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Voorwoord 
 

 

Een bijzondere activiteit met als reactie een extra activiteit. 
 
Zo willen wij de lezers en lezeressen deze uitgave van de Triangel laten 
ervaren.  
Een speciale uitgave, nagenoeg helemaal gewijd aan onze concertreis 
naar Duitsland. Een prachtig weekend waarin Musis Sacrum Bakel haar 
kunnen op allerlei manieren heeft laten zien, maar bovenal een weekend 
waarin het verenigingsgevoel in optima forma werd uitgedragen.  
Muzikale hoogtepunten waren het Europaconcert in Stadtroda en het 
zondagochtendconcert in Bad Klosterlausnitz. 
 
Zoals jong en oud deze drie dagen echt samen beleefd hebben is erg 
moeilijk op papier te zetten. Het is net als bij veel andere bijzondere 
belevenissen zo dat alleen diegenen die er bij waren de beleving echt 
kunnen ervaren. 
 
Wij kunnen als vereniging trots zijn op al de 
mensen die in een maandenlange 
voorbereiding dit wilden en konden 
organiseren. Want het was een hele klus, ook 
financieel, om dit alles voor elkaar te 
brengen. 

Dit geldt vanzelfsprekend ook voor onze 
Musikfreunde uit Hermsdorf die hun uiterste 
best deden om dit festijn goed te laten 
verlopen. En daarin zijn ze zeker geslaagd! 
Bij alle bedankjes die zij al hebben gehad, 
willen wij ons bedankje uitdrukken via deze 
speciale uitgave van de Triangel. 

 
Lees en geniet van de verslaggeving van een superweekend door en voor 
onze leden. 
 
In december zal er weer een ‘normale’ Triangel uitgebracht worden. 
 

De redactie. 
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MUSIS SACRUM AUF KONZERTREISE. 
In het weekend 6, 7 en 8 oktober 2006 heeft Musis Sacrum Bakel een bijzonder 
geslaagde concertreis gemaakt naar Hermsdorf in Duitsland. Gestart werd er vrijdags; in 
alle vroegte vertrok de 90-persoonsbus vanaf Bakel naar het bestemmingsdoel in het 
voormalige Oost-Duitsland, waar het ontvangstcomité klaarstond in de persoon van 
Stefan Acker, de voorzitter van Musikverein KWH. De volledige benaming van deze 
actieve muziekvereniging is 
Blas-, Tanz- und Unterhaltungs-
orchester Keramische Werke 
Hermsdorf e.V.  
Wij werden ondergebracht in 
twee op loopafstand van elkaar 
liggende hotels; Silberthal en 
Zür Ölmühle. Een aantal 
personen werd op privé-
adressen ondergebracht. 
De feestavond - Thüringer 
Abend – maakte vanaf het allereerste begin meteen duidelijk dat het met de onderlinge 
band niet stuk kon gaan. Ondersteund door de muziek die onze gastheren en 
gastvrouwen voor ons speelden kwam er een feest van de grond dat iedere deelnemer 
nog lang zal heugen. Harrie van Tilburg, Bakelnaar en mede-eigenaar van beide hotels, 
vermeldde in zijn dankwoord dat dit bindingsfestijn ook in de regio nog lang en positief 
nieuws zal zijn. 
Een aantal muzikanten uit Bakel die de ruim 1000 km (v.v.) per auto voor lief namen en 
zich zaterdags bij de groep voegden hebben dit jammer genoeg gemist. Erg jammer. 
Ook hebben wij gedurende dit schitterende weekend regelmatig aan alle leden gedacht 
die door omstandigheden niet mee konden gaan. 

Onze alleskunner Stefan was zaterdag tijdens een 
iets te lange toertocht door de omgeving van 
Hermsdorf een geestdriftige Reiseführer; wat een 
spreker is die man!!!!  
Het eerste concert vond plaats in Stadtroda, in een 
prachtige zaal in het Schützenhaus ‘Zur 
Louisenlust’. Slagwerkgroep, Harmonie en 
Majoretten traden afwisselend en samen op met 
KWH. Zij brachten een gevarieerd programma dat 
het publiek in de uitverkochte zaal uitermate kon 
bekoren. De gewenning voor veel van de Duitse 

toehoorders aan deze vorm van slagwerk was merkbaar, gezien de alsmaar stijgende 
“Begeisterung’ gedurende het programma. Kwaliteitsmuziek van de bovenste plank!!  
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Een predicaat dat ook werd gegeven aan de Harmonie die met haar vertolking van 
diverse muziekstukken de juiste toon aangaf van dit Europaconcert. Een superstil publiek 
dat zichtbaar genoot van datgene wat zij beleefden. Datzelfde publiek wat het gebodene 
telkens weer met een dankbaar en langdurig applaus beloonde. Veel applaus was er ook 

voor de Majoretten met hun “Madonnashow’ en hun bijdragGroetjes Xxx Laura e aan het 
gezamenlijke Musis Sacrum nummer ‘Backdraft’. Zij zorgden er voor dat het 
majorettegebeuren in (dit deel van) Duitsland wat duidelijker is geworden.  

