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Activiteitenkalender 2006  (Onder voorbehoud)  

 

7 januari  Nieuwjaarsconcert. 

5 februari  Uitwisselingsconcert met Harmonie Boxtel.(in Boxtel) 

27 februari  Opluisteren carnavalsoptocht Bakel. 

19 maart  Onderling Solistenconcours Musis Sacrum. 

23 maart (Do.)  Algemene Ledenvergadering. 

9 april   Uitwisselingsconcert met Someren-Eind.(in Bakel). 

15 april   Jaarlijkse oudijzeractie. 

30 april   Koninginnedag. (Ook middagprogramma voor opleiding). 

…………  Jaarlijkse donateursactie. 

10 juni   Fietsenbeurs 

…………  Concert in Carat paviljoen Helmond ?? 

18 juni ??  Pleinconcert (H+M+S) 

18 juni ??  Bindingsmiddag senioren. 

23 juni   Zwemmen voor jeugdleden. 

25 juni   Bondsconcours majorettes te Bakel. 

11 augustus  Inhalen Kinder Vakantie Week 

25-26 augustus ?? Medewerking Tractor Pulling Bakel 

2 september  Opening Bakel kermis. 

5 september  Kermisschieten St. Willibrordusgilde. 

Herfst 2006  Rake Klappen 2006 

19 november  Intocht St. Nicolaas. 

.. december  Kerstconcert St.Jozefsheil. 

.. december  Kerstconcert St. Willibrorduskerk.   

31 december  Oliebollenactie. 

  
Vakantie opleiding en opleidingsharmonieorkest: 

 

Carnaval:  27-2 tot 3-3  
Mei:   1 tot 5 mei 
Hemelvaart: 25 mei tot 5 juni 
Zomer:  3 juli tot 11 aug. (basis) 
  ……. Tot 18 aug. (voortgezet) 
Kerst:  25-12 tot 8-1-2007 
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Voorwoord. 

 
Of ik het voorwoord wilde schrijven, oh ja natuurlijk…..en even later dacht ik 
“voorwoord?”, wat moet ik dan schrijven?  
Ach ik ga het gewoon proberen, nou daar gaat ie dan….. 
 
Allereerst wil ik even mededelen dat ik de Triangel een geweldig verenigingsblad 
vind. Telkens als ik weer de nieuwe uitgave in handen krijg, lees ik hem diezelfde 
avond nog. 
Zo blijf je natuurlijk ook op de hoogte van de ontwikkelingen / bezigheden / 
prestaties etcetera van alle onderdelen…ideaal toch? 
En dit is natuurlijk de manier om je via de Triangel aan iedereen voor te stellen als 
je als nieuwkomer Musis Sacrum binnenstormt. 
 
Ikzelf ben nu alweer zo’n 8 jaar bezig als instructrice bij de majorettes….en ik zal 
jullie vertellen…het bevalt me nog altijd prima… 
Het is een ontzettend gezellige meidengroep….en ik kan het weten.  
Ze hebben namelijk het afgelopen jaar bijna allemaal bij mij thuis geslapen!!!  
Nou ja geslapen…voor de grote vakantie de A-groep: gezellig barbecuen, 
stappen, héél véél kletsen, snoepen en slapen om vervolgens ‘s morgens heerlijk 
in de tuin te ontbijten.  
En enkele weken geleden was het dan de beurt aan de B-groep: lekker frietjes 
eten, Meijel onveilig maken, snoepen, films kijken (maar liefst 4), niet willen 
slapen en ’s morgens om half 9 samen met de A-groep naar Six Flags. Ze zaten 
nog amper een kwartier in de auto en jawel…..ze sliepen….En ik die nacht maar 
denken: die zullen nu toch wel onderhand een keer in slaap vallen???? 
Ik had moeite mijn ogen open te houden maar mocht niet slapen van die 
lolbroeken omdat ik anders de “regels” verbrak. Nou dat heb ik geweten….Het 
wordt dus geen jaarlijks terugkerend ritueel…. 
 
Verder zijn we met de B-groep druk aan het trainen voor zowel de Brabantse 
kampioenschappen als het NK. En met de A-groep zijn we gestart met het maken 
van een geheel nieuwe show.  
 
Maar zeker niet te vergeten zijn we afgelopen oktober naar het EK in Italië 
geweest met het duo Jantine en Saskia…. 
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Zij  werden Europees Kampioen!! 
 
Een hele ervaring was dat…wat een feest….  
Ik wil dan ook meteen van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen maar 
dan ook iedereen te bedanken voor de geweldige ontvangst bij aankomst in 
Asten toen we van Italië af kwamen en voor die schitterende serenade/ huldiging 
in de sporthal.  
Een speciaal dankjewel voor Franca….Want wat moeten wij als majorettes nou 
zonder Franca….echt super! 
En ik weet zeer zeker dat ik dan ook spreek namens Jantine, Saskia, Ellen, 
Wilma en Marika. 
 
Nogmaals SUPER BEDANKT het was GRANDIOOS……… 
 

Veel liefs, Lisette van Rooij 
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Muzikale poëzie 

 

De kamer wordt gevuld, gevuld met tonen.  

Mooie tonen, hard, zacht, zuivere tonen.  
Het zijn vrolijke klanken.  
Het klinkt vreugdvol, met liefde, met vriendschap, eigenlijk met alles. Alle blije dingen.  
 
De muziek galmt verder, de tonen blijven komen.  
Klinken door, blijven de kamer vullen. De stilte verdrijvend.  
Net als oorlog, die wordt verdreven door vrede.  
Door akkoorden van leiders, kan zomaar de oorlog verdreven worden. Zomaar weg.  
 
De tonen klinken voort, ze beginnen af te sterven.  
Het wordt weer stil in de kamer.  
De tonen verdreven.  

Door de stilte…………. 

 

################################################################### 

 

Ik sluit mezelf buiten, ik sluit mezelf af voor de mensen om me heen.  

 
Ik wil mezelf opsluiten, me los maken van m`n gedachten,  
me zelf pijn doen, me los maken van al m`n gedachten.  

 
Mijn muziek is m`n leven, en dat kan niemand me ontnemen. 

 

################################################################## 

 
Ik hou van muziek, lekker je gevoel kwijt dansen. 
Als je boos bent, of zelfs als je verdrietig bent. 
Lekker mee schreeuwen, omdat je toch niet kan zingen. 
Of keihard huilen, als je wil het eruit wil hebben. 
 
Gewoon lekker je energie kwijt, springen op een leuke beat. 
Romantisch meezwijmelen  bij een liefdesliedje. 
Alles is mogelijk, muziek is gewoon heel fijn. 
Daarom hou ik ervan, kan niet zonder muziek. 
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‘Relatieve’ naamborden  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografeer soortgelijke ‘Relatie’ naamborden en stuur ze op naar de 

Triangelredactie. Informatie bij verzamelaarster Joke Verberkt. 
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De fietsenbeurs (18 juni 2005) 
 
Al weer een hele tijd geleden, zo lijkt het tenminste, hebben we voor het eerst een 
fietsenbeurs gehouden.  
Weten we nog hoe het ging? Inwoners van Bakel konden hun fiets ter verkoop 
aanbieden. Nou en dat gebeurde ook. Wat werd er niet allemaal gebracht. Twee 
Spartamet’s, een trapauto, een hartstikke leuke zelfbouw bakfiets (ik had hem bij 
de boom gezet als je binnenkwam). 
Maar ook heel gewone - en sportieve fietsen, voor een budget van enkele tientjes 
tot enkele honderden euro’s. 
Één fiets mag ik er toch wel even uitlichten.  
De oude zwarte herenfiets die Dien Kanters ter beschikking stelde, misschien wel 
40 jaar oud. Zij stelde hem om niet ter beschikking.  
Een gezin uit Colombia kocht drie fietsen waaronder die fiets van Dien. Ik ben er 
zeker van dat de nieuwe bezitter de fiets op zijn waarde weet te schatten. 
 
Een nieuwe activiteit van de Harmonie. Waar begin je aan. Hoe pak je het aan.  
Met onze werkgroep, Niek Coolen, Toon Coopmans, Geert-Jan van der Pol en de 
schrijver van dit stuk, werd het plan uitgewerkt.  
Met medewerking van wel 15 leden van de vereniging werd het een geslaagd 
evenement. Mede dankzij de perfecte locatie alsook het, misschien wel te mooie 
weer. 
We zijn weer een ervaring rijker en ik denk ook wel een voor de Harmonie 
terugkerende activiteit, die weer een financiële impuls geeft aan de begroting van 
onze vereniging. 
We denken eraan om deze activiteit elk jaar te herhalen. 
Het was prettig om weer eens even terug te kijken op dat (bijna vergeten) 
geslaagde evenement. 
 

Frans Kisters. 
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Moppen(t)rommel. 
 
 
Muziektermen:  
 

ACCIDENTIES: Foute noten.  
CADENS: Als iedereen hoopt dat het is afgelopen, maar het gaat door.  
CADENZA: De vrouwelijke hoofdrol in Monteverdi's opera "Frot tola".  
CANTUS FIRMUS: De partij die je mag spelen als je maar vier noten kent.  
CHANSONS DE GESTE: Vieze liedjes.  
ALLA BREVE: Als je twee keer zo snel speelt als alle andere in het ensemble.  
INTONATIE: Door je neus zingen, was vooral populair in de middeleeuwen.  
ISORITMISCH MOTET: Als de ene helft van het ensemble een ander kopietje 
heeft gekregen dan de andere.  
MUSICA FICTA: Als je niet meer weet waar je bent en je rommelt wat aan totdat 
je het vindt.  
NEUMEN: Renaissance muggen  
NEUMATISCHE MELISMEN: Een luchtwegaandoening  
ORLANDO DI LASSO: Populaire Italiaanse cowboycomponist  
TEMPUS PERFECTUM: Als je een gezellige tijd hebt gehad.  
TEMPUS IMPERFECTUM: Je vriendin moest vroeger weg van de repetitie  
LONGA: De duur van een repetitie  
ORGANISTRUM: Een beroepsziekte van middeleeuwse percussionisten, 
veroorzaakt door vaak met de vingers tussen de klepper te komen.  
DRAAILIER: Een hulpmiddel voor middeleeuwse percussionisten met 
organistrum.  
RITORNELLO: Een opera van Verdi.  
SINE PROPRIETATE: Vrijen in een kerk. 
TRANSPOSITIE: Een moeilijke techniek op blokfluit, waarbij je overschakelt van 
altvingerzetting op sopraanvingerzetting, midden in een stuk.  
TUTTI: Gedroogd fruit  
AGNUS DEI: Een beroemde vrouwelijke componist van kerkmuziek.  
METRONOOM: Een in ondergrondse tunnels levende grotestads-dwerg.  
RECITATIEF: Een ziekte die Monteverdi had.  
ORKESTSUITES: Naam voor de vrouwen die in de baroktijd bij orkestmusici 
rondhingen.  
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Geslaagd. 
 

Wij feliciteren alsnog de volgende leden met het behalen van hun diploma; 
 
Karen van den Broek Hoorn  D met lof 
Lisa van de Laar  Fagot  B1 goed 
Marit Tijdeman  Dwarsfluit D met lof 

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼  

MARlT TIJDEMAN OP REGIO-TALENTENCONCERT. 

 
Op vrijdag 7 oktober vond het Regionaal Talenten Concert plaats. 
Deze keer was de muziekschool Best-Oirschot aan de beurt om als gastheer op 
te treden. Het concert vond plaats in de schitterende grote zaal van het Sociaal 
Cultureel Centrum De Enck te Oirschot 
 
Het talentenconcert is een jaarlijks terugkerend initiatief van een tiental 
muziekscholen uit de regio.  
Elke school nodigt een leerling, die op goed niveau muziek maakt, uit om deel te 
nemen. Het gaat vooral om leerlingen die een zogenaamd (openbaar) D-examen 
hebben gedaan op de betreffende scholen.  
Het concert voor de besten had in Marcel Hendriks van het muziek- en dans-
instituut Best-Oirschot en Dick Hermsen van het centrum voor muziek en dans 
Valkenswaard voortreffelijke inleiders voor de optredende musicerende jeugd. 
 
En goed spelen deden de musici die afgelopen vrijdag op het grote podium 
verschenen. Er was een grote verscheidenheid aan instrumenten te horen. Van 
dwarsfluit tot harp, van keyboard tot strijkkwartet.  
Zowel het klassieke repertoire als ook het "lichte" werk kreeg de aandacht.  
Voor de fijnproevers viel er veel moois te beleven. 
  
Vanuit de muziekschool Gemert-Bakel was er een geweldige presentatie van 
Marit Tijdeman, lid van harmonie Musis Sacrum uit Bakel op dwarsfluit.  
Zij speelde op de piano begeleid door Berry van Oort twee delen uit de Sonate nr. 
1 van de Franse componist Philippe Gaubert. Een opvallende kleurrijke 
compositie van deze componist die deze schreef als ode aan zijn leraar Taffanel. 
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Marit gaf met haar eigen opvatting blijk van volwassen fluitspel.  
Het werd een gedreven uitvoering en het ovationeel applaus van het publiek was 
dan ook een terechte beloning voor haar spel op deze avond.  
Haar docente Joyce Maas en heel Gemert-Bakel kunnen met gepaste trots 
terugkijken op de presentatie van Marit. Hopelijk kunnen we nog lang van haar 
spel genieten. 
 
