
 

 
19e jaargang 
1e editie 2006 

DE TRIANGEL 



 

 

 

2 

Colofon: 
 

Redactie:     Distributie: 
Marjan Coopmans  0492 342428  Lia Kapteijn 0492 342509 
Helmy van Dijk  0492 340948  Elly Joosten 0492 342555 
Judith Tielemans  0492 344053  Mien Poels 0492 342427 
Betje Verachtert  0492 342114 

Joke Verberkt  0492 342300  Redactie-adres: 
Thijs Poels  0492 342427  Randwijk 8  5761 AV  Bakel 

musissac@musissacrumbakel.nl 
thijspoels@wanadoo.nl 

 

- - - - - - - - - - - -   INHOUD:   - - - - - - - - - - - - - 
 

3   Activiteitenkalender 2006 o.v. 24 Oefenen met de pianist           

4   Voorwoord 25 Onderling Solistenconcours 2006    

5   Muzikale poëzie 30 Foto Slagwerkgroep   

6   Kerstconcerten   31 Berichtenvan de Vrienden  

7   Oliebollenactie  32 Studenten van Toen en/of Nu;   

9   Nieuwjaarsconcert    Karin Leenders 

11 NK 2005 majoretten 34 Stellingen       

13 Uitwisselingen  35 Recepten  

15 Op de planken in New York 36 Geslaagden       

16 Carnaval in Boakel                               36 Jubilarissen in 2006   

17 Prinses Christina concours 2006 37 Berichten uit het gastenboek   

19 Helden?!  38 Maak ‘t kleurig 

21 Mutaties  39 Wie ben ik??    

21 Nog een beetje Carnaval 40 Leraren/leraressen   

22 Nieuwe verenigingsfoto           41 Wist U Dat?!?...........    

 42 De bijna laatste pagina    

     

   

  

   

    

 

 

Copy voor de volgende Triangel aanleveren; 

uiterlijk 20-06-2006 

mailto:musissac@musissacrumbakel.nl


 

 

 

3 

Activiteitenkalender (onder voorbehoud) 
 

 

31 maart  Uitwisseling slagwerkgroepen Nuenen en Bakel (2x) in Bakel 

8 april  Uitwisselingsconcert met Someren-Heide (20.00 uur) in Bakel) 

15 april  Jaarlijkse oudijzeractie 

29 april  Koninginnedag (28 april lintjesregen) 

4 juni  Concert in Carat paviljoen Helmond 

10 juni  Fietsenbeurs 

21 t/m 27 mei Jaarlijkse donateursactie 

17 juni  Feestavond senioren 

18 juni  Pleinconcert (Harmonie+Slagwerk+Majorettes) 

23 juni  Zwemmen voor jeugdleden 

25 juni  Bondsconcours majorettes voor solisten en kleine ensembles te Bakel 

11 augustus Inhalen Kinder Vakantie Week 

25, 26, 27 aug? Medewerking Tractor Pulling Bakel 

2 september Opening Bakel kermis 

5 september Kermisschieten St. Willibrordusgilde 

17 september Bondsconcours majorettes (solisten en kleine ensembles) te Geldrop 

6,7,8 oktober Concertweekend Duitsland 

Herfst 2006 Rake Klappen 2006 

19 november Intocht St. Nicolaas 

.. december Kerstconcert Jan de Witkliniek 

.. december Kerstconcert St. Willibrorduskerk 

31 december Oliebollenactie 

  

 

Vakantie opleiding en opleidingsharmonieorkest: 
 

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  
 
Een mailtje van de Triangelredactie, waar zal dit over gaan? 
Wil je het voorwoord schrijven voor de Triangel, al je collega-instructeurs zijn je al 
voorgegaan dus nu is het woord aan jou. 
Natuurlijk wil ik dit doen.  
Bij de repetitie waar de Triangel uitgedeeld wordt moet ik het altijd doen met ongeveer 50 
procent van de aandacht die ik normaal heb. Iedereen moet toch even wat dingetjes 
lezen in ons verenigingsblad. Ook is er tussen de verschillende stukken die we spelen 
hilariteit over de “Wist u dat”jes.  
Kortom de verhalen in het blad zijn even interessanter dan de te spelen muziek. 
Ook lees ik zelf bij thuiskomst na de repetitie eerst het blad uit voordat ik ga slapen. 
Allemaal tekens dat we bij Musis Sacrum een geweldig blad hebben, complimenten 
daarvoor. 
 
Bij het schrijven van dit voorwoordje dwaalden mijn gedachten wat af naar een paar jaar 
geleden, een paar jaar!!!  Ondertussen al 5 jaar geleden belde Jan Lambregts me op dat 
hij op zoek was naar een nieuwe dirigent voor het harmonieorkest in Bakel.  
En zo ging het balletje rollen.  
Na een tijdje de kat uit de boom te hebben gekeken zijn we begonnen met een aantal 
grotere projecten: het Wensconcert was de eerste aanzet om het harmoniegebeuren te 
upgraden. Daarna volgde het Musicalconcert en ook het Koninginnedagconcert. 
Harmonie nieuwe stijl, voor een breed publiek en vooral gericht aan de eigen achterban. 
Het van, voor en door principe. 
Ook zijn we tussendoor nog op concours geweest, niet echt mijn hobby en in het 
harmoniewezen ook een wat mij betreft achterhaald gebeuren. 
 
Kortom Musis Sacrum is steeds meer aan het doorgroeien naar een vereniging die 
midden in de samenleving staat én ook midden in deze tijd. 
Een vereniging waar de jeugd zich wel aan wil binden en waar iedereen, jong en oud, de 
schouders er onder zet. 
 
Ook is er het laatste jaar een nog intensievere samenwerking 
gekomen tussen de instructeurs van de verschillende 
geledingen die wat mij betreft uit kan groeien tot gezamenlijke 
muzikale hoogtepunten. 
Een club waar nog veel meer mooie dingen gaan gebeuren  . 

 
 

Marc van Kessel 
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Muzikale poëzie 
 
 
 
 
Dirigent  
Bemusiceerd zo is zijn smile             
zijn benen elastiek     
zijn armen zweven je omhoog           
en menselijk mimiek.  
Daar ga je dan omhoog, rechts, links           
en word je ongewild  
gevederd op een wolkendek 
    
buiten jouw ik getild. 
 
Geluiden schallen,  
zacht gefluister. 
Tranen zelfs. 
Vanbinnen bruist er 
alweer geluk. 
 

Als een ster 
 

Even dacht ik  
ze haalt het niet 

maar vlotjes neemt ze 
een octaaf met het gemak 
van een appeltje schillen. 

 
Zo zingt ze een baby in slaap  

en wiegt hem verder door de nacht 
mezzo, niet matig 

maar zachtjes deinend op de 
golven van een wiegelied. 

 
Een diva in jeans en slobbertrui 

met de verfrissende glimlach 
van een dauwdruppel 

en een stem die ontroert 
als een zachte bries. 

 
Na Abba en the Beatles 

hoor ik Offenbach 
in zijde zingen. 
Het staat je ook 

als een ster. 
 



 

 

 

6 

Kerstconcerten 
 

Hoi Esther, met Betje, Betje Verachtert. Kun jij een stukje schrijven over het 
kerstconcert? 
Oh ja…dat is goed…dat doe ik wel. Telefoon neergelegd en toen ging ik nadenken over 
het kerstconcert. Jeetje, wat hebben we toen ook alweer gespeeld? Geen idee, ik kom 
niet verder dan het muzikale kerstverhaal. Oh… waar heb ik nu weer ja tegen gezegd. Ik 
kan toch geen stukje schrijven als ik me het concert niet meer voor de geest kan halen. 
Wacht…misschien heb ik nog een programmaoverzicht. Yes…hebbes. Gelukkig. Snel er 
overheen kijken… gedichten… Aa-Länder Musikanten. Het komt weer terug. 
 
Toch spannend zo’n concert, want dan moet alles kloppen. Nou mijn hart klopt van 
tevoren in ieder geval fortissimo.  
Het1e  concert was in de Jan de Witkliniek. Instrumenten op de fiets en vertrekken maar. 
 
Iedereen opstellen in een halve cirkel, schuiven met de stoelen, onderling van plaats 
verwisselen, maar dan beginnen we heel toepasselijk met “Komt allen tesamen”. 
Uiteraard mag het publiek meezingen.  Twee gedichten en nog wat 
liederen verder is het de beurt van de Aa-Länder Musikanten. 
Als het pauze is krijgen de bewoners een flinke (hele flinke) 
advocaat, dus alles na de pauze klonk geweldig.  
 