 
Na deze geweldige avond werden de kelen nog eens ijverig gesmeerd om fit te zijn voor 
de volgende opgave. Een openluchtconcert in het nabij gelegen Kurpark Bad 
Klosterlausnitz. Ook hier alleen maar “Begeisterung’ voor datgene dat werd geboden, 
inclusief het zonnige weer dat het concert helemaal compleet maakte. 
Na een gezamenlijke lunch en een afscheid van onze dankbare Musikfreunde aus 
Hermsdorf werd aan de terugreis begonnen. Dankzij oponthoud vanwege de 
onvermijdbare ‘Stau’ kwamen we een aantal uurtjes later als gepland in Bakel aan. Maar 
onze buschauffeur die ons op een voortreffelijke wijze verzorgde kon zijn belofte gestand 
doen: zondag thuis. Om 3 minuten voor twaalf stond de bus op het St.Wilbertsplein. 
Bedankt! 
Een geweldige en niet te vergeten Duitslandreis is voorbij maar blijft nog lang in ieders 
gedachten. Organisatie, deelnemers en andere vrijwilligers, bedankt en Tschüss. 
 

Thijs Poels 
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Ontbijtjes ‘s morgens bij de bus 
Op vrijdag 6 oktober was bij mij op school de jaarlijkse actiedag. Op die dag is het de 
bedoeling dat de onderbouw zoveel mogelijk ontbijtjes verkoopt voor een goed doel. 
Toevallig gingen we dezelfde dag naar Duitsland. Zo waren Lisette en Jantine Vereijken, 
die op dezelfde school als ik zitten op het idee gekomen dat we veel ontbijtjes zouden 
kunnen verkopen ‘s morgens vroeg in de bus. 
Iedereen kon ontbijtjes bestellen tijdens de repetities. In totaal hadden we uiteindelijk 74 
ontbijtjes verkocht. De opbrengst die ging naar een educatiecentrum in de plaats 
Komenda in Ghana. Onder andere doordat wij zoveel ontbijtjes hadden verkocht had de 
klas van Jantine en mij de meeste ontbijtjes verkocht. Daarom kregen we net op de 
vrijdag dat we naar Duitsland vertrokken een taart in de klas. 
 
De ontbijtjes heeft de vader van Jantine en Lisette op vrijdagmorgen opgehaald. Die 

ontbijtjes hebben we vervolgens ‘s morgens bij de bus 
staan uitdelen. Doordat Lisette een mooie lijst had 
gemaakt met de namen van iedereen op alfabetische 
volgorde met erachter hoeveel ontbijtjes en of het 
ham of kaas was, want dat konden de mensen ook 
zelf kiezen, ging het uitdelen vrij gemakkelijk. In de 
bus had iedereen tijd genoeg om het op te eten, 
sommigen gebruikten het als ontbijtje en anderen 
weer als lunch. 

Willem van den Boom 
 

 
Enkele impressies van een geweldige reis! 
 

De Duitslandreis? Ha, een verzetje 
Maar het slapen met Jan bleek geen pretje 

Die snurkte zo luid 
Eric hield ’t niet meer uit 

En vluchtte de hal in met z’n bedje. 
 

Er waren 2 seniorleden 
Die de bustrip in rugrichting deden 

Ze keken heel “slinks” 
Als iets rechts was naar links 

Waren desondanks toch heel tevreden! 

Christian Peijs 
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Skon weekend!! 
 Wat hebben we een schôn weekend gehad in Duitsland. Vanaf dat we in Bakel 
vertrokken tot thuis; al die tijd hebben we veel gelachen en plezier gehad.  
Ondanks dat we zo ver hebben gereisd zat de stemming er al vroeg in. 
Na In de bus veel plezier gehad toen we in de feestzaal aankwamen zat de stemming er 
al snel in. De gasten dachten vast, wat voor groep komt hier nu aan; dit al na een half uur 
maar ze pikten het keigoed op. Zelfs onze jeugd had veel plezier en hadden om 9 uur al 
het gevoel of ze een hele avond aan de gang waren (wij zelf 
ook). Het was maar goed dat we om 12 uur terug moesten naar 
ons hotel want anders hadden we ‘s morgens nóg verder 
moeten gaan wandelen om onze kater uit te laten. 
 
