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Activiteitenkalender 2e halfjaar 2006  
(onder voorbehoud) 

 

 

11 augustus Inhalen Kinder Vakantie Week 

25, 26, 27 aug. Medewerking Tractor Pulling Bakel 

2 september Opening Bakel kermis 

5 september Kermisschieten St. Willibrordusgilde 

15 september Zwemmen voor jeugdleden 

17 september Bondsconcours majorettes te Geldrop 

6, 7, 8 oktober Concertweekend Duitsland 

28 oktober Jubilarissenconcert 

4 november Rake Klappen Bakel 2006 

19 november Intocht St. Nicolaas 

21 december Kerstconcert Jan de Witkliniek 

23 december Kerstconcert St. Willibrorduskerk 

31 december Oliebollenactie 

  

 

 

 

 

 

(JUBILEA) INFORMATIE GEVRAAGD. 
Musis Sacrum Bakel is een vereniging die midden in de Bakelse gemeenschap 
staat en zich ook op deze wijze wil blijven manifesteren. 
Een van onze activiteiten is het brengen van serenades en dergelijke bij bepaalde 
gelegenheden zoals 50-jarige huwelijken e.d. Om deze activiteit uit te voeren is 
het vanzelfsprekend nodig dat wij tijdig geïnformeerd worden.  
Aangezien de gemeente Gemert-Bakel ons daar geen gegevens over verstrekt, 
komt het voor dat wij niet aanwezig kunnen zijn, omdat wij geen informatie, of te 
laat, hadden. Wij doen via deze weg een oproep aan onze leden en de verdere 
Bakelse bevolking om het bestuur van Musis Sacrum in voorkomende gevallen 
tijdig op de hoogte te stellen. 

Vakantie opleiding en opleidingsharmonieorkest: 
 

Zomer:  3 juli tot 11 aug. (basis) 
  …….. tot 18 aug. (voortgezet) 
Kerst  25-12 tot 8-1-2007  
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Voorwoord  
 

Dinsdag 30 mei, 11.07 uur opende ik mijn mailbox: “pling, u hebt 1 nieuw bericht.” 
Nu is dit op zich niet zo verrassend. Ja, ook ik heb vrienden die me mailen.  
Maar het bleek een mail van Thijs Poels. “Zou je een voorwoord voor de Triangel 
willen schrijven”. Is dit een vraag dacht ik bij mezelf. Vast niet!!  
Ik heb mijn beste pennetje voorgezet om een mooi voorwoord te schrijven. 
 
Deze maanden presenteerde Musis Sacrum zich weer uitgebreid aan het 
Boakelse en internationale (Helmondse) volk.  
Op een mooie Pinksterdag een concert van de harmonie en opleiding op Carat. 
Een mooie dag waarop zonnestralen door de fluiten en andere instrumenten uit 
de lucht getoverd werden.  
Daarnaast het pleinconcert, waar iedere Bakelnaar op zijn nieuwe tweedehands 
fiets heen kon komen. Weer een mooie dag met veel dans, muziek en 
gezelligheid. 
 
Ook de majorettes laten dit jaar duidelijk van zich horen.  
In de maand juli werd het bondsconcours weer in Bakel gehouden.  
De A-groep met een KLEURrijk geVORMde show. Daarnaast de B-groep met hun 
kappersshow. Voor het eerst in de majorettegeschiedenis van Bakel deed de C-
groep ook mee aan de wedstrijd. Hun zeeshow was uitgebreid te zien. 
 
Dat de majorettes in de gemeente bekend zijn is te merken. Voor het grote 
ballonnenfestijn in Gemert waren de majorettes van Bakel ook geboekt (klinkt 
best goed!) en ze hebben daar een mooi optreden neergezet.  
 
Hoe alles verlopen is zal door de leden in geuren en kleuren verteld worden in dit 
clubblad. Iedereen beleeft het op zijn eigen manier en is trots op zichzelf. Het is 
toch altijd leuk om terug te lezen wat er de afgelopen tijd gebeurd is. Vooral als 
het door een groepsgenoot of leerling geschreven is. 
Redactie van de Triangel, ga zo door met dit blad.  
 

Ellen Leenders 
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Muzikale poëzie 
 

 
Kippevel 
 
De bas slaat diepe gaten 
In de rust van mijn huis 
Met die net niet irritante tik 
En die heerlijk doorlopende ruis 
 
De drum beweegt mijn voet 
Onbewust, gehypnotiseerd 
De nuances van het ritme 
De gevoelens, niet verleert 
 
De gedachten aan de horizon 
Niet te volgen zo èèn, twee, drie 
Die vrouw, helder van stem 
Die koude rilling melodie 

 
Noten balken 

 
Noten balken ezels oren 

opgerolde sleutels. 
Metronomen tiktak tonen 
bladmuzieken heuvels 

 
Golvende orkesten spelen 

paukenslag orkanen. 
Opuswolken regenvlagen 

pizzicato dagen. 
 

 
kv 622 

 
geblazen spanning droeft fluisterzacht 

blauwviolette tonen wegstervend 
naar donkerrode verten 

naar het mysterie van het grote genie 
dat eeuwen geleden het licht zag 



 

 

 

6 

Super slagwerk 
 
Op vrijdag 30 maart was er een concert in zaal de Zwaan. 
Er kwamen drie slagwerkgroepen spelen: slagwerkgroep Nuenen, slagwerkgroep 
Doe Mar Wa en slagwerkgroep Musis Sacrum Bakel. Voor slagwerkgroep 
Nuenen was het hun eerste optreden dus extra spannend!!!! Ze speelden 
allemaal super!!!!  
Slagwerkgroep Musis Sacrum Bakel speelde een nummer dat Henk Mennens, 
een beroemde slagwerkcomponist, had geschreven voor iemand van de 
slagwerkgroep. The legend of Musis Sacrum genoemd.  
Om het concert af te sluiten hadden ze met alle slagwerkgroepen een 
gezamenlijk nummer gespeeld genaamd: Bongo Soleria.  
Ik heb die avond genoten van al de mooie muziek. 

                                                     Job van Rijbroek 
 

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

Mijn eerste keer….. 
 
Na jarenlang als tambour-maître mee te hebben gelopen mag ik nu met een 
tenortrom de straat op. Ik dacht dat is lekker relaxt, je doet gewoon wat je 
gevraagd wordt en je huppelt er vrolijk op los. Maar niets is minder waar. Mijn 
eerste keer was meteen een marathon.  
De lintjesregen, regen…. Een stortbui was het. We hebben Bakel van voor tot 
achter gehad. Eerst naar het Hoekendaal naar Wim Kuijpers waar we in een 
mooie tuin een serenade mochten geven. We kregen van Wim een instrument 
aangeboden (bedankt daarvoor). Daarna vervolgden we onze tocht naar Jan en 
Rinie Pennings die stralend buiten stonden met hun familie. Ikzelf straalde 
inmiddels wat minder, goh wat is dat zwaar zo’n tenortrom. Nooit geweten. Petje 
af voor de grote trom. Daarna gingen we naar Mien Koolen. Inmiddels regende 
het alweer, wat ook zo fijn loopt maar ja, die stralende gezichten maakt dat alles 
meer dan goed. Als laatste togen we naar Hans Goossens waar ik met de tong op 

de schoenen aankwam. Goddank mochten we bij 
Hans wat drinken en kon ik mijn trom afdoen.  
Daarna nog even mijn trom naar “Den Doel” brengen 
en naar huis even bijkomen van mijn eerste keer…. 

                                       Marjan Coopmans 
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Mutaties 
 

 Naam per 
 
Chantal Arnts   Einde lidmaatschap  01-07-2006 
Eefje Bastiaans   Gestopt als leraar blokfluit  25-05-2006 
Theo Bastiaans   Gestopt als leraar blokfluit  25-05-2006 
Rianne van den Boom  Nieuw lid   23-03-2006  
Saskia Botden   Einde lidmaatschap  01-07-2006 
Jacqueline Coolen  Einde lidmaatschap  11-05-2006 
Jessie Coopmans  Nieuw lid   01-09-2006 
Eline Dirks    Nieuw lid   02-06-2006 
Bram Goossens   Nieuw lid   02-06-2006 
Tijn Haesen Adreswijziging: Oudestraat 2a, 5761 PJ  Bakel 27-04-2006 
Amber van den Heuvel  Einde lidmaatschap  01-06-2006 
Michel van Hout   Nieuw lid   01-09-2006 
Sjef Kanters Tel.wijziging: 06-13667854   20-05-2006 
Amy van de Laar   Einde lidmaatschap  24-03-2006 
Gerrit van de Laar  Einde lidmaatschap  07-04-2006 
Fred van Lamoen  Tel.wijziging: 55722563    01-06-2006 
Floris Merkus   Einde lidmaatschap  01-07-2006 
Sjors van Mierlo   Nieuw lid   01-09-2006 
Rutger van de Nieuwenhof Nieuw lid   01-09-2006 
Bas van Rijbroek   Nieuw lid   01-09-2006 
Eric van Rijbroek   Nieuw lid   15-06-2006 
Tijn van Rijbroek   Nieuw lid   01-09-2006 
Lisette van Rooij Tel.wijziging: 06-42450378   20-05-2006 
Leonie Rovers Adreswijziging: Dorpsstraat 43, 5761 BL  Bakel  
  Tel.wijziging: 06-23051216   01-07-2006 
Perry Verbakel   Nieuw lid   01-09-2006 
Adri Verhoeven Adreswijziging: Brundtlandstraat 3, 5238 JA  Boxtel 28-06-2006 
Sandra Verhoeven  Einde lidmaatschap  27-03-2006 
Thijs de Visscher   Nieuw lid   01-09-2006 
Renske Vloet   Nieuw lid   20-04-2006 
Veerle van de Weijst  Einde lidmaatschap  01-07-2006 
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OPROEPEN 
 

Beste leden van Musis Sacrum, 
  
Afgelopen jaar is de vraag gekomen vanuit diverse leden om het pleinconcert om 
te vormen tot zeg maar een grootser gebeuren. Nu hebben we graag ideeën 
vanuit de leden die we daarvoor kunnen gebruiken. 
De bedoeling blijft wel dat het een gebeuren is door de leden van Musis Sacrum 
waarbij en de opleiding en het grootorkest en de majorettes goed uit de verf 
komen. Alle ideeën zij welkom.  