We hadden ook nog een concert in de kerk. Het is wel passen en 
meten om alle muzikanten een plaatsje te geven. Even inblazen en…WHOW…wat een 
geluid. Niet schrikken zegt Marc…gewoon spelen. Het klinkt super in de kerk. Kunnen we 

hier niet vaker spelen of oefenen want het klinkt hemels. De kerk zat 
aardig vol met bekende en onbekende gezichten.  
Het publiek kreeg een leuk programma met oude bekende liedjes 

zoals: “When a child is born” of  “Stille Nacht”. 
Ze kregen nog andere, en waarschijnlijk, onbekende liedjes uit het 

muzikale kerstverhaal te horen, zoals: “Het was een maaghet uitverkoren”. 
Maar we speelden ook “Harry Potter” en “Villa Volta”. Het totale concert met 

de gedichten en het kerstverhaal was heel mooi en sfeervol. Degene die voorlazen 
deden het ook rustig en duidelijk. 
 
Ik ging heel tevreden naar huis toe om te vertellen hoe het was gegaan. Ik had er spijt 
van dat Peter met de kinderen niet was komen luisteren. We vonden het te laat worden 
voor de jongste kinderen. Nou volgend jaar trekken we ons daar niets van aan. Ze komen 
gewoon luisteren ook al wordt het laat.  

                                 Groetjes Esther. 
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Oliebollenactie 2005 
 
“KARIN,  WEET JE HOE VROEG VRÓÉG IS?” 
 
“Nee ik lust zelf geen oliebollen, ik heb er óóít een geproefd en ik vond het zo’n vieze 
vette gore hap, maar onze kinderen vonden de oliebollen van Musis Sacrum goed!” zegt 
Karin van Lierop. Afgelopen Oudejaarsdag was Karin vrijwilliger in de 
oliebollenbeslagmakerij in het Jeugdhuis. Samen met Franca van de Laar vormde zij het 
eerste koppel dat bij het krieken van de laatste dag van het jaar 2005 zeer gemotiveerd 
aan de slag ging. De beide beslagwerksters wilden het wereldrecord ‘Kijk ’s hoe vlug wij 
beslag kunnen maken’ in gruzelementen breken. En dat wereldkampioenschap zou op 
die dag haar beslag krijgen. Maar hoe anders pakt het leven toch ooit uit? Wij vangen het 
beslagdrama bij het begin aan, hier volgt het verslag. 
 
“Janny vroeg of ik vrijwilliger wilde zijn bij de oliebollen en ik zei, ja, maar graag vroeg, 

niet te laat op de dag,” vertelt Karin, 
“Naderhand belt Franca mij op en zegt, Karin jij 
hebt vroeg gezegd, maar weet je hoe vroeg 
vróég is? Ik zeg, acht, negen uur, waarop 
Franca antwoordde: “Ik kom je om kwart over 
vijf halen!!!” En toen viel het gesprek even stil 
aan Karins kant van de lijn.   

 
Maar “toegezegd is toegezegd” en de laatste dag van het jaar 2005 wilde Karin in zijn 
geheel beleven want ze was vroeg wakker. Franca kwam keurig 
op tijd aangereden en de beide keukenprinsessen begaven zich 
in de koude besneeuwde vroege ochtend naar het Jeugdhuis 
waar Toon Coopmans al voor de deur stond.  
 
Na even zoeken hadden ze de verwarming gevonden en toen, aan ’t werk? Karin: “Nee 
eerst koffie gezet, dat is belangrijk!” De ingrediënten werden bekeken die Bakkerij Bakel 
had klaargezet. De vele zakken met bloem, de gist, de eieren, de melk en de krenten en 
rozijnen, plus de aanwezige klutsmachine, dat alles gaf de indruk dat het een productieve 
ploegentijdrit zou worden. Karin en Franca begonnen welgemoed aan de wedstrijd ‘Kijk ’s 
hoe vlug wij beslag kunnen maken’.  
 
Het duo bevond zich in de bloemwolken en de machine klutste geduldig alle 
benodigdheden door elkaar tot een beslagen massa die door vier dameshanden 
plichtsgetrouw in grote emmers gegoten werd om daarna daaruit te rijzen en door Toon 
Coopmans naar de oliebollenkraam gebracht te worden.  
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De wedstrijd kreeg bekijks van in- en uitgaande supporters, waaronder zich ook voorzitter 
Theo van Hal bevond. Het werk vorderde gestaag. Het duo kreeg er handigheid in en 
Karin en Franca kregen al visioenen van gouden beslagen medailles…toen…om zeven 
uur…opeens…”Brroemm!!”…de machine gaf een onheilspellend brommend geluid 
en…weigerde dienst aan de dames van de harmonie.   

 
Toon Coopmans belt Fons van Bakkerij Bakel die juist, 
na de zwaarste werkdagen van het jaar, zijn bed 
induikt…Fons denkt dat het euvel “Krachtstroom” moet 
heten…Toon Coopmans duikt in de meterkast…niks te 
vinden…Toon rijdt naar Toon Verberkt die juist,  na een 
zware uitgaansavond zijn bed induikt…ondertussen 
komt Fons tóch maar even kijken want hij vertrouwt het 

zaakje niet…Toon en Toon komen samen terug omdat Gera, die dacht dat ze lekker uit 
kon slapen, blijmoedig Toon in de winkel vervangt omdat zij álles overheeft voor Musis 
Sacrum…Toon en Toon en Fons constateren alle drie “Krachtstroom”, pakken de 
onwillige machine vierkant op…gaan weg…komen weer terug…en zetten er een andere 
voor in de plaats…Zo!!! Het gouden dameskoppel kan weer aan de slag!!! 
 
Karin: “Maar we kregen er een dut van, het was ondertussen al half negen en we hadden 
al die tijd niets kunnen doen dan de vloer dweilen.”  

 
Nadat de beide dames, als 
geroutineerde sportievelingen, 
hun morele inzinking te boven 
gekomen waren, kweten zij 
zich nog anderhalf uur ten volle 
van hun taak.  
 
En toen om tien uur de ploeg 
Diny / Joke de beslagdienst 
overnam bevond zich de 
productiestand op het normale 
peil en Franca niet, en Karin 
niet, geen van beide sprak over 
een wedstrijd en geen van beide zei:  “Kijk ’s hoe vlug 
wij beslag kunnen maken!!!”  

  
De redactie. 
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Nieuwjaarsconcert 
 
Deze keer werd de voorkeur gegeven aan een nieuwjaarsconcert in plaats van een 
kerstconcert. Het concert werd uitgevoerd door het opleidingsorkest en het groot orkest, 
beide onder leiding van Mark van Kessel. 
 
Na de opening door de voorzitter Theo van Hal begon het opleidingsorkest met het 
uitvoeren van hun muzieknummers zoals: 

. Villa Volta wat bekend is van de Efteling 

. Higlights from Harry Potter, hierbij reizen wij af met de trein naar Zwijnstein, vol van    
magie en hocus pocus. 
. I want to hold your hand, dit is een romantisch liefdeslied. 
. Een kerstlied, namelijk When a child is born. 
. Uit de film 101 dalmatiërs werd Cruella de Vil uitgevoerd 
. Als laatste speelde het opleidingsorkest Beyond the sea. 
 

De nummers die het opleidingsorkest uitvoerde gaven veel voldoening voor de volle zaal 
met muziekliefhebbers. Ik denk dat vele andere muziekverenigingen rondom Bakel 
zouden willen dat ze zo'n goed opleidingsorkest hadden. 
 
Na de pauze kwam het groot orkest in actie. 
Het begon met de "Russischer Marsch", dit is een vrolijke mars van Johan Strauss. 
Vervolgens werd gespeeld het mooie muziekstuk; The Wind in the Willows, dit is een 
vierdelig stuk van Johan de Mey. Het gaat over dieren die van alles beleven in het 
dierenbos. 

 
 
Hierna een 
kleine pauze 
waarin de 
commissarissen 
en vriendenclub 
een prachtige 
Besson Bes bas 
en Conga’s 
schonken voor 
orkest en 
slagwerk. 
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Na dit mooie gebaar werd het programma voortgezet met het muziekstuk" To much love 
kill you", geschreven door Freddy Mercury. Het betekent dat teveel liefde fataal kan 
worden. 
Vervolgens het prachtige nummer "Memories" geschreven door Rieks van der Velde, 
bestemt voor trompet met orkestbegeleiding. Jan van de Mortel speelde de solistenpartij, 
ik hoop dat dit mooie nummer in de toekomst vaker ten gehore wordt gebracht. Hierna 
het nummer "Abba Gold ", een medley van bekende ABBA liedjes. 
Er werd ook een oerwoudnummer "Jungle Fantasy" uitgevoerd. Dit is een fantasie 
waarin het oerwoud wakker wordt en tot leven komt, op een muzikale manier worden 
diverse oergeluiden ten gehore gebracht zoals sluipende tijgers, leeuwen, krijsende en 
gillende apen enz. Op een bepaald moment was er ook een muzikaal aapje dat 
verdwaald was, gelukkig vond dit aapje na enige tijd zijn groep terug. 
Tot slot werd gespeeld de mars "Excellence” en “Happy New Year”. 
 