Op zaterdag met de bus naar het kasteel met een kei mooi 
uitzicht. We hadden het gevoel of we naar Legoland stonden te 
kijken met die trein daar onder in het dal en die huizen tegen de 
berg aan. En die mooie tuinen rondom het kasteel. Toen gezellig naar Jena, daar konden 
we lekker wat eten. 's Avond het concert was kei mooi van alle drie de groepen. Ondanks 
dat de majorettes zo weinig plaats hadden toch een mooi optreden. Gezellig nog in de 
Bierstube met onze Duitse gasten tot in de late uurtjes 
Het concert op zondag was zeer geslaagd.  
En toen de terugreis! File file en nog eens file maar dat mocht de stemming niet drukken. 
 
Dames majoretten, kei bedankt voor de bloemen. 

Franca en Gerard van de Laar 

 

TOPweekend Duitsland. 
Hoi, ik ben Daan Vonk en ben het afgelopen weekend als invaller voor de eerste 
altsaxofoon mee weggeweest naar Duitsland. In één woord: TOP! De sfeer, de 

organisatie, de ontvangst van onze vrienden in 
Duitsland… alles geweldig. Ik heb van elk 
moment genoten en heb veel leuke en gezellige 
muzikanten leren kennen, zowel uit Bakel als uit 
Duitsland. 
 
Karen, Roos, Marc en ik reden zaterdagochtend 
vroeg aan. Na veel regen onderweg kwamen we 
toch goed op tijd aan bij de hotels waar we de 
overige muzikanten tegenkwamen die op eigen 
vervoer waren gegaan. Toen de bus terugkeerde 
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van de excursie werden we verenigd met de overige leden van de vereniging. We 
hebben onder het eten daarna alle enthousiaste verhalen en ervaringen te horen 
gekregen van de feestavond op vrijdag en van de excursie op zaterdag. 
 
Later hebben we heerlijk muziek gemaakt bij het optreden voor de volle zaal op 
zaterdagavond. De stemming en de sfeer waren erg goed en wij in de sax- en fluithoek 
hadden een leuk contact met de Duitse trompettisten. De gezamenlijke nummers gingen 
goed tussen de beide verenigingen. De feestavond daarna was erg vet en internationaal.  
 
Helaas was Karen zondag niet lekker en reed niet mee 
terug zodat we de lange en voor mij slaperige reis met 
zijn drieën maakten. Het was erg gezellig en ik heb aan 
dit weekend veel goede herinneringen overgehouden. Ik 
ben blij dat ik jullie kon helpen bij het invullen van de 
tijdelijke vacature en zal een volgende keer 
vanzelfsprekend bereid zijn om weer te helpen. 

Muzikale groet, Daan Vonk 
 

"Mama...ik heb jullie gemist hoor!” 

“Maar ik heb niet hoeven te huilen en ik ben met Oma naar de ballenbak 
bij de IKEA geweest. En dank je wel voor het mooie puppyhondje!" 
 

                           Yente van Stiphout, dochtertje van Judith en Bert en bijna 6 jaar 
 

 

(Majorette) Wist je datjes……?  

 

 De A-majorettes naar Duitsland zijn 
geweest? 

 Ze al van tevoren ontzettend veel zin 
hadden in de feestavond?  

        (eins, zwei, drei, zoufen!!) 

 Onze nr. 1 fotograaf Geertje haar 
fototoestel was vergeten? 

 We een heel goede chauffeur hadden in onze bus? Sascha de gekste!! 

 Lisette tijdens de heenreis van vermoeidheid al geen boekje meer kon lezen? 

 Ze de neiging had om op Dana’s schouder te gaan slapen? 

 We in Duitsland onze nieuwe trainingspakken hebben geshowd? 
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 De Duitsers deze pakken dus eerder hebben gezien als de andere majorettes 
en de mensen uit Bakel? 

 De leider van BTU Hermsdorf e.v., Stefan heet? 

 Hij de eerste avond al het achterwerk van Geertje wist te vinden? 

 Zij hiervan toch wel schrok…? 

 Hilde tijdens de feestavond verschillende onderonsjes had met een knappe man 
genaamd Deadlev, die het weekend van zijn leven heeft gehad? 

 Zijn broer later nog op televisie is verschenen bij Paul de Leeuw? 

 We in unsere Hände haben gespückt??? 

 De majorettes Sascha helemaal gek hebben gemaakt met dat liedje? 

 We tijdens ons weekend ook nog een rondleiding door de omgeving van 
Thüringen hebben gehad? 

 Stefan het als reisleider in de bus steeds had over vitamines? 

 Wij nog steeds niet begrijpen waar dat verhaal over ging? 

 De majorettes hun Madonnashow voor een zaal met 65+ers opvoerden? 

 Zij bij het laatste nummer van de avond een polonaise hebben ingezet? 

 Er na dat concert nog volop feest werd gevierd in Hotel “Zur Ölmühle”? 