Van het concert zijn opnames gemaakt die binnenkort op DVD zullen verschijnen. 
 
Wellicht komt er ook nog een provinciale editie talentenconcours in Het 
Provinciehuis in Den Bosch. 
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Studenten van Toen en/of Nu. 
 
Ik zou mij een leven zonder muziek onmogelijk voor kunnen stellen. Want is het 
niet zo dat via de muziek alle voorstelbare emoties en klanken uit te drukken zijn 
die bij ons leven horen? 
 
Muziek dus.  
Muziek die ik vooral in teamverband binnen de harmonie beoefen als klarinettiste, 
maar ook thuis als ik in mijn eentje al die partijen repeteer. Dus ook die (………) 
supersnelle riedeltjes waarbij mijn vingers het vaak al protesterend laten afweten. 
Maar volgens Marc wint de aanhouder, dus wie weet?  
 
Voor dat ik lid werd van Musis Sacrum leerde ik in het do-re-mi-fa verleden 
blokfluit spelen en weer later accordeon en orgel, iets wat ik een tijdlang heb 
gedaan. Maar of ik dat nu nog zou kunnen? 
Maar van dat muzikale verleden had ik wel profijt toen ik lid werd van de opleiding 
voor de harmonie. Aanleiding was de vraag naar muzikanten om de harmonie na 
haar omvorming van fanfare naar harmonie, te komen versterken.  
Groot was het aantal mensen dat zich als reactie op die vraag als leerling opgaf; 
het aantal leerlingen dat het niet redde was jammergenoeg ook erg groot. Bij de 
meesten was de inzet er wel maar op de een of andere wijze lukte het niet. Een 
aantal had de opgave veel te laag ingeschat!! 
 
Gelijktijdig met een aantal iets oudere jongedames die ook voor klarinet gekozen 
hadden, begon ik aan de opleiding. Deze opleiding werd door Musis Sacrum in 
eigen beheer gegeven, maar wel door opleiders die zelf de nodige opleiding 
volgden of deze met succes afgesloten hadden.  
Na een periode van eindeloos oefenen kwam de dag dat wij mee mochten gaan 
doen in het opleidingsorkest waar je het eigenlijke samen spelen pas echt leert.  
Een heel mooie periode was dat, alleen denk ik achteraf dat er eigenlijk al in de 
opleidingstijd (en later) meer aandacht zou moeten zijn voor ‘het straatgebeuren’. 
En daarmee bedoel ik dan het als groep marcheren en wat daar zoal bij hoort. 
 
Tot onze verrassing mocht ik samen met een aantal andere muzikanten 
plaatsnemen in het ‘groot’ orkest. Want de dirigent had ons nodig; voor de 
klankkleur van het orkest was vooral een uitbreiding van het aantal klarinetten 
noodzaak. Er is veel gezweet tijdens de voorbereiding naar het eerste concours 
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als harmonie. Maar gelukkig niet alleen door ons! Alle muzikanten hadden daar 
last van, zelfs de dirigent! 
 
Op deze wijze hebben wij onze muzikale vuurdoop doorstaan. 
Dat is ons vaak tot nut geweest bij de geweldige variatie aan concerten en 
muziekstukken die we in de loop van de jaren hebben ingestudeerd en 
uitgevoerd. 
Ook hebben wij gezweet toen we naar Tilburg ‘mochten’ om ons eerste examen 
te doen. De zenuwen kregen vrij spel en waren ruimschoots en duidelijk 
aanwezig! Maar gelukkig werd deze horde genomen, tot ieders opluchting.  
 
Een voortdurende bezigheid als je lid bent van een muziekvereniging is het 
repeteren, alleen of in teamverband tijdens de (donderdagse) repetitieavond. Het 
fijnste is het, voor ons maar vooral voor onze dirigent, als het aantal afwezige 
muzikanten klein is, iets wat jammergenoeg weinig voorkomt.  
Ook vind ik dat de inzet en medewerking van leden aan serenades en dergelijke 
veel beter kan. Als vereniging hebben wij toch ook verplichtingen aan de Bakelse 
bevolking! 
 
Na de repetitie vindt een flinke groep leden nog een aantal uurtjes gezelligheid 
aan de bar van café De Zwaan. Bij een drankje en een praatje – en soms een 
nootje, soms geen enkele noot – wordt de avond afgesloten. Dat die nazit wel 
eens wat langer duurt, is het thuisfront na al die jaren onderhand wel duidelijk. 
Maar al met al valt dat best mee! 
 

Ik sluit nu mijn bijdrage aan deze Triangel af, 
maar ik wil nog wel kwijt dat de harmonie nog 
lang niet van mij af is. Ik geniet nog steeds van 
muziek, vooral van de muziek die wij samen 
maken. En van de goede harmonie onderling! 
Waar ik wel van af ben is mijn beurt om een 
verhaal te schrijven; Karin Leenders vraag ik om 
de volgende bijdrage te verzorgen.  
Karin, succes!! 
 

Groeten, Mien Poels  
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Het Bakelse Zomerpleinconcert van Musis Sacrum. 
 
“Wie de jeugd heeft heeft de toekomst” zegt een oud spreekwoord en dat is van 
toepassing bij onze Bakelse harmonie Musis Sacrum. 
 
Wat wij vroeger gemist hebben is voor onze kleinzoon nu al werkelijkheid.  
Op jonge leeftijd begonnen met een paar vrienden en vriendinnen voor de eerste 
muzikale aanzet op de blokfluit in het Parochiehuis. En nu 3 jaar verder is de 
wens van het bespelen van een saxofoon in vervulling gegaan. Wel nog in de 
beginfase maar hij toetert er met zijn instrument met plezier op los. 
 
Op een dag komt hij bij opa en oma trots vertellen: “Weet je het al, ik mag op het 
zomers pleinconcert van de harmonie op 3 juli 2005 meespelen. Het stuk is van 
John Williams en heet “Dual of the Fates”(Strijd om het noodlot) en we mogen 
met enkele leerlingen meespelen. Jullie komen toch ook luisteren”? 
“Natuurlijk”, was ons antwoord, “dat laten we ons niet voorbij gaan”. 
 
Het pleinconcert trof het met mooie zomerse weer en het Wilbertsplein naast de 
historische Willibrorduskerk was een uitstekende Bakelse locatie. Het kon niet 
beter. De sfeer zat er bij de aanloop van het concert al goed in en er was volop 
publieke belangstelling. Koffie en limonade stonden voor ontvangst klaar. Het was 
sfeervol. 

  
En daar zat hij, trots midden tussen de andere 
muzikanten, de eerste keer.  
Een belevenis en maar letten op de dirigent. En 
ja, hij hief zijn stokje op en het stuk van John 
Williams wordt ingezet. Wat gaat er dan voor het 
kind maar zeker voor oma en opa voor belevenis 
meespelen. Van de diversiteit van de gespeelde 
muziekstukken hebben we genoten. Het was een 
goede samenhangende muzikale presentatie. 
Gefeliciteerd Musis Sacrum met het spreekwoord 
“Wie de jeugd heeft heeft de toekomst”. 
 

                                 Een trotse Oma en Opa. 
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EK 2005 majorette Italië. (Veni, vidi, vici) 
 
Op woensdagavond vertrokken we gepakt en gezakt richting Italië.  
Een ongeveer 20 uur durende reis in een mooie oranje versierde bus.  
Het hotel lag op het topje van de berg en dan bedoelen we ook de top, het was 
namelijk 3 kwartier slingeren om boven te komen. In die dagen zijn er op dat stuk 
dan ook genoeg kotszakjes nodig geweest. 
Vrijdag de geweldige opening, veel oranje, veel herrie en een hele hoop 
deelnemers uit zo’n 11 landen. Van ieder land liep 1 deelnemer onder begeleiding 
van het volkslied met de nationale vlag, een geweldig mooi gezicht. Het EK was 
officieel geopend. 
Zaterdag hebben we de hele dag op de tribune doorgebracht om alle 
Nederlandse deelnemers flink aan te moedigen. Vooral de Nederlandse tribune 
was goed vertegenwoordigd ten opzichte van de andere landen.  
Op zondag ging om 5 uur de wekker, het was eindelijk zover om 7 uur gingen we 
vol spanning richting sporthal (en dat in combinatie met de bochten van de berg 
af). Eerst nog wat trainen en nog even naar de andere deelnemers kijken.  
Toen ging het gebeuren…. Door de paspoortcontrole en klaar gaan staan voor de 
wedstrijd. De bondscoach moedigde ze nog even aan….en dan de vloer 
op……het spektakel dat van de Nederlandse tribune afkwam….echt super 
gaaf….kippenvel…..Wij waren net zo zenuwachtig als de deelnemers zelf….het 
verliep fantastisch….nu nog wachten op de uitslag. Na een lange middag begon 
de finale….alles moest weer de vloer op….lange toespraken en toen kwam 
het…..Ze werden 1e en dus hebben we in Bakel een Europees Kampioens 
duo…. Het feest brak los al konden we het nog niet helemaal bevatten…. 
Veel geslapen hebben we die nacht niet meer, maar lol hebben we meer dan 
genoeg gehad dat is zeker. 
Dit is dan het bewijs dat het na héél véél inzet én pech toch kan!!!! 
 

    
  

 
Veel liefs,  
 
 

Ellen Leenders en Lisette van Rooij 
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Pleinconcert & bindingsmiddag: tradities moderniseren 

 
Het lijkt al weer eeuwen geleden: zomervakantie in aantocht, zonnetje boven je 

hoofd, lekker warm, zondagochtend: 
pleinconcert. Het was deze 
zonovergoten dag dat Musis Sacrum 
zich liet horen aan Bakelnaren en 
toevallige passanten die onder genot 
van een kopje koffie, thee of limonade 
een zeer gevarieerd programma te 
zien en te horen kregen.  
 

Mijn speciale complimenten voor het opleidingsorkest, dat een zeer afwisselend 
en aardig uitgevoerd programma 
ten gehore bracht, met name de 
up-tempo nummers waren erg 
leuk. Natuurlijk bracht ook de 
drumband weer een swingende, 
maar vooral ritmische bijdrage en 
streelden de majorettes de ogen 
van het publiek met enkele 
dansen. Zoals het de gewoonte 
betaamt vervolgde de harmonie 

het programma en mochten aan het einde alle 
deelnemers aanschuiven om samen het 
concert ten einde te brengen.  
Alles bij elkaar een aardig concert. 
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Desondanks broeit er iets onder sommige leden van de harmonie.  
Het pleinconcert is een traditie, een presentatie naar buiten toe, maar toch 

leeft het niet meer echt onder de leden. Daar 
moet nodig verandering in komen. Het idee 
pleinconcert moet blijven voortbestaan, maar 
het liefst in een moderner jasje, een andere 
opzet. Daar wordt inmiddels druk over 
nagedacht en gediscussieerd door de leden 
van de muziekcommissie, die al enige 
(ver)nieuwe(nde) ideeën verzameld hebben. 

 
Maar goed, pleinconcert afgelopen, snel-snel-snel omkleden en hup... op de fiets 
naar de bindingsmiddag.  

Zonder meer was deze wederom zeer 
goed verzorgd: prima locatie, heerlijke 

barbecue en goede 
wijn. Zelfs het weer 
hielp een handje 
mee om de sfeer te 
verhogen.  

Helaas, helaas, ondanks alle gunstige omstandigheden toch maar zo weinig 
mensen. Waarschijnlijk geldt ook hier dat de traditie aan enige vernieuwing toe is.  
Het woord bindingsmiddag roept bij de jeugd in ieder geval wat vreemde 
associaties op. Vervang het door: Barbecue: onbeperkt eten & drinken voor maar 
2,50 Euro!!! Wij Hollanders behoren daar toch enigszins warm voor te lopen. 
 

Misschien is het een idee om een enquête rond te 
sturen waaruit ideeën kunnen voortkomen die zowel 
voor jong als oud leuk zijn? Het gaat er tenslotte om 
dat iedereen een leuke tijd heeft bij Musis Sacrum. 
 
Ondanks deze suggesties voor verbetering van 

deze mooie dag, ging ik vol genoegen, met een maag vol heerlijk eten en wat 
rode wijn, vrolijk weer naar huis om nog even heerlijk te kunnen genieten van de 
zon. 
 

Saskia Martens 
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In de schijnwerper;  
Werkgroep ‘bindingsgebeuren’ 

 

 

“PÓTVERDÔRRIE,  AS IK DÈ GEWETE HAA!!!” 
 
“Och, ik heb er niet veel werk mee, ik ga wat rondbellen voor stoelen en een 
tentje en eten en drinken en ik weet niet anders of de bindingsmiddag vindt plaats 
bij Frans van Ekert,” zegt Jan van Ganzewinkel. 
Hij is bestuurslid van Musis Sacrum en coördinator van het ‘Bindingsgebeuren’ 
dat nu al een jaar of zes gebeurt in de tuin van Frans van Ekert met eten en 
drinken in een tent. De voormalige commissaris van de harmonie en zijn vrouw 
Mieke hebben altijd gastvrijheid getoond en de muzikanten met hun partners en 
kinderen vriendelijk ontvangen.  
 
“Maar we willen nu iets anders,” deelt Jan van Ganzewinkel mee, “We willen nu 
een bindingsfeest waarvan op de dag daarna 
iedere afwezige stellig zal denken iets gemist te 
hebben en zal uitschreeuwen:  
 
 
 
 
 
Ja Jan, en hoe ga je dat doen? 
 