Het aanwezige publiek waaronder ik zelf hebben genoten van een mooi gevarieerd 
nieuwjaarsconcert dat onder leiding van Marc en met de leuke presentatie van Geertje 
een ware happening werd. 

Thomas Joosten. 
 

 
 

Rens van “De Zwaan” kreeg de eerste nieuwe verenigingsfoto.
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 NK 2005 Elburg / Mierlo 
 
Nederlands Kampioenschap 2005 Majorette in Mierlo. 
 
Op 10 december 2005 moesten we op concours.  

Eindelijk waren we aan de beurt, de muziek was op het 
begin weggevallen, daardoor waren we te laat en de weg 
kwijt.  
We hadden het verknald dachten we, de rest van de show 
hadden we goed opgevangen maar de concentratie was 
weg. 
 
De prijsuitreiking; we zaten met 4 groepen in een divisie.  
De nummer vier werd omgeroepen, we hadden er totaal 

geen hoop meer in. We dachten dat we 4e waren.  
Tot onze verbazing zaten we bij de laatste 3. We gingen al bij de 3e plaats staan. Maar 
weer tot onze verbazing; we waren ook geen 3e. Nu dachten we echt; Zeilberg of wij. We 
stonden alsnog in spanning. 
 De 2e plaats was VOOR... Musis Sacrum Bakel!  We waren heel blij met onze behaalde 
punten 87.03, heel trots dus. We hadden het voor ons gevoel heel erg slecht gedaan en 
we eisten bijna een herkansing. Die kregen we niet.  
Maar toch nu nog 2e. Heel erg goed en Zeilberg is het echt gegund. 
We zien dit jaar wel weer of we wel Nederlands kampioen worden en Zeilberg toch een 
keer voorbij gaan. Maar met een 2e plaats zijn we ook heel blij!! 

Groetjes, Ilona Goossens & Steffie v. Lieshout. 
 
 

Nederlands Kampioenschap 2005 Majorette in Elburg. 
 

Eindelijk was het zover… 17 december 2005… op weg naar Elburg. 
Wij als majorettes van Musis Sacrum mochten met drie 
shows gaan proberen te scoren op de Nederlandse 
Kampioenschappen. 
Het was een lange weg naar Elburg (dat ligt tegen de 
provincie Flevoland aan), maar gelukkig stonden onze 
optredens in de middag gepland. 
Als eerste was ik zelf aan de beurt en ik liet mijn 
horrorshow zo goed mogelijk zien aan de jury. Alles ging 
hartstikke goed en ik had er een goed gevoel bij.  
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Ook het EK-duo Saskia en Jantine heeft ons weer betoverd met hun politieact! Even later 
was het de beurt aan ons swingende Elvis-team dat de hele zaal weer op zijn kop kreeg. 
Kortom… alle optredens verliepen goed en het was dan ook alleen nog wachten op de 
resultaten. 
Om de wachttijd wat aangenamer te maken zijn we na het eten nog even de koude 
buitenlucht ingedoken en hebben we een stevige wandeling gemaakt. (samen met de 
pappies van Saskia en Jantine, haha). 
 
De prijsuitreiking begon uiteindelijk vrij laat, maar dat mocht de pret niet drukken. 
Per categorie werden de 10 beste deelnemers naar voren geroepen en uiteindelijk 
bleven er dan drie over die het erepodium mochten beklimmen. 
Als eerste was mijn categorie aan de beurt en ik stond dan ook te wiebelen van de 
zenuwen! 
Jeetje… hoor ik dat goed??? Ik was overgebleven bij de beste drie deelnemers! 
Ik was ontzettend blij, omdat ik nu verzekerd was van een derde plaats. 
Maar nee… de derde plaats bleek voor iemand anders…  
Ik kreeg het spontaan benauwd en was dan ook heel erg verrast toen ik naar voren 
mocht komen en een zilveren medaille in ontvangst kon nemen! 
Voor mij persoonlijk was dit moment heel erg speciaal en een overwinning voor al die 
keren dat ik net naast de prijzen viel. 
 
De rest van de prijsuitreiking is natuurlijk 
bekend.; onze twee swingende shows met als 
thema’s Politie en Elvis mochten zichzelf 
Nederlands Kampioen noemen! 
Dit was dus een lange maar erg geslaagde dag! 
 
Wil je onze kampioenshows graag eens 
bekijken? Bezoek dan de site http://henk-
reints.nl/saskia/nk2005.htm van Saskia en Henk 
Reints voor meer foto’s en video’s. 
 
Verder wil ik alle mensen bedanken die er voor 
ons waren tijdens de voorbereidingen en de 
geweldige huldiging in De Zwaan! 
Lisette en Ellen ook bedankt!!! 
 
Een gelukkige winnaar van de zilveren medaille,   Dana de Wit  

http://henk-reints.nl/saskia/nk2005.htm
http://henk-reints.nl/saskia/nk2005.htm
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 Uitwisselingen 
 

5 november 2005: Harmonie Musis Sacrum Bakel en Fanfare Wilhelmina Vlierden  
geven een concert in zaal De Zwaan. 
In de pauze vroeg Judith me of ik een stukje wilde schrijven. Tuurlijk! 
 
Dit concert was een voorbereiding voor ons concours op 19 november in Enschede.  
Het was de bedoeling dat we in verschillende zalen zouden spelen, om te wennen dat 
niet alles klinkt zoals in onze eigen repetitieruimte.  
Nou, ik kan zeggen: in deze zaal moesten we hard werken. Het ‘klonk’ allemaal niet 
vanzelf. Dus een heel goede les voor ons! 
En geleerd hebben we er zeker van want ons resultaat op 19 november was geweldig: 
we hadden 87,92 punten! Goed voor, wat vroeger heette, een eerste prijs met wimpel! 
 
Na de pauze konden we luisteren naar jullie harmonie, met wel 11 nieuwe leden!  
Wat zal dat spannend geweest zijn voor hen om voor het eerst met een concert mee te 
doen.  

Sylvie Vissers, Vlierden 
 
Noot redactie: deze bijdrage kwam te laat binnen voor plaatsing in de vorige Triangel. 

 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
Op zaterdag 4 februari 2006 was er in het Parochiehuis in Bakel een uitwisselings-  
concert van de slagwerkgroep Musis Sacrum Bakel en Slagwerkensemble Boxtel’s 
harmonie.  
 
Allebei hadden ze 5 stukken gespeeld.  
De stukken die Bakel speelde, heetten  
 
1:Sambastarter 
2:Back to Collins 
3:Thought Waves 
4:Stopwatch en 
5:The legend of Sacrum   
Dit stuk is speciaal gemaakt voor slagwerkgroep Bakel door Henk Mennens. 
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De 5 stukken die Boxtel speelde, heetten 
1:Bongo Solereo     
2:Memories of Greece (deel 2) 
3:An African Impression 
4:San Diego Memories en 
5:TranceXxion 
 

 
 
Allebei de slagwerkgroepen werden gedirigeerd door John Klaus. 
Dit uitwisselingsconcert werd gegeven omdat Boxtel op concours ging. 
Op dat concours hebben ze gewonnen en zijn ze Nederlands kampioen geworden. 
 
Proficiat met het kampioenschap! 
 
John, wij moeten ook nog een keer winnen!!! 
 
Het was een hele leuke avond en ik hoop dat er nog meer van die uitwisselingsconcerten 
komen. 

Groetjes, Cas van der Putten 
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Por Gusto  en Power Tap op de planken in New York. 
 
Benieuwd geworden naar alle verhalen, gaan ook wij op een druilerige zondagmiddag 
naar het kleine theater het Parochiehuis te Bakel. 
 
Als we even zitten worden we meegenomen naar een andere wereld en belanden we 
uiteindelijk in New York. 
In geuren en kleuren wordt de hele cultuur van deze immense grote stad uitgebeeld in 
muziek en dans. Een ritmisch gebeuren met mooie klanken en bewegingen en…. de 
toekomst van Bakel, en een beetje van “de Rips”, is bezegeld. 
Achtereen volgend komen we bij een Ierse pub, The Blues Brothers, The Streets of New 
York, het Spaanse gedeelte op Broadway aan. 
  
De gasten zijn muisstil en in vervoering gebracht.  
 
Ongemerkt worden de snelle verkleedmomenten opgeluisterd door pianospel van Teun 
en Joske van Schijndel, kinderen van Phonny van den.Heuvel (leidster van Power Tap). 
Ook Tom van Schijndel (zoon van), en Hein Verhoeven met Spaanse gitaarmuziek 
begeleiden Power Tap met een prachtige Spaanse dans. 
 

