalk geeft: “Hebben jullie je 
schoenen bij je? Hebben jullie je broek bij je? Waar is jouw baton?”  
En we kunnen er weer tegenaan! Richting Luxemburg deze keer, om het 
buitenland te veroveren met onze charmante danspasjes. 
Onze buschauffeur is helaas geen Toon uit Mariahout, maar we gaan er toch 
voor! Een paar uurtjes rijden, wat eerst leek tegen te vallen.  
Maar het gezelschap was goed! En knap! 
 
Als we dan eindelijk in Luxemburg aankomen, begint ons buitenlandavontuur! 
Een dag in armoede lijkt ons op te wachten, als we merken dat we in een 
afgebrokkelde sporthal moeten omkleden. Een ruïne, van wat ooit een sporthal 
had kunnen zijn. In de Middeleeuwen! Nou ja, de bus wordt omgetoverd tot 
vrouwenkleedkamer, als we er twee minuten later achterkomen dat we naar de 
verkeerde sporthal keken….… 
In ieder geval, onze tocht kan beginnen! Helemaal opgedost rijden we door de 
pittoreske* straatjes van Wiltz, Luxemburg tot we op zekere hoogte uit de bus 
gekickt worden.  
Even krijgen de majorettes de tijd om te genieten van de heerlijke zon en de 
heerlijke drummers uit Rotterdam en we krijgen zelfs nog een mini-vuurwerk-
spektakel van de grote trom van Sander! Jiiihaaaa! 
 
Dan mogen we eindelijk aan onze stoet beginnen.  
De drie straatshows die we er die dinsdag ervoor nog lekker ingestampt hebben, 
gaan bijna vlekkeloos. Met de formaties – we hadden een heel gaaf kruis en een 
V – ging het iets minder, maar dankzij de fantastische leiding van Lisette ging het 
toch wel weer goed. Bijna twee uur dansten we door de straten van ‘Wieltz’, 
gevolgd door de drumband van Rotterdam. Links Ferry, rechts Sander, waar 
stond Micheal?, maar dat is majorettepraat, check onze site voor meer informatie! 
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Overal werden foto’s en filmpjes gemaakt, niet alleen door de Nederlandse fans! 
We werden zelfs herkend, door die Luxemburgers, want er werd geroepen: 
“C’est les majorettes à Musis Sacrum de Pays-bas!“ Of zoiets… 
 
En dan was er de terugreis… Dit is eigenlijk ook het meest gecensureerde stukje 
vandaag, want wat er daar achter in de bus allemaal is gebeurd! Liefdes zijn 
begonnen, afspraakjes gemaakt en er is zelfs een vinger-test gehouden bij 
iemand die graag anoniem wil blijven. Ook twee tortelduifjes, eentje uit 
Rotterdam, eentje uit Bakel, hadden het gezellig op de achterbank van de bus, 
maar daar zullen we maar niet te diep op ingaan. 
 
Het was weer een geweldig majorettedagje, in het buitenland deze keer, moeten 
we vaker doen! Trouwens, coole foto’s en wist-je-dat’jes op www.majorettes-
musissacrum.tk. Laat iets achter in het gastenboek! 
 

From achter de computer with love, Glitter Greet en Malle Mandy. 

*pit·to·resk (bn.)  
1 schilderachtig 
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 Wij gaan naar Italië (2). 
 

Haa die luitjes!!! 
Ons duo-show is goed uit de veren gekomen.  
We zijn uitgenodigd om naar het EK te gaan in Pordenone, Italië.  
Het afgelopen jaar zijn we naar veel concoursen gegaan, om dit te bereiken. 
Zoals: 
 
De Brabantse Kampioenschappen; Op de Brabantse Kampioenschappen hadden 
we het goed gedaan, maar we hadden helemaal niet gedacht om op het blik te 
komen, helemaal geen 2e. Daar zijn we super blij mee. 
  
De FKM; Het was een saaie boel in Nederweert. Net nieuwjaar geweest, veel 
feest gevierd, Saskia was daardoor ziek geworden. Ondanks de saaie boel, zijn 
we toch 2e geworden. 
  