 Toon Coopmans 
 

 
REDACTIELEDEN GEZOCHT. 
De Triangelredactie heeft hulp nodig; Judith is gestopt als redactielid en Betje 
heeft aangegeven dit ook te doen. Daarom doen wij een beroep op die leden die 
bereid zijn om samen met de huidige Triangelredactie te zorgen voor de 
instandhouding van ons clubblad. Graag zien wij meer mensen uit de 
slagwerkgroep en de majorettes een plaatsje innemen binnen de redactie. 
Geïnteresseerden kunnen contact op nemen met Joke, Marjan, Helmy  of Thijs 
die heel graag verdere uitleg zullen geven. Aarzel niet om aan dit stukje 
vrijwilligerswerk een eigen bijdrage te leveren als redactielid. Wij staan altijd open 
voor nieuwe ideeën voor de berichtgeving naar de lezers. 
 
Wij danken Judith voor haar jarenlange inzet voor de Triangel. Op haar eigen 
wijze ‘regelde’ zij haar bijdragen aan een hele reeks Triangels. In haar 
afscheidsverhaal in deze Triangel beschrijft zij hoe en waarom zij haar beslissing 
om te stoppen heeft genomen. Judith bedankt, jouw inzet was buitengewoon. Of 
beter gezegd is buitengewoon aangezien je aangaf open te blijven staan voor 
bijdragen aan de Triangel. 
Natuurlijk bedanken wij ons Betje ook die zorgde voor kopij over een heleboel 
gebeurtenissen. In de periode dat zij redactielid was zorgde zij met grote ijver 
voor verhalen die niet alleen door leden werden geschreven maar vaak uit haar 
pen kwamen, op haar eigen bijzondere wijze.  
betje (zoals jij het wil ‘met een kleine b’), op jouw journalistieke bijdrage blijven wij 
ook in de toekomst een beroep doen, zoals afgesproken. 
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Slagwerkuitwisselingsconcert 
 
Drie slagwerkgroepen lieten zich vrijdagavond 31 maart 2006 in zaal “De Zwaan’ in Bakel 
van hun beste zijde zien en dit leverde een avond vol gevarieerd slagwerk op waar de 
echte muziekliefhebber bij gaat watertanden.  
 

Slagwerkgroep “ De Vooruitgang “ uit Nuenen 
onder leiding van Gijs de Brouwer opende de 
avond met een twaalftal korte werken. Via 
marsen en melodische werken beëindigde ze 
het optreden met een stuk waarbij het publiek 
gevraagd werd om ook mee te doen. Met veel 
enthousiasme van zowel ‘De Vooruitgang’ als 
publiek werd het nummer “To the roots” een 
waardige afsluiter. 
 

 
Het slagwerkgedeelte van Doe Mar Wa 
kwam al spelend en swingend op. Dit 
zette meteen de toon voor andere 
stukken die ze speelde. Virtuoos 
gespeeld slagwerk in combinatie met een 
perfect verzorgd showelement zorgde 
voor een weergaloze voorstelling die veel 
luisterplezier opleverde. 
 
Musis Sacrum gaf een voorstelling weg 
waarin de nadruk meer op concertmuziek lag. 
Eerst een paar luchtige stukken om warm te draaien en tot slot het muziekstuk dat op het 

lijf geschreven is namelijk “The Legend 
of Sacrum”. Het stuk dat veel vergt van 
slagwerkers en publiek. Tijdens de stille 
passages in het stuk was het muisstil in 
de zaal en volgens onze ere-instructeur, 
die nu deel uitmaakt van de groep, is het 
stuk dan pas goed “gespeuld”. En goed 
gespeeld was er, de hele avond en door 
iedereen. Complimenten aan iedereen. 

 

Een slagwerkliefhebber 
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Afscheid als redactielid “Triangel” 
 
Na de uitgave van de vorige Triangel heb ik het besluit genomen om te stoppen als 
redactielid. Een echt goede reden heb ik niet (er zijn zwaardere baantjes), maar ik liep er 
toch al wat langer mee rond. 
Aangezien er inmiddels twee goed ingewerkte opvolgsters zijn (Joke en Betje) voor het 
onderdeel (opleidings)harmonie, besloot ik de knoop toch maar door te hakken. 
 
Zo’n 8 jaar geleden werd ik gevraagd om zitting te nemen in de redactie c.q. mijn bijdrage 
te leveren aan dit mooie clubblad. Ik vond het altijd al wel leuk om een stukje te schrijven 
(in tegenstelling tot veel anderen in onze vereniging) en dacht dan ook: “Och ja, waarom 
niet?” Na een intensieve sollicitatieprocedure (……) werd ik aangesteld in de functie van 
copy collector. Dit klonk wel heel interessant, maar niets bleek minder waar toen ik 
erachter kwam dat dit niet veel meer inhield dan “verzamelpunt”.  
Ondanks dat ben ik met frisse moed begonnen. 
De redactievergaderingen (zo’n drie per jaar) zijn altijd een erg gezellige bezigheid, 
waarbij de laatste wetenswaardigheden (lees: roddels) over de harmonie onderwerp van 
gesprek zijn. Thijs ziet dit dan altijd met lede ogen aan en als hij het niet meer aan kan 
horen, krijgen wij een lange takenlijst voor onze neus, in de hoop dat we dan ook echt 
gaan vergaderen. Vaak gebeurt dit dan ook wel. 
De uitsmijter; het samenstellen van de “Wist U datjes……?” wordt altijd tot het laatst 
bewaard, dan mogen we weer los. De laatste tijd ontbreekt het aan inspiratie hiervoor, 
dus er moet weer ‘ns wat geks gebeuren. 
Na deze redactievergadering begint voor de copy collector het “echte” werk; langs de 
mensen ‘leuren”, ze vaak smeken of ze niet alstublieft (please, please) een stukje willen 
schrijven. Nou, die gezichten die je dan ooit krijgt, niet te filmen! “Voor wanneer moet dat 
dan, ik heb eigenlijk geen tijd, ik ben niet zo’n schrijver, bla,bla,bla ….”  
Al met al is dit laatste zo’n beetje de reden dat ik heb besloten om ermee te stoppen, 
want eigenlijk is de rest best wel leuk om te doen. 
Jullie zullen van mij dus geen last meer hebben, ik kom niet meer zeuren om stukjes. 
Joke, Betje en de anderen wel, maar stel ze nou niet teleur! Het is zo’n kleine moeite om 
even een uurtje te gaan zitten en wat leuks op papier te zetten over één of ander concert 
of zo. Op deze manier blíjft het een leuk blad en ben je op de hoogte van wat er zoal 
leeft. Ik zal mijn ex-collega’s in ieder geval van bladvulling voorzien. 
 
Ik heb op passende wijze (Joke wilde persé gebak, maar vergat te komen; één 
telefoontje loste dat op) afscheid genomen van de redactie, en ik wens Marjan, Helmy, 
Betje, Joke en vooral Thijs (onze drijvende kracht) veel succes met  “De Triangel!” 
 

Groetjes, Judith Tielemans 
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Demonstaties slagwerk op de basisscholen 
 
In 2005 haalden we het optimale rendement uit een openbare repetitie. Een trotse 
100% kon genoteerd worden want beide bezoekers zijn inmiddels lid van de 
slagwerkgroep van Musis Sacrum en doen het goed.  Om dit jaar in ieder geval 
het aantal bezoekers te verbeteren waren we het er over eens dat er campagne 
gevoerd moest worden middels demonstraties op “De Kleine Kapitein” en 
“St.Willibrordus” want je moet bij die jongelui beginnen, om Rinus Michels maar 
eens te citeren.  

John bezocht samen met 
Sigrid, Cas en Corneel als 
showteam eerst De Kleine 
Kapitein en maakte 
iedereen zo enthousiast 
dat een schietgebedje om 
die 100% score maar niet 
te halen op zijn plaats was 
want met de Willibrordus 
nog voor de boeg, en die 
heeft ongeveer het 
dubbele aantal leerlingen, 

diende zich een logistiek probleem aan. Aan de horizon wel te verstaan want de 
openbare repetitie zelf is een betere graadmeter om de interesse te polsen.  
Het is goed om te zien hoe beide scholen alle medewerking verleenden om deze 
demonstraties mogelijk te maken en het is dan ook belangrijk om hier een 
jaarlijkse gewoonte van te maken want alleen door het elk jaar onder de aandacht 
te brengen, wat muziek maken in kan houden, kun je een constante instroom van 
nieuwe leden waarborgen. De repetitie zelf dan? De repetitie is aangenaam 
bezocht. Het jeugdorkest had er zin in en onder bezielende leiding van John werd 
er een mooie voorstelling gegeven waar het plezier vanaf droop en gezien de 
concrete belangstelling kunnen we alleen maar spreken van een succes.  
Voor 2006 hebben we met demonstraties op de basisscholen laten zien hoe leuk 
en boeiend slagwerk kan zijn en of dat resulteert in een 100% score weet ik niet 
en hoeft ook niet want het aan de gemeenschap laten zien dat Musis Sacrum een 
actieve vereniging is, is ook belangrijk. 