 
 
Por Gusto waaronder Marit, Elsje, Nienke en de heren Thomas, Willem, Rico en Stan 
(leden van Musis Sacrum) en natuurlijk onder leiding van Peggy Teunis. 
Al met al een prachtig geheel, goed in elkaar gezet met licht en geluid.  
Chapeau Peggy en Phonny om twee kleine groepen GROOT te maken. 
 
Dit vraagt naar meer. 

Joke Verberkt. 
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Carnaval in Boakel 
 
Een aantal maanden geleden werd er aan ons gevraagd of wij als majorettes graag mee 
wilde doen met de kletsavond. Natuurlijk wilden wij dat, heel graag zelfs.  
 
In ons drukke programma hadden 
we toch een gaatje gevonden om 
een spectaculaire dans in elkaar te 
zetten. Na een paar weken flink 
oefenen, kleding regelen en afzien is 
het ons toch gelukt. Onze generale 
repetitie vond plaats op de 
kletsavond van het St. Jozefheil.  
De bewoners en de medewerkers 
vonden het leuk om te zien en Prins 
Jan-Jozef van de carnavals-
vereniging van St. Jozefheil genoot met volle teugen.  
Op de kletsavonden van de Pierewaaiers moest het echt gebeuren. Alle drie de 
kletsavonden waren helemaal uitverkocht. 
 
Vol spanning begonnen we aan de eerste kletsavond. De zaal was erg vol en het was er 
heel warm, en we hadden het al zo warm van de spanning.  
Pff ,,,, het optreden ging heel erg goed en de reacties waren heel erg goed. Ze vonden 
dat we het goed gedaan hadden en dat we een mooie dans hadden neergezet. Ze 
vroegen zich alleen af waar wij ons stokje hadden gelaten! De andere twee avonden 
gingen ook heel erg goed. Het was erg gezellig op de hotelkamer en natuurlijk ook de 
laatste avond in de zaal. 

Wij hebben aan Bakel laten zien dat 
wij naast stokjes zwaaien ook nog 
leuk kunnen dansen. 
 
Wij vonden het ontzettend leuk om 
te doen en we doen volgend jaar 
zeker weer mee!! 
 

Groetjes van de majorettes.
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 Prinses Christina Concours 2006 
 
Het begon allemaal op een rustige donderdagavond.  
De spreekwoordelijke “stilte voor de storm”.  
 
Wij waren ruim op tijd aanwezig in het parochiehuis, waar de 

generale repetitie plaats zou vinden, op de voorspeelavond 
van de muziekschool. Er was zelfs een filmer aanwezig, die 
speciaal voor het optreden van Marit kwam!  
Het zou om 7 uur beginnen, maar waar was iedereen? Zelfs 
Berry van Oort, die normaal behoorlijk stipt is, was nog niet 

aanwezig tegen zevenen.  
 
Rond zeven uur hebben we toch maar enkele wanhopige telefoontjes gepleegd naar 
Joyce, want zij wist waar we moesten zijn!  
Na enige twijfel zijn we toch in de auto gestapt, met de gedachte dat de voorspeelavond 
wel eens in Gemert zou kunnen zijn.  
Eenmaal aangekomen bij de muziekschool, hadden we onze fans gevonden. Bedankt! 
We konden vrijwel meteen aan de slag, en waren nog vlugger weg dan we gekomen 
waren. Al met al een geslaagde generale. 
 
Zaterdagavond, 18 februari was het zo ver.  
Met een bus vol fans gingen we richting het Provinciehuis in 
Den Bosch. Het is een geweldig en groot gebouw, maar om 
een fatsoenlijke parkeerplaats te vinden, valt toch tegen (met 
dank aan de chauffeur).  
 
Onze trouwe pianist Berry was al aanwezig, en was druk bezig ons te zoeken. Als eerste 
moesten we natuurlijk wel even de concertzaal inspecteren.  
En ’t was er kei gezellig! Een doodse stilte heerste voor, na, en tijdens de optredens. 
Eigenlijk altijd. Na enkele optredens te hebben bewonderd, was het voor Marit tijd om in 

te gaan spelen. Ondertussen arriveerden er nog enkele (honderden) 
fans. Nadat Marit haar fluit had warm geblazen en Stan zijn vingerwerk 
geoefend had, was iedereen klaar voor het grote optreden. In deze 
uiterste zenuwperiode heeft Marit perfect gebruik gemaakt van haar 
bedienden.  

Oftewel, ik (Stan) mocht weer water gaan halen. 
 
Nu kwam het er op aan. Even buigen voor de jury, het publiek en natuurlijk voor de fans. 
Er volgde een spetterend concert van zowel fluitiste, pianist, als de man van het papier.  
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Het jurycommentaar was niet zoals verwacht. Hiermee schoten we niet echt veel op. 
 
De terugreis was nog boeiender dan de heenreis, de gespreksstof was overvloedig. 
Deelnemen aan dit concours was een geweldige ervaring, en zeker voor herhaling 
vatbaar. 
 
We willen bij deze ook nog eventjes van de gelegenheid gebruik maken om de nodige 
personen te bedanken. Onze speciale dank gaat uit naar: Berry van Oort voor zijn 
fantastische begeleiding,  

Joyce Maas voor het enthousiasme en de goede voorbereidingen.  
 
Verder wil ik mijn vriendelijke assistent Stan Verberkt bedanken voor het 
omslaan van de partij van de pianist. Dit is immers een uiterst 
belangrijke taak. And last but not least, natuurlijk alle fans en de 

buschauffeur! 
 
Bedankt voor de overweldigende interesse die U getoond heeft tijdens het lezen van dit 
verslag. 
 

Groetjes, Marit (en Stan). 
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Helden?! 
Alleen voor mensen geboren vóór 1970. 

 
Hoe is het in godsnaam mogelijk dat wij als geborenen in de 60-er jaren, nog leven? 
Volgens de theorieën anno 2006 zouden we toch al lang dood moeten zijn? 
 
Want; 
 

 Wij zaten in auto’s zonder veiligheidsstoeltjes, gordel of airbag. Onze bedden en 
speelgoed waren geschilderd met verf vol jodium en cadmium. 

 Bovenaan een trap was géén hekje; wie te ver ging kukelde naar beneden. Als 
je wakker werd in bed hoorde niemand dat, en als er écht iets was moest je 
hard schreeuwen voordat je ouders het merkten. 

 Flessen met gevaarlijke stoffen en alle apotheekflessen konden we gewoon met 
onze handjes en beperkte motoriek openen. 

 Poorten en deuren gingen gewoon dicht, en als je met je vingers er tussen zat 
waren ze weg. 

 Op de fiets zat je achterop met je gat op de bagagedrager en probeerde je je 
vast te houden aan de schroefveren van het zadel voor je. 

 Een helm hadden ze nog niet eens op een bromfiets, laat staan op een fiets. 
 Water dronken we uit de kraan, niet uit een fles. Brood stond stijf van conser-

veringsmiddelen, een Bums bleef wekenlang nog nét zo vers als in de winkel. 
 Kleur en smaakstoffen moeten ook toen al bestaan hebben, want zo rood, groen 

of geel als die limonade toén was, zie je ze nu écht niet meer. 
 Een kauwgom legde je ‘s avonds op het nachtkastje en stak je ‘s morgens weer 

in je mond. Op school hadden ze maar één maat bank en met zo’n heerlijk 
gevaarlijke klep er aan. 

 Schoenen waren meestal al ingedragen door broer, zus, neef of zo, en ook je 
fiets was of te groot of te klein. Een fiets had geen versnellingen en als een 
band kapot was leerde je vader je zo snel mogelijk om hem zelf te plakken. 

 We gingen ‘s morgens weg van huis en we kwamen terug als de 
straatverlichting aan ging. Niemand wist waar we waren in de tussentijd en we 
hadden geen GSM mee! 

 Het bos of een park was een plek om te spelen en géén vieze mannetjes-
verzamelplek. 

 Als we naar een vriendje gingen, liep je er gewoon naar toe, je hoefde niet aan 
te bellen en ook geen afspraak te maken. Er ging ook geen volwassene met je 
mee. 

 Wij aten ook al koekjes en kregen brood met veel boter en werden toch niet dik. 
 We dronken uit dezelfde fles als onze vrienden en niemand werd er ziek van. 
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 Wij hadden geen Playstation, Nintendo, X-box, 64 televisiezenders, videofilms, 
surround sound, eigen televisies, computer of internet. Wij hadden vrienden! 

 De televisiezender begon pas om 18.00 uur. Dan kwam een uurtje wat leuks 
voor kinderen en oh wee als je daarna durfde op te staan om op een knopje van 
een andere zender te duwen (die zaten aan het toestel vast). Pa bepaalde wat 
en hoe lang je daarna nog keek. 