De KNFM; Saskia was jarig en trakteerde op lekkere snoepjes, en de auto was 
versierd met slingers, Jantine werd daardoor misselijk. Het kampioenschap ging 
kei goed, een YES! Voor de 2e plaats van ons allebei. 
Omdat we 2e waren, kregen we een uitnodiging om naar het EK in Pordenone, 
Italië te gaan. Hiervoor moesten we wel naar 2 verplichte wedstrijden en 2 
verplichte bondstrainingen. 
  
Waalwijk; De dag hiervoor hebben we flink geoefend. Dat kon je goed zien, want 
het ging goed gelijk en we hadden geen drops. We zijn eerste geworden met 
een goed aantal punten. We waren wel een beetje laat met het opkomen van 
de prijsuitreiking, dus Jantine had haar schoenen nog niet gestrikt. 
  
1e Bondstraining 
Toen we daar aankwamen hadden we eerst een opwarming. Daarna ging Ellen 
met ons de show alvast veranderen. Toen de show al een heel groot deel was 
veranderd, mochten we bij Angelique onze show laten zien. Zij gaf ons een 
heleboel tips om de show nog beter te maken.  
  
De Lier; Voor ons gevoel ging de show minder dan op andere concoursen. Maar 
de jury dacht er anders over. We kregen van de jury 90,1 punten. En we hadden 
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toen ook nog 1 drop. We geloofden onze ogen niet. Angelique vond onze show 
ook heel goed.  
Toen Lisette mee hielp met de show weer te veranderen, vroeg zij aan een 
fotograaf of hij van ons een foto kon maken. De fotograaf dacht dat Lisette een 
zus van ons was en wou ook een foto van deze knappe “zus”. 
  
Interview voor Music & Show; 
Een paar dagen na het concours in De Lier kregen wij een emailtje thuis gestuurd 
waarin stond geschreven dat wij de Topper van de maand waren geworden met 
zo’n hoog puntenaantal.  
Daarom gingen ze ons interviewen voor het blad Music & Show. Het resultaat 
moet nog verschijnen. 
 

Om goed voor de dag te komen in Italië op 7, 8 
en 9 oktober gaan we nog flink oefenen.  
 
We gaan ons best doen op het EK.  
 

Groetjes, Saskia Reints & Jantine Vereijken 

 
 
 
 

 

  
 

7, 8 en 9 oktober 2005 Pordenone
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Majoretteketeteketet (2). 
 

Hello! Glitter Greet is back! We did some great things, as majorettes again! Not 
something special or worth… 
 
Nee, inderdaad, dit is voor een Néderlandstalige publicatie. Sorry mensen, ik heb 
net mijn Engels examen gemaakt en ik zit er schijnbaar nog helemaal in! Maar ik 
heb me de laatste tijd ook echt wel bezig gehouden met belangrijkere zaken dan 
mijn eindexamens, met majoretten bijvoorbeeld! Op 22 mei - één dag voor mijn 
economie-examen, kán het erger? – mochten we weer, in Nuenen deze keer. De 
dag begon laat, om een uur of elf bij ons thuis. Beetje haren doen, make-up, 
soepjes van chefkok Gera eten en dan kunnen we er weer tegenaan! Met de auto 
deze keer, wat missen we buschauffeur Toon! 
Heel veilig komen we aan in Nuenen, niks vergeten – geen pakken, geen 
majorettes. Er is nog even tijd voor ontspanning, dus een paar majorettes hebben 
het over het immens interessante tv-programma Will&Grace en dan vooral over 
Will, natuurlijk. En we bekijken nog wat shows van andere groepen. Daar wil ik 
liever niets over kwijt! 
Ook hebben we weer wat nieuwe wist-je-dat’jes verzameld, over Mandy 
bijvoorbeeld, die graag uitgebreid beschrijft wat er op de wc gebeurd en over 
mijzelf, die graag gewoon op de wc gaat zitten, zonder iets doen. Nou ja… 
 