 De Duitse jongens Nederlandse les kregen van een aantal majorettes? 

 Dana het niet voor elkaar kreeg om de zin “Voor het zingen de kerk uitgaan” uit 
te leggen aan Marco? 

 Ze tegen hem gezegd heeft: “Das ist nur für 18 jahre und älter”? 

 Marco die zin wel snapte, maar de rest niet? 

 We de volgende ochtend weer vroeg moesten opstaan voor het Frühshoppen? 

 Dit uiteindelijk een zonnig optreden werd? 

 We die middag nog een lekkere maaltijd hebben gehad in het hotel? 

 Geertje niet zo lang op het toetje kon wachten en alvast haar jas aandeed en 
haar spullen pakte? 

 Onze nieuwe trainingspakken niet zo gemakkelijk in de koffer pasten? 

 We om ongeveer drie uur wegreden met de bus op weg naar huis? 

 Er op de terugreis aparte natuurfilms gedraaid werden? 

 Er 60 man kwam klagen bij chauffeur toen Dolly Parton op de tv verscheen? 

 We onderweg te maken hebben gehad met de welbekende “Stau”? 

 We tijdens een busstop maar 30 minuten kregen om met 100 man een patatje 
te gaan halen bij de nabijgelegen friettent? 

 Een van de medewerkers van de friettent uit paniek het werkveld verliet? 

 De achtergebleven medewerkster op het punt stond om in huilen uit te barsten? 

 De rest van de terugreis erg gezellig was, ondanks dat bijna iedereen sliep? 

 Dana een van de enige majorettes was die wakker bleef? (en veel lol had?) 
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Slagzinnenparade. 
 
Musik ist unsere Sprache, das ist eine schöne Sache. 
Auch in andere Landen, hat man das schon verstanden. 
 
“Deutschlandreise” auf Musikalische weise. 
 
Wir gehen nach Hermsdorf mit unsere Harmonie, 
Und machen dort Musik mit unsere Muisikfreunde, und wie. 
 
Mit viel Musik, Leute, Wein und Bier, machen wir dieses Wochenende viel Holländisches plezier. 
Auch in Deutschland bleibt Bakel das großte Spektakel. 
’n Weekendje met de Harmonie stappen; Musik machen und Deutsch klappen. 
 
Wir spielen Schlagzeug, und haben dieses Wochenend viel spaß mit Euch. 
 
Hermsdorf staat morgen op z’n kop want Musis Scrum treedt daar dan op. 
 
Mit Trompete eun Posaune bekommt man meistens bessere Laune. 
Hiep Hiep Hoera! Wir fahren nach Deutschland JA! 
 
Met z’n allen er lekker tussenuit met toeters en ’n fluit. 
 
Met de Harmonie een uitstapje, nee dat is geen grapje. 
We maken muziek, lol en gein tot we weer terug in Bakel zijn. 
 
Met Musis Sacrum op stap, het leek erst op een grap. 
Maar nu we op weg zijn naar de Heimatt is er veel Spaß en lol; 
Met Musis Sacrum houden we het tot het einde toe vol. 
 
Met  je baton, trommel of fluit, het maakt niets uit. 
Musis Sacrum is voor ons allemaal de club met veel verhaal. 
We beoefenen onze hobby met veel plezier en de saamhorigheid brengt ons hier. 
 
Mit Musis Sacrum ins Fremde hinein, das finden wir alle so fein! 
Musis Sacrum samen muziek maken in Bakel én buitenland. 
 
Musis Sacrum macht’s! 
 
Musis Sacrum de hele club samen naar Duitsland. 
Wir haben viel gesoffen, so das Wochenende wird nie übertroffen. 
 
Musis Sacrum gaat op tournee en de hele club mag mee. 
Ohne Getranken, keine Klanken. 
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Musis Sacrum; Musikanten die zusammen weiter gehen. 
 
Jetst geht’s los! 
 
Mit Musis Sacrum bei unsere Deutsche Freunde; 
Musik machen ist eine schöne, wunderbare Sache. 
 
Leiter-zats, nicht geschlafen und ‘ausgepoet’. 
Musik machen mit Musis Sacrum macht alles gut. 
Het spektakel uit Bakel laat de mensen genieten, dansen en volgieten. 
Ik vul de slagzin in, in de hoop dat ik win. 
 
Mit eine Trompete in der Hand fahre ich durch Deutschland. 
Nach Hermsdorf soll die Reise gehen, bevor wir das Deutsche Orchester sehen. 
 
Musis Sacrum gaat vandaag op reis, 
Met als resultaat; we hebben dadelijk een gigantische prijs. 
 
In Hermsdorf, machen wir großen loel, und haben keine großen Smoel. 
Tanzen und Musikspiele, und die Wäsche geht in eine Miele. 
 