“Nou, uuhh, ideeën verzamelen en ideeën bekijken en dan nog meer ideeën 
krijgen.” 
 
Ja Jan, maar wat ga je nou concreet dóén? 
 
“Nou, uuhh, iedereen kan in ons gastenboek op onze website 
www.musissacrumbakel.nl  of via email musissac@musissacrumbakel.nl  ideeën 
aanleveren. Natuurlijk kan men suggesties doorgeven aan mij, of schriftelijk 
doorgeven aan het Verenigingsbureau. Ook de overige bestuursleden hebben 
een open oor voor dit jaarlijkse verenigingsgebeuren. 
Zelfs de meest wilde ideeën worden in de besluitvorming meegenomen.” 

http://www.musissacrumbakel.nl/
mailto:musissac@musissacrumbakel.nl
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Ja Jan. 
 
De geschiedenis van het Bindingsgebeuren kent verschillende activiteiten.  
 
Ondergetekende herkent nog de smaak van de jachtschotel die door Hans en 
Rietje Vermulst opgediend werd en ik herinner me nog de gezapige slaperige 
lome bijeenzit na de maaltijd waarbij de muzikanten zich zónder instrument 
ongemakkelijk leken te voelen. Mij leek het meer een óntbindingsavond.  
Maar ook toen waren er ideeën te over om de boel weer uit ’t slop te halen.  De 
thema-avonden met klets, spel, dans en muziek brachten opleving in het 
ingedommelde gezelschap.  
 
En nu, na jaren van eten en drinken en buurten is het weer tijd voor iets anders, 
iets spectaculairs.  

Kom maar op jonge en oudere jongere en oude 
leden van Musis Sacrum, laat Jan van Ganzewinkel 
weten wat ú zou willen op een overdag of een 
overavond.  
 
Pleur alles maar in het 
gastenboek of stuur een email; 
Jan is benieuwd naar uw ideeën 
zodat hij ze eens rustig kan 
bekijken. 

 
En nogmaals: natuurlijk kan men suggesties doorgeven aan 
Jan, of schriftelijk doorgeven aan het Verenigingsbureau. Of 
aan de overige bestuursleden. 
 
Succes Jan!!! 

                                  betje  
 
 

                 
OOK JOUW IDEE IS WELKOM!!

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.freya.nl/pics/idee.gif&imgrefurl=http://www.freya.nl/ideeenbus.htm&h=52&w=25&sz=2&tbnid=qMjPgRMnSy8J:&tbnh=52&tbnw=25&hl=nl&start=69&prev=/images%3Fq%3Dideeenbus%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.freya.nl/pics/idee.gif&imgrefurl=http://www.freya.nl/ideeenbus.htm&h=52&w=25&sz=2&tbnid=qMjPgRMnSy8J:&tbnh=52&tbnw=25&hl=nl&start=69&prev=/images%3Fq%3Dideeenbus%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.freya.nl/pics/idee.gif&imgrefurl=http://www.freya.nl/ideeenbus.htm&h=52&w=25&sz=2&tbnid=qMjPgRMnSy8J:&tbnh=52&tbnw=25&hl=nl&start=69&prev=/images%3Fq%3Dideeenbus%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.freya.nl/pics/idee.gif&imgrefurl=http://www.freya.nl/ideeenbus.htm&h=52&w=25&sz=2&tbnid=qMjPgRMnSy8J:&tbnh=52&tbnw=25&hl=nl&start=69&prev=/images%3Fq%3Dideeenbus%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.freya.nl/pics/idee.gif&imgrefurl=http://www.freya.nl/ideeenbus.htm&h=52&w=25&sz=2&tbnid=qMjPgRMnSy8J:&tbnh=52&tbnw=25&hl=nl&start=69&prev=/images%3Fq%3Dideeenbus%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.freya.nl/pics/idee.gif&imgrefurl=http://www.freya.nl/ideeenbus.htm&h=52&w=25&sz=2&tbnid=qMjPgRMnSy8J:&tbnh=52&tbnw=25&hl=nl&start=69&prev=/images%3Fq%3Dideeenbus%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.freya.nl/pics/idee.gif&imgrefurl=http://www.freya.nl/ideeenbus.htm&h=52&w=25&sz=2&tbnid=qMjPgRMnSy8J:&tbnh=52&tbnw=25&hl=nl&start=69&prev=/images%3Fq%3Dideeenbus%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.freya.nl/pics/idee.gif&imgrefurl=http://www.freya.nl/ideeenbus.htm&h=52&w=25&sz=2&tbnid=qMjPgRMnSy8J:&tbnh=52&tbnw=25&hl=nl&start=69&prev=/images%3Fq%3Dideeenbus%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.freya.nl/pics/idee.gif&imgrefurl=http://www.freya.nl/ideeenbus.htm&h=52&w=25&sz=2&tbnid=qMjPgRMnSy8J:&tbnh=52&tbnw=25&hl=nl&start=69&prev=/images%3Fq%3Dideeenbus%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.freya.nl/pics/idee.gif&imgrefurl=http://www.freya.nl/ideeenbus.htm&h=52&w=25&sz=2&tbnid=qMjPgRMnSy8J:&tbnh=52&tbnw=25&hl=nl&start=69&prev=/images%3Fq%3Dideeenbus%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26sa%3DN
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Wist je datjes uit Pordenone, Italië 
 

Verzameld door de majorettes en hun begeleiding tijdens het EK weekend in Italië. 
 

Wist je dat…. Wilma telefoons bewaart in haar brillenkoker? 
  Ze vervolgens haar telefoon kwijt is? 
  Saskia liever langs haar bed ligt dan er in? 
  Ellen zo hartverzakkingen van de meiden krijgt? 
  Lisette soms geen verschil tussen vriend en schoonzus ziet? 
  Ze liever de schoonzus SMS-t? 
  Ellen niet weet hoe een Italiaanse WC werkt? 

Wilma nachtcrème dacht te smeren maar de tandpasta op haar 
huid erg wit uitsloeg? 

  De meiden én de supporters van Oranje geweldig waren? 
  Wilma het gaatje niet kon vinden? 
  Jantine op zoek is naar een nieuwe moeder? 

Marika haar bed in laat storten en hierbij de kamer op haar manier 
ventileert? 

  Wij ontzettend blij zijn met het uitslapen maar liefst tot 5.00 uur? 
Ellen een kikker verminkt heeft, iets wat volgens de plaatselijke 
verkeersborden mocht? 

Europees 

Kampioen 2005 

Duo Juveniles 

 
 

Saskia Reints 
 

& 
 

Jantine 

Vereijken 

 

 

Musis Sacrum 

Bakel 
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Zwemmen voor de jeugdleden in De Tongelreep 
1 Juli 2005 

 
 
Hallo allemaal. 
 
Op vrijdag was het zo ver.   
We kwamen bij elkaar bij de Zwaan rond 17.00 uur. 
We werden verdeeld over de auto’s die meereden.  
Ellen was ook mee gaan zwemmen.  
En het was heeeeeel leuk.  
Daar was ook een donkeren glijbaan.  
En daar waren ook nog meer glijbanen. 
We hadden dolle pret.  
We gingen ook daar frietjes eten mmmmmmmm. 
We hopen dat het volgend jaar weer zo gezellig is.  
 

Groetjes Simone Goossens en Lisa van der Pol. 
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Het concert in de “Vraant”. 
 
Op een van de vele mooie zondagmorgens zijn wij, zoals zovelen doen, gaan 
fietsen. Je kunt dan vele kanten opgaan maar die zondag trok het Caratpaviljoen 
in het stadspark Warande van Helmond ons extra, omdat daar de Bakelse 
Harmonie op zou treden. Beter gezegd, een concert zou verzorgen.  
 
Elke zondag in de zomer is er in dit Caratpaviljoen wel iets met muziek en zang te 
doen. Het is nog steeds een gezellige ontmoetingsplaats die Warande. Het 
optreden van de Harmonie was, voor zover dat ik er verstand van heb, zeer 
mooisstemmig en klankvol.  

Zo’n “drijvende” wigwam in de vijver is natuurlijk ook een ideaal klankbord.   
De uitgevoerde muziekstukken werden duidelijk aangekondigd en voorzien van 
enige uitleg en informatie. Kortom een mooie sfeervolle presentatie van “onze” 
Bakelse Harmonie.  
Wij hopen jullie volgende zomers daar weer te kunnen beluisteren. Tot ziens en 
heel veel succes en harmonie  
 

Piet Jacobs. 
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Receptenpagina. 
 
ROERGEBAKKEN SHOARMA EN PAPRIKA MET KNOFLOOKSAUS. 
 
1 ui, 4 teentjes knoflook, 1 rode paprika, 2 eetlepels zonnebloemolie, 500 gr 
shoarmavleesreepjes, 1 pakje roomculinair, 3 eetlepels fijngehakte koriander. 
 
Pel de ui en de teentjes knoflook en snijd ze fijn. 
Was en halveer de paprika, verwijder de zaadlijsten en snijd de paprika in dunne 
reepjes. Verhit de olie in een wok of diepe braadpan en roerbak op een hoog vuur 
de shoarmareepjes, de paprika en de ui 5 minuten. Voeg de knoflook toe en bak 
deze 5 minuten mee. Schenk de roomculinair erbij en laat de shoarmareepjes 3 
minuten zachtjes pruttelen. 
 
Serveer de roergebakken shoarmareepjes in de wok en strooi de koriander 
erover. Serveer met pitabroodjes of rijst en een salade van fijngesneden witte 
kool met sinasappel. 
 
MINIGEHAKTBALLETJES MET PINDASAUS 
 
2 teentjes knoflook, 500 gr gehakt, 4 eetlepels ketjap manis, sambal, 2 bekertjes 
room, 2 eetlepels zonnebloem. 1 bakje pasta voor pindasaus (600 ml saus), 4 
eetlepels gebakken uitjes. 
 
Pel en pers de teentjes knoflook. Meng het gehakt met de knoflook, 2 eetlepels 
ketjap, sambal naar smaak en 4 eetlepels room. Vorm 20 kleine bolletjes van het 
gehakt. Verhit de olie in een diepe braadpan en bak hierin de gehaktballetjes  
op een hoog vuur rondom bruin. Verwarm ondertussen de pasta voor pindasaus 
met de room op een laag vuur. Voeg naar smaak wat sambal en de rest van de 
ketjap toe. Giet het vet uit de pan, voeg de pindasaus toe aan de gehaktballetjes 
en laat ze op een laag vuur in ca 5 minuten gaar worden en geregeld keren. 
 
Schep de minigehaktballetjes in pindasaus op 4 warme borden. Strooi de 
gebakken uitjes erover. 
 
Lekker met rijst of mie en roergebakken Chinese kool. 



 

 

 

24 

SAUCIJSJES MET PICALILLYSAUS. 
 
500 gr saucijsjes, 50 gr boter, zout en peper, 1 bekertje crème 
fraîche, ½ dl kalfsbouillon,2 eetlepels piccalilly, 2 eetlepels 
fijngehakte peterselie. 
 
Dompel de saucijsjes ca. 5 minuten in heet water waardoor ze 
minder snel openbarsten in de pan. Smelt de boter in een 
koekenpan op een matig hoog vuur en bak de saucijsjes 
als het schuim wegtrekt, met het deksel half op de pan 
rondom bruin en gaar. 
 
Neem de saucijsjes uit de pan roer de crème fraîche en de bouillon door de 
bakboter. Roer er de piccalilly door en breng op smaak met wat zout en peper. 
Strooi de peterselie erover. Leg de saucijsjes op 4 warme borden en schep de 
saus erover. 
 
Lekker met gekookte aardappels en worteltjes.   
 