Dan was daar het moment om op te treden. Alles ging goed, volgens mij, want ik 
weet er nog maar zo weinig van! Geen pruiken die afvallen, of rokjes die verkeerd 
gaan zitten, dus het zal wel hebben meegevallen… En dan natuurlijk de uitslag… 
84-en-dan-nog-iets, maar dat horen wij al lang niet meer! Want we hebben (weer) 
te weinig punten voor promotie… Helaas, helaas. 
Vlug gaan we dan maar weer naar huis, examens leren, frietjes eten of de 
herhaling van De Farm kijken, het moet allemaal gebeuren!  
Maar we zien jullie weer terug in – mijn voorlopig laatste wedstrijd! – Bakel voor 
een échte promotie! 
 
 
 

See you! 
Greets van Glitter Greet (deze keer wééral al zonder glitters!)   
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Receptenpagina. 
 
VARKENSREEPJES MET PREI EN CHAMPIGNONS. 
Voor 4 porties, 
500 gr magere varkenslapjes, peper, 1 el bloem, 3 kleine stelen prei, 300 gr 
champignons, 2 el olie, 1 teentje knoflook, 2 dl warme vleesbouillon, 2 el 
sojasaus, zout 1 tl kerrie (mild). 
 
Het vlees onder de koude kraan afspoelen,droogdeppen met keukenpapier en in 
reepjes snijden. Bestrooien met peper en licht met bloem bestuiven. 
 
De prei schoonmaken en in ringen snijden. De champignons met een vochtige 
doek schoonvegen en in dunne plakjes snijden. 
 
De olie in een grote koekenpan verhitten. De vleesreepjes eraan toevoegen en 
even op een hoog vuur bakken. De preiringen en champignonplakjes toevoegen 
en al roerend 3 minuten meebakken. 
 
Het knoflookteentje pellen en boven de pan uitpersen. De bouillon en de sojasaus 
erbij schenken en het vlees op een laag vuur ong. 15 minuten zachtjes laten 
sudderen. 
 
Met zout, peper en kerrie pikant op smaak brengen. 
Hierbij passen rijst, pasta of aardappelpuree. 
 
KLEURIGE GEMENGDE SALADE. 
Voor 4 porties, 
2 bosjes radijs, 2 tomaten, 1 kleine courgette, 2 rode paprika’s 1 kleine koolrabi ¼ 
bosje bieslook, ½ bosje dille ¼ bakje tuinkers. Voor de dressing: 3 el zure room, 1 
el  azijn, 1 el middelscherpe mosterd, zout en peper, 5 el olie en verder 
verschillende soorten sla. 
 
De groenten wassen, de radijsjes in dunne plakjes en de tomaten in partjes 
snijden. Van de courgette de steel en de het kroontje verwijderen en de vrucht in 
dunne reepjes snijden. De paprika’s in vieren snijden, schoonmaken, wassen en 
in fijne reepjes snijden. De koolrabi schillen en grof raspen. 
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Bieslook en dille wassen en goed droogmaken. De bieslook in kleine ringetjes 
snijden, de uiteinden van de dille grof kleinsnijden en de steeltjes zeer fijn 
hakken. De tuinkers met een keukenschaar afknippen. Kruiden en groenten goed 
mengen in een grote schaal. 
 
Voor de dressing de zure room, de azijn en de mosterd goed met zout en peper 
op smaak brengen en door elkaar roeren. 
Steeds een beetje olie erbij gieten en alles met de garde tot een smeuige 
dressing roeren. 
 
De dressing over de salade gieten, alles goed mengen en ong. 10 minuten in 
laten trekken. De slablaadjes op 4 borden rangschikken en de groentesalade 
hierover verdelen. 
 
TROPISCHE VRUCHTENSALADE. 
Voor 4 porties, 
500 gr aardbeien, 1 mango,3 kiwi’s 1 kleine banaan, 1 ananas, 300 gr rode 
bessen. 
 
De aardbeien wassen, de kroontjes verwijderen en de vruchten halveren. Grote 
aardbeien in vieren snijden. De mango met een dunschiller vanaf het steeltje 
schillen. Het vruchtvlees met een mesje van de pit snijden en in stukjes snijden. 
 