 

Dit is het resultaat van een van de 
opgaven uit ‘het rode boekje’ dat door 
Cornelli Remmers en Geertje de 
Visscher speciaal voor onze Duitsland 
reis was samengesteld.  
 
Gedurende de busreis is dit boekje 
door de meeste passagiers gelezen 
en ‘uitgepuzzeld’. Hun initiatief werd 
door iedereen heel erg op prijs 
gesteld; informatief, met een 

aanvullende taalcursus in de vorm val allerhande bruikbare woorden en betekenissen. 
Er stond zelfs een liedje voor het slapen gaan in. Of dit tijdens dit weekend als zodanig 
ook is gebruikt, is de Triangelredactie niet duidelijk.  
 

Cornelli en Giertchen, bedankt!!  
 

 
De vetgedrukte slagzin werd verkozen als leukste en meest originele. 
De bedenksters waren Gera Verberkt en Marianne Mennen. 
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Wij zijn twee groentjes op muzikaal gebied, maar wij willen toch een stukje 

schrijven over de uitwisseling met  B T U  Hermsdorf. 
 
De uitwisseling met harmonie, slagwerk en majorettes was een groot succes. 
 
Na een goede busreis kwamen we in Hermsdorf aan. Stefan, de voorzitter van B.T.U., 
kwam ons al meteen welkom heten. Het was een hartelijke ontvangst. 
Na ons wat opgefrist te hebben werden wij bij de barbeque verwacht.  
De grote potten bier kwamen ons goed uit want we waren dorstig.  
De leden van het Blas-, tanz- und unterhaltingsorchester zorgden voor een geweldige 

sfeer met hun muziek, zodat we met zijn allen zongen, 
dansten en de nodige polonaises liepen. Tussen de 
bedrijven door moest er nog hout gezaagd worden op 
muziek. Dikke boomstammen lagen te wachten voor 
stoere lui. En er werd gezaagd, door jong en oud, mannen 
en vrouwen. 
Geweldig was ook dat de jeugd, tussen de grijze koppen, 
veel lol had.  
Rond elf uur kwam de taxi om de eerste groep mensen 
naar het hotel te brengen. Dat lijkt vroeg maar het was 
een lange dag geweest.  

 
De volgende dag was iedereen er weer op tijd.  
Ook Stefan was er weer, hij had het een ander georganiseerd. 
Met de bus gingen we de omgeving verkennen. Als eerste 
kwamen aan bij een kasteel met prachtige tuinen. In de 
gebouwen was o.a. een museum en een archief gevestigd. 
De gebouwen waren in renaissance en rococo stijl. Het lag boven op een berg met 
uitzicht op het Silbertal.  
De reis ging verder door prachtige dorpen. We hadden een korte pauze in de stad Jena, 
waar we een heerlijke koffie hebben gedronken. Stefan bracht ons naar een vliegveld en 
daarna naar Stadtroda, hier stond het theater waar `s avonds het concert werd gegeven. 
Het deed denken aan een patronaat en aan het Sobriëtas in de Molenstraat in Helmond, 
er hingen prachtige kroonluchters. 
 
Het werd tijd om terug te gaan naar het hotel, om wat te eten en ons op te frissen.  
Toen we aankwamen in Stadtroda, voor het concert, steeg de spanning ten top. 
De slagwerkgroep begon met hun optreden, wat waren zij geconcentreerd.  
Naar gelang de slagwerkgroep meer nummers ten gehore bracht, werd ook het Duitse 
publiek steeds enthousiaster.  
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Het stuk Though waves was schitterend uitgevoerd, in het rustige gedeelte kon je een 
speld horen vallen, zo geconcentreerd was iedereen.  
Zij hadden speciaal voor deze avond een Japans stuk ingestudeerd, kei skôn. 
Geertje en Cornelli gaven uitleg over de muziekstukken, zei lieten de muziek extra leven. 
Geertje deed dit in het Nederlands en Cornelli in het Duits. Het werd erg gewaardeerd 
door het publiek. 

De harmonie kwam aan 
beurt, ook zij waren 
geconcentreerd. De 
muziek die zij ten gehore 
brachten was meer dan 
geweldig. 
Zij speelde o.a. 11th of 
September, Rainbow 
warrior, Tin Tin  en 
Oblivion en nog andere 
stukken.  Het publiek bleek 
erg enthousiast.  
Daarna kwamen de 
Majorettes en begonnen 

ook zij aan hun optreden. Onder donderend gejuich en geklap kwamen ze de zaal 
binnen. Das Deutsche Publikum hatte so etwas noch nie gesehen. 
Als klap op de vuurpijl werd er een stuk gespeeld samen met de B. T. U., wat spontaan 
eindigde in de polonaise.  
Na een bijzonder mooie avond werden we naar ons hotel gebracht. 
Daar aangekomen was het feest nog niet ten einde, de tap werd opengegooid en er 
gingen grote potten bier door de kelen.  
 