 SMAKELIJK ETEN 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen prettige 
feestdagen en een voorspoedig 
en gezond 2006.
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Per 
 
Hisse Arnts Einde lidmaatschap 03-07-2005 
Remco Bekx Nieuw lid 19-09-2005 
Terry van Dijk Einde lidmaatschap 01-01-2005 
Els van Driel Adreswijziging; 
     Kerksedriessen 12c, 5761 CG  Bakel  01-12-2005 
Mandy van Duijnhoven Einde lidmaatschap 30-06-2005 
Patrick Egelmeers Einde lidmaatschap 01-07-2005 
Dhr. F. van Ekert Einde lidmaatschap 04-07-2005 
Cathy Geurts Einde lidmaatschap 30-06-2005 
Maaike de Groot Einde lidmaatschap 30-06-2005 
Johan Habraken Adres-/tel.wijziging; 
     Dorpsstraat 16a, 5761 BN  Bakel  0492-367548 01-09-2005 
Tijn Haesen Nieuw lid 24-08-2005 
Lisa Hendrix Einde lidmaatschap 21-09-2005 
Dennis van den Heuvel Einde lidmaatschap 30-08-2005 
Tars van den Heuvel Nieuw lid 13-06-2005 
Sevilay Ignacio Einde lidmaatschap 03-07-2005 
Anne Joosten Einde lidmaatschap 29-06-2005 
Dianne Joosten Einde lidmaatschap 01-09-2005 
Dominique Joosten Nieuw lid 03-10-2005 
Anika Kanters Einde lidmaatschap 28-08-2005 
Stef de Kort Nieuw lid 19-09-2005 
Nikki Kriegl Einde lidmaatschap 01-09-2005 
Alex van de Laar Einde lidmaatschap 10-06-2005 
Ellen Leenders Gestopt als majorette;  blijft instructrice 01-09-2005 
Peter Lucassen Einde lidmaatschap 01-09-2005 
Mevr. H. Manders-Akkers Overleden 27-06-2005 
Lobke van de Mortel Nieuw lid 07-09-2005 
Niels van de Mortel Nieuw lid 01-08-2005 
Nicole Nooijen Einde lidmaatschap 30-06-2005 
Ries Nooijen Nieuw lid 29-08-2005 

  Mutaties 
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Julie van Oosterhout Nieuw lid 06-06-2005 
Sanne van Rhee Nieuw lid 07-09-2005 
Frédèrique de Ruijter Einde lidmaatschap 22-06-2005 
Maarten Staals Adres-/tel.wijziging; 
     Sobrietasplein 107, 5701 MJ  Helmond  06-54992653 18-08-2005 
Adri Verhoeven Leraar saxofoon 29-08-2005 
Marijn Vos Einde lidmaatschap 30-06-2005 
Fjolla Zabergja Einde lidmaatschap 30-06-2005 
Frans van Zutphen Gestopt als leraar saxofoon 27-06-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼  
 

Om te onthouden: 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Ook in 2006 zal weer de ‘VRIJWILLIGER VAN HET JAAR’ van Musis Sacrum 

Bakel gekozen worden. Net als in 2005 krijgen 
alle leden de mogelijk om hun persoonlijke 
keuze kenbaar te maken.   
Begin 2006 zal er nadere informatie aan de 
leden worden gegeven over de wijze waarop 
deze verkiezing zal plaatsvinden en wat de 
‘spelregels’ zijn. 
 

????????????????????????????????????????????????????????????????? 

 ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼  
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Study berichten uit Zuid-Afrika 
 

13 juni 2005 
'Het' heeft voor het eerst een serieuze wending gekregen nu een jaar geleden. Ik 
wil toch echt er even tussen uit, na 6 jaar VWO te hebben gedaan. Het liefst wilde 
ik naar Australië maar helaas ben ik hiervoor te oud (highschool gaat daar tot 18 
jaar en dat ben ik nu al) De keuzes die voor mij overbleven waren Argentinië, 
Amerika en Zuid-Afrika. Omdat ik toch wel een beetje in een aparte cultuur en 
natuur wil zijn heb ik voor Zuid-Afrika gekozen. 
 
De vertrekdatum weet ik al wel en deze is 3 augustus om 16.25. 
Mijn gezin: vader van 49, moeder van 45, zus van 21, zusje van 17 en broertje 
van 9. Ik woon in Kensington een suburb (dorpje) 7 kilometer van Cape Town. 
Mijn school staat ook in Cape Town. 
Ik heb eergisteren eindelijk ( ik durfde niet..) mijn gastgezin gebeld. Ik heb mijn 
gastmoeder en vader gesproken, echt een heel leuk gesprek. De moeder spreekt 
Engels, maar de vader niet (goed) deze spreekt Zuid Afrikaans... echt heel leuk 
om te horen, ik kan dus gewoon Nederlands blijven praten daar.  
Ik weet nu dat ik op een meisjesschool zit en dat ik op mijn eerste schooldag een 
schooluniform moet gaan kopen. Verder waren ze erg verheugd om mij te gaan 
zien.. dus dat zit wel goed . 
De vliegreis was goed verlopen. Toen ik voor de eerste keer in de lucht hing 
moest ik toch wel even een traantje wegpinken... ik heb het toch maar mooi 
geflikt! 
Mijn eerste reactie toen ik uit het vliegtuig stapte: het was KOUD! 7graden of zo.. 
  

Het gastgezin bevalt me echt heel goed. Hele 
aardige en spontane mensen. 
Het is erg leuk om van de moslimcultuur te leren, 
maar ze laten me helemaal in mijn eigen waarde, 
geen overtuigingen of zo. Ook het moslimeten is 
geweldig... het beste wat ik ooit heb gehad (behalve 
mams ovenpot!!) 
Ik ben al in de moskee geweest, ik voelde me erg 
ongemakkelijk want iedereen is aan het bidden 
(staan, buigen, knielen, grondkussen) en ik zit te 
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kijken. Ze dwingen me trouwens niet om mee te gaan of zo.. maar ze vinden het 
wel leuk natuurlijk als ik een beetje interesse toon. Op de foto kun je me ook in 
mijn eigen top en doekie zien. 
School is oke, het schoolgebouw is erg lelijk, oude banken, veel kapot en zo. De 
manier van lesgeven is echt heel raar. Voor de school begint en na elke pauze 
moet je [line up] alle meisjes in een rij achterelkaar, en alle jongens. Je wordt dan 
gecheckt op je schooluniform. Wanneer je het klaslokaal binnenloopt, moet je 
blijven staan, totdat je leraar je groet, teruggroeten en je kunt gaan zitten. Verder 
zijn de leerlingen erg brutaal en je kunt gewoon rondlopen, eten, kletsen onder de 
les. Heel vaak geven de leraren niet eens les en kun je niks anders dat kletsen. 
  
En nou: Cape Town.  
Cape Town is een drukke stad met ontzettend mooie natuur. Table Mountain 
bijvoorbeeld is echt cool. We zijn ook al wezen bergbeklimmen op Table 
Mountain. Verder heb je een mooie haven (met zeehonden) mooie stranden en 
heel mooie grote (als een echt dorp) winkelcentrums. Waar je lekker (en voor mij 
goedkoop) kan shoppen. 
  
Ik moet eerlijk bekennen dat ik me nog niet echt rot heb gevoeld, of heimwee of 
zo, tot aan dit weekend. Maar dat hoort erbij hè. Trouwens ik had het de eerste 
week ook heel erg zwaar, voelde me helemaal niet op mijn plaats in school, en 
miste de mogelijkheid om met mensen te bellen of praten als je je rot voelde. 
Maar ik heb echt geen spijt van mijn keus om het bekende Nederland voor een 
jaar te verlaten. 
 Er zijn ontzettend veel verschillen met Zuid Afrika en Nederland. Bijvoorbeeld als 
je iets wil doen moet je altijd je ouders vragen om je te brengen en halen. Het 
echte leven begint hier dan ook pas na je 18de als je je rijbewijs hebt. Op een 
zaterdag ga je uit van 16.00 uur tot 21.00 of zo.. om 23.00 uur lig ik in mijn bedje 
te snurken.. moeilijk om voor te stellen voor de mensen die houden van uitgaan. 
Uitgaan is hier echt not done: veel te gevaarlijk met drugs en criminaliteit zoals 
berovingen en kidnappingen en verkrachtingen. Maar als je weet in welke wijken 
je wel en niet moet komen is het volkomen veilig. 
  
Volgende week, 5 oktober, begint de Heilige maand: de Ramadaan. Dit betekent 
geen eten en drinken van zonsopkomst tot zonsondergang.. en ik heb gezegd om 
mee te doen.. Ik heb het trouwens al een dag geoefend, het is zwaar, maar oké, 
maar als de zon ondergaat heb je geen behoefte om veel te eten: buikpijn! 
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Iedereen valt ook heel erg af deze maand, en dat komt mooi uit want ik word dik 
hier, ik mis mijn fiets en er wordt veel junkfood gegeten. De Zuid-Afrikaanse 
organisatie heeft me ook verteld dat het normaal is om dikker te worden omdat je 
in een andere omgeving leeft. dus... 
De Ramadaan: 
Het valt me echt niet tegen om te vasten alleen ben ik zo ontzettend moe.. heb 
geen energie om ook maar iets te doen, behalve te slapen. 
Iedereen die hoort dat ik ook aan het vasten ben geloofd het niet, en is daarna 
erg trots. We hebben nog 13 dagen (van de 30) te gaan en dan is het Eat. Eat is 
het kerstfeest van de moslims. Iedereen heeft nieuwe kleren, koopt cadeautjes 
voor elkaar, de hele familie komt bij elkaar en er wordt ontzettend veel gegeten. 
Vanavond gaan we met alle neven en nichten naar het strand of naar de bergen 
voor Buka. Buka is de naam voor het avondeten als je gevast hebt. 
  
Een dag van de Ramadaan: 
- rond 4 uur opstaan (wordt steeds vroeger want wordt hier zomer) om te eten 
- rond half 5 ophouden met eten (wordt dus ook vroeger) 
- terug in bed 
- werken/school 
- slapen 
- cake en snacks maken en avondeten 
- cake rondbrengen naar familie en vrienden (en ontvangen!!) 
- 7 uur: buka (wordt steeds later want het wordt hier zomer) kleine snacks en 
cakejes eten 
- mannen moeten, vrouwen mogen naar moskee, de rest ruimt de keuken op en 
maakt het avond eten 
- 21.30 terug van moskee, avond eten  
- slapen!! 
 
Daar ben ik dan weer. 
De laatste paar dagen van de Ramadaan waren erg zwaar. Iedereen was 
verkouden, ziek griep en vermoeid. Maar ik heb het gehaald. Woensdagavond na 
buka gingen we met z'n allen rond de radio zitten. De wijze moslimmannen 
gingen weer naar de maan kijken. Uiteindelijk werd er verteld: the moon is not 
been sighted. Tomorrow we will fast, Eid (en niet Eat zoals ik dacht) is op vrijdag. 
Damn dacht ik, nog een dag vasten. 
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Op donderdag ging niemand naar school, iedereen bleef thuis om te poetsen en 
heel veel eten te maken.  
Ook kreeg ik die dag een sms’je van Mieke en Miranda: feest ze, eet ze..hoe 
frustrerend! (Was het suikerfeest in Nederland een dagje eerder?)  
 
Eid: Om half 7 ben ik op gestaan, vlug iets (pie) gegeten en de cadeautjes 
uitgewisseld. Ik heb een pyjama, een knuffeltje, een fotoalbum en schoolspullen 
gekregen. Om half 8 zijn we naar de moskee gegaan.  
Om 9 uur waren we terug van de moskee en hebben we met de familie ontbeten: 
zo'n 5 soorten chips, cake, taart, fruit, chocola en meer lekkere dingen. 
Rond half 10 zijn we naar familie gegaan, om ze gelukkig Eid te wensen. In elk 
gezin blijf je zo'n 15 tot 30 minuten, kletsen, eten en drinken. Rond 11 uur waren 
we terug en ontbeten we verder. Om half 1 was de gewone vrijdagmis (de vrijdag 
is hier als een zondag voor een Christen) tot half 2 en ik ging even op bed liggen. 
Hierna maakten we al het eten klaar voor het avond eten en de lekkernijen voor in 
de middag. 
In de middag kwam de andere kant van de familie allemaal in ons huis, want Mina 
is het oudste kleinkind (of zoiets).Er werd weer vanalles gegeten zoals cake, 
snoep, chocola en chips. Rond half 7 hadden we ons avondeten met rijst, friet 
aardappels, salades, groentes, verschillende soorten vlees en vis en als 
nagerecht ijs met fruit, yoghurt, en het rijtje:cake, chocolade enz.. 
Na het avond eten ben ik met Niehaal, Miska en Rezah naar Rezahs familie 
geweest om ze te begroeten, en rond 24.00 uur was deze lange dag voorbij. 
  
Even nog terugkomend op de Moskee. 's Ochtends werd er verteld dat als je na 
Eid nog eens 6 dagen vast je hetzelfde wordt beloond dan als je een heel jaar 
vast... O nee... 30  dagen was meer dan genoeg!! 

 

 
 
 

Groeten van Nicole Nooijen  
 

nicolenooijen@hotmail.com 
 
 

www.spaces.msn.com/members/nicoleinzuidafrika

www.spaces.msn.com/members/nicoleinzuidafrika


 

 

 

31 

Maak ’t kleurig 
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Op kermisdinsdag op stap met Musis Sacrum  
en het St.Willibrordusgilde. 

 
 
Toen onze Maud nog ‘n Maudje was en de lagere scholen nog het goede gebruik 
hadden om de kinderen vrijaf te geven met kermis hadden wij jaarlijks het 
volgende kermisprogramma: 
 
’s maandags: opa en oma ophalen en dan naar de Efteling, op de terugweg 
eten bij Motel Eindhoven, ’s avonds stappen (opa en oma mochten dan “als 
tegenprestatie” babysitten). 
dinsdags: naar het kermisschieten en daarna de kermis op (Maud althans  
en wij de kroeg in). Natuurlijk maakte ons Maud ook graag “misbruik” van het  
losbandig leven van haar ouders en kwam ze zeer regelmatig vragen om geld om  
nog ’n keer wat attracties te kunnen bezoeken en een gokje te wagen. 
 
Dit kermisprogramma hebben we losgelaten toen voor Maud de middelbare 
school in beeld kwam.  
 
Gelukkig gebeurt er in je leven wel eens ooit iets aan om iets weer wel te gaan 
doen. Zo kwam in de bestuursvergadering van woensdag 30 augustus (vanwege 
het goede weer gehouden vóór in plaats van in het Muziekhofke) tijdens de 
bespreking van de komende activiteiten ook de kermis aan de orde. 
 