De kiwi’s schillen, halveren en de steelaanzet wegsnijden. De banaan pellen en in 
schuine plakjes snijden. 
 
Aan de bovenzijde van de ananas het groen wegsnijden en er aan de onderzijde 
een 2 cm dikke plak afsnijden. De ananas rechtop zetten en in brede stroken 
schillen. Achtergebleven ogen met een mesje uitsteken. De vrucht in de lengte in 
vieren snijden en de harde kern wegsnijden en het vruchtvlees in stukjes snijden. 
De rode bessen wassen. 
 
Het fruit in lagen in een schaal leggen: eerst ananas, dan aardbeien, banaan, 
kiwi,s mango en tenslotte trosjes rode bessen. Eventueel besprenkelen met likeur 
of vruchtensiroop. Serveren met ijswafels of zelfgebakken wafels. 
 

SMAKELIJK ETEN.
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Per 
 
Sanne de Corte Einde lidmaatschap 06-06-2005 
Niek Coolen Nieuw lid 01-03-2005 
Robert Coopmans Einde lidmaatschap 24-03-2005 
Theo van Hal Nieuw lid 01-03-2005 
Berrie Janssen Nieuw lid 01-03-2005 
Karin Leenders (maj.) Einde lidmaatschap 01-03-2005 
Renee Martens Nieuw lid 18-04-2005 
Frans van de Mortel Adreswijzigijng;  
 Wilhelminastraat 4b, 5761 AN  Bakel 06-05-2005 
Gea Mulder Gestopt als penningmeester 25-03-2005 
Meike Peters Nieuw lid 18-05-2005 
Ad Vogels Einde lidmaatschap 06-06-2005 
 
 
Niek Coolen is per 25-03-2005 actief als bestuurslid slagwerk. 
Theo van Hal is per 25-03-2005 actief als voorzitter. 
Toon Coopmans is per 25-03-2005 actief als waarnemend voorzitter. 
Berrie Janssen is per 25-03-2005 actief als penningmeester. 
Jan Lambregts is per 25-03-2005 actief als ere-voorzitter. 

 

 

 

 

 

 

 

  Mutaties 
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Maak ’t kleurig 
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U kunt uw antwoord op deze vraag vóór 11-11- 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 2005_1 was van Nico van de Laar. 

 
De prijs is na loting gewonnen door: 

Elsje Verberkt 

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

 

hee waar zijn al die berichten van het gastenboek. Stond er te veel onzin in??? Ik mis 
het......   Commentaar: Het grootste gedeelte was te missen!! 
 
de majorettes hebben hun eigen übergave site: majorettes-musissacrum.tk  
check it out. 
 
Als u in zee gaat met busonderneming KLEP TOE, waarschuwen wij u voor 8e 16e en 
32e in Bagdad en Rusland. ps. Bij de kalief rechtsaf. 
 
U hoeft niet naar Bagdad en al helemaal niet naar Rusland met dat tuut tuut 
tuuttreintje.Dat kost reistijd. 
Neem dan een zijsprong naar de bloemen uit Holland. We passeren de velden en de 
bosschen en nemen thee met ma bij Strauss. Hierna in een rap tempo naar een jubelend 
Holland waar deze reis plechtig afgesloten zal worden. En dat maar voor een prikkie......  
 
waaah het eerste concert zit erop!! Geweldig! met z`n alle muziek maken. Ik had er veel 
eerder mee moeten beginnen. Bernard, Pieter en de rest GALLIE het GULLUK gehad.  
 
Wa was ut skon en gezellig zoaterdugaovund, mooie muziek veul volluk en un mooi 
toneelstukske. Mer vur al van ut debuut van Carla hebbe we genote. 
 
wow, kwas wel blij toen ALL ACT ging; was ik tenminste van die man af. Hij kwam me 
daarna nog wel bedanken, voor `t mee spelen in zijn act. Wow 
 
Maar Carla, dat je zo vlug van me af wilde had ik niet verwacht, ik vond het geweldig hoe 
je alles oppakte. Dat je collega's van Musis Sacrum je debuut goed vonden is toch alleen 
maar geweldig. Heb de foto's bekeken van het feest. Ik dacht dat het een geslaagde 
avond was. Iedereen nog veel succes......enne Carla....jou vergeten doe je toch nooit..... 
groetjes. 
 