De volgende ochtend was iedereen present om op tijd te vertrekken voor het laatste 
concert. Dit werd gehouden in een park bij een gezondheidskliniek. Met een heerlijk 
warm zonnetje op onze rug, hebben wij genoten van prachtige klanken.  
Na een warme maaltijd begonnen we aan de terugreis.  
 
Verder willen wij nog iets zeggen over Stefan en zijn muzikanten want zij hadden het 
perfect georganiseerd.  Wij hebben een voorstel om hem te verrassen. Zullen we hem 
met Kerstmis allemaal eens een kerstkaart sturen. Nou een goed idee!!!!!!!!!!!?? 
Zijn adres: Herr Stefan Acker   Dorfstrasse 24  07646  Waldeck  Deutschland 
Tenslotte willen wij de organisatie van Bakel complimenteren voor de gezellige en goed 
verlopen reis, want al met al is het toch een hele organisatie.  

Lenie van Hal en Gonnie Janssen 
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En wij moesten thuisblijven! 

Onze ouders zijn met de harmonie een weekend naar Duitsland geweest. 
Wij waren toen helemaal alleen thuis en dat kon niet dus kwamen opa en oma bij ons.  
Het was erg gezellig maar toch wel effe wennen zonder papa en mama. Papa en mama 
hebben het heel erg leuk gehad. Ze moesten wel heel erg veel in de bus zitten. Wij 
hadden het wel leuk, we mochten heel laat naar bed en hebben heel veel gesnoept en 
oma kan heel goed koken, lekkere bloemkool met gehaktbal, aardappels.  
Zondags zijn we naar Dommelen geweest want opa en oma maken ook muziek. Opa 
speelt trompet en oma de grote trom. Ik mocht wel maar heel even computeren. Dat was 
iets minder leuk. Ik was nog half wakker toen papa en mama weer thuis kwamen.  
Maandag waren Rick en ik net als papa en mama nog heel moe.  

Wanneer gaat de harmonie weer een weekend weg?  

Dan hebben wij ook weer een leuk weekend samen met opa en 
oma van Oorschot!!!!   

Groetjes,  Amy van de Laar 

 
 
Duitsland in z’n achteruit. 
Dit is een verslag van de Duitslandreis van Musis Sacrum, echter vanuit een ander 
perspectief dan gewoonlijk, namelijk in z’n achteruit, of zoals de Duitsers zeggen 
rückwerts. 
In alle vroegte kwamen we aan bij de bus en constateerden dat Guido vol aandacht was 
voor het welzijn van z’n medereisgenoten en had voor de rugpatiënten en de senioren 
onder ons een plaats onder in de bus aan een tafeltje gereserveerd. Hélène nam hier 
dankbaar gebruik van en nestelde zich naast Annie Klaus. Ik besloot om tegenover haar 
aan het tafeltje plaats te nemen. 
 
Dit leidde direct tot twee minder aantrekkelijke zaken: 
Ten eerste kwam ik naast Harrie te zitten, hetgeen bij Harrie meteen de uitspraak 
ontlokte: “Hé matje, ge bliet toch wel stil zitte, anders zal ik oew dalijk op oew gezicht 
kloppe”, waarmee duidelijk de toon voor de rest van de reis werd gezet, dat kan nog 
gezellig worden! 
Ten tweede, betekende dit dat de reis zittend met de rug naar de rijrichting moest worden 
genoten, iets wat de meeste mensen normaliter niet aanspreekt. 
 
Achteruit rijden in een bus heeft echter als je er niet misselijk van wordt, ook mooie 
kanten. In plaats van tientallen achterhoofden zie je nu alle gezichten van je 
medepassagiers. Dit betekend ook dat je aan de gezichtsuitdrukking van de rest kunt 
zien of het landschap interessant is of dat het verveelt. Als anderen roepen “Och, kijk 
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eens wat mooi”, zagen wij dat pas als we er voorbij waren, waarop Harrie dan steevast 
uitriep, “Was dat nou alles”. 
Wij zagen dan ook nooit waar we naar toe gingen, alleen maar waar we vandaan 
kwamen, maar ja, dat wisten we natuurlijk al. 
 
Hilarisch was ook het fenomeen dat als Stefan aankondigde dat er een 
bezienswaardigheid aan de linkerzijde van de bus te zien was, iedereen ook netjes naar 
links keek, echter dit voor ons dus de andere, rechterkant betekende. Vooral voor onze 
senioren was dit geheel duidelijk, als Stefan links zei, dan bedoelde hij ook links en niet 
rechts zoals alle anderen onder in de bus deden. Zo hebben Sjef en Frans heel wat 
bezienswaardigheden gemist. 
 