 We hebben ons gesneden, botten gebroken, tanden uitgevallen en er werd 
niemand voor naar de rechter gesleept. Dat waren gewoon ‘ongelukken’ en 
soms kreeg je er ook nog zelf een extra pak slaag voor. 

 Wij vochten en sloegen elkaar soms groen en blauw, en er was geen 
volwassene die zich er druk over maakte, laat staan een lieveheersbeestje dat 
op je jas kroop. 

 Pedagogisch verantwoord speelgoed maakten we zelf; met stokken sloegen we 
naar ballen, we bouwden zeepkisten en merkten onder aan de berg dat we de 
rem vergeten waren. 

 We voetbalden op straat, en alleen wie goed was mocht mee doen; wie niet 
goed genoeg was moest maar blijven kijken en leren omgaan met 
teleurstellingen. 

 Op school zaten ook domme kinderen. Zij gingen en kwamen op dezelfde tijd 
als wij en kregen dezelfde lessen. Zij deden soms een klas nóg een jaar en 
daarover waren ook geen discussies. De meester had altijd gelijk. 

 We smeerden onze boterhammen zelf, met een grotemensenmes, en als je ze 
vergeten was kon je op school niets kopen! Als je de korst niet at had je een 
beetje meer honger de rest van de dag. 

 Wij gingen met de fiets naar school, helemaal zelf, ook in de winter! Als je 
moeder aan de huisdeur nog naar je zwaaide was je al een watje! 

 Als je problemen veroorzaakt had waren je ouders het eens met de politie. Ze 
kwamen wél om je te halen, maar niet om je er uit te lullen. Onze daden hadden 
consequenties. Dat was duidelijk en je kon je niet verstoppen. Wij hadden 
vrijheid, mislukkingen, succes en verantwoordelijkheid. 

 We hebben moeten leren er mee om te gaan. Onze generatie heeft véél 
mensen voortgebracht die problemen kunnen oplossen, innovatief bezig zijn en 
daar bij risico durven nemen en voor de gevolgen instaan. 

 
 
Hoor jij ook daarbij? 

GEFELICITEERD! WIJ WAREN HELDEN !!!!!!
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Mutaties 
 

 Naam per 
 
Remco Bekx   Einde lidmaatschap  01-02-2006 
Niek Coolen   Einde lidmaatschap  11-03-2006 
Roel van den Heuvel  Nieuw lid   13-03-2006 
Sanne van Rhee   Einde lidmaatschap  25-01-2006 
Lisette van Rooy  Adreswijziging: 
   Jan Truijenstraat 3, 5768 CA  Meijel 01-02-2006 
Roel van de Ven   Einde lidmaatschap  20-12-2005 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

’n stukje Pierewaaiers Carnaval 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdprinses Leona 
(Slegers) 

 
en haar “zusje”??  >> 

 
 

 
 

 
 
 

Onze jongste majorettes deden 
ook mee tijdens de 

carnavalsoptocht in Bakel 
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Oefenen met de pianist. 
 
“Mag ik nog even naar jou luisteren Marit? “ “Ja hoor!”  
Ik ga zitten en luister naar Marit’s dwarsfluittonen die mij altijd visioenen van flora en 
fauna geven… groenige glooiende weilanden en zingende Aziatische zangvogels,  
trouwens,  bij Marit zie ik nooit reusachtige onheilspellende donkere dreigende 
bergpartijen, zou je dat  ook klaarkrijgen op een dwarsfluit,  of moeten we daarvoor bij 
Willem zijn die ik zo-even heb mogen beluisteren? 
Willem, die op zijn tuba de pianist achter zich aan laat hollen met zijn prestissimo-
possibile. 
Als oudere muzikale intreedster beluister ik even de musicerende jeugd wiens optreden 
het oor verblijdt. Wat mooi als jonge mensen zich kunnen vinden in de muziek. Wat 
bijzonder dat de huidige componisten hun producten door zovelen gebruikt zien worden. 
En wat wonderlijk dat de werken van de oude meesters steeds maar weer nieuw leven 
ingeblazen wordt door jonge uitvoerders.  
 
Het Muziekhofke is deze keer de locatie om de muziekstukken voor het Onderling 
solistenconcours te oefenen met pianist Rob van Heck. Rob krijgt één doorgaande 
stroom van jonge en enkele oudere muzikanten te verwerken. Janny verwelkomt,  
vriendelijk zoals altijd,  de binnenkomende musici en voorziet hen hartelijk van koffie en 
koek en sommigen mogen de foto’s van Janny’s kleindochter Mare bewonderen.  De 
koekjes worden vóór het blazen resoluut afgeslagen want er mogen geen koekkruimels 
meedrijven in de luchtstroom die soms door de zenuwen dáár trilt waar het krachtstroom 
zou moeten zijn. Na de repetitie worden de koekjes dankbaar aanvaard.  
 
Het is een mooie ervaring om van dichtbij de muzikale wereld te ondergaan en er zelf 
nog actief plezier aan te beleven. En nogmaals, het is bijzonder om al die jonge mensen 
muzikaal aan het werk te zien. De persoonlijkheden ontwikkelen zich tot prachtige 
Bakelnaren en wat misschien nog wel het mooiste is… Ze spelen allemaal in 
verenigingsverband.    
Geen individuele terugtrekkerij uit de gemeenschappelijke muziekmakerij.  
Ik vind ’t prachtig!!! 
 

                                                                                    betje 
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19-3-2006   

Naam Afd. / divisie   Pnt Prijs 

Daisy Dirks 
Femke Bouw 

Introductieafdeling Duo Altsaxofoon 42,00 2e 

Lisan Smits Introductieafdeling Solo Altsaxofoon 42,50 2e 

Mariëlle Nooijen Introductieafdeling Solo Altsaxofoon 44,00 2e 

Niels van de Mortel Introductieafdeling Solo Snare 42,00 2e 

Stef de Kort Introductieafdeling Solo Snare 48,50 1e 

Tars van den Heuvel Introductieafdeling Solo Snare 43,00 2e 

Tijn Haesen Introductieafdeling Solo Snare 42,50 2e 

C-groep;  
Simone Goossens, 
Benthe Janssen, 

Jesse van de Laar, 
Lisa van der Pol, 
Sanne Spiertz, 

Rowie Verbakel, 
Fenne Vereijken, 

Dominque Joosten, 
Renee Martens,  

Julie van Oosterhout, 
Meike Peters,  
Demi Bankers,  

Britt Bouwmans, 
Rosan Bouwmans 

Jeugddivisie 1B 
beginners 

Groep Majorette 48,03 1e 

Leona Sleegers Jeugddivisie 3B Solo Majorette 48,00 1e 

Betje Verachtert 1e divisie Solo Klarinet 46,00 2e 

Chantal Arnts 1e divisie Solo Klarinet 48,00 1e 
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Floris Merkus 1e divisie Solo Trompet 48,50 1
e
 

Frans Martens 1e divisie Solo Klarinet 46,50 2e 

Klarinetgroep; 
Jan Rooyakkers, 
Bouke Bekers, 

Geertje de Visscher,  
Christian Peys, 

Freek Rooyakkers, 
Betje Verachtert, 
Silvie Joosten,  
Diny Nooijen,  

Lenie Joosten,  
Joke Verberkt 

1e divisie Groep Klarinet 46,00 2e 

Maarten Remmers 1e divisie Solo 
Multi 

percussion 
48,00 1e 

Nienke Tijdeman 1e divisie Solo Altsaxofoon 48,00 1e 

Ruben Joosten 1e divisie Solo Altsaxofoon 48,00 1e 

Cas van der Putten 2e divisie Solo Conga's 51,00 1e 

Cas van der Putten 
Job van Rijbroek 

2e divisie Duo 
Multi 

percussion 
51,50 1e 

Fanne Smits 2e divisie Solo Dwarsfluit 46,50 2e 

Jantine Vereijken 2e divisie Solo Klarinet 48,50 1e 

Job van Rijbroek 2e divisie Solo Bongo's 48,00 1e 

Lizzie van der Putten 2e divisie Solo Klarinet 49,50 1e 

Lizzie van der Putten 
Nienke Tijdeman 

2e divisie Duo 
Klarinet, 

altsaxofoon 
48,00 1e 

Mieke Verberkt 2e divisie Solo Klarinet 49,00 1e 

Pieter van den Boom 2e divisie Solo Snare 51,00 1e 

Pieter van den Boom 
Jim Mennen 

Naddy Timmers 
Gijs Verhoeven 

2e divisie Kwartet 
Multi 

percussion 
45,00 2e 

Sigrid Coolen 
Corneel Verhoeven 

2e divisie Duo Snare duet 49,50 1e 

Sophie de Ruijter 2e divisie Solo Dwarsfluit 48,00 1e 



 