Niek Coolen. 
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Ook demonstraties voor blazers op basisscholen. 
 
Musis Sacrum Bakel heeft samen met 2 blokfluitdocenten van de Muziekschool 
Gemert- Bakel de groepen 3 en 4 van de “St. Willibrordusschool” en “De Kleine 
Kapitein” bezocht. 
 

 
De kinderen kregen uitleg over de blokfluit en mochten er zelf op spelen. Dat was 
natuurlijk interessant en enthousiast speelden ze al met enkele liedjes mee. Tot 
slot lieten enkele leerlingen van Musis Sacrum nog iets horen op hun instrument.  
 
Vanaf groep 4 mag een kind op blokfluitles, na 2 jaar kan het kiezen voor een 
blaas- of slagwerkinstrument.  
De opleidingen worden verzorgd door docenten van de Muziekschool Gemert-
Bakel in Bakel. 
 Na de zomervakantie beginnen de lessen voor de nieuwe leerlingen. 
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Mag ik mij even aan u voorstellen? 
 

Ik ben Rianne van den Boom, geboren op 13 februari 1961.  
 

Ik ben getrouwd met Jan van den Boom en sinds november 
1990 wonen wij in Bakel. 
Geboren en getogen in Berlicum bij ’s-Hertogenbosch, 
hebben we later ook nog in Midden-Limburg gewoond. Wij 
hebben 3 kinderen; Pieter, Willem en Mirte.  
Ik heb de opleiding leraar basisonderwijs gedaan maar sinds 
wij met een eigen zaak begonnen zijn in 1991 ben ik daar 
werkzaam op administratief gebied. 

Via de kinderen ben ik met “Musis Sacrum” in contact gekomen.  
Men heeft gevraagd om me samen met Janny Jansen in te zetten voor de 
jeugdopleiding. Vanuit mijn eigen kinderen heb ik ervaren dat dit goed geregeld is 
bij Musis Sacrum en vind dat heel belangrijk. Dat is dan ook de reden dat ik ja 
heb gezegd en ik wil proberen er een goede invulling aan te geven.  

 
 

Ik ben Eric van Rijbroek, geboren 1 juli 1963, te Zeeland. 
Sinds 1993 woon ik met Liesbeth Nijland in Bakel en we 
hebben 4 kinderen: Job van 11, Lotte van 9 en Tijn en Bas 
van 7 jaar oud. 
Voordat we in Bakel kwamen wonen heb ik in verband met 
studie en werk op verschillende plaatsen in Nederland 
gewoond. Samen met Liesbeth heb ik ook twee jaar op het 
tropische eiland Aruba gewoond en gewerkt. 
Ik ben werkzaam bij de GGZ Oost Brabant, een instelling 

voor geestelijke gezondheidszorg. Mijn functie binnen de GGZ Oost Brabant is 
teamleider bedrijfsopleidingen. Daarnaast verzorg ik trainingen en opleidingen 
voor diverse organisaties. 
Graag wil ik een bijdrage leveren aan de mooie prestatie die de slagwerkgroep 
als onderdeel van Musis Sacrum neerzet. Die prestatie is het resultaat van inzet 
van- en samenwerking tussen leden, directie en bestuur. Ik zal erop gericht zijn 
om de inzet en samenwerking te bevorderen. 
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Vrijwilliger van het jaar 
 
Vlgs. De Dikke van Dale; 

Vrijwillig:     uit vrije beweging, ongedwongen iets doende, resp. geschiedende of aanvaard. 
 

Als enkeling uit de grote rij vrijwilligers die een steentje bijdragen in de 
ondersteuning van Musis Sacrum gekozen te worden ervaar ik als een grote eer. 
Om vanuit de ledenverzameling als vrijwilliger van het jaar op de ‘eretribune’ 
geplaatst te worden, is een bijzonder compliment.  
Bijzonder omdat er in mijn ogen heel veel anderen deze nominatie verdienen. 
 
Een vereniging zoals Musis Sacrum is en blijft afhankelijk van de inzet, en het 
resultaat, van mensen die zich daarvoor willen inzetten. Want wat te denken bij 
de voorbereiding van de dingen die nodig zijn om überhaupt te kunnen blijven 
bestaan. Ik denk onder andere aan het op peil houden van het muzikale, het 
financiële, het organisatorische, het bestuurlijke en vooral het plezier hebben in 
muziek en dans. Het interesseren van mensen, jong en oud, om mee te doen 
binnen onze vereniging, blijft een voortdurende opgave.  
Het saamhorigheidsgevoel om ons ook werkelijk als één vereniging te 
manifesteren is iets dat voortdurende aandacht nodig heeft. Musis Sacrum 
bestaat uit een Harmonie, een Slagwerkgroep en een Majorettekorps; vrijwilligers 
die weliswaar uiteenlopende muzikale interesses hebben, maar toch samen de 
vereniging vormen. Als iedereen de wil heeft om dingen echt samen te doen, en 
die wil als leidraad volgt, blijft een zekere basis voor de vereniging gewaarborgd. 
 
Zoals ik al liet blijken, ben ik erg vereerd met jullie keuze. 
In navolging van het vorige jaar had ik de oorkonde al gemaakt; alleen de naam 
die ik doorgekregen had van de commissie van wijzen bleek ‘vals’! De verrassing 
was er dus wel, inclusief een ‘aangepaste’ oorkonde als vrijwilliger van het jaar. 
Bedankt! 
 
 
 
 

Thijs Poels 
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Het appelflappenfestijn 
 
Zoals vaker gebeurd waren we weer door onze stukken heen, dus tijd voor 
nieuwe muziek. Meestal is dat aan Marc, welke muziek we krijgen, maar dit keer 
mochten we mee kiezen. 
We konden kiezen tussen een moeilijk of gemakkelijk stuk. We kozen voor een 
Moeilijk stuk. 
De eerstvolgende repetitie kwam ie dan, “het moeilijke stuk”,  The Lion King. 
Met z’n allen zijn we aan de slag gegaan met het muziekstuk.  
Op een zekere repetitie zei Marc: “Als jullie dit stuk kunnen spelen tijdens een 
uitvoering, dan krijgen jullie appelflappen van de Bakelse bakker.”  
Dat vond iedereen wel een goede deal (Marc dacht dat we dat toch niet konden). 
Op een zondag, tijdens een concert in Zeilberg zouden we het stuk ten uitvoer 
brengen. 
Wij met z’n allen (ga ik van uit) het stuk zo goed mogelijk spelen, wat dus beloond 
werd met appelflappen. 
 

 
Weer de 
eerstvolgende 
repetitie hebben 
we even wat 
gerepeteerd en 
daarna hebben 
we met z’n allen 
appelflappen met 
wat te drinken 
gekregen. 
Ik moet zeggen, 
ze smaakten en 
smaken best wel 
goed. 
 

Wel een beetje sneu voor wie de zaal van De Zwaan moest vegen, want ik heb 
lekker zitten knoeien. 

Kristian Vereijken  
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Nieuwe tambour-maître 
 

Hallo allemaal, 
 
Ik ben Geert-jan van der Pol en mij is gevraagd om een stukje te schrijven over 
mijn nieuwe uitdaging als tambour-maître. 
De reden waarom ik dit gedaan heb is dat ik de laatste jaren nog al eens last van 
mijn rug had en dan is het sjouwen met zo’n zware trom over de straat toch niet 
echt goed. 
Ik wist dat ze al een tijdje aan het zoeken waren naar iemand voor die functie en 
dacht: misschien is dat wel wat voor mij? 
Ik loop al 33 jaar mee met het corps en heb het altijd een leuke job gevonden als 
tambour-maître. 
In de beginjaren dat ik lid was liep Piet van Lieshout voor het corps en die gooide 
ook nog wel eens met de stok, maar dat 
mag tegenwoordig niet meer.  
Daarna hebben Cor van Dinter, Hans 
Baars, Loek Kouwenhoven en Marjan 
Coopmans er nog eens voor gelopen. 
De eerste reacties die ik heb gehad van 
verschillende leden waren alleen maar 
positief, en ik hoop dat dit ook zo blijft. 
 
Er zijn ook al leden met de vraag 
gekomen of we niet eens een keer kunnen 
oefenen met z’n allen.  
Ik ben van plan om in het najaar een 
opleiding te gaan volgen als tambour-
maître en als ik die afgerond heb kunnen 
we dat wel een keer gaan doen. 
 
Ik hoop dat ik de functie kan blijven uitvoeren zo als het nu gaat, dan heb ik er 
plezier in en jullie misschien ook wel. 
 
Met Muzikale Groet, 

Geert-jan van der Pol 
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Stellingen 

 

Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. 
 
Houseparty's ontlenen hun populariteit deels aan het feit dat daarbij vrijwel elke 
vorm van sociale interactie onmogelijk is. 
 
De digitale (klassieke) deuntjes uit een mobieltje zetten de toon voor culturele 
vervlakking. 
 
Het kost minder moeite een vrouw te versieren die je niet wilt hebben, dan één 
waar je op valt. 
 
Samen musiceren, bevordert de stemming. 
 
Familiale invloed wordt vaak ten onrechte aangezien voor genetische aanleg. 
 
Mannen hebben in het algemeen meer de neiging dan vrouwen hun (sterke) 
verhalen kracht bij te zetten met geluiden. 
 
Het bepalen van de mogelijkheden is soms moeilijker dan het kiezen zelf. 
 