We konden ook goed in de gaten houden 
wanneer het weer tijd werd voor een 
tussenstop, dan kwam het gepeupel van 
boven langzaam maar zeker naar beneden 
druppelen of bleef verveelt op de trap 
hangen. Ook het aantal stiekeme plassers 
nam dan aanzienlijk toe. 
Een bijkomend voordeel was dat we duidelijk 
konden waarnemen hoe intens en oplettend 
werd geluisterd naar het commentaar van 

onze reisleider Stefan, zodat we Stefan aanmoedigden “om vooral door te gaan”. Ik 
geloof ook dat iedereen ons hiervoor zeer dankbaar is.  
 
Opvallend was echter dat op de weinige momenten dat wij vooruit reden, (en de rest dus 
achteruit) iedereen in rep en roer was en wij de enige waren die rustig bleven zitten. 
Achteruitrijdend kun je ook zorgeloos in de file staan zoals we op de thuisreis 
meemaakten, je hebt dan totaal geen notie van de lange rij auto’s voor je. 
 
Ondanks de nadelen van het teruguitrijden, had mijn plaatsje echter ook wat voordelen, 
zoals het eerder genoemde tafeltje en toch iets meer beenruimte. Dat bleek ook uit het 
feit dat Willibrord regelmatig mijn plek in wilde nemen maar de band tussen Harrie en 
mijzelf was inmiddels zo intens geworden dat hier niemand meer tussen kon komen. En 
twee ex-Ripse naast elkaar is toch wel wat veel van het goede. 
 
Al met al een aparte ervaring die snel went, de volgende morgen moest ik me inhouden 
om niet achteruitrijdend naar mijn werk te rijden. 
 

Auf wiedersehen und viele gruβe, Nico 
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Ik heb mensen een stuk beter leren kennen! 
Vroeg in de morgen, velen met een nors of opgewekt gezicht. Nou, laten we zeggen, ik 
had in ieder geval wel een nors gezicht. Inladen en wegwezen was het. En natuurlijk een 
goed plekje in de bus vinden! 
Nadat iedereen zich had geïnstalleerd was het tijd voor de vermaking. 
Achter in de bus werd er gepokerd en getoept en hoe het met het vermakingsniveau 
verder in de bus gesteld was weet ik niet echt. Naast het pokeren werd er gelezen, film 
gekeken, foto's gemaakt en ik werd door een bepaalde medereiziger zwaar mishandeld. 
Nee, grapje dat viel allemaal best mee. 
 
Terwijl ik en Lisa stomme foto’s en filmpjes maakten met haar telefoon werd mijn snoep 
al gauw opgemaakt door de rest van de “crew” achterin. Niet dat ik dat erg vond, daar 
was het voor daar niet van. Zelfs werd er door Thomas ijverig geleerd, ja heel erg ijverig. 
Nou ja, de terugweg kwam het er wel van dan. 
De heenweg leek niet zo lang als ik had verwacht en bij aankomst bleek dat we in twee 
hotels zaten. Dat vonden we erg jammer want veel van de “jongere” mensen onder ons 
zaten in het andere hotel. Na een dramatisch afscheid van de rest van de harmonie 
leerden ik en Lisa er maar mee leven en wachtten tot we bij ons hotel aankwamen. 
Nadat de lijst werd afgegaan wie welke kamer had werd het installeren die handel en 
omkleden! Want al die uren in de bus zitten, dan ben je toch wel toe aan een douche! 
Ik was natuurlijk de enige die de klerenkast benuttigde want wat voor een chaos zich in 
mijn tas afspeelde weet ik ook niet. 
 
Na een korte tijd van omkleden en douchen was het etenstijd. 

Het andere hotel was al gauw genoeg gearriveerd 
en iedereen kon al langs het soort van “lopende 
buffetje “, met zijn lege en knorrende maag. 
De hele avond was het vrij drinken dus als de pul 
leeg was stond er al gauw genoeg een nieuwe. 
Maar Andrea had hoofdpijn en nam een Ibuprofen 
en als ik dan begin met drinken word ik ontiegelijk 
ziek. Dus ik zat gezellig de hele avond aan de cola. 
Maar, nuchter kunnen we ook plezier maken daar 
niet van! 
Terwijl er liederen van onze Deutsche Freunde 
klonken en iedereen de polonaise deed werd er 
aangekondigd dat we naar buiten mochten.  
Ja, we gingen zagen! Boomstammen zagen! Ik zag 
het nut er niet echt van in, maar ach ja, het was 
leuk om te zien! 
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Daarna terug naar binnen omdat het te koud was en verder feesten.  
Na enkele uren was het tijd dat de ene helft van de harmonie naar hun eigen hotel ging 
en kort daarna ben ik naar boven gegaan en heb mijn hoofd in een zacht kussen 
begraven. Nog even met sfeerlicht kletsen en Lisa midden in de nacht wekken als ik in 
haar oor snurk. Altijd fijn om bij mij te slapen, als mijn neus dicht zit van de allergieën en 
verkoudheid! 
De volgende ochtend stond iedereen klaar om te ontbijten. We hadden eitjes, choco-
pasta, broodjes, thee, koffie en ga zo door. En zelfs ging er een pot pindakaas rond! 
Na het ontbijt was het langs het andere hotel af en de rest ophalen. 
Bij elk boompje, plantje en insectje had Stefan wel een hele geschiedenis te vertellen. 
Jezus, en ze zeggen dat IK veel praat?!  