De twee dames in het bestuur gooiden al hun charmes in de strijd om de twee 
twijfelgevallen (Theo en ondergetekende) over te halen om een keer niet te gaan 
werken maar om mee kermis te gaan vieren. Toen het “ja” niet vlug genoeg van 
onze lippen kwam, gingen ze over tot praktijken waarin dames in ’t algemeen en 
onze twee bestuursdames in ’t bijzonder, zeer goed in zijn: dreigen …. 
Zo kregen wij onder andere te horen dat de voorzitter gewoon vanuit zijn positie 
aanwezig moet zijn en dat de penningmeester mee moet om in geval dat iemand 
van Musis Sacrum of van het Gilde de kermiskoning wordt, een aantal extra 
consumpties aangeboden moeten worden (dit zou ergens geschreven staan; 
waar weet niemand). 
De laatste smoes die ter plaatse verzonnen werd, was dat het gewoon traditie is 
en dat tradities binnen Musis Sacrum heilig zijn !  
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We hadden nog steeds geen ja gezegd …. 
Maar, een goede traditie is dat het bestuur na afloop van ’n vergadering altijd 
even naar De Zwaan gaat om daar ook even over wat andere zaken dan Musis 
Sacrum-zaken te praten. Aldaar viel het verlossende woord “wij gaan ook mee”. 
 
Dinsdag 6 september: Verzamelen bij De Zwaan, het Gilde ophalen en dan naar 
het schietterrein. Wat hadden we geluk met het weer, alleen maar zon en die gaf 
ook nog flink wat warmte …. Met een kop koffie in de hand konden we genieten 
van de spreekstalmeester (of is conferencier een betere benaming) van het Gilde. 
Dat op deze dag een nieuwe traditie geboren werd, stond niet in het kermis-
draaiboek. Diny en Ben Nooijen kwamen langs met vlaaien.  
Ik heb ’t nagekeken, ’t had niks met ’n verjaardag te maken. We zullen het dus 
maar houden op een goede nieuwe traditie. ’n Zeer origineel idee dat door 
iedereen zeer gewaardeerd werd !!! 
 
Iedereen vond ’t op een gegeven moment tijd worden dat die haan naar beneden 
kwam (lag dat soms aan de stilaan opkomende schrik dat de droge lippen wel 
eens zouden kunnen leiden dat er geen noot meer uit zou komen) en ’t Gilde 
zorgde er zelf voor dat er een einde aan dat lijden in die warmte kwam, Gradje 
Bouwmans schoot ‘m eraf.  
 
De temperatuur was inmiddels zo hoog opgelopen dat het 
gehele Musis Sacrum-gezelschap overging tot een grote 
muiterij, de jasjes zouden de rest van de dag uitblijven !!! 
Volgens mij heeft de commissie protocol de eventuele 
gevolgen van deze muiterij nog niet gepubliceerd. 
Zonder jasjes ging toen het volgende programmaonderdeel van start. 
 
De hermenie en de skut samen op stap, samen dweilen. Samen genieten van de 
gastvrijheid van de Wilbertsdries, Chico’s, Midnight, Den Belhamel, De Zwaan, 
het Luna-park, De Gouden Leeuw, ’t Gammele Geval, De Smuller en Hein Horst. 
Een en al gezelligheid, een en al plezier en lol. Geen tijd en geen ruimte voor 
dagelijkse beslommeringen en alleen positief naar het leven kijken.  
Iemand die het nog niet kon heeft het op deze bewuste dag gratis geleerd: 
relativeren ……... 
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Dat mensen gekke dingen gaan doen als ze loskomen is wel bekend maar dat 
zoiets kan leiden tot dingen doen die in sommige tv-programma’s tot 
wereldprestatie worden verheven, ja dat was even wennen. 
 
Wat gebeurde er. 
 
Toen we de Sjimmie ingingen en het muzikale gedeelte van het gezelschap naar 

het podium ging om aldaar een lekker stukske muziek te 
spelen vond onze voorzitter het tijd worden om degenen 
die niet speelden voor te gaan in de attractie; op lopende 
banden, schijven en tapijten. Dit was voor hem de 
allereerste keer in zijn leven dat hij dit deed. 
“Bloed, zweet en tranen” zou toen de juiste muzikale 
omlijsting zijn geweest. 
“Nooit meer” waren zijn eerste woorden na zijn 
martelgang. 

Dat hij toen een nieuwe traditie in ’t leven riep, begreep hij niet zo goed. 
 
Deze mooie dag werd, voor wat betreft het officiële gedeelte afgesloten met een 
ook weer traditionele vendelgroet en muzikale rondgang midden op de kermis. 
 
Als je dan naderhand nog eens nadenkt over deze dag, denk je natuurlijk “vond ik 
alleen ’t een mooie dag of zouden er meerdere mensen zijn die graag aan deze 
dag terugdenken”. Gelukkig bleken wij als nieuwelingen in dit mooie gezelschap 
niet de enigen te zijn die er zo op terugkijken. 
 
Het deed me trouwens ook goed dat andere dan Musis Sacrum-mensen nadien 
zeiden “het was aan alle gezichten af te lezen dat jullie samen veel plezier 
hadden en dat jullie door de muziek en de vrolijke en gezellige aanwezigheid, er 
voor alle kermisgangers een feest van maakten.”  
 
Aan allen die deze dag meemaakten: 
Bedankt voor de gezelligheid!, wij hebben genoten van jullie gezelschap. 
 

 Berrie Janssen (en Theo van Hal). 
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Een tamboer-maître neemt afscheid. 
 
± 13 jaar geleden toog ik samen met Hans Baars naar Tilburg voor een cursus 
tamboer-maître. 
We hebben daar een militair gerichte cursus gevolgd, wat betekend dat alle 
bewegingen strak uitgevoerd moeten worden. 
Dat strakke wat we voor ogen hadden, dat is er nooit uitgekomen. 
Het gaf zelfs nog al eens problemen om gelijk te beginnen en te stoppen. Ook om 
netjes in de rij te lopen wilde niet altijd lukken. 
 
Het fijne van 2 tamboer-maîtres is dat als ik er niet was Hans dan inviel.  
Want ik ben er vanwege rugklachten en twee zwangerschappen verschillende 
keren uit geweest. Als er maar 1 tamboer-maître beschikbaar is dan is het wel 
eens lastig, vooral de laatste jaren, dat als je er niet bent er dan niemand voor het 
korps staat. En voor een korps hoort gewoon een tamboer-maître vind ik! 
 
De laatste jaren kon ik me niet 100% inzetten omdat Toon vanwege z’n werk er 
niet altijd was en ik onze twee kinderen natuurlijk niet alleen kon laten. Vaak heb 
ik klaar gestaan met mijn uniform al aan en dan moest ik toch afzeggen, omdat 
Toon het niet op tijd kon halen. En ik kan je vertellen dat dat niet goed voelt; voor 
mij niet en voor het korps niet (want ik zou er toch zijn?) 
Ik had de stille hoop dat Hans weer terug wilde komen, zodat de druk niet zo 
groot was voor mij. Of dat er misschien iemand anders zou komen, maar tot op 
heden is dat helaas nog niet gelukt. 
 
Nou luitjes ik ga stoppen met dit stukje én als tamboer-maître. 
 
Ik blijf wel bij de Slagwerkgroep want dat 
kan ik niet missen en ik hoop dat er gauw 
een nieuwe tamboer-maître zal komen. 
Ik wens hem of haar Veel Plezier (want het 
was leuk) en Veel Succes!!! 
 

 
Marjan Coopmans 
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Uitwisselingsconcert  met fanfare Wilhelmina uit Vlierden 
 
Op zaterdag 4 november was het dan zover: Ons eerste concert in dit nieuwe 
seizoen. Dit jaar staan er een aantal uitwisselingsconcerten op de agenda, 
waarvan dit concert met de fanfare Wilhelmina uit Vlierden het eerste is.  
Al vóór half acht was de zaal half vol. Tegen de tijd dat het concert begon waren 
alle zitplaatsen bezet en was het ook bij de staanplaatsen dringen geblazen.  
 
De muzikanten uit Vlierden beten de spits af.  
Voor hen was dit uitwisselingsconcert een welkome gelegenheid om hun 
concoursprogramma uit te voeren, want in het weekend van 19 november moet 
het dan echt af zijn. Al bij het inspelen werd duidelijk, dat we niet zomaar een 
muziekvereniging voor ons hadden. Zij brachten vier stukken te berde, waarvan ik 
het tweede en het derde – wel erg indrukwekkend vond.  
Het tweede stuk “The sky is the limit” gaat zoals de titel al aangeeft over de 
mogelijkheden die het leven biedt en bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel 
klinkt vrolijk en opgewekt, hier wordt immers Amerika als het land van de 
onbegrensde mogelijkheden muzikaal vormgegeven. Het tweede deel, dat een 
hommage aan de slachtoffers van 11 september is, klinkt al veel ernstiger. Een 
van mijn tafelgenoten merkte op, dat dat Arabische themaatje toch wel erg 
stigmatiserend was, hoewel…!?  Het derde deel beeldt de angst van de 
hedendaagse mens uit en is eigenlijk nog somberder, hoewel ik vind dat er tegen 
het eind van het stuk toch wel wat hoop uit de muziek spreekt – Betje was het hier 
helemaal niet mee eens – kwestie van interpretatie zullen we maar zeggen.  
Het derde stuk dat de fanfare speelde heet “Tales from the fens”, “verhalen uit het 
moerasland” in het Nederlands, het is een muziekstuk dat geschreven is ter 
gelegenheid van het jubileum van een muziekvereniging waarschijnlijk hier uit de 
Peel, vandaar het moerasland? Ik snap eigenlijk niet waarom de componisten hun 
werken zonodig een Engelstalige titel moeten geven – Is het Nederlands dan 
géén mooie taal?  Ook dit muziekstuk bestaat uit drie delen. Heel erg duidelijk 
was bij het middenstuk te horen, wat de componist wilde uitdrukken. Het gebouw, 
waar betreffende fanfare altijd oefende is namelijk ooit in vlammen opgegaan. De 
paniek die de brand veroorzaakte, de brandweer die met loeiende sirenes aan 
kwam zetten, dat alles konden wij als toehoorders als het ware voor ons geestelijk 
oog zien gebeuren. Echt goed gespeeld dus.  
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Na een korte pauze viel de beurt aan ons. We hadden er allemaal zin in. Met de 
nieuwe uitbreidingen – maar liefst elf nieuwe muzikanten erbij – wordt ons orkest 
steeds completer. Onze nieuwe aanwinsten hadden al tijdens de repetities laten 
merken, dat ze ervoor zouden gaan. Ik denk dat menigeen in ons orkest er een 
puntje aan kan zuigen, wat betreft de studiehouding! Petje af, dat je binnen zo 
korte tijd al als de beste je toontjes meeblaast c.q. meeslaat! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor ons stonden er een vijftal stukken op het programma. De meeste hadden we 
al eens ooit uitgevoerd, dat is prettig, dan voel je je toch een stuk zekerder. Alleen 
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“The wind in the willows” was helemaal nieuw. Ik vind dit muziekstuk een hele 
kluif, vooral deel een. Zo heeft elke muzikant natuurlijk zijn favoriete resp. 
moeilijke passages. Het advies van Marc, om als je bang was een fout te maken, 
maar liever even te stoppen werd hier en daar massaal opgevolgd, waardoor een 
loopje – en niet alleen bij de fluiten – ineens wel erg iel uitviel. Maar dat mag de 
pret niet drukken, we hebben allen erg ons best gedaan. We begonnen dan ook 
heel aardig. Alleen in deel drie – “mister toad”, “meneer pad” dus, gingen we 
nogal de mist in. Één sectie begon te vroeg, waardoor een groot gedeelte van het 
orkest de kluts een beetje kwijt was. Het was een geluk, dat “meneer pad” zo zat 
als een kanon was, waardoor het leek alsof dat wat we speelden ook 
daadwerkelijk was wat er stond! Zeker toen de wieldop rammelend neerviel móést 
het publiek wel denken, dat wij dit toch wel erg knap gedaan hadden.  
Dankzij een enthousiaste muziekcommissie zijn de stukken die we op de 
lessenaar krijgen stuk voor stuk prachtwerkjes op te blazen. Het zal wel niet de 
bedoeling zijn, om elk werk dat we vanavond gespeeld hebben uitvoerig te 
bespreken. Persoonlijk geniet ik wel van “Jungle fantasie” omdat het door al die 
oerwoudgeluiden zo mooi apart is. 
Een heel speciale plek binnen een concertgebeuren is altijd weggelegd voor 
degene die de muziekstukken aan het publiek voorstelt. Geertje schrijft haar 
stukken zelf en zij verdient een extra pluim voor de leuke humoristische manier 
waarop zij deze toch niet echt gemakkelijke klus klaart, niet waar, Tarzan? 
Na afloop van het concert lieten de muzikanten uit Vlierden me weten, dat zij heel 
tevreden waren over hun optreden. Het kon natuurlijk altijd nog beter, aldus één 
van de blazers, en de laatste twee weken voor het concours zullen zeker nog 
gebruikt worden om aan het optreden de “finishing touch” te geven. 
Marc was ook heel tevreden. Voor een eerste keer in de nieuwe bezetting was dit 
een behoorlijk concert! En een stuk zoals “The wind in the willows” moet nog 
groeien – aldus Marc.  
Het vernoemen waard is verder het grote aantal toehoorders, dat deze muzikale 
avond getrokken heeft. De muzikanten uit Vlierden benadrukten dat zij lang niet 
meer voor zo een volle zaal gespeeld hebben. Er was een goede stemming. Het 
publiek luisterde aandachtig en beloonde elk muziekstuk met een warm applaus, 
waardoor dirigenten en muzikanten eer van hun werk hadden.  
Met dit concert zijn we het nieuwe seizoen goed begonnen. Ik en met mij, denk ik, 
veel muzikanten kijken al uit na ons volgend concert.  
 