Gelukkig snappen ze in de Mortel wél alles................. 
 
Komt JAN van de GANZEWINKEL met een touw achter an zunne fiets met daar aan vast 
een oude pan de gemintewerruf opgerammeld; het hele dorp wakker!! `t verstand. 
 
Volgens mij hadden we een afspraak over jullie punten....... (84,94 max) maar echt 
SUPER goed gedaan. proficiat ermee en breng maandag de bandjes en zo maar mee.  

http://www.musissacrumbakel.nl/
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Yes! We zijn 1e met 90,1 punten. Enn.. PROMOTIE! Maar wel raar, Ellen had ons 
opgegeven in 3B, we deden daar mee in Jeugd 3B. We hebben promotie maar in de 
jeugd kan je helemaal niet promoveren. Ik ben benieuwd hoe dit is! Maarja... daar heb ik 
geen verstand van. 
  
skonne serenade gegeven voor al die onderscheidingen. kei moi. en onze neie vurzitter 
ha goe gesproke. sjapooooo!!!! 
 
Hoi, iedereen weer bijgekomen van het zonovergoten concert? Wij hebben in ieder geval 
genoten. ik vooral van minne Jehan). 
Jammer alleen dat onze dirigent allergisch is voor "too much love". Ave m.... Tot dinsdag. 
 
Ja Lena inderdaad jammer dat we dat stuk niet gespeeld hebben. Maar ja, zijn lief zat in 
de tent...... was zeker bang dat ie "gekilled"werd?? 
En jouwe Jehan... mag morgen wir bijna allein bloaze.... 
 
Soooooooooow ! Vrienden ! Ik heb van Ome Gerrit vanuit Indonesie een ANKLONG 
gekregeeeeeeeen! Hij is echt mooi, beetje vals maar, haha! Maar echt ZEKER wel een 
heel mooi instrument! Als ik lang oefen, mag ik dan bij de harmonie? Haha, Bedankt ome 
Gerrit! (Hij zag natuurlijk een nieuw natuurtalentje voor zich) Doei, fijne vakantie nog! 
 
What the f... is een Anklong??????????? 
 
Wisten jullie dat.......... ik met onze nieuwe voorzitter door èèn deur kan!!! gisteren 
gedaan in Nuenen. Kei goed voorzitter... ook in voor allerlei grapjes!! 
 
Gezien 2 heren van de Harmonie:  
nabij de Roessel: een heer, opgepropt in een beige kadetje. Bestuurder kon nog net 
bewegen, had blozende bolle wangen en grijs kroeshaar.  
In de buurt van de Zwaan; een oud blikje Bavaria-gekleurdachtig blauw vervoermiddel 
met lederen binnenbekleding, genaamd: Deze Auto Fortissimo geen 33 maar 43 jaar 
onderweg. Bestuurder raakt net het dak en is beretrots. 
 
eigenlijk had dat autootje als decor moeten fungeren bij het nostalgisch concert. 
 
Marc, kun je met dat Dafje ook door 1 deur? 
 
ooohhh grrrrrrrrr ik haaaaaaaaaaaatttttttt toonladders!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Gezien. 
 
 

 
In de buurt van ‘de Zwaan’; een oud blikje Bavaria-gekleurdachtig blauw 

vervoermiddel met lederen binnenbekleding genaamd Deze Auto Fortissimo; 
geen 33 maar 43 jaar onderweg. De bestuurder raakt net het dak en is beretrots. 

 
 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 

 
 
 

DRIVER:



 

 

 

52 

Verjaardagen juli t/m december. 
 