 

 

27 

Sophie de Ruijter 
Fanne Smits 

2e divisie Duo Dwarsfluit 48,00 1e 

Willem van den 
Boom 

2e divisie Solo Tuba 49,00 1e 

Jantine Vereijken 
Saskia Reints 

2e divisie B Duo Majorette 49,44 1e 

Wendy Leenders 2e divisie B Solo Majorette 49,56 1e 

Hanneke 
Verhoeven 

3e divisie Solo Hoorn 42,00 2e 

Janique Arnts 3e divisie Solo Hobo 48,00 1e 

Leonie Rovers 3e divisie Solo Tuba 49,00 1e 

Luc Nooijen 3e divisie Solo Snare 46,00 2e 

Mark Thijs 3e divisie Solo Snare 49,50 1e  

Martijn van Lankveld 3e divisie Solo Snare 49,00 1e 

Matty Driessen 3e divisie Solo Snare 48,00 1e 

Matty Driessen 
Kayl Bouwmans 

3e divisie Duo Snare duet 46,00 2e 

Rick van de Laar 
Roy Goossens 

3e divisie Duo 
Trompet, 
klarinet 

48,00 1e 

Rob van Lierop 3e divisie Solo Snare 49,00 1e 

Ron Verhoeven 
Jorn Reijbroek 

3e divisie Duo Toms 42,00 2e 

Sandra Verhoeven 3e divisie Solo Cornet 43,50 2e 

Tijmen van Dinther 3e divisie Solo Snare 49,50 1e 

Wouter Relou 3e divisie Solo Snare 50,00 1e 

Anita Leenders 3e divisie A Solo Majorette 49,53 1e 

Dana de Wit 3e divisie B Solo Majorette 50,16 1e 

Bernard Nooijen Eredivisie Solo Tuba 48,00 1e 

Karen van den Broek Eredivisie Solo Hoorn 53,00 1e 

Karin Leenders Eredivisie Solo Trompet 54,50 
1e 

met 
lof 
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Loes Janssen Eredivisie Solo Altsaxofoon 53,00 1e 

Marit Tijdeman Eredivisie Solo Dwarsfluit 54,00 
1e 

met 
lof 

Marit Tijdeman, 
Pieter Reinders, 
Roos Verberkt 

Eredivisie Trio 
Dwarsfluit, 
trombone, 
dwarsfluit 

47,00 2e 

Peggy Teunis Eredivisie Solo Xylofoon 51,00 1e 

 
 

 
 
 
 
 

Bernard 25 jaar solist 

 
 
 

Prijzen per divisie 
 

Introductie / Jeugd: Stef de Kort 
 

3e Divisie:  Dana de Wit 
 

2e Divisie:  Cas van der Putten/Job van Rijbroek 

 

1e Divisie:  Floris Merkus 

 

Eredivisie:  Karin Leenders 
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Wisselbekers 

 
 

Harmonie: Karin Leenders 
 
Slagwerk: Cas van der Putten/Job van Rijbroek 
 
Majorettes: Dana de Wit  
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Berichten van de Vrienden 
 
Gewoontegetrouw doen wij in de Triangel van maart altijd verslag van onze activiteiten 
van het afgelopen jaar.  
Vol trots kunnen wij zeggen dat de doelstelling voor 2005 opnieuw werd gehaald.  
Mede dankzij de bijdragen van u als Vrienden van Musis Sacrum zijn voor de majorettes 
nieuwe showattributen gekocht.  
Voor de slagwerkgroep werden 2 nieuwe conga’s met bijbehorende hoezen, rugtassen 
voor leerlingen met trommen en 25 zwarte blouses met logo MS aangeschaft.  
Voor de harmonie werden een sousafoon, een altsaxofoon en een nieuwe besbas 
gekocht. Dit alles voor een totaal bedrag van ongeveer € 13.500,00.  
Als Vrienden van Musis Sacrum werd een bedrag van € 6456,10 bijgedragen oftewel 
ruim 47,5%. Een fantastisch resultaat.  
Het bestuur en de leden van Musis Sacrum danken dan ook alle vrienden die dit 
fantastische resultaat mogelijk gemaakt hebben. 
 
Momenteel participeren 112 vrienden in de Stichting Vrienden van Musis Sacrum. Het 
bestuur streeft er naar dit aantal dit jaar te verhogen naar minimaal 125 Vrienden.  
Verder constateert het bestuur dat meerdere Vrienden spontaan hun bijdrage verhoogd 
hebben. Hartelijk dank daarvoor. 
In overleg met het bestuur van Musis Sacrum, is de doelstelling voor 2006 als volgt 
geformuleerd: Voor de majorettes zal, met name voor de C-groep (jongste groep), 
geïnvesteerd dienen te worden in kleding en materiaal. Bij de slagwerkgroep zal het 
instrumentarium uitgebreid en vernieuwd dienen te worden, terwijl bij de harmonie 
eveneens vernieuwing van het instrumentarium bij een of meer secties gewenst is.  
De gezamenlijke kosten hiervan zijn begroot op € 14.250,00. 
De doelstelling van de stichting Vrienden van Musis Sacrum voor 2006 is om voor een 
bedrag van minimaal ongeveer € 5000,00 bij te dragen in de kosten van aanschaf van 
instrumentarium en uniformering. Opnieuw een uitdaging, doch wij hebben het volste 
vertrouwen dat wij die doelstelling in 2006 kunnen realiseren.  
Tijdens een of meerdere van de geplande concerten in 2006 zullen wij ons als Vrienden 
ongetwijfeld presenteren. 
Bent u nog geen lid van de Vrienden van Musis Sacrum, en u wilt dat na het lezen van dit 
stukje worden, dan kunt u zich natuurlijk altijd aanmelden bij een van de bestuursleden 
van de stichting: Mevr. Mia Beks tel. 344268; De heren Frank van Wel tel. 343746, Pieter 
Reijnders tel. 342483 of Jan Lambregts tel. 341513. De bijdrage als Vriend is vastgesteld 
op minimaal € 50,00 per jaar. 
 
Met muzikale groeten, 
Het bestuur van de stichting “Vrienden van Musis Sacrum” 
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Onze vereniging heeft nieuwe foto’s van de Harmonie, de Slagwerkgroep,  
de A-groep en de B-groep majorettes en het totaal. 

In deze Triangel zijn al twee van deze nieuwe verenigingsfoto’s te zien. 
Belangstellenden voor deze foto’s kunnen contact opnemen met het Verenigingsbureau. 
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Studenten van Toen en/of Nu 

 
Uit Bakel komt de muziek! 
 
Met de pen in mijn hand, ben ik aan het denken gegaan wat ik kan vertellen over mijn tijd 
als leerling tot nu. 
 
Ongeveer 16 jaar geleden, toen ik een jaartje of zeven/acht was, mocht ik een hobby 
beginnen. Ik koos toen voor het spelen van trompet. Bijna vanzelfsprekend, ik hoorde de 
hele dag al niks anders!  
Ooit heb ik nog een tijdje bij de majorettes gezeten maar hoe oud ik toen was weet ik zo 
niet precies meer. Duidelijk was wel dat muziek mij meer fascineerde!  
Als ik me niet vergis begon ik mijn lessen bij Gerard Beijers, op een cornet. Later waren 
dat nog een aantal andere leraren.  
Gauw bleek al dat het theorie gedeelte mij zwaar was. Ik begreep daar werkelijk niks van. 
Cor Nooijen werd ingeschakeld om mij daar bijles in te geven. Het A-diploma behaalde ik 
de tweede keer, vanwege die theorie, en het B diploma haalde ik de eerste keer. 
Intussen zat ik bij het jeugdorkest en ik mocht met deze twee diploma’s naar de 'grote' 
fanfare. Ik vond toen ook dat het met de lessen wel genoeg was. Theorie zal toch  mijn 
zwaktepunt blijven. Want over tertsen, kwinten, toonladders en dergelijke kan ik jullie bar 
weinig vertellen. Ik heb ook ervaren dat ik door het samenspelen met anderen later nog 
veel bijgeleerd heb. 
 
Op een gegeven moment moesten we onze bugel inruilen voor een trompet, dat was zo'n 
beetje bij de overschakeling van fanfare naar harmonie.  
Ai! Een trompet? Dat leek me zo'n schel instrument met een iel geluid.  
Maar goed ik deed mijn best om die warme bugeltoon te behouden. Dat probeer ik nu 
nog om altijd maar weer een zo zuiver mogelijke klank op mijn trompet te spelen.  
De harmonie had klarinetten nodig. Op het voorstel of ik niet klarinet wilde proberen ging 
ik ook in, maar van dat cornetje wat ik thuis had liggen, kon ik toch ook maar niet 
afblijven. En een combinatie Klarinet - Trompet is onmogelijk.  
Dus toen heb ik de knoop doorgehakt en ben weer doorgegaan met trompet bij de 
harmonie! Daar speelde ik een heel aantal jaar de derde partij. Die ik overigens veel 
unieker vond om te spelen dan een eerste partij. Nu zit ik wel al een tijdje bij de eerste. 
Tussen de bedrijven door, was ik gevraagd om bij hofkapel '’t is deeger wa” te komen. 
Hartstikke leuk om te doen, en nog steeds.  
 