Cornelli Remmers. 
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Majoretteketeteketet 
 
Majorettenconcours Bakel. 
 
Voor de 10e keer organiseerde Musis Sacrum Bakel dit nationaal 
majorettenconcours onder auspiciën van de Brabantse Bond. De prestaties die 
werden getoond waren in vele gevallen spannend en boeiend attractief. 
De A-groep zette haar ‘Dances’ show voor de laatste keer op de vloer. Ook de 
samenstelling van de groep gaat wijzigen omdat een aantal majorettes stoppen 
na dit optreden. 
De uitslagen:  
Steffie van Lieshout, Ilona Goossens & Leona Sleegers 83,75 pnt. 
Anita Leenders   80,20 pnt. 
Dana de Wit   83,60 pnt. 
Wendy Leenders    79,60 pnt. 
Curine van der Horst & Ivanca Linders   80,05 pnt. 
Hilde van Dijk / Curine van der Horst / 
Ivanca Linders / Marloes van Dijk   85,20 pnt. 
Leona Sleegers/Jantine Vereijken/Saskia Reints/ 
Steffie van Lieshout/Ilona Goossens   85,25 pnt. 
Jantine Vereijken & Saskia Reints   88,50 pnt. 
A-groep   83,93 pnt. 
 
Jantine en Saskia behaalden met hun puntenaantal promotie naar de 2e divisie B. 
Binnen twee jaar door promoties vanuit de Jeugddivisie 3B !!! Geweldig!!  
Én deelname aan het EK in Italië!! 

mp 
  

Majorettenconcours Geldrop. 
 
Afgelopen zondag 25 september was het weer zover voor ons majorettekes! 
Het concours in Eindhoven (Geldrop) stond op de planning en we waren er 
helemaal klaar voor. Al onze solisten, duo’s, trio’s en smallteams waren weer van 
de partij (behalve het smallteam van de B-majorettes en het Europees Kampioens 
duo vanwege blessures van Saskia en Jantine). 
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Met goede moed vertrokken we vanuit Bakel op weg naar Eindhoven en al vroeg 
in de morgen begonnen de optredens.  
Het duo Steffie en Leona kwamen uit in de Jeugddivisie 3B en heeft een goede 
sfeer neergezet tijdens hun pyjamaparty-show.  
Hetzelfde geldt voor onze Elvis-show, die de zaal weer op z’n kop heeft gekregen 
tijdens het swingende Blue suede Shoes! 
Alle shows zijn weer goed verlopen en de resultaten mogen er dan ook zijn: 
 
Steffie van Lieshout & Leona Sleegers Jeugd 3B 81,80 pnt. 
Anita Leenders 3A 80,75 pnt. 
Dana de Wit 3B 84,35 pnt. 
Wendy Leenders  2A 80,75 pnt. 
Curine van der Horst 
& Ivanca Linders 1B 80,35 pnt. 
Hilde van Dijk / Curine van der Horst / 
Ivanca Linders / Marloes van Dijk 2B 84,05 pnt. 
 
Nogmaals wil ik (ook namens de andere majorettes) Ellen 
Leenders weer heel erg bedanken voor alle goede zorgen, 
want ook dankzij haar worden onze shows zo gewaardeerd 
door de jury!       Dana de Wit 

 

De majorettes go Six Flags! 
 
Oh nee, Walibi Flevo, maar puur uit nostalgie blijf ik “Six Flags” volhouden. Ik 
weet nog goed hoe Marjan (Coopmans, red.) vóór ons eerste Egypte-show-
optreden riep: “Als jullie hiermee kampioen worden, mogen jullie van Musis 
Sacrum allemaal naar Six Flags.” 
Of zoiets belangrijks. Mijn medemajorettes konden het zich helaas niet meer 
herinneren. De echte reden van ons bezoek is me dus ook onduidelijk! 
 
In ieder geval: we zijn gegaan en dat is het belangrijkste! Het was wel een heel 
spannend dagje en dat begon al in de auto. Ik kreeg uitspraken naar m’n kop 
geslingerd als “Jij gaat mee in de Goliath!” en “Wij slepen jou wel overal mee 
heen!”.  
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Wat de lezers misschien niet wisten: ik ben wat dat betreft echt het mietje van de 
groep. Ik durf écht niet in een achtbaan, maar ik ben toch meegaan! In eentje 
dan, de eerste die we tegenkwamen. Superman the Ride, zo heette die in Six 
Flags nog. In Walibi Flevo noemen ze ‘m tegenwoordig Xtreme, of zoiets. 
“Die is in het donker,” zei Hilde. En Ivanca zei: “Die gaat helemaal niet onder 
kop!” (namen kunnen van de realiteit verschillen). Voor mij is het in principe ook 
wel zo gegaan, hoor. Ik heb van die hele Ride niets meegekregen en ik heb m’n 
ogen stijf dichtgehouden: het was dus donker en ik heb van die loopings niks 
gemerkt! Gelukkig maar! 
 
Verder hebben we ons met nog veel meer enge dingen bezig gehouden (een 
enkeling soms passief): de zweefmolen, de Villa Volta, pinguïns wakker gemaakt, 
op de foto met Boer Jochem of Hielke of hoe-noemden-we-hem-ook-alweer. Heks 
Henny begroet, van die enge dingen. Een enkele durfde zich zelfs te wagen aan 
de Goliath. Ik kon wegens omstandigheden (ik had een ijsje) niet mee, maar ik 
heb me samen met Curine (die had ook iets te eten) afgevraagd waar die 
achtbaan eigenlijk heen gaat! Je ziet namelijk niks van dat ding als je nog veilig 
op de grond staat! 
 
Toen we doorgingen naar een witte achtbaan - waar je schijnbaar hoofdpijn van 
krijgt - hebben Lisette en ik ons gewaagd aan een Swirl (kersenroomijs met echte 
kersen en chocolade, hmm) van € 3,50 (!) en Brenda is begonnen aan een zak 
popcorn. En toen de groep weer samen was, zijn we met z’n allen in de Piranha 
(ik weet écht niet hoe dat ding in Walibi heet!) gegaan. Drie karretjes majorettes. 
Marloes werd het minste nat. Zij had het geniale idee haar paraplu open te slaan 
en dat leverde weer leuke foto’s op! 
Sommige majorettes hebben het nog een tweede keer in de Piranha gewaagd, de 
rest wilde voor vertrek nog één keer in Superman the Ride. 
Dat hebben de achterblijvende majorettes geweten! Na een rustig ritje in de 
Piranha (het slimme idee van Marloes overnemend) liepen we zoals dat heet, een 
beetje moe maar voldaan terug naar de ingang, waar we de Superman the Riders 
op moesten wachten. Dat was nog master disaster! Onwetend liepen we richting 
de ingang, zwaar nagestaard door vier vrouwen met een masker op. Wisten wíj 
veel, daar stond een maskerkraam, zo gek was dat eigenlijk niet. Wel freaky dat 
die dames juist óns aankeken! Maar toen begon er één te lachen, en vier 
majorettes kwamen onder de maskers te voorschijn! Ik persoonlijk schrok me 
helemaal kapot, hoe maf is ’t om te worden gevolgd door vier “onbekenden”! 
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Het was ons dagje weer, met uiteraard genoeg hilarische foto’s die te bekijken 
zijn op www.majorettes-musissacrum.tk (waar anders?). 
 
Volgend jaar weer?                                                       Au revoir, Glitter Greet 
 

Open Brabantse kampioenschappen 2005 
 
19 November werden er in Hoogerheide de Open Brabantse Majorette 
Kampioenschappen gehouden. 
Leona Sleegers en Steffie van Lieshout mochten de spits afbijten voor Bakel. 
Toen ze hun show gedaan hadden zeiden ze dat ze het niet zo goed vonden  
gaan, maar.... Je weet nooit wat de jury ervan vind!! Dus afwachten was het. 
Na Leona en Steffie kwam het smallteam. Sommige vonden het niet zo  
goed gaan. 
Na het smallteam waren Jantine Vereijken en Saskia Reints aan de beurt. 
Daarna kwam Dana de Wit. Bij haar ging het heel goed, ze had er zelf ook wel 
een goed gevoel over! 
Na Dana kwam ik zelf aan de beurt. Ik was best wel zenuwachtig! 
Maar toen ik opliep was het al stukken minder. Wat ik wel jammer vond was  
dat het niet zo heel goed was gegaan! Maar ja ze zeggen altijd de volgende keer 
weer een kans (haha). 
En als laatste kwamen Curine van der Horst, Ivanca Linders, Marloes van dijk  
en Hilde van Dijk. Bij hun ging het ook goed! 
 
Toen het ongeveer 18.15 uur was gingen ze de uitslagen bekend maken, 
iedereen was er reuze benieuwd naar. 
 
Steffie van Lieshout, Leona Sleegers Jeugd 3B 82,60   3e 
Kwartet  4 majoretten   2B    84,40   Kampioen 
Wendy Leenders   2A      79,45 
Dana de Wit    3B     84,30   2e 
Jantine Vereijken, Saskia Reints  3B      87,50   2e 
Smallteam  5 majoretten  Jeugd 3B   87,40   2e 
 

Groetjes, Wendy Leenders. 

http://www.majorettes-musissacrum.tk/
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U kunt uw antwoord op deze vraag vóór 10-02- 2006 
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_2 was; Marc van Kessel. 

 
De prijs is gewonnen door: Lia Kapteijn-Breuer. 

Lia, proficiat. 

mailto:musissac@musissacrumbakel.nl
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Van de bestuurstafel  
Een 1e evaluatie door een ‘beginnend’ voorzitter. 

 

24 maart 2005 heeft de ledenvergadering besloten tot een zeer ingrijpende 
bestuursmutatie namelijk 4 nieuwe leden werden benoemd in de persoon van 
Niek Coolen bestuurslid slagwerk, Toon Coopmans waarnemend voorzitter, 
Berrie Janssen penningmeester en ondergetekende als voorzitter.  
De voorzitter en de penningmeester zijn vervangers van respectievelijk Jan 
Lambregts en Gea Mulder, de andere twee nieuwe bestuursleden zijn een 
uitbreiding van het bestuur. Het bestuur in de nieuwe setting is nu dus een half 
jaar in functie. Niet alleen de nieuwe bestuursleden maar het gehele bestuur heeft 
zijn weg moeten vinden in de nieuwe samenstelling hetgeen inmiddels goed 
gelukt is. Ondertussen zijn we als bestuur gestart met het opstellen van een 
nieuw beleidsplan voor de komende jaren, indien we daarvan evenveel realiseren 
als door het voormalige bestuur is gedaan met het door haar geschreven 
beleidsplan mogen wij zeer tevreden zijn. Zodra we dit plan volledig hebben 
uitgewerkt zullen wij u daarover nader informeren. 
 
Nu ik zelf ook een half jaar in functie ben wil ik graag even terugblikken op deze 
periode. Uitgaande van het gegeven dat ik absoluut geen kennis en of kunde heb 
op het muzikale vlak en de vereniging en haar leden niet of nauwelijks kende, heb 
ik de achterliggende periode getracht om een gedeelte van die achterstand in te 
halen. 
Ik kan hierbij dan ook mededelen dat deze periode voor mij zeer boeiend is 
geweest, op de eerste plaats de samenwerking met de overige bestuursleden en 
het verenigingsbureau waarbij ik wil opmerken dat we een zeer collegiaal en 
gemotiveerd team hebben staan wat gezamenlijk de kar wil trekken.  
Verder heb ik binnen de mogelijkheden nader kennis gemaakt met alle 
geledingen en dirigenten en instructeurs(trices). Hierbij is het mij duidelijk 
geworden dat we te maken hebben met een bloeiende verenging met een 
geweldige sfeer en motivatie, niet alleen bij de uitoefening van ieders hobby maar 
ook bij de activiteiten daaromheen zoals onder andere bij Tractor Pulling, 
oudijzeractie, fietsenbeurs en al die andere activiteiten. Het is hartverwarmend 
om te zien hoe hecht de vereniging dan is en hoe sterk de samenwerking. 
 
Een goed gevoel geeft het ook om te zien dat de vereniging een aantal 
successen weet te scoren zoals onder andere het pleinconcert, het Caratconcert, 
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de kermisdinsdag (hierover is een afzonderlijk verslag opgenomen in deze 
Triangel) en nog diverse andere optredens en acties. 
Hierbij mag zeker niet vergeten worden de diverse kampioenschappen van onze 
majorettes met als absoluut hoogtepunt het Europese Kampioenschap in Italië. 
Dames van harte gefeliciteerd. 
 
Ook is het goed om te constateren dat de samenwerking met andere 
verenigingen en instanties zoals onder andere de Vrienden van Musis Sacrum,  
het St. Willibrordusgilde en de Aaländer Musikanten zo spontaan en constructief 
verloopt. Hetgeen vooral zo moet blijven, samen zijn we sterker en kunnen we 
meer. 
 