Naam Verjaardag 

Joyce Maas-Saleming 3-7 

John Klaus 4-7 

Geertje Verberkt 5-7 

Maaike de Groot 6-7 

Britt Bouwmans 7-7 

Peter van der Horst 8-7 

Petri Maas - Habraken 11-7 

Janine Teepen 11-7 

Emke van Bommel 11-7 

Lisa van de Laar 13-7 

Wendy Leenders 14-7 

Alex Rutten 15-7 

Dana de Wit 15-7 

Monique Wilbers - van Dijk 15-7 

Karen van den Broek 18-7 

Ilona Goossens 24-7 

Berrie Janssen 25-7 

Frédérique de Ruijter 30-7 

Lisan  Smits 2-8 

Leona Sleegers 3-8 

Piet Nooijen 4-8 

Lenie Joosten 5-8 

Freek Rooyakkers 9-8 

Theo van Hal 13-8 

Gerrit van de Laar 13-8 

Sandra Verhoeven 14-8 

Lisa Hendrix 14-8 

Tessa Hendrix 14-8 

Fanne Smits 14-8 

Kim Brisko 14-8 

Fjolla Zabergja 16-8 

Nico van de Laar 17-8 
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Rick van de Laar 17-8 

Thijs Poels 18-8 

Guido Verachtert 20-8 

Peter Busser 24-8 

Jesse van de Laar 25-8 

Jim Mennen 25-8 

Loni Mennen 25-8 

Demi Bankers 27-8 

Roy Goossens 1-9 

Merel van de Kerkhof 1-9 

Chantal Arnts 3-9 

Elly Joosten 3-9 

Lisa van der Pol 8-9 

Sanne Spiertz 9-9 

Geertje de Visscher 10-9 

Cathy Geurts 12-9 

Ingeborg Wullink 13-9 

Dhr. F. van Ekert 14-9 

Mevr. M. van der Horst - van 
Breugel 15-9 

Roel Joosten 16-9 

Bouke Bekers 17-9 

Theo Bastiaans 19-9 

Dennis van den Heuvel 22-9 

Terry van Dijk 22-9 

Toon Coopmans 26-9 

Johan Habraken 27-9 

Mevr. P.G.J.  Koppens - 
Verschuuren 27-9 

Franca van de Laar - van Horssen 28-9 

Ad Janssen 30-9 

Anne Joosten 2-10 

Doranda Thomassen - van Houdt 4-10 

Marika van de Vossenberg 6-10 

Saskia Martens 7-10 
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Mevr. H.M. Manders - Akkers 7-10 

Reggie Vermulst 10-10 

Mirna Joosten 12-10 

Helmy van Dijk 12-10 

Janique Arnts 12-10 

Lisette Vereijken 13-10 

Hanneke Verhoeven 13-10 

Hanny Nooijen - Kuypers 13-10 

Peter Kisters 15-10 

Theo Leenders 16-10 

Pieter Nooijen 20-10 

Mieke Verberkt 20-10 

Gera Verberkt - van der Linden 21-10 

Dianne Joosten 25-10 

Elsje Verberkt 29-10 

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

Willibrord van den Broek 1-11 

Susan Eringfeld 2-11 

Daisy Dirks 4-11 

Mike  Mennen 4-11 

Eefje Bastiaans 9-11 

Bas van  Lierop 9-11 

Sevilay Ignacio 13-11 

Lia Kaptijn 16-11 

Betje Verachtert - van Gerwen 16-11 

Joke Verberkt - Linskens 17-11 

Ben Vereijken 18-11 

Martijn van Lankveld 18-11 

Gerard Beijers 19-11 

Henri Pieters 19-11 

Henk Somers 21-11 

Loes Janssen 22-11 

Saskia Botden 22-11 

Stefan Remmers 23-11 

Stan Verberkt 23-11 
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Patrick Egelmeers 24-11 