De tijd gaat langzamer voor mensen die dichter bij de evenaar wonen. 
 
Mijn mening is vooral interessant voor mijzelf. 
 
De gedachte dat je zelf volstrekt uniek bent leidt tot een slechter begrip van de 
medemens en meer eenzaamheid. 
 
Het vergt moed om te beseffen dat geluk synoniem is aan tevredenheid. 
 
Om een vrijwilligersvereniging professioneel te laten draaien moet een 
professionele begeleiding erop toezien dat medewerkers op amateuristisch 
gedrag worden aangesproken. 
 
Zonder doel verdwaal je niet. 
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Geslaagden 
 
De onderstaande 32 leerlingen van Musis Sacrum Bakel slaagden in juni 2006 voor hun 
muziekexamen, dat werd afgenomen door de Muziekschool Gemert-Bakel. 
     
A1: Tessa Hendrix  altsaxofoon   
 Merel v.d. Kerkhof altsaxofoon  goed 
 Steffie v. Lieshout dwarsfluit goed  

Kayl Bouwmans  slagwerk  
 Tijmen v. Dinther  slagwerk  
 Matty Driessen  slagwerk 
 Luc Nooijen  slagwerk  

Wouter Relou  slagwerk  
 Jorn Reijbroek  slagwerk  
 Mark Thijs  slagwerk 
 Ron Verhoeven  slagwerk 
A2: Janique Arnts  hobo  goed 

Rick v.d. Laar  trompet  goed 
 Mariëlle Nooijen  altsaxofoon  
 Lisan Smits  altsaxofoon 
 Sigrid Coolen  slagwerk 
 Roel Joosten  slagwerk goed 

Job v. Rijbroek  slagwerk  
 Corneel Verhoeven slagwerk goed 
B1: Lizzie v.d. Putten  klarinet  goed 

Sophie de Ruijter  dwarsfluit goed 
Fanne Smits  dwarsfluit goed 

 Jantine Vereijken  klarinet  goed 
 Esther Verhoeven klarinet  goed 
 Jim Mennen  slagwerk  
B2: Willem v.d. Boom  tuba  goed 
 Merel v.d. Broek  hobo   

Mike Mennen  trompet 
C: Floris Merkus  trompet  
 Stefan Remmers  trompet  
 Maarten Remmers slagwerk   

Geertje de Visscher klarinet  goed 
 
Geslaagden en hun opleiders; van harte proficiat met dit geweldige resultaat. 

Predicaat  

‘GOED’ 

 

Puntenaantal 

minimaal 8 

gemiddeld. 
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In de muziekstraten 
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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 op 28 oktober 2006 plaatsvinden tijdens een 
speciaal jubilarissenconcert in zaal “De Zwaan”. 
 
 

 

 
 
“Ik heb je op mijn armen 
Ik heb je op mijn huid 
Hoe hard ik ook zal schrobben 
Ik krijg je er nooit meer uit” 
 
Op 2 juni 2006 zijn Floris en Bouke getrouwd.  
Bouke (Bekers) geeft al sinds 1997 muzieklessen aan Musis Sacrum leerlingen 
op klarinet. Ook behoren de theorielessen tot haar opleidingsgebied. 
Wij wensen hen beide heel veel geluk en een voorspoedige toekomst.  
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Fietsenbeurs 2006 
 
In 2005 is de 1e fietsenbeurs door Musis Sacrum georganiseerd. Hieruit bleek 
duidelijk dat er binnen Bakel een behoefte is aan een fietsenbeurs. Dit gezien het 
grootte aantal fietsen wat aangeboden werd voor de verkoop. Daarom was het 
voor de organisatie geen vraag of we dit weer moesten organiseren in 2006.  
De Willibrordus Basisschool stelde direct de speelplaats weer beschikbaar aan 
Musis Sacrum. Onze dank daarvoor. Ook fietsenzaak Sigmans werkte weer 
graag mee aan de fietsenbeurs. Vanuit de bevolking werd weer een groot aantal 
fietsen aangeboden voor de verkoop. Daardoor hadden we weer een zeer ruim 

assortiment waar voor ieder 
wat wils bijstond.  Dames-, 
heren-, kinderfietsen, 
mountainbikes, van duur tot 
goedkoop. Maar bovenal 
van goede kwaliteit.  
Kort nadat om 13.00 uur de 
poorten opengingen werd 
het dringen geblazen. De 
mensen stonden in de rij 
om een fiets af te rekenen 
aan de kassa. Anderzijds 

wilden er ook veel mensen naar binnen. Dus je begrijpt dat het even dringen 
geblazen was. Al na ruim een uur waren er grote gaten te zien in de rijen fietsen 
die uitgestald stonden.  
Daaraan was al te zien dat het weer een doorslaand succes was. Ook gezien de 
vele bezoekers buiten Bakel, is het duidelijk dat we mogen spreken over een 
activiteit die groeiende is en waar nog veel uit te halen valt. 
 
Maar dit alles is niet mogelijk zonder de inzet van de talloze vrijwilligers van onze 
vereniging die hier aan meegewerkt hebben. Speciaal wil ik hier dan ook nog 
noemen Theo van Dijk en Roel Kremer. Deze hebben de hele middag mee 
fietsen verkocht terwijl zij geen lid zijn van de vereniging en toevallig stonden te 
kijken en direct hun medewerking verleenden. 
Alle vrijwilligers hartelijk bedankt. 

Toon Coopmans 
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Feestavond 2006 
 
Na een serie bindingsmiddagen die in de openlucht en op de middag van het 
Pleinconcert werden gehouden werd het weer tijd voor een andere invulling van 
‘het bindingsgebeuren’. 
Een aantal leden afkomstig uit alle geledingen van de vereniging, jong en ouder, 
regelden in afstemming met het bestuur een feestavond. 
 
En op zaterdagavond 17 juni was het zover; in zaal “De Zwaan” zorgde DJ Dirk 
vanaf 20.00 uur voor de muziek en de bediening probeerde heel ijverig de 
dorstige kelen nat te houden.  
Alle leden vanaf 16 jaar hadden zich op kunnen geven om voor heel weinig 
Euro’s als eigen bijdrage, een geheel verzorgde avond te beleven. Buiten het 
genoemde was er een heerlijk warm- en koud buffet in een uitgebreide 
presentering. Ook daar werd gedurende de hele avond gebruik van gemaakt en 
de hulde voor de kok(s) was groot en zondermeer terecht. 
 
De DJ zorgde ervoor dat iedereen kon genieten van de muziek op deze 
gezelligheidsavond. De organisatie en het bestuur waren erg gelukkig met de 
opkomst op deze warme avond. Vooral de aanwezigheid van de vele jeugdigen 
op deze avond is een stimulans voor volgende jaren. 
 
Jammergenoeg waren er toch nog een aantal leden die zich niet konden opgeven 
vanwege andere afspraken. Een aantal van hen gaf aan de erg late vastlegging 
van de feestavonddatum daaraan had bijgedragen. 
Ook zij hadden wel op deze gezellige en plezierige avond willen zijn, waar 
iedereen de mogelijkheid had om lekker te kletsen over alles en nog wat. (Zelfs 
de laatste plaatselijke roddels werden doorgenomen). En om zich samen te 
verheugen op de welverdiende vakantie.  
 
Om 01.00 uur stopte de muziek zoals afgesproken.  
De volgende zondagmorgen immers stond het Pleinconcert op het programma. 
“Fit zijn voor de wedstrijd” geldt niet alleen voor sporters. Of iedereen dat 
begrepen heeft betwijfel ik; de felle zon droeg daar vast en zeker wél aan bij.  
 

Thijs Poels 
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Pleinconcert Musis Sacrum 
 

Indruk van een toehoorder! 
 
Er is me gevraagd een stukje te schrijven over het Pleinconcert.  
Daar ik niet zo’n muziekkenner ben (maar wel een muziekgenieter) wil ik het 
houden bij een algemene indruk. 
 
Wat me het meest opviel, was de deelname van zoveel jonge mensen! Er was 
werkelijk voor elk wat wils. Vanaf de kleine majorettes ( waar mijn kleindochter bij 
danste) naar de opleidingsgroepen tot de uitvoering van de Harmonie. Wat een 
enthousiasme en vakmanschap! 
Ik dacht, dat een pleinconcert uitsluitend zou bestaan uit fanfaremuziek, maar 
niks was minder waar. De kleintjes dansten vrolijk op muziek van K3, de 
opleidingsslagwerkgroep drumde er lustig op los met vooral een mooie “Holland 
Mania ”. De opleidingsharmonie had geweldige nummers.  
 

Daar ik wel altijd 
speciaal op de 
dirigent let, was het 
heel bijzonder, dat 
Saskia Martens 1 
nummer dirigeerde. 
Leuk! 
Petje af! 
 
Jammer genoeg kon 
ik niet het hele 
programma 
afluisteren, omdat ik 
andere 
verplichtingen had. 

Maar nogmaals, wat ik gezien en gehoord heb was fantastisch, gezellig en de 
moeite waard. 
Bedankt voor het fijne uur bij de kerk in Bakel! 