En op mijn 18e mocht ik bij de Aa-Länder Musikanten. Nou, ik kan jullie zeggen dat ik dat 
geweldig vind om te doen. Om de muziek waar je van houdt ook te kunnen spelen is 
mooi. Thuis draaide ik de cassettebandjes met Tsjechische muziek al van kleins af aan.  
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(En nu nog!). Ja, ook cd's tegenwoordig hoor.  
Dat ik een rare smaak heb in vergelijking met mijn leeftijdsgenoten, had ik wel door. 
Mistrinanka en Moravanka etc.   
Zo kwam ik ook een keer bij de Brandweerkapel uit Helmond terecht. Ook een goede, 
leuke kapel met Tsjechische en Duitse muziek. Maar daar was ik gestopt helaas. Anders 
was ik nooit meer thuis.  
Maar door bij de Aa-Länder Musikanten te kunnen spelen, ben ik ook gedreven om het 
zo goed mogelijk te willen doen. Het maakt me ook weinig uit of ik nu moet 'napikken' of 
een eerste of tweede partij moet spelen. Liefst een tweede. (is altijd mooier!)  
 
Ik heb plezier in het muziek maken, en daarom leer ik ook nog steeds bij. 
 

Karin Leenders (trompet) 
 

Ik geef de pen door aan Mike Mennen. 
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Stellingen 

 
Wie veel praat, hoort veel. 

 
De minachting van Nederlandse voetgangers en fietsers voor stoplichten is iets waar 
buitenlanders nooit aan wennen. 

 
Veel hulpverleners praten met hun cliënten en luisteren naar zichzelf. 

 
De verschillen in de verwerking van muziek en tekst kunnen worden samengevat in de 
stelling dat muziek zich niet laat samenvatten. 

 
In een multiculturele samenleving dienen huidkleurige pleisters in veel verschillende 
kleuren leverbaar te zijn. 

 
Een druppel kan het verschil bepalen. 

 
Nuu het korekt sgrijven van du needurlantsu taal door du invoering van du niewu speling 
prakties onmoguluk gumaakt is wort het tijt om fooneetiesu sgrijfwijzu toe tu staan. Dit zal 
teevuns du diaalektun die reets in du gusprookun taal guaksepteert raakun ook sgriftuluk 
voor iedureen toegangkuluk maakun. 

 
Het vermogen tot zeuren en klagen is in de Nederlandse gezondheidszorg ruimschoots 
aanwezig, in ieder geval meer dan het vermogen om creatieve oplossingen en 
alternatieven aan te dragen. 

 
Als je hobby je werk is, hoef je nooit meer te werken. Dan zijn we ook af van 
werkonderbrekingen, werkbelasting, werkdruk en een slecht werkklimaat. 

 
Bezint eer ge bemint. 

 
De explosieve toename van wildplassen doet vermoeden dat de controle over de 
blaasspier bij mannen verontrustend afneemt. 

 
Spierpijn is de luiheid die het lichaam verlaat. 

 
De kwaliteit van de meester mete men aan de vorderingen van de zwakste leerling. 

 
Valsspelen bij kwartetten valt in de muziek eerder op dan bij het kaartspel. 
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Recepten (De gezellige hapjes.) 

 
WORSTJESPARTY:  Grote aardappel in plakjes van 1 cm, 1 el plantaardige olie, 1/2 ui, 
gehakt, 4 worstjes in de breedte gehalveerd, 1 appel geschild, van klokhuis ontdaan en in plakjes, 
1 kleine wortel in plakjes, 1 kleine courgette in plakjes, 1 el tomatenpuree, 200 ml groentebouillon, 
75 ml appelsap, zwarte peper,1 el volle melk. 
1.  Verwarm de oven voor op 200 gr. Kook de aardappelplakjes 10 tot 15 minuten tot ze net 
gaar zijn en giet ze af. Verhit intussen de olie in een koekenpan met dikke bodem.  Voeg de ui en 
de worstjes toe en bak ca. 5 minuten tot de ui zacht is en de worstjes bruin gekleurd zijn. 
2.  Voeg appel, wortel courgette, tomatenpuree, bouillon en appelsap toe, en roer goed 
door elkaar. Breng op smaak met peper en doe over in een ovenschaal. Schik de aardappel-
plakjes op het mengsel en bestrijk met melk. Dek de schaal af en bak 40 minuten. 
Verhoog de oventemperatuur tot 225 gr. Verwijder de deksel en bak nog eens 20 minuten om de 
aardappelplakjes te laten kleuren. 
 
NOEDELBOEDEL:   125 gr. gedroogde eiernoedels, 2 tl plantaardige olie, 2 lente-uitjes, 
gehakt, 1 kleine uitgeknepen knoflookteen, 75 gr komkommer in dunne reepjes, 2 babymaïskolfjes 
in plakjes, 4 cherrytomaatjes, 50 g gerookte ham in blokjes, 1 et sojasaus, zwarte peper. 
1.  Bereid de noedels volgens de aanwijzingen op de verpakking, en giet ze dan goed af. 
2.  Verwarm in een grote koekenpan met dikke bodem de olie op hoog vuur. Voeg de lente-
uitjes, knoflook, komkommer, maïs, tomaten en ham toe en roerbak 3 minuten of tot de groenten 
zacht zijn en de tomaten open springen. Meng er de sojasaus door en breng op smaak en peper. 
3.  Voeg de noedels toe aan het groentemengsel, meng goed door elkaar, en roerbak 1 - 2 
minuten tot het geheel door en door warm is.  
 
VERSTOPPERTJE: 2 middelgrote bakaardappelen, boter of zonnebloemolie om in te 
vetten, 2 plakjes bakbacon in kleine stukjes, 50 gr harde geraspte kaas, 1 el crème fraîche, 2 tl 
verse gehakte bieslook, zwarte peper.  
Voor de koolsla: 100 gr rode kool, 2 gehakte lente-uitjes, 1 appel van klokhuis ontdaan en in 
stukjes, 1 kleine wortel geraspt, 2 el mayonaise. 
1.  Verwarm de oven voor op 225 gr. Smeer de schil van de aardappels in met boter of olie. 
Leg de aardappels in de oven en bak ze 1 uur of tot ze gaar zijn. 
2.  Doe de bacon in een koekenpan en bak  deze ca. 3 minuten in zijn eigen vet knapperig; 
leg dan terzijde. Maak de koolsla door kool en lente-uitjes appel en wortel met mayonaise te 
vermengen en zet tot gebruik in de koelkast. 
3.  Snijd wanneer de aardappels gaar zijn de bovenkant eraf en leg terzijde. Hol de 
aardappels uit en dit met de kaas, crème fraîche, bieslook en stukjes bacon in een kom. Meng 
met vork door elkaar en breng op smaak met peper. Vul met dit mengsel de uitgeholde 
aardappels en laat deze 5 minuten in de oven warm worden. Zet de achtergehouden 
aardappelkapjes terug op de gevulde aardappels en serveer met de koolsla.  
 

SMAKELIJK!! 
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Geslaagden 
 

6 en 7 februari 2006 
 
Willem van den Boom Tuba  B1 met lof 
Daisy Dirks  Saxofoon A2 
Femke Bouw  Saxofoon A2  goed 
Roy Goossens  Klarinet  A1  goed 
Lenie Joosten  Klarinet  B2 
Sylvie Joosten  Klarinet  B2 
Rayna de Wit  Klarinet  A2 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jubilarissen in 2006 
 
Wij feliciteren: 
 
Geertje Verberkt   10 jaar majorette 
Pieter Reijnders   25 jaar lid 
Piet Nooijen   60 jaar lid 
Piet van den Heuvel  70 jaar lid 
 
De huldiging van de jubilarissen zal in de loop van het jaar plaatsvinden. 
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Berichten uit het gastenboek 
 
MARC, Hoe oud denk je dat ik ben???????? Al fluit ik dan niet zo snel op commando, ik 
ben echt nog niet bejaard!!!!! 
 
Hallo allemaal, mijn broer heeft vanavond zijn eerste concert. kom allemaal kijken. ik kom 
zaterdag pas kijken. 
 
Prettige feestdagen en een gelukkig muzikaal 2007. Dag 7 van 2007 Nieuwjaarsconcert. 
Dat wordt oefenen. 
 