Frans van de Mortel 26-11 

Pieter Reijnders 27-11 

Gonnie Raaijmakers 27-11 

Sebastiaan Jonkers 27-11 

Janny Geerts - van Dalfsen 1-12 

Jan Rooyakkers 2-12 

Ron Verhoeven 3-12 

Frans Martens 4-12 

Jan Lambregts 5-12 

Frans Kisters 5-12 

Ellen Leenders 6-12 

Bert van Stiphout 7-12 

Hélène van de Laar - van Oorschot 9-12 

Jesse van Bommel 11-12 

Mevr.  C. de Natris - Willekens 14-12 

Mien Poels - van den Einden 16-12 

Amber van den Heuvel 17-12 

Maarten Staals 19-12 

Geert-Jan van der Pol 20-12 

Veerle van de Weijst 21-12 

Ans Bouwmans 22-12 

Job van Rijbroek 23-12 

Marianne Mennen-Bouwmans 26-12 

Nienke Tijdeman 27-12 

Mevr. A. Verberkt - van den Broek 29-12 

Hilde van Dijk 29-12 

Hisse Arnts 29-12 
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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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Muziekfestijn. 

 

Beste muziekvrienden,  

 

Regelmatig wordt de vraag gesteld: “Wanneer hebben we in Bakel 
weer eens zo’n Tirolerfeest?”  

 

Nou, het is dan eindelijk weer zover.  

In het weekeinde van 8 en 9 oktober 2005 wordt de bedrijfshal van 
Van Dijk omgetoverd tot een ware feesthal. Alle ingrediënten om er 
een gezellig en voor velen traditioneel muziekfeest van te maken 
zullen aanwezig zijn.  

 

De in Bakel zo gewaardeerde klanken van Die Orginal Tiroler 
Spatzen uit Oostenrijk zullen op zaterdagavond de hal vanaf het 
podium tot achter in de skihut volledig vullen.  

 

Op zondag wordt de muzikale inspanning verzorgd door bekende 
blaaskapellen uit onze omgeving. Het publiek zal een ontspannen en 
sfeervol muziekfeest worden geboden.  

 

Al met al weer eens als vanouds genieten van muziek en wervelende 
shows. Wij verwachten een massale belangstelling van het publiek 
en weten ook dat onze vele fans en vrienden hier weer een groot 
plezier mee doen.  

De Aa-lander Musikanten zijn druk bezig om er een gezellig feest van 
te maken.  

 
Denkt u ons in de voorbereidingen en/of bij het feest te kunnen 
helpen, laat dit even weten bij de Aa-lander Musikanten.  
 

Alvast bedankt met muzikale groeten, Ben Nooijen  
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WIST U DAT ……. ?! 

 

 Pieter R. moeilijk kan spelen als de muziek op z'n kop staat? 

 Er meer zijn die daar last van hebben? 

 De oudijzerploeg teveel had meegenomen bij Gera? 

 Ze voortaan met de was omhoog zit? 

 Sjef met zijn toeter in bad is geweest? 

 Hij er daags daarna appetijtelijk uitzag met zijn instrument? 

 Als je iemand door Bakel ziet rijden, met rood hoofd en opgeblazen 
wangen in een klein Opel Kadetje, dat Pieter Reijnders is? 

 Hij zich vergist heeft in zijn auto? 

 Een ventilator in de rook bijna een brandalarm veroorzaakte? 

 De rook op het podium gelukkig van een rookmachine afkomstig was? 

 Een aantal harmonieleden heftig geschrokken waren? 

 Volgens Guido luchtig geklede muzikante(s)(n) te veel afleiding brengen? 

 Daar tijdens de hete Brabantsche Dag bijzonder veel muziek in zat? 

 Een gedeelte van het publiek jammergenoeg voor teveel rumoer zorgde? 

  De rest van de aanwezigen het concert echt meebeleefde? 

 John en Yvon hun eigen musicalconcert hebben gehad? 

 De toegang tot ‘Den Doel’ het bordje “wegversmalling” waard is? 

 Musis Sacrum bedankt wordt voor de kapotte autoband die werd veroorzaakt  
     door ‘losliggend’ oudijzer. 

 De dirigent steeds zegt: “jongens, jongens, niet praten …… in de pauze”? 

 Dat een dooie boel zal worden? 

 De dames zich er niks van aan hoeven te trekken? 

 Onze dirigent in een nostalgisch DAFje uit 1972 rijdt? 

 Hij beretrots is op dat ding? 