Trees Vloet 
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Zondag 18 juni 2006 was het weer tijd voor 
het jaarlijkse Pleinconcert op het St. 
Wilbertsplein. Onder een stralende zon 
genoten de muzikanten en majorettes en 
niet te vergeten de toeschouwers van een 
mooi programma in een afwisselende mix 
door opleidingsslagwerkgroep, opleidings-
harmonie, harmonie, slagwerkgroep en de 
A-, B- en C-groepen majorettes. 
Door de aanwezigheid van een groot 
podium konden de majorettes hun 
allernieuwste shows laten zien. Vooral het 
optreden van de allerkleinsten maakte een 
hartverwarmende indruk bij velen. 
Ook nu werd er door Jan Lambregts, als 
voorzitter van de “Vrienden van Musis 
Sacrum”, een instrument aangeboden. Wij 
zijn onze Vrienden hier erg erkentelijk voor. 
Voor de korte pauze werd er door de 
opleidingsslagwerkgroep en de 
opleidingsharmonie samen het nummer 
“The Lion King” uitgevoerd. 
Als programma-afsluiter werd door 
harmonie, slagwerkgroep en majorettes 
het nummer “Backdraft” uitgevoerd. 
 
Het was al met al een fijne happening voor 
de toeschouwers, die gretig gebruik 
maakten van de koffie/theebonnen die 
tijdens de donateuractie werden uitgereikt. 
Voor een aantal deelnemers was het einde 
welkom, aangezien zij nog de ‘activiteiten’ 
van de verenigingsfeestavond van de 
avond tevoren in hun lijf bespeurden. 
Volgend jaar weer?? 
 

Een actief toeschouwer. 
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Van de bestuurstafel 
 

7 juli 2006, net voor de vakantie waarin we gaan genieten van de (welverdiende) 
rust nog enige informatie van de bestuurstafel. 
 
We kunnen terugzien op een zeer geslaagd seizoen met erg veel activiteiten van 
alle geledingen te weten diverse optredens op concerten en concoursen, de 
nodige serenades, diverse andere acties en niet te vergeten het zeer geslaagde 
pleinconcert op 18 juni ter afsluiting. We gaan allemaal heerlijk genieten en 
uitrusten in de vakantie om daarna weer spontaan en met volle energie de draad 
op te pakken, want er staan nog veel activiteiten op de kalender in het 2de halve 
jaar 2006. 
 
Samenstelling Bestuur. 
Gelukkig is het bestuur inmiddels voltallig bezet en bestaat uit 9 bestuursleden, 
zeer gemotiveerd om zich van hun taken te kwijten en die omstandigheden 
proberen te creëren waarin de vereniging optimaal kan functioneren. Wij wensen 
onze nieuwe bestuursleden Rianne van den Boom en Eric van Rijbroek erg veel 
succes bij de uitvoering van hun taken en rekenen daarbij op de steun van alle 
leden. 
 
Sfeer in de vereniging.  
Het is bijzonder prettig te mogen constateren dat de sfeer, de samenwerking en 
de communicatie tussen alle geledingen van onze vereniging goed functioneert, 
hetgeen zich onder andere zeer duidelijk heeft gemanifesteerd in een goed 
verzorgd gezamenlijk optreden tijdens ons jaarlijks Pleinconcert. Laat ons zuinig 
zijn op deze saamhorigheid en deze verder uitbouwen in het voordeel van de 
gehele vereniging. 
 
Openbare optredens. 
Een van de openbare taken van Musis Sacrum is het verzorgen van serenades bij 
diverse “bijzondere” gelegenheden zoals Koninklijke Onderscheidingen, 50-jarige 
huwelijken en andere bijzondere omstandigheden. Als Musis Sacrum ervaren wij 
dat niet als een verplichting maar wel als een uiting van onze maatschappelijke 
betrokkenheid bij de gemeenschap van Bakel met als gevolg dat we dit zeer 
graag doen. 
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Het is natuurlijk wel geweldig, en een fantastische blijk van waardering, indien ter 
gelegenheid van het verzorgen van een serenade in verband met het ontvangen 
van een Koninklijke Onderscheiding, in dit geval van de heer Wim Kuijpers, de 
gedecoreerde het nodig vindt om Musis Sacrum een instrument te moeten 
aanbieden. Dit gebaar is door Musis Sacrum ten zeerste op prijs gesteld en wij 
zijn de heer Kuijpers daar veel dank voor verschuldigd. 
 
Duitslandreis.  
In het weekend van 6 t/m 8 oktober 2006 brengen alle geledingen van Musis 
Sacrum een bezoek aan onze zustervereniging Blas-, Tanz- und 
Unterhaltungsorchester Keramische Werke Hemsdorf e.V. (een hele mond vol) te 
Hemsdorf. (Voormalig Oost Duitsland). 
We gaan daar samen met onze zustervereniging een breed, en hopelijk een 
gezellig, programma presenteren. We zullen daar laten zien dat we wat in onze 
mars hebben. 
De belangstelling voor dit uitwisselingsweekend is erg groot, er hebben zich 
daarvoor 115 deelnemers gemeld. Laten we ons daar van de beste kant zien en 
van dit weekend een prachtige, gezellige en geslaagde happening maken. 
 
Accommodatie.  
Een van de grote knelpunten van onze vereniging is een accommodatieprobleem, 
we zijn op moment gehuisvest op 5 locaties namelijk ‘De Zwaan’ (harmonie), ‘Den 
Doel’ (slagwerk), de Sporthal (majorettes), het Parochiehuis en het Muziekhofke, 
al dan niet in een gedoogsituatie. 
Deze versnipperde en in het algemeen te kleine huisvesting is niet erg 
bevorderlijk voor gezamenlijke repetities, optredens, opslag en of andere vormen 
van samenwerking. 
Het bestuur is dan ook aan het onderzoeken op welke wijze het accommodatie-
probleem kan worden gestructureerd en geoptimaliseerd. Voorlopig is hiervoor 
echter nog geen pasklare oplossing voor handen. 
 
Rest ons nog u allen een heerlijke en rustgevende vakantie toe te wensen. 
 
Musis Sacrum een vereniging waar je trots op bent; daar wil je bij blijven.  
 

Theo van Hal, voorzitter 
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 Vrienden van  Musis Sacrum presenteren zich. 
 

Tijdens het pleinconcert op 18 juni 2006, waar alle geledingen van Musis Sacrum 
Bakel zich presenteerden, gaven de Vrienden van Musis Sacrum opnieuw acte de 
présence. 

Nadat in januari 2006, samen met de commissarissen, nog een nieuwe bes-bas 
en een set conga’s aan de vereniging waren aangeboden, overhandigde Jan 
Lambregts namens de vrienden van Musis Sacrum, aan dirigent Marc van Kessel 
een nieuwe tuba ter waarde van € 4.430,00.  
Dat de vrienden voor de tweede maal dit jaar van zich lieten horen geeft alleen 
maar weer dat er voldoende steun is voor Musis Sacrum om er voor zorg te 
dragen dat het instrumentarium en/of de uniformering tijdig vernieuwd of 
uitgebreid kan worden. 
Voorzitter Theo van Hal van Musis Sacrum bedankte de Vrienden voor hun 
onontbeerlijke blijvende ondersteuning. 
 
Wilt u verdere informatie over de Stichting Vrienden van Musis Sacrum of lid 
worden van de Vrienden, dan kunt u contact opnemen met een van de 
bestuursleden van de stichting: Mia Beks, tel. 344268; Jan Lambregts, tel 
341513, Pieter Reijnders tel. 342483 of  Frank van Wel tel. 343746.  
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Recepten 
 
Hier zijn weer enkel recepten. Deze keer uit het favoriete vakantieland Frankrijk. 
   
PISTOU: Een verrukkelijke groentesoep uit Nice. 
 Ingrediënten: 1 courgette in plakjes, 1 kleine aardappel in plakjes, 1 sjalot 
gesnipperd, 1 wortel in plakjes, 225 gr tomatenstukjes uit blik, 1,2 l zelfgetrokken 
groentebouillon, 50 g sperziebonen in stukjes van 1 cm, 50 gr 
diepvriesdoperwten, 50 gr kleine pasta. 4 -6 kant en klare pesto, 1 el 
zongedroogde tomatenpasta, zout en versgemalen zwarte peper, geraspte 
Parmezaansse kaas om te serveren. 
1  Leg de courgette, aardappel, sjalot, wortel en tomatenstukjes in een grote pan 
en giet de bouillon erbij. Breng op smaak met zout en peper. Breng alles aan de 
kook, leg het deksel erop laat het 20 minuten zachtjes koken. 
2  Voeg de sperziebonen, doperwten en pasta toe. Laat de soep 10 minuten 
koken tot de pasta zacht is en breng de soep verder op smaak. 
3  Schep de soep in kommen. Meng de pesto met de zongedroogde 
tomatenpasta en doe een lepel hiervan in elke kom. Serveer de pistou samen met 
de geraspte kaas erbij, die iedereen naar believen over zijn soep kan strooien. 
  
COQ AU VIN: een echte klassieker uit de Franse keuken, dit aromatische 
kipgerecht. 
Ingrediënten: 3 el milde olijfolie, 12 sjalotten, 225 gr doorregen spek zonder 
zwoerd in stukjes, 3 teentjes knoflook fijngesneden, 225 g paddenstoelen 
gehalveerd, 6 kippendijen zonder bot, 3 kippenborsten zonder bot gehalveerd, 1 
fles rode wijn,zout en versgemalen zwarte peper, 3 el verse peterselie fijngehakt.  
Voor het bouquet garni: 3 takjes peterselie,tijm, en salie. 
Voor de beurre manie: 25gr zachte boter, 25 gr bloem. 
1  Verhit de olijfolie in een grote vuurvaste braadpan en fruit hierin de sjalotjes 
gedurende 5 minuten tot ze goudbruin zijn.  Draai het vuur hoger, voeg het spek, 
het knoflook en de halve paddenstoelen toe en bak het geheel nog 10 minuten 
onder voortdurend roeren. 
2  Leg de ingrediënten met behulp van een schuimspaan op een bord en bak dan 
de kipdelen in de achtergebleven olie. Draai ze regelmatig tot ze aan alle kanten 
goudbruin zijn. Voeg dan de sjalotten het knoflook, de paddenstoelen en het spek 
weer aan toe en schenk de rode wijn erbij. 