Het eerste halve jaar evaluerende voor mijzelf dan moet ik constateren dat: 

- Het natuurlijk meer tijd en inspanningen kosten dan vooraf is geschat. 
- Het een zeer boeiende en leerzame periode was. 
- Ik het met erg veel plezier en interesse gedaan heb. 
- Ik mij graag blijf inzetten voor de vereniging. 
- Het bestuur collegiaal en constructief samenwerkt. 
- We ondersteund worden door een fantastisch verenigingsbureau. 
- Ik te maken heb met een fantastische vereniging en dat het onze 

gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid is om dit te continueren en te 
versterken. 

 
Dit is een weergave van hoe ik het heb ervaren bij Musis Sacrum, graag laat ik 
het oordeel straks aan de leden hoe zij de bestuurswisseling en de nieuwe 
bestuurssamenstelling hebben ervaren.  
 
 
Musis Sacrum een vereniging om trots op te zijn.  
 

 
 
 
 

Theo van Hal, voorzitter 
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Enkele berichten uit het gastenboek 
 www.musissacrumbakel.nl 

 
Hedde gellie Arno zunne nije fiets al gezien? Hij is er 3 keer vur wiste pinne vur dettie um 
kon betalen. Mar wel unnen hille moie. 
 
En fietse dat ie duu..... 
 
Eeeejjj, Jantine en Saskia, hartstikke goed dat jullie gepromoveerd zijn. Van harte 
gefeliciteerd vanuit een internetcafeetje in Zuid-Frankrijk! Geweldige prestatie! Ik ben 
trots op jullie. Ga zo door en wordt Europees Kampioen! Ik denk aan jullie! 
 
Eindelijk vacantie.... jippieajee...pf 
 
De kermis is in aantocht. Wie gaat er dinsdagmorgen mee naar de Schutsmis en daarna: 
lekker eikes eten bij Rens en Jürgen? 
 
Hee Knor, ge vroagt uw af, of wai jaw nie kenne missu. De's ut probleem nie, mar of gai 
de ripputiesie kent misse, de's un aander verhaal! Tis wir oefenu gebloaze, wakker worru 
dus!!! Tot zotterdig, mi du kermis (of hedde dan wir vergadering?) 
 
Voor de aller aller aller eerste keer met de harmonie haan geschoten. Wow wat een 
leuke dag, en onze voorzitter die heeft pas een gek instrument!!!! Maar wa kannie toch 
goe mee an doen. Okay tot volgend jaar; doekwirmee!  
 
Na een geweldig weekend heb ik er de behoefte aan om bij deze de werkgroep rond het 
weekend van Rowwen Hèze en Tractor Pulling een groot compliment te maken voor hun 
geweldige organisatie, dat was in een woord fantastisch. Maar naast deze werkgroep wil 
ik via deze weg alle medewerk(st)ers bijzonder hartelijk danken voor hun inzet en 
bijdrage, want zonder deze personen had het niet zo geslaagd kunnen zijn. Musis 
Sacrum heeft zich opnieuw bewezen als een hechte en sfeervolle vereniging. Allemaal 
bijzonder bedankt. Theo van Hal Vz. 
 
Voor de boeren breekt het maisseizoen weer aan. Het zal dan een drukte zijn op de weg 
met het landbouwverkeer.  
 
Ja mooi mooi en skôn boerenzonen die verrukkus kenne werken..... 
 
Ik daacht da gullie ook bai ons hurde of ut ken ok andersum, wai bai jellie, dan han we 
die B.B.Q. ook nie misgeloupe. Hi Hi.  

http://www.musissacrumbakel.nl/
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En mar elke week zeuren om de cd van Wind in the willows.... Tjutoch; ligt ie bai min 
bruur in de brievebus. Jan en Hanny de cd is terecht.. Hij is wel mee naar Zuid-Frankrijk 
geweest en de joong van onze Hans vroegen zich af..... “Papa wat is dit voor 
muziek?????????”. “Stil”, zei Hans “wor je rustig van.” 
 
Heej hallo, Hartstikke gefeliciteerd meiden. Europees kampioen, harstikke toppie!!! Lkkr 
feesten en genieten. Groeten uit Hardinxveld. 
 
Wat een verhaal Europees Kampioen. Door een geweldig taalprobleem dachten die twee 
meiden dat ze tweede waren geworden. Ze hadden het niet zo goed verstaan die twee. 
Maar het is ook ontzettend moeilijk Italianen die Engels moeten spreken, met daarbij 
Nederlandse namen. Wat een commotie wat een verrassing; ze zijn Kampioen !!!!!!!!!!!!!  
Sas en Pien van harte gefeliciteerd met deze overwinning. 
 
Voor een bijna live verslag kijk je op de site http://henk-reints.nl/saskia/ek2005.htm van 
Henk Reints, Internationaal verslaggever/reporter van het EK majorette in Italië. 
 
Hebben die twee trotse moeders hun schoenen tussen het feestgewoel weer 
teruggevonden. Niet te lang langs je schoenen blijven lopen, anders krijg je blaren. 
 
Wisten jullie dat er mensen naar de serenade komen met de fiets, en dan bij iemand 
anders in de auto weer terug gaan zonder fiets!!!! 
 
Wisten jullie dat mensen die met de auto naar een serenade komen, eigenlijk nooit met 
de fiets terug naar huis gaan? 
 
Hi Jantine, Saskia, Ellen & Lisette. Auch aus Süd-Deutschland herzlichen Glückwunsch 
zum Europäischen Championtitel !!!! Das war ganz großes Tennis! (So sagt man das 
hier). Viele liebe Grüße. Iwan 
. 
Wat was Vlierden goed afgelopen zaterdag. Bij ons ging het wat minder. We horen het 
donderdag wel van Marc als er nog mensen naar de repetitie durven te komen. 
 
Gezondh........... nu strijden tegen ZEILBERG. Zet um op kappershow! Eej meiden van de 
ELVISSHOW.....pakken passen is dat jullie HOBBY??? 
 
Jazeker Carla, naast majoretten en naar de tandarts gaan doe ik dat het liefste. 
 

WORDT VERVOLGD………….. 
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Intocht van Sinterklaas 
13-11-2005 

 
Wij mochten voor de eerste keer meelopen met de intocht van Sinterklaas.  
Ik vond dit heel spannend want we moesten goed marcheren. Dit hadden we wel 
geoefend maar het was de eerste keer voor het echt.  
Voordat we gingen kregen we allemaal een mooi pak aan zodat we er allemaal 
hetzelfde uitzagen. Het marcheren ging best wel goed en de rijen bleven recht.  
 
Mijn papa, mama en broer stonden ook te kijken, maar ik had geen tijd om te 
zwaaien.  
Toen we bij het kerkplein waren mocht ik ook nog voor Sinterklaas optreden. We 
hadden moeten loten wie dit mocht doen. Dit was extra spannend want ik wilde 
het wel goed doen.  
Het was een hele fijne middag en het was kei leuk met de majorettes. Ik hoop dat 
we nog vaker op mogen treden. 
 

Groetjes, Renee Martens 
(van de jongste groep van de 
majorettes). 
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Trekker-trek Bakel 2005 
Deel 1 

 
Wat heeft het afscheid van Hans Leenders bij Obragas nou met Trekker-
Trek te maken ???. 

      Schrijver: Berrie Janssen 
 
Op donderdag 24 november j.l. nam Hans Leenders afscheid van Obragas (of 
nam Obragas afscheid van Hans???).  
Tijdens de receptie zei Pieter dat hij het ’s avonds nog druk had (of Pieter het 
overdag ook druk heeft weet ik niet …) omdat hij Thijs Poels nog wat schuldig 
was. Joke Verberkt had hem n.l. gevraagd zijn ervaringen met de laatste Trekker-
Trek op papier te zetten. 
Hij had ja gezegd, maar mede omdat hij die mooie vrijdagavond niet mee had 
gemaakt, had hij het er toch wel moeilijk mee. Bovendien zou hij hierdoor een 
stuk van de repetitie van ’s avonds en de 3e helft moeten missen. Een stuk van de 
repetitie missen was ook weer moeilijk omdat Hans die avond ATV-uren op wilde 
nemen om met zijn gezin te gaan eten. 
 
Omdat ik eigenlijk ook wel iets wilde schrijven over mijn ervaringen/belevenissen 
met Trekker-Trek, hebben we ’t op een akkoordje gegooid: Pieter zou extra zijn 
best doen en ik zou wat schrijven. 
Graag wilde ik in 2 hoedanigheden wat schrijven: in mijn hoedanigheid als 
vrijwilliger en in mijn hoedanigheid als penningmeester. 
 
Ik zal beginnen met mijn vrijwilligerservaringen. 
Dat waren er heel veel; om zo maar eens wat te noemen: 

 het werk zien van een goed geoliede Trekker-Trek organisatie, 
heel Bakel kan er trots op zijn dat zoiets moois zo dicht bij huis gebeurt  

 geconfronteerd worden met een Musis Sacrum delegatie die veel en 
goed voorbereidend werk gedaan heeft met de organiserende stichting 
en tijdens deze 3 dagen voor iedereen aanspreekbaar was 

 op vrijdagavond genieten van Rowwen Hèze 

 met heel veel plezier samen werken; samen muziek maken is iets anders 
dan samen werken maar ook dat kunnen de Musis Sacrum mensen 
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Dan nu mijn penningmeesterpraatje. 
 
Voor wat betreft de inkomsten is Musis Sacrum afhankelijk van: 

 contributie 

 sponsoring (commissarissen, vrienden van Musis Sacrum en overige 
schenkingen) 

 gemeentelijke subsidie 

 en heel belangrijk een aantal acties (denk hierbij o.a. aan oud ijzeractie, 
kienen, fietsenbeurs, oliebollen bakken en trekker-trek). 

De trekker trek-inkomsten zijn zeeeeeer aardig te noemen en daar mogen we 
allemaal samen blij en trots mee zijn. 
 
Maar, naast dit materiële belang (keiharde Euro’s) is er ook een immaterieel 
belang (de niet in Euro’s vast te leggen waarde). 
Nu Musis Sacrum enkele maanden meegemaakt en beleefd te hebben durf ik te 
zeggen dat deze vereniging op immaterieel gebied een zeeeeeer rijke club is.  
Ook bij dit trekker-trekfestijn zag je alleen maar vrolijke en tevreden mensen die 
er allemaal van genoten dat ze samen deze prestatie konden neerleggen. 
Oudgedienden zullen zeggen dat dit allemaal maar gewoon is; toch durf ik te 
zeggen dat dit niet zo gewoon is.  
We moeten deze samenwerking en de wil om samen iets te doen koesteren !!!  
 
En zo ben ik met mijn praatje weer terug bij Hans Leenders. 
Want ik weet inmiddels dat Hans niet alleen een trouw lid is als muzikant (en daar 
is hij terecht trots op!), maar ook zeer trouw is als vrijwilliger bij de diverse acties. 
En omdat Hans afscheid nam van Obragas heb ik het werk van een ambtenaar 
even overgenomen (gekker moet het echt niet worden …..; alhoewel, zo’n slecht 
werk heeft ’n ambtenaar nou ook weer niet.)  
 
Hopelijk is er volgend jaar weer ’n Trekker-Trek, en dan graag weer met Rowwen 
Hèze. 

Waarom: 
1. Omdat ’t goed voor Musis Sacrum is 
2. Omdat ’t gewoon genieten is 
3. Omdat Pieter dan alsnog zelf ’n stukje kan schrijven. 
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Trekker-trek Bakel 2005 
Deel 2 

 
      Schrijver: Pieter Reijnders 

 
De moraal van het vorenstaande is dus dat dankzij Hans Leenders, onze 
penningmeester de mogelijkheid heeft gekregen om aan al onze muziekvrienden 
kenbaar te maken dat hij een zeer gelukkig mens is. Hij is immers terecht 
gekomen bij een geweldige vereniging, die tot heel veel in staat is. Een 
gezamenlijke inspanning heeft er voor gezorgd dat het koffertje van onze Berrie 
Zalm weer goed gevuld is. 
 
Bij Trekkert-trek of zoals het officieel heet, tracktorpulling is maar een ding 
belangrijk, “Full Pull”. 
Wanneer de tracktor met een enorm vermogen van soms meer dan 8000 pk’s, de 
sleepwagen over een afstand van 100 meter trekt, heet dat Full Pull.  
 
Wat mij op zaterdag, want toen was ik er wel, opviel was dat er bij mensen die 
deze sport beoefenen of aanmoedigen, nog een andere full-pull belangrijk is, de 
volle pul. Want ze zuipen tot de nek krakt. Het ging zaterdags dan ook tot in de 
late uurtjes door en toen uiteindelijk de tap dicht ging konden de meeste 
feestvierders niet meer op eigen benen staan. 
En dan blijkt maar weer hoe belangrijk vriendschap en saamhorigheid is. Je laat 
elkaar dan niet vallen maar houdt elkaar indien mogelijk staande om zo samen 
het einddoel te kunnen bereiken, het bed.  
Of dat iedereen is gelukt waag ik echter  te betwijfelen. 
 
Maar voor Musis Sacrum betekent Full Pull maar een ding, kassa. 
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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  
 
* 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. 
 
* Adri Verhoeven   leraar saxofoon tel. 0411-616486 
Corpus 55, 5282 MG Boxtel. 
 