 Hij onder de repetitie moest gaan kijken of hij er nog stond? 

 Je bij hem aan kan komen met vragen? 

 Reggie dacht dat dat ook voor hypotheekadviezen en zo was? 

 Harrie K. nog steeds de weg naar de harmonie niet heeft gevonden? 

 Hij alleen maar op en neer wandelt door Bakel? 

 Wij zo graag willen dat hij naar ons in zaal “De Zwaan” komt? 

 John en Yvon een mooi en vooral muzikaal bruiloftsfeest beleefden? 
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 De korpsen voor hen in de rij stonden? 

 Het bestuur in ruime mate ververst is? 

 Het aantal vrouwelijke bestuursleden echter met eenderde is verlaagd? 

 Hun inbreng ondanks de stand 6 tegen 2 100% blijft? 

 Onze erevoorzitter erg in zijn nopjes is met deze titel? 

 Hij met zijn vrouw mag genieten van het gekregen fietsarrangement? 

 Hij met zijn andere bezigheden zijn energie ook wel kwijt raakt? 

 Thomas J. weer op de repetitie kwam kijken? 

 Iedereen daar heel erg blij mee is? 

 Wij hem met zijn verdere herstel heel veel succes wensen? 

 Bert de bas en Bas niet uit elkaar kan houden? 

 Daar veel woordspelingen op zijn gemaakt? 

 Uiteindelijk Bas Bas blijft? 

 Bert gewoon de bas kan spelen? 

 Er een heleboel blablablabla aan te pas is gekomen? 

 Zijn optreden als burgemeester een hoog blablablabla-gehalte had? 

 Tijdens het spelen de dynamische tekens erg overdreven moesten worden? 

 De fluiten meteen heel overdreven begonnen te lachen? 

 Gerard’s optreden als chauffeur buitengewoon gewaardeerd werd? 

 Enkele bestuurders dankzij hem weer het juiste pad terug vonden? 

 Er altijd iemand moet zijn die het laatste is? 

 Zij deze competitie weer met ruim verschil hadden gewonnen? 

 Wij met geen woord over drankgebruik zouden reppen? 

 Wij dat dus ook nooit zullen doen? 

 De majorettes een eigen website hebben opgezet? 

 Geertje daar een heleboel uren mee zoet is? 

 Er nog een heleboel informatie ingestopt moet worden? 

 De vakantie voor een aantal leden niet op 3 juli begint? 

 Er - toch - enkele activiteiten staan gepland? 

 Het Pleinconcert en het Limonadeconcert weer samengaat? 

 Wij iedereen een hele mooie en gezellige vakantie wensen? 

 De redactie veel vakantiekaarten verwacht!!? 

 Deze naar het verenigingsadres kunnen worden gestuurd? 

 Er nog meer verwacht wordt (zie pagina 9)? 
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DE (bijna) LAATSTE PAGINA 

 

Het bestuur: 
 

Voorzitter Theo van Hal Gemertseweg 17 
 Tel. (0492) 341972 5761 CA  Bakel 

Waarnemend Toon Coopmans Klimroosstraat 22 
voorzitter: Tel. (0492) 342428 5761 GN  Bakel 

 Secretaris: Jan van Ganzewinkel Dorpsstraat 49 
 Tel (0492) 343359 5761 BL  Bakel 

Penningmeester: Berrie Janssen Gemertseweg 14 
 Tel (0492) 341880 5761 CB  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 
Niek Coolen      Bolle Akker 4 
 Tel. (0492) 340658 5761 RW  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 



 

 

 

64 

 
 
 
 
 

 
 

18e jaargang 
2e editie 2005 

 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie. 

Peter Lucassen 
mp 
Amy van de Laar 
Christian Peijs 
Toon Coopmans 
Wilma Vereijken 
Theo van Hal 
Berrie Janssen 
Niek Coolen 
Peter Kisters 
Janny Jansen 
Jantine Vereijken 
Saskia Reints 
Mandy van Lieshout 
betje 
Greetje Verberkt 
Pieter Nooijen 
 
 
 
 