 

 

 

31 

3  Maak het bouquet garni door de kruidentakjes, het laurierblad en de 
peperkorrels samen te binden tot een bundeltje met behulp van een stukje 
mousseline. Voeg dit toe aan de braadpan. 
4  Kneed voor de beurre marnie de boter en de bloem door elkaar in een kom, 
met uw vingers of een lepel, tot het mengsel een gladde pasta is geworden. 
5  Voeg kleine beetjes van deze pasta toe aan de borrelende braadpan. Roer 
goed en voeg steeds pas weer wat toe als het vorige is opgelost. Is de pasta op, 
breng alles dan weer aan de kook en laat het 5 minuten zachtjes koken.  
6  Breng het gerecht op smaak met zout en peper. Garneer het met zout en 
peper. Garneer het met de fijngehakte peterselie. 
 
POMMES DE TERRE DAUPHINOISSES: Deze romige aardappels passen 
eigenlijk overal bij, maar in Frankrijk worden ze bijna altijd opgediend met gegrild 
of geroosterd vlees. 
Ingrediënten: 1 kg aardappels, 9dl volle melk, versgemalen nootmuskaat, 1 
laurierblad, 1-2 el zachte boter, 2-3 teentjes knoflook zeer fijn gesneden, 45-60 ml 
crème fraîche of slagroom, zout en vers gemalen zwarte peper. 
1  Verwarm de oven voor op 180 gr. Snijd de aardappels in dunne schijfjes en leg 
ze in een grote steelpan. Schenk de melk erover, zonodig meer als ze niet onder 
staan, en voeg zout en versgemalen peper, nootmuskaat en het laurierblad toe. 
2 Breng alles langzaam aan de kook op een middelhoog vuur en laat het 10 
minuten zachtjes koken tot de aardappels zacht beginnen te worden, maar nog 
niet helemaal gaar zijn. 
3  Vet een ovale ovenschaal van 35 cm of een ondiepe braadschaal met een 
inhoud van 2 liter royaal in met boter. Leg de fijngesneden teentjes knoflook op 
de bodem van de schaal en spreid ze gelijkmatig uit. 
4  Breng de aardappels met een schuimspaan over naar de schaal of pan. Breng 
de melk desgewenst verder op smaak en giet zoveel melk bij de aardappels dat 
ze net niet onder staan. Strijk naar keuze een dun een laagje crème fraîche of 
slagroom uit op de bovenkant van de aardappels, of schenk er alsnog meer van 
de dik geworden melk over. 
5  Bak de aardappels ongeveer 1 uur tot de melk geabsorbeerd is en de 
bovenkant diep goudbruin. Dien het gerecht heet op. 
 

 Smakelijk eten. 
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Het Ballonnenfestijn in Gemert 
 

 
We kwamen aan bij het ballonnenfestijn. 
En we moesten optreden. 
Eerst vonden we het spannend. 
En er waren veel mensen.  
De dans ging heel goed.  
Na de dans vonden we het alleen maar leuk. 
 
 

 
Daarna hebben we naar de andere majorettes gekeken.  
Er waren veel luchtballonnen, hele grote en mooie.  
Daar hebben we nog even naar gekeken. 
 
Het was super leuk! 

Van Julie en Demi. 
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Majorettekettettekettet 
 
Mes amis, 
 
Het is een mooie zaterdagmiddag in het zonnige Bakel.  
De schrijfster van dit stukje ligt lekker buiten in de tuin. Met op de achtergrond de 
geweldig commerciële muziek van Racoon en haar gedachten bij het 
bondsconcours van morgen. 
 
Ja, hoor, het is weer zover: een nieuw seizoen van optreden is begonnen! 
Vooraf aan deze verslagen moet er even eerlijkheid gegeven worden aan het 
aantal geoefende uren.  
Ja, we kunnen er beter eerlijk over zijn, we hadden niet zo bizar veel geoefend. 
Maar hiervoor zijn enkele redenen te benoemen: 

1. Drie ziekenhuisbezoeken! Dus dat zijn eigenlijk al drie redenen: 
Geertje (voet, niet handig natuurlijk) 
Marloes (vleesboom; zónder cliniclowns, dus een zwaar herstel) 
En onze Leona (groeischijf, moeilijk dansen in een rolstoel!) 

4. Madonna. Nee, ze is niet op bezoek gekomen, maar wij mochten wel op 
haar muziek dansen met carnaval en dat vroeg even voorrang. Het 
oefenen voor onze concoursshow bleef dus even uit. 

5. School / werk: waren er geen proefwerken of tentamens, dan waren er 
wel overuren bij Art de Beauté, C1000 en Beckers! Weeral minder dan 
die normale 25 uur trainen per week! 

 
U ziet het, het was afzien.  
Máár het is ons min of meer gelukt. Velen zagen het natuurlijk al op het 
pleinconcert. 
Met de mini’s (de állerkleinste majorettes) ging het meesterlijk. Hun zee-show, de 
eerste eigen groepsshow van onzen Ellen, was ontzettend leuk en die majorettes 
hebben het superschattig gedanst! Ons aanstormend talent! 
De middel’s (? De op één na kleinste majorettes) hadden wederom een 
geweldige kappersshow. Deze keer ondersteund door Anita (van de groten) want 
Leona zat tot onze grote spijt in een rolstoel. Dit is een geweldig feit voor onze 
nieuwe show (met als thema “ziekenhuis”, we zijn hier in stilte al aan bezig), maar 
voor Leona was het in drie woorden gewoon zwaar klote! 
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Anita heeft haar plaats toch super vervangen en het ging ge-wel-dig! 
Maar toen. Toen kwam de A-groep: de groten. Dit is natuurlijk mijn vakgebied en 
ik ken alle in’s en out’s, dus be prepared: Over het oefenen hoef ik u niet meer in 
te lichten, dat was niet zo’n succes. Maar we stonden er toch, incluis klamme 
handjes, gekruiste BH-bandjes en gespannen gezichten. 
Hierover geen commentaar, dat kunnen we beter over het bondsconcours geven! 
Voor wie het niet heeft gezien: het 
idee is “vormen en kleuren”, maar 
ook: “themaloos”. We dansen met 
onze baton, op muziek ondersteunt 
door  driehoeken, kubussen, 
schermen, een bal en wat al niet 
nog! De muziek is een beetje 
futuristisch: men noemt het trance, 
maar dan is het niet die traditionele 
discotheektrance, eerder iets… futuristisch!  
Kom luisteren, zou ik zeggen! 

 
Dan was er natuurlijk ook nog een gezamenlijk deel, 
maar daar wil ik niets over kwijt. Het was namelijk niet 
zo makkelijk voor ons om op de muziek te dansen. 
Meer hierover in het gastenboek op internet! 
 
De vrijdag die op het pleinconcert volgde mochten we 
een gastoptreden doen bij het Ballonnenfestijn in 
Gemert. Hier wil ik graag niet te veel woorden aan vuil 
maken. Dat was, volgens sommigen, een nog slechter 
succes. Mensen werden geraakt met batons (waarvoor 
nogmaals excuses), boten en schermen konden niet 

varen/ rijden door de grasmat, er was tegenlicht van de zon, te veel ruimte. 
Enzovoorts. 
Toch: we hebben allen gedanst! Zowel de mini’s, als de middel’s (met hun Black 
Eyed Peas-show! * ) als de groten! 
De mini’s waren wederom in één woord charmant! Ze dansten heel goed, het 
aantal geoefende uren spatte er vanaf! 
De middel’s traden voor de eerste keer (toch?) hun moderne Black Eyed Peas-
dans op. Je zou deze show in de sectie A kunnen plaatsen (een majoretteshow 
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zónder attributen, maar uiteraard met baton), maar je zou het ook een soort van 
streetdance kunnen noemen. Want hij was errug stoer, ook met die gave 1€50-
Zeeman-petjes. 
De groten deden weer hun themaloze show en dit was niet zo’n succes. De 
reacties zijn nog uitgebleven, maar of dit een goed teken is? Nee, laten we het zo 
stellen: voor míjn gevoel ging het niet zo bizar goed. Enkele andere reactie(s): 
Marloes: “Bij mij ging het best goed, ik hoefde geen scherm te rijden!” 
Uitleg is vereist: we dansen met schermen, om in een enkel stuk dingen te 
verbergen en deze schermen moeten rijden, iets wat echt ónmogelijk is op een 
grasmat! Nou ja, dit hoefde Marloes tóch niet te doen: bij haar ging het goed! 
We horen het dinsdag op de training wel! 
En dan, de essentie van onze shows: het concours! (moment van schrijven is 
verzet naar een week later). 
We hadden weer twee en een half uur lánger kunnen trainen, en dat was ook 
duidelijk te zien. 
Ten eerste weer bij onze mini’s, die een nieuwe opmars hadden! Ge-wel-dig, op 
de muziek van Sponge Bob – zó ontzettend lief. 
En zij behaalden… ruim 81 punten, als ik het me goed herinner. Geen snoepje, 
zo waren de geruchten, maar de collega-majorettes hopen dat Ellen een beetje 
mild is geweest! 
En de kappershow van de middel’s. Wat kan ik hierover zeggen? Complimenten, 
complimenten, complimenten! En zij behaalden 89-en-dan-nog-iets, et crois moi 
(en geloof me) dat is véél! 
Extra complimenten aan Anita (ook wel: Schniedie), die in ongeveer 3 uur die 
dans leerde om Leona te vervangen! Schijnbaar was ’t niet druk bij de Beckers! 
(Grapje, hè, Schniedie!) Supergoed! 
 