Pieter, het was gisteren nogal laat en daarom dit foutje van jou. We zijn op weg naar 
2006. De tijd gaat toch al zo snel. 
 
En.... hebben de oliebollen gesmaakt? Ze moeten wel lekker zijn geweest want het hele 
dorp werd al wakker gemaakt omdat het materiaal defect was....! Happy New Year. 
 
Nu is het al 10 januari 2006 en het is zo stil op het gastenboek, terwijl het 
Nieuwjaarsconcert zo kicken was voor zowel het Opleidingsorkest als de Harmonie. 
Proficiat allemaal met dit optreden. 
 
Ik geloof dat ze niet zonder mij kunnen tijdens de repetitie.. A.s. donderdag zal ik er weer 
zijn. 
 
Wow, kei mooi concert slagwerkgroep!!!!!!! heb echt genoten van jullie........ erg knap om 
iedereen bezig te zien, met z`n eigen werk en in het geheel klinkt het als woooow. 
 
Leuk om te horen. Zelf waren we wat minder enthousiast. Het kan nog veel beter. Ons 
volgende concert is op vrijdag 31 maart in De Zwaan. We hopen er dan echt een 
spetterend concert van te maken. Ben je er dan ook weer bij om ons te ondersteunen? 
 
Ben er beslist bij, zeker en vast want ik wil mijn zoon horen en zien of polluke genezen is. 
Ja en de rest ook natuurlijk. 
 
De optocht hebben we ook weer gehad. Het opstellen van de trombones en saxen in 
rijen van 4 ging niet. Ik was de enigste schuif en ons vadder de innigste sax. 
 
Wow........ en ik waar de innigste fluit,,, hadden we niet samen iets kunnen doen???? 
Ooo, en lekkere koffie bai Gera na afloup... 



 

 

 

38 

 Maak ’t kleurig 
 

LENTE 

2006 
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? U kunt uw antwoord op deze vraag vóór 1 juni 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_3 was Carla van Lieshout 

De prijs is gewonnen door: Marjan Coopmans 

Marjan, proficiat. 

mailto:musissac@musissacrumbakel.nl
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  Lera(a)r(ess)en; 

 
 
 
 
Blokfluit: 
Eefje Bastiaans Bergroosstraat 5 5761 GA  Bakel 0492 342227 
Theo Bastiaans Bergroosstraat 5 5761 GA  Bakel 0492 342227 
 
 
 
 
 
 

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 

 
Slagwerk: 
John  Klaus Julianastraat 9b 5761 BR  Bakel 0492 340088 
Klarinet: 
Bouke Bekers Kluizenaarstraat 37 5641 HG  Eindhoven 040-8440280 
Hobo: 
Ans Bouwmans Maaslaan 45 5704 LA  Helmond 0492 340008 
Groot koper: 
Alex Rutten Cortenbachstraat 7 5421 KH  Gemert 0492 366747 
Dwarsfluit: 
Joyce Maas - Saleming   Voortseweg 41a 5521  JC Eersel 0497 519229 
Fagot: 
Janine Teepen Nieuwe Doelenstraat 18 1211 CE  Hilversum …… 
Saxofoon: 
Adri Verhoeven  Corpus 55   5282 MG Boxtel 0411 646486 

http://www.muziekschoolgemertbakel.nl/
mailto:muziekschool.gemertbakel@planet.nl
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DE bijna LAATSTE PAGINA 
 

 
Voorzitter: 
Theo van Hal Gemertseweg 17 5761 CA  Bakel 0492 341972 
Waarnemend voorzitter: 
Toon Coopmans Klimroosstraat 22 5761 GN  Bakel 0492 342428 
Secretaris: 
Jan van Ganzewinkel Dorpsstraat 49 5761 BL  Bakel 0492 343359 
Penningmeester: 
Berrie Janssen Gemertseweg 14 5761 CB  Bakel 0492 341880 
Bestuurslid Harmonie: 
Guido Verachtert Burg. Diepstratenlaan 28 5761 EW  Bakel 0492 342114  
Bestuurslid Majorettes: 
Franca v.d. Laar    De Hilt 25 5761 HG  Bakel 0492 342984 
Bestuurslid Opleiding: 
Janny Jansen Marijkestraat 18 5761 AX  Bakel 0492 341825 
Rianne v.d. Boom Dorpsstraat 33 5761 BL  Bakel 0492 343614 
Bestuurslid Slagwerkgroep: 
 Vacant 
 

Dirigent: 
Marc van Kessel Hamsterweide 20 5467 LC  Veghel 0413 351904 
Instructeur Slagwerkgroep: 
John Klaus Julianastraat 9b 5761 BR  Bakel 0492 340088 
Instructrice Majorettes: 
Lisette van Rooij Jan Truijenstraat 3 5768 CA  Meijel 077 4662830 
Ellen Leenders Burg. Diepstratenlaan 21 5761 EV  Bakel 0492 342674 
 
 

 
 
 

 
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. 

……………..  (slagwerkgroep) …………….. 
Franca van de Laar (majorettes) 0492 342984 

POSTADRES: Verenigingsbureau Musis Sacrum Bakel 
Randwijk 8, 5761 AV  Bakel 
 

0492 342427     musissac@musissacrumbakel.nl        www.musissacrumbakel.nl 
 

mailto:e.verachtert@chello.nl
mailto:musissac@musissacrumbakel.nl
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WIST U DAT ……. ?! 

 

 de oliebollen met de jaarwisseling weer goed gesmaakt hebben... 
 aan de voorbereiding daarvan veel kunsten vooraf zijn gegaan... 
 we dan ook wel wat bijzonders hadden... 
 Joey vol goede ideeën zit en deze heel graag laat horen... 
 hij het Harmonieorkest een kwartslag wil laten draaien... 
 hij uiteindelijk zijn zin heeft gekregen en niet hoeft te verhuizen... 
 het harmonieslagwerk geen ¼ slag maar een ½ draai gemaakt heeft… 
 er nu geen uitmaaksels meer gemaakt kunnen worden… 
 Miep weet dat Jan altijd goed op tempo speelt... 
 zij samen de opdracht kregen om veel te oefenen... 
 de dames wat pinniger moeten spelen en dat zij dat heel goed kunnen... 
 er ook al een kleine Pieter en een grote Pieter is... 
 dat die al wat ouder zijn... 
 Geert-Jan duidelijk in de groep aanwezig is... 
 Hélène duidelijk aangeeft dat ze een nieuwe garage wil.. 
 ze de auto recht voor de deur van zaal de Zwaan zet…. 
 PieterR. daar wel een oplossing voor heeft.. 
 Nico dat niet wil weten…, van die kras…… 
 de Muziekcommissie ook weer bemand wordt door de Slagwerkgroep... 
 wij daar erg blij mee zijn... 
 de majorettes een mooie show weggaven op de kletsavonden... 
 de slagwerkgroep al een uitwisseling achter de rug heeft. 
 zij lekker en glashelder bezig is. 
 wie niet weet wat dat is op 31 maart moet gaan kijken... 
 zij dit najaar ook nog eens " Rake Klappen" uit willen gaan delen... 
 Harrie Klaus een mooi Jetje was tijdens de kletsavonden.... 
 hij/zij heel wat liet zien... 
 Frans van de Laar in plaats van Bugel "Flügel" speelde tijdens de Carnaval… 
 Lisette van Rooij op 1 april haar Mêhlse salon ‘Art de Beauté’ opent… 
 de dirigent, muziek een sprookje vindt waarin hij de jager is en de drummer het konijn… 
 de harmonie dan beter in een groen groen knollenland kan gaan oefenen... 
 zij dan ‘Jager im Grünen Wald’ in het vooruitzicht kunnen leren spelen... 
 de Slagwerkgroep een Schlager aan het oefenen is… 
 ze daar geen keurslager (met merk) voor nodig hebben… 
 die Majorettenmädel allemaal aan het jodelen zijn geslagen… 
 de volgende Triangel pas ná de zomervakantie uit komt.. 
 wij al jullle nieuwtjes tijdig willen horen en / of  zien… 
 wij iedereen een hele goede vakantie(reis) toe wensen… 
 wij onze eigen reis via ons eigen reisbureau boeken… 
 eventjes doorsparen met een schönes Wochenend wordt beloond… 
 Theo van Hal nu heel goed weet ….. klabats boem!! …….. waar het bushokje staat... 
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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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19e jaargang 
1e editie 2006 

 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie. 

 
Marc van Kessel 
Joke Verberkt 
Ilona Goossens 
Steffie van Lieshout 
Dana de Wit 
Marit Tijdeman 
Stan Verberkt 
Esther Verhoeven 
Jan Lambregts 
Betje 
Karin van Lierop 
Karin Leenders 
Thomas Joosten 
Cas van der Putten 
Majorette A-groep 
 
 
 
 
 
 
 