 
Stichting Muziekschool Gemert - Bakel 
Vondellaan 49  5421 PN  Gemert 
  Tel. 0492-362075 Fax: 0492-362475 
  Homepage:  www.muziekschoolgemertbakel.nl 
  E-mail:  muziekschool.gemertbakel@planet.nl 

http://www.muziekschoolgemertbakel.nl/
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Januari - Juli 
 

Jarige op  

Kristian Vereijken 2-1    
  
  
  
  

Andrea Kriegl 8-1 

Niels van de Mortel 10-1 

Kayl Bouwmans 11-1 

Femke Bouw 12-1 

Judith van Stiphout - Tielemans 13-1 

Charlotte Jonkers 15-1 
  
  
  
  
  

Saskia Reints 15-1 

Joey van Lieshout 17-1 

Miep Rooyakkers - van den Berg 19-1 

Thomas Joosten 20-1 

Renee Martens 21-1   
  
  
  
  

  

Jantine Vereijken 22-1 

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

Friedie Coolen 24-1 

Merel van den Broek 24-1 

Frans van de Laar 27-1 

Fred van Lamoen 28-1 
  
  
  
  

Ad van Grootel 28-1 

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

Bas van Vijfeijken 31-1 

Wilma Vereijken - Verhoeven 31-1   
  

  
  

  
  

  

Mevr. P. van Lierop - Rovers 1-2 

Ruben Joosten 2-2 

Wouter Relou 8-2 

Hans Leenders 13-2 

Sigrid Coolen 14-2 

Cas van der Putten 14-2 

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

Willem van den Boom 15-2 

Stef de Kort 16-2 

Floris Merkus 18-2 
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Janny Jansen - van Tilborg 19-2   
  
  
  
  

  
  

Meike Peters 20-2 

Sjef Kanters 22-2 

Jan van de Rijt 22-2 

Lotte van Rijbroek 25-2 

Piet van den Heuvel 26-2 

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

Rosan Bouwmans 27-2 
  
  
  
  
  

Mevr. H. Scholten - de Klijn 28-2 

Karin van Lierop - Naus 28-2 

Corneel Verhoeven 1-3 

Anita Leenders 1-3 

Pieter van den Boom 1-3   
  
  
  
  

  
  

Els van Driel 1-3 

Lisette van Rooy 3-3 

Esther Verhoeven - van de Kerkhof 13-3 

Curine van der Horst 15-3 

Dominique Joosten 16-3 

Jan van Ganzewinkel 16-3 

Jos Vos 19-3 
  
  
  
  
  

Remco Bekx 20-3 

Matty Driessen 23-3 

Amy van de Laar 25-3 

Rayna de Wit 26-3 

Ben Nooijen 26-3 

 

Simone van de Laar 30-3 

Sophie de Ruijter 31-3 

Dhr. Hans Vermulst 2-4 

Luc Nooijen 4-4 

Cornelli Remmers - Roodenburg 6-4 

Reini van der Putten 6-4 

Bart Relou 7-4 
  
  
  
  
  
  
  

Gerard van de Laar 7-4 

Sanne van Rhee 9-4 

Tijmen van Dinther 11-4 

Roos Verberkt 13-4 

Rico Willems 13-4 

Gerry Kisters - Quaedflieg 16-4 
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Naddy Timmers 17-4   
  
  

  
  

  
  
  
  

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

Niek Coolen 18-4 

Silvie Joosten 18-4 

Benthe Janssen 18-4 

Mark Thijs 22-4 

Gijs Verhoeven 23-4 

Steffie van Lieshout 23-4 

Marloes van Dijk 23-4 

Rowie Verbakel 29-4   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Jacqueline Coolen - van der Weijst 4-5 

Jan  van de Mortel 5-5 

Bernard Nooijen 6-5 

Lobke van de Mortel 8-5 

Diny Nooijen - Verhoeven 8-5 

Marijke van Asten 10-5 

Marjan Coopmans - van Dijk 10-5 

Ivanca Linders 11-5 

Mariëlle Nooijen 11-5 

Thomas Tijdeman 12-5 

Mevr. Riet Vermulst 13-5   
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Marit Tijdeman 14-5 

Peggy Teunis 16-5 

Cor van Dinter 25-5 

Frank van Wel 25-5 

Leonie Rovers 30-5 

Piet van de Ven 30-5 

Mandy van Lieshout 30-5 

Maikel van der Meer 30-5 

Kees Hofsteede 2-6 

Marc van Kessel 5-6   

  
  
  
  
  

Lizzie van der Putten 9-6 

Teun Bouwmans 9-6 

Carla van Lieshout - van Lierop 10-6 

Jan Nooijen 10-6 

Roel van de Ven 10-6 

Simone Goossens 11-6 
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Karin Leenders 11-6   
  
  
  
  
  

  
  
  

Paul Baars 16-6 

Jorn Reijbroek 17-6 

Rob van Lierop 21-6 

Christian Peys - Donné 22-6 

Harrie Klaus 25-6 

Maarten Remmers 26-6 

Fenne Vereijken 29-6 

Hein van Dijk 30-6   
  
  
  
  
  
  
  
  

Joyce Maas-Saleming 3-7 

John Klaus 4-7 

Geertje Verberkt 5-7 

Britt Bouwmans 7-7 

Peter van der Horst 8-7 

Emke van Bommel 11-7 

Janine Teepen 11-7 

Tijn Haesen 11-7 

Petri Maas - Habraken 11-7   
  
  
  
  
  
  
  
  

Lisa van de Laar 13-7 

Wendy Leenders 14-7 

Monique Wilbers - van Dijk 15-7 

Alex Rutten 15-7 

Dana de Wit 15-7 

Karen van den Broek 18-7 

Ilona Goossens 24-7 

Berrie Janssen 25-7 
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Ook dit jaar sluiten wij af met onze oliebollenactie op 31 december op het 
St. Wilbertsplein waar die dag vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur de 

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

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

gemaakt. DUS: 

OLIEBOLLEN 
VAN  

MUSIS SACRUM BAKEL 
 

VERKOOP OP HET ST. WILBERTSPLEIN 
 

31 DECEMBER 
 

VANAF 11.00 TOT 16.00 UUR  
 

0,50 PER STUK 
OF 

11 STUKS VOOR 5,00 
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WIST U DAT ……. ?! 

 
 Karin zich rustig mocht laten gaan zonet voor de vakantie? 
 de dirigent niet zag dat ze dat al deed? 
 we een zangstem als nieuw instrument hebben? 
 de jongere leden van de Harmonie ook last hebben van de ‘overgang’? 
 de iets wat ouderen zich hier gelukkig mee prijzen? 
 Sjef muzikaal mee moet gaan met de jongemannen en niet met een rollator? 
 de dirigent bij de saxen een "kwakje" wil horen? 
 wij niet weten wat hij daar mee bedoeld? 
 hij in België misschien problemen met het Kwakbier zal hebben gehad?  
 het Harmonieorkest weer flink is uitgebreid? 
 er een scheiding heeft plaatsgevonden binnen de Harmonie? 
 Jan en Miep muzikaal totaal uit elkaar zitten? 
 Hanny en Jan hierdoor weer nader tot elkaar zijn gekomen? 
 de dirigent voortaan een megafoon moet gebruiken? 
 de leden een verrekijker nodig hebben? 
 we het anders niet totaal zien zitten? 
 de eikes met de kermis weer goed smaakten bij Jürgen en Rens? 
 de vlaai van Diny en Ben heel welkom was tijdens het kermisschieten? 
 Pieter Reijnders vond dat we hier maar een traditie van moeten maken? 
 hij dat zeker vergeten is volgend jaar? 
 de dames nu zeker aan ‘uitbreiding’ van de pantalon toe zijn? 
 Joke een plasbak voor een wasbak aanzag tijdens Tractor Pulling? 
 zij daar gelukkig haar handen niet in heeft gewassen? 
 zij alweer aan een nieuwe bril moet? 
 dat Anders in haar geval niet goed zal gaan? 
 iedereen weer razend enthousiast was met dit evenement? 
 Willibrord beter bij de Harmonie kan zijn dan bij Fiducia in de Rips? 
 hij dan kan lopen in plaats van fietsen? 
 hij dan geen valpartij hoeft te verwachten? 
 dat heel safe is en wij daar méér ‘fiducie’ in hebben? 
 hij een paar weken later wéér met een blauw oog op de repetitie kwam? 
 hij zij dat het weer met fietsen gebeurd was maar wij dat nut niet meer geloven? 
 iemand hem wel met zijn vrouw heeft zien lopen, wat niet zo vaak gebeurd? 
 Kees onze invaldirigent – gelukkig - nog steeds graag bij ons komt? 
 wij in de Triangel zagen dat Marc(je) al vroeg lekkere billen had? 
 de A-groep majorettes tot 10 meiden is afgeslankt? 
 de majorettetoekomst er evengoed zonnig uit blijft zien? 
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 de B-majorettes zelfs Europese kampioenen voortbrachten? 
 de piepjonge C-majorettes een fanatiek team van 14 meisjes is? 
 het opruimen van het harmonieslagwerk geen schoonheidsprijs verdiende? 
 er vaak maar een slag naar wordt (werd?) geslagen? 
 de trombones ‘ontstoppers’ schijnen te hebben?  
 invaller Kees die onecht én te klein vindt? 
 Bas de trommelkist leek leeg te halen op zoek naar het triangelstokje? 
 alle heisa en rumoer tijdens de repetitie uiteindelijk voor niks bleek te zijn? 
 je op alle vragen van Marc eigenlijk meteen ja moet zeggen? 
 wij zonder tamboer-maître zitten en daar voor de liefhebber een open kans ligt? 
 de ‘zatte pad’ ontdekt is bij de Harmonie? 
 ‘het’ zattepad al sinds jaar en dag bekend is in Bakel? 
 dat na elke repetitie door de dorstige leden wordt ‘bewandeld’? 
 de naden van de uniformpantalons opnieuw gestikt dienen te worden? 
 er anders onverwachte spannende dingen gebeuren? 
 de hoornsectie spannender blaaswerk wil krijgen? 
 Niek een eigen kliklijn in werking stelde en de hele club in beeld brengt? 
 wij benieuwd zijn of de beelden voor zich zullen spreken? 
 we het klokkenspel kwijt zijn en we dat hard nodig hebben? 
 Het definitief defect (b)lijkt te zijn? 
 Wij ons afvragen waarom Nico de krant leest tijdens de repetitie? 
 onze dirigent als Joker heeft gespeeld in Volkel? 
 hij niet de juiste kleding had tijdens een concert van de Band Zonder Banaan? 
 dit ter plekke gecorrigeerd werd maar niet zonder kleerscheuren? 
 wij daar echt niet op zitten te wachten? 
 we een zweep nodig hebben tijdens een muziekstuk? 
 er vast en zeker iemand is die zoiets thuis heeft liggen? 
 Freddie soms het werk van een jaar in twee weken moet doen? 
 wij een heel goede paukenist hebben? 
 wij verder geen namen noemen, maar dat ook wel eens heel anders was? 
 alles wat een dirigent verteld tegen hem gebruikt kan (zal) worden? 
 wij blij zijn dat wij dan genoeg stof voor deze rubriek blijven houden? 
 De Sinterklaasmuziek dit jaar een dusdanig hoog niveau had, dat er bijna een 

extra repetitie aan gewaagd moest worden? 
 Marc’s ritmestoornissen geweten kunnen worden aan het uitwisselingsconcert? 
 ‘Onzen Tarzan’ schrok toen Geertje de V. hem zo benoemde? 
 Zijn buurvrouw de overgang als hoofdoorzaak zag? 
 Willibrord een wel heel erg persoonlijk muziekstuk op zijn standaard zette? 
 Nu het juiste ritme gelukkig weer is gevonden? 
 Wij allemaal in het eigen goede ritme het nieuwe jaar ingaan? 
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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 
 

Guido Verachtert Burg. Diepstratenlaan 28 5761 EW  Bakel 
    Tel. (0492) 342114  
Franca v.d. Laar- v. Horssen       De Hilt 25 5761 HG  Bakel 
      Tel. (0492) 342984 
Janny Jansen-v. Tilborg Marijkestraat 18  5761 AX  Bakel 
       Tel. (0492) 341825 
Niek Coolen      Bolle Akker 4  5761 RW  Bakel 
      Tel. (0492) 340658 
 

 
 
 

 

Harmonie Musis Sacrum Bakel 
RABO 1041.01.482  GIRO 3377857 

 
Voor (repetitie)afmeldingen kunt u terecht bij: 

 
Guido  Verachtert (harmonie)   (0492) 342114  e.verachtert@chello.nl  (vóór 19.00 uur). 

 
Niek Coolen (slagwerkgroep)   (0492) 340658 
 
Franca van de Laar (majorettes) (0492) 342984

POSTADRES: Verenigingsbureau Musis Sacrum Bakel 
Randwijk 8, 5761 AV  Bakel 
Tel.  0492-342427          musissac@musissacrumbakel.nl 

 

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 
3e editie 2005 

 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie. 

Frans Kisters 
Ellen Leenders 
Dana de Wit 
Lisette van Rooij 
Opa en oma Rooijens 
Mien Poels 
betje 
Cormelli Remmers 
Simone Goossens 
Lisa van der Pol 
Saskia Reints 
Jantine Vereijken 
Berrie Janssen 
Renee Martens 
Theo van Hal 
Nicole Nooijen 
Piet Jacobs 
Marjan Coopmans 
Glitter Greet 
Saskia Martens 
Wendy Leenders 
Pieter Reijnders 
 
 
 