En dan de groten, mijn vakgebied hè, met onze themaloze show. We waren er 
helemaal klaar voor, nieuwe make up, pakjes zonder gaatjes, reservebatons. And 
off we go! 
Het was een spannende strijd, maar naar verluid (is dat Nederlands?) ging het 
goed! 
De eerste reactie was van ex-majorette Karin: 
“Wooooooooooooooooooooooow! Gaaaaaaaaaaaf!” 
Lijkt me duidelijk, of niet! Ja, ja, het ging redelijk goed! En wij behaalden 83-nog-
iets! Wat niet zo bizar goed is, maar hé, wij zijn wel Musis Sacrum én wij dansten 
deze show voor de eerste keer! Dus: men mag niet klagen! 
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Die training erop was er natuurlijk een dikke party met veel eten (ook om de 
geboorte van Ivanca’s vissen te vieren)! Het kon niet op! 
Nu even vakantie en dan lekker weer majoretten! 
 
L’oiseau! (au revoir > ooievaar > l’oiseau (de vogel), het is heel logisch) 
 

Glitter Greet 
 
Ps. Mocht onzen Thijs wat dingen hebben veranderd aan dit (ellenlange) stuk, dan kunt u de 
volledige versie vinden op www.majorettes-musissacrum.tk 

 
Voor wie het nog niet wist: de Black Eyed Peas zijn 
een geweldige Amerikaanse groep die nog betere 
muziek maken om op te dansen!  
 
 
 

 

Mama Gera Glitter als Vrijheidsbeeld??! 

http://www.majorettes-musissacrum.tk/
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Collecte Harmonie Musis Sacrum 2006 
 
Sinds een dik jaar heeft Musis Sacrum een nieuwe voorzitter, vice-voorzitter, 
bestuurslid slagwerk en bestuurslid opleiding.  
Met zo een vernieuwing binnen een bestuur worden taken ook opnieuw bekeken 
en toebedeeld aan de diverse bestuursleden. Zo werd op een gegeven moment 
dan ook wijselijk besloten (als lid van Musis Sacrum verwacht je natuurlijk ook 
niet anders van je bestuur) dat er een coördinator/medeorganisator moest komen 
voor bepaalde evenementen en activiteiten.  
Omdat ik tijdens die vergadering niet aanwezig was werd met algemene stemmen 
besloten dat ik die functie op me mocht nemen. Wat is democratie toch mooi hé.  
Zo mocht ik samen met onze penningmeester Berrie Janssen de jaarlijkse 
collecte mee op poten zetten. En we weten allemaal dat dit geen enthousiasme 
oproept bij onze leden. Maar jammer genoeg kunnen we niet zonder deze giften 
om ons instrumentarium op peil te houden.  
 
De collecte begint met het opstellen van een lijst met collectantes met de te lopen 
routes. En sorry: het meervoud voor een mannelijke collectant weet ik ook niet 
(zie de vraag in het gastenboek). Om zo een lijst op te stellen is geen 
gemakkelijke taak. Enerzijds wil je iedereen een keer aan de beurt laten komen. 
Maar anderzijds zijn er ook leden die er op staan om te mogen collecteren. Maar 
in ieder geval willen we in de toekomst zoveel mogelijk de lijn te volgen dat 
iedereen een keer aan de beurt komt.  
 
Berrie kwam met het goede idee om te proberen om het voor de collectant en 
voor onze inwoners wat aantrekkelijker te maken. Hij stelde voor om een 
uitnodiging te maken voor het pleinconcert met daarbij twee consumptiebonnen 
voor koffie of thee. Op deze wijze is het niet alleen schooien (want zo zien de 
meeste het toch) en anderzijds krijgen de Bakelse mensen er ook iets voor terug. 
Achteraf kunnen we concluderen dat dit een gouden greep is geweest.  
Veel collectanten vonden het minder bezwaarlijk om langs de deur te gaan.  
 
Vanuit de Bakelse mensen zijn er ook heel veel positieve reacties gekomen op 
deze actie. Ook is er de opmerking gekomen dat Musis Sacrum wel heel veel 
geld heeft als we dit zo weg kunnen geven.  
Daarop wil ik het volgende zeggen.  
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Harmonie Musis Sacrum is er voor de Bakelse gemeenschap. Als wij op deze 
wijze meer mensen kunnen bereiken en zo meer mensen het pleinconcert 
hebben kunnen volgen en van de muziek hebben kunnen genieten. Als we dit 
hiermee bereiken dan ja, dan mag dit van mij € 200,00 meer kosten. We zijn er 
per slot van rekening voor onze inwoners. 
 
Berrie, jouw idee om mensen uit te nodigen voor het pleinconcert met de collecte 
is een prachtig idee geweest wat breed gewaardeerd wordt door leden en 
inwoners. Wat mij betreft gaan we komend jaar zo verder. 
 

Toon Coopmans 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar gebeurd: 
Dirigent Marc vraagt aan slagwerker Joey: "Hoor jij de tuba's?" 
Waarop de slagwerker antwoordt: "Wat zijn dat? 
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Dubbeloptreden in het Carat 
 
Opleidingsorkest: 
 
Op 4 juni hadden wij veel geluk want we mochten op Carat spelen omdat een 
ander orkest had afgezegd.  
Een van onze liedjes was ‘de Lion King’. Het was het moeilijkste liedje wat we tot 

nu toe hebben gespeeld maar 
het is ons gelukt. We kregen 
zelfs de vorige repetitie een 
appelflap, die had Marc 
beloofd als het lied goed ging.  
Marc was toen niet onze enige 
dirigent. Saskia heeft ons ook 
gedirigeerd bij ‘Accidentally in 
love’ en Marc speelde ook 
mee op trompet. 
We hebben ook nog meer 

liedjes gespeeld en op het laatst kreeg iedereen van het opleidingsorkest ook nog 
een muntje voor eten of drinken. Het was heel leuk om daar te spelen 
 
Harmonie; 
 
Op een van de eerste mooie zomerzondagen concert op Carat in het 
Warandepark in Helmond. 
Bijna iedereen of misschien wel iedereen vindt dit een mooie en aparte plaats om 
een concert te geven.                                                                                               
Het klinkt er geweldig en er is altijd veel publiek op en rond Carat. 
Ik denk dat het ook wel door het mooie weer komt maar het klinkt en voelt anders 
dan een binnenconcert of pleinconcert. 
Het begon ook lekker; Marc was op tijd en mét partituur en Geertje was geweldig 
als ladyspeaker. 
Vooral ‘Backdraft’ klonk er geweldig: jammer dat de slagwerkgroep er niet bij was. 
Maar het was een lekker concert en ik hoop dat we het volgend jaar daar weer 
mogen spelen. 

Een muzikant(j)e en een muzikant 
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Berichten uit het gastenboek 
 
hellup!!! nou hebben ze met de oud-ijzer aktie minne wasmeule meegenomen. het oudijzer dat 
Toon netjes had klaargezet bij de wasmeule was ook netjes opgehaald... maar dan moet nie 
munne wasmeule ok mee nemen!! Hoe moet ik nou de vuile was buiten hangen??? ik denk dat ik 
maar eens naar de vlooienmarkt ga voor een nieuwe....  
 
NICO HÈ DÈ GEDON GERA............ 
 
Stekkertje de hond van Gera en Toon luistert nooit!!! naw is er een wonder gebeurd mi ut ophale 
van het auw ijzer. hij luisterde zelfs vandaag nar onze Nico!!! Mar je wa wilde, als hai zi nar binne 
gai!! en hai sti te zwaaie mi Gera zin wasmeule! 
 
Ik woon nu al een tijdje in Bakel maar kan iemand teenentander vertalen??? 
 
Ja, 't kan dan wel een mupke zijn maar alle mupke's bij elkaar worden dan een grote drol. Gezien 
de vorige verhaaltjes weet ik wel waar die blijven... 
 
Wa hebbe we toch een skonne tamboematre...of hoe schrijf je dat??? Ik vind het kei skon als daar 
Polleke met zo'n skonne beremuts ons goed in het gareel houdt! 10 punten Geert-Jan ga zo door.. 
korps gereed..rust. Of zoiets. 
 
Ik heb ook bij iedereen die geen gift gaf of niet thuis waren een uitnodiging afgegeven. Komen er 
nu teveel???? Wij (Rick en ik) hebben zelfs snoepjes gekregen bij het collecteren. 
 
doordenkertje: er zijn wel collec-tantes, maar zijn er ook collect-omes? wie kan die vraag 
beantwoorden? 
 
Net terug van vakantie uit 't zonnige Zuiden. Gelukkig waren wij net voordat die steen viel de 
St.Gotthard door ...Ja Gera, er waren ook collect-Omes: Onze Stan bijvoorbeeld. Die kreeg ook 
leuke reacties. Da kumt ook wir bij d'n graute hoop. 
 
Ennu hoeeeeeeest?.. Na Carat....Nog verdwaald...? Ik hoor d'n dirigent nog zeggen: erbij 
blijven.....! Het opleidingsorkest zat ook al in de Jungle. Waren jullie de weg ook kwijt? 
 
Gisterenavond zijn er levensgevaarlijke toeren uitgehaald door enkele zéér attente leden van de 
harmonie, om mij mee te laten genieten van de kookkunsten van Jurgen van het buffet tijdens de 
feestavond. Ik was heel aangenaam verrast, Bedankt Gera en Marianne. Ik hoop na de vakantie 
weer hersteld en aanwezig te zijn en bedank iedereen voor de wensen en attenties. Prettige 
vakantie allemaal. 
 
Ik heb het gehoord. Het had niet veel gescheeld of ze hadden jou gezelschap kunnen houden op 
bed Hélène. 



 

 

 

41 

Maak ’t kleurig 
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Uittreksel uit een woordenboek 
volgens en voor d’ons: 

 
Goedemorgen, middag, avond - Guten morgen, Guten Tag, Guten abend 
Goedenacht, slaap lekker - Gute Nacht, schlafen Sie gut! 
Bedankt voor alles - Vielen Dank für alles 
Dames - Meine Damen 
Heren  - Meine Herren 
Teveel herrie - Zu fiel  
Alleen - Allein 
Komt ie - Da kommt ehr 
Zelfde plek - die zelber platz 
Slagwerk - Der rommelspot !!!!!!.... 
Heinekenbier -  Multalerbier.... 
Bavariabier - Multalerbier... 
Tutti - Zusammen 
Samen - Tutti 
Goed - Oké 
We gaan beginnen - Jetzt gehts loos 
Drie voor D - Drei fur D 
Crescendo - Von gans leize nach hard 
Thuis oefenen - Zu hause üben 
Niet goed - Nicht goed 
Sjef (K) - Der chef 
Frans van de L. - Franssi 
1 – Eins 2 – Zwei 3 – Drei 4 - Vier 
 Proost! Ad fundum! - Prosit! zum Whole! 
Clarinet - Die Clara 
Tuba - Grösse toeter 
Dwarsfluit - Die flute 
Dirigent - der jeder von uns grüsst 
Altsaxofoon - Altesax 
Bassaxofoon - Dieser Brombeer 
Stil  - Sei still! 
 
De redactie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele fouten!!!!!!!! 
 

Vanwege de voorgenomen Duitslandreis in oktober is het verstandig voor sommige 
reizigers  om een spoedcursus(je) Duits te volgen. Misschien in de bus??? 

(We kunnen ook als ’Feriëngäste aus Holland’ naar onze Nachbarn gaan!) Wonne?! 
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Verjaardagen augustus  t/m december 
 
 

 
 

Naam Verjaardag 

Eric van Rijbroek 1-7 

Joyce Maas-Saleming 3-7 

John Klaus 4-7 

Geertje Verberkt 5-7 

Britt Bouwmans 7-7 

Peter van der Horst 8-7 

Eline Dirks 10-7 

Emke van Bommel 11-7 

Tijn Haesen 11-7 

Janine Teepen 11-7 

Petri Maas - Habraken 11-7 

Sjors van Mierlo 13-7 

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 
  

Leona Sleegers 3-8 

Piet Nooijen 4-8 

Lenie Joosten 5-8 

Freek Rooyakkers 9-8 
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Roel van den Heuvel 11-8 

Theo van Hal 13-8 

Fanne Smits 14-8 

Tessa Hendrix 14-8 

Kim Brisko 14-8 

Nico van de Laar 17-8 

Rick van de Laar 17-8 

Thijs Poels 18-8 

Guido Verachtert 20-8 

Julie van Oosterhout 22-8 

Peter Busser 24-8 

Jesse van de Laar 25-8 

Loni Mennen 25-8 

Jim Mennen 25-8 

Demi Bankers 27-8 

Tars van den Heuvel 31-8 

  

Roy Goossens 1-9 

Merel van de Kerkhof 1-9 

Elly Joosten 3-9 

Adri Verhoeven 6-9 

Lisa van der Pol 8-9 

Sanne Spiertz 9-9 

Geertje de Visscher 10-9 

Ingeborg Wullink 13-9 

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

Roel Joosten 16-9 

Bouke Bekers 17-9 

Toon Coopmans 26-9 

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

Johan Habraken 27-9 

Franca van de Laar - van Horssen 28-9 

Ad Janssen 30-9 

  

Doranda Thomassen - van Houdt 4-10 

Bram Goossens 4-10 

Marika van de Vossenberg 6-10 

Saskia Martens 7-10 
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Reggie Vermulst 10-10 

Janique Arnts 12-10 

Mirna Joosten 12-10 

Helmy van Dijk 12-10 

Hanneke Verhoeven 13-10 

Hanny Nooijen - Kuypers 13-10 

Lisette Vereijken 13-10 

Peter Kisters 15-10 

Theo Leenders 16-10 

Pieter Nooijen 20-10 

Mieke Verberkt 20-10 

Gera Verberkt - van der Linden 21-10 

Ries Nooijen 22-10 

Elsje Verberkt 29-10 

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

  

Willibrord van den Broek 1-11 

Susan Eringfeld 2-11 

Mike  Mennen   4-11 

Daisy Dirks 4-11 

Bas van  Lierop 9-11 

Lia Kaptijn 16-11 

Betje Verachtert - van Gerwen 16-11 

Joke Verberkt - Linskens 17-11 

Ben Vereijken 18-11 

Martijn van Lankveld 18-11 

Gerard Beijers 19-11 

Henri Pieters 19-11 

Henk Somers 21-11 

Loes Janssen 22-11 

Stan Verberkt 23-11 

Stefan Remmers 23-11 

Frans van de Mortel 26-11 

Gonnie Raaijmakers 27-11 

Pieter Reijnders 27-11 

Bas van Rijbroek 27-11 

Tijn van Rijbroek 27-11 

Sebastiaan Jonkers 27-11 
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Janny Geerts - van Dalfsen 1-12 

Jan Rooyakkers 2-12 

Ron Verhoeven 3-12 

Frans Martens 4-12 

Jan Lambregts 5-12 

Frans Kisters 5-12 

Ellen Leenders 6-12 

Bert van Stiphout 7-12 

Jessie Coopmans 9-12 

Hélène van de Laar - van Oorschot 9-12 

Jesse van Bommel 11-12 

Renske Vloet 12-12 

Mevr.  C. de Natris - Willekens 14-12 

Mien Poels - van den Einden 16-12 

Maarten Staals 19-12 

Geert-Jan van der Pol 20-12 

Ans Bouwmans 22-12 

Job van Rijbroek 23-12 

Marianne Mennen-Bouwmans 26-12 

Nienke Tijdeman 27-12 

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

Hilde van Dijk 29-12 
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U kunt uw antwoord op deze vraag vóór 1 dec 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 2006_1 was Marjan Coopmans 
De prijs is gewonnen door: Will Lambregts 

Will, proficiat. 

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

 
 
 

Stichting Muziekschool Gemert - Bakel 
Vondellaan 49  5421 PN  Gemert 
Tel. 0492 362075 Fax: 0492 362475 
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: 
Eric van Rijbroek Burg. Diepstratenlaan 12 5761 EW  Bakel 0492 343925 
 

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 06-42450378 
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. 

Eric van Rijbroek  (slagwerkgroep) 0492 343925 
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 ……. ?! 

 

 wij ook een oudijzerboerengroep (volgens Guido) hebben…. 
 Willibrord alweer in het verband heeft gezeten... 
 de dirigent daarop vroeg of hij alweer was wezen tennissen.... 
 Elsje dacht dat Frühshoppen vroeg boodschappen doen was... 
 ons dat in het Duitsland-weekend dan veel centjes zou kosten... 
 volgens Marc, onze dirigent, als het mooi is heel lang is.... 
 dat niet altijd opgaat... 
 de slagwerkgroep al verschillende keren bij ons op bezoek is geweest... 
 wij dat ook maar eens moeten doen... 
 met wij de harmonie bedoeld wordt… 
 het heel gezellig was tijdens deze oefenpartijen.. 
 Bas heel mooi op z'n klokkenspel kan spelen... 
 hij ook al moet shaken..... 
 wij dat shaken eigenlijk alleen maar kennen van Ad Janssen.. 
 het niet veel goeds belooft als wij dat zien... 
 de dames van de naaiclub een ‘vormcrisis’ beleefd hebben.. 
 zij voorlopig geen driehoek of kubus of iets dergelijks meer willen zien.. 
 het Pleinconcert een prachtig geheel was... 
 iedereen hier plezier in had... 
 de gratis consumptiebonnen het jaartal 2005 vermeldden.. 
 dit foutje gelukkig geen gevolgen kreeg.. 
 Eric tegenwoordig de broek van zijn buurman draagt.. 
 die buurman ook een Musis Sacrum verleden heeft.. 
 de dagopbrengst van de oudijzeractie nieuwe stijl veel lager was.. 
 echt iedereen moet weten dat wij daar een container voor hebben.. 
 deze altijd bereikbaar staat bij Ben Nooijen op Hilakker 4a.. 
 oudijzer door onze vereniging wordt omgezet in instrumenten.. 
 wij dat een slimme en nuttige manier van recycling vinden.. 
 de redactie weer graag jullie vakantiebelevenissen ontvangt.. 
 wij de lezers van al dat moois willen laten genieten… 
 de vakantie er weer op zit voor dit jaar.. 
 Musis Sacrum altijd in beweging blijft.. 
 harmonie, slagwerkgroep en majoretten naar Duitsland gaan.. 
 de Triangelredactie daar natuurlijk bij zal zijn!...  
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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 
2e editie 2006 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie. 

Niek Coolen 
Judith Tielemans 
Rob Staals 
Kristian Vereijken 
Job van Rijbroek 
Trees Vloet 
Thijs Poels 
Judith Tielemans 
Ellen Leenders 
Demi Bankers 
Julie van Oosterhout 
Toon Coopmans 
Gerard van de Laar 
Simone van de Laar 
Glitter Greet 
Marjan Coopmans 
Thijs Poels 
Geert-jan van der Pol 
Theo van Hal 
Jan Lambregts 
 
 
 
 