 
Opeens na de “grand tour” van Stefan werd 

de bus stop gezet en 
stapten we uit. We 
volgden de rest van de 
menigte maar en 
kwamen uit bij een 
kruidentuin en bij een of 
ander gebouw. Het doel 
ervan, dat weet ik niet 

maar we hebben eventjes lekker buiten gezeten en zitten 
kletsen op het muurtje. 
Daarna terug naar de bus en daar vervolgden de verhalen of elk voorbijgaand huis en 
gebouw van Stefan. 
Daarna mochten we een uurtje in de “stad” rondscharrelen en daarna was het tijd om 
naar het hotel te gaan. Velen gingen al richting MacDonalds maar Lisa, Freek, Ine en ik 
besloten naar de Subway te gaan! Want hoe geweldig is Subway! Daar, tijdens het 
bestellen heb ik mijn eerste correcte verstaanbare zin in het Duits gesproken in het 
openbaar! En Jezus, ik kreeg nog antwoord ook! En trots dat ik was! Nadat we wat 
hadden gegeten gingen we een winkel binnen en daarna op naar de Aldi, eten inslaan 
voor de busreis.  
Bij de bus aangekomen gingen we terug naar het hotel.  Maar we maakten een stop bij 
de zaal waar we die avond in zouden spelen! Het podium bleek niet zo groot als 
verwacht maar die avond werd dat allemaal goed ingedeeld, ook al moest er wat 
veranderd worden aan het plan. De majorettes oefenden nog even wat passen op het 
podium en er werden foto’s gemaakt. 
Toen toch maar naar het hotel en het was weer omkleden en eten en weer die bus in! 
Er werd wat gekletst en wat gehangen. Bij de zaal aangekomen was het je instrument 
zoeken. 
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Binnengekomen werd er naar het publiek gekeken en zagen we een hoop knalgele jasjes 
rondlopen. Natuurlijk, onze Deutsche Freunde in uniform! 

 
 
Het 
slagwerk 
begon en 
daar heb ik 
eerlijk en 
waar van 
genoten! Ik 
was zelfs 
verbaasd, 
wat voor 
geluiden en 
muziek ze 
maakten 
tijdens hun 
nummers. 
 
 

Daarna was het aan ons en het KWH. Onze volgorde werd snel opgenoemd en we 
begonnen te spelen. Naar mijn mening ging het goed en het was heel leuk om eens met 
z’n allen voor zo een zaal te spelen. Nog een nummertje samen met het KWH en 
ondertussen stond de slagwerkgroep de polonaise te doen, nou zo zag het eruit vanuit 
mijn ooghoek want ik moest natuurlijk ook naar mijn papier kijken. 
Na het optreden was het inpakken en nog eventjes nagenieten. Daarna de bus in en 
bleek dat we niet samen nog even konden nafeesten met het andere hotel. Erg jammer, 
dus na nog wat beneden te zitten zijn we maar richting ons bedje gegaan. 
De volgende ochtend was het weer ontbijten en op naar het andere hotel. Onze spullen 
moesten al ingepakt en al in de bus en we moesten een extra set kleding hebben voor in 
de bus want na het eten vertrokken we alweer naar ons kikkerland! 

 

In het park aangekomen waar we zouden spelen 
bleek dat we enkele stoelen te kort hadden. Maar 
dat was al gauw genoeg opgelost. 
Terwijl we afwisselden van nummers met het 
slagwerk en de zon in onze ogen scheen werd er 
door iedereen wel met plezier gespeeld èn 
geluisterd! 
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De wind waaide en blaadjes omdraaien was dan wel even een heel gedoe terwijl 
Nienke’s muziek van haar standaard viel. Maar ondanks dat was het een mooi concert! 
Nadat Mark, John en Lisette een bloemetje kregen was het alweer afgelopen. 

Daarna werd er gauw ingepakt, instrumenten in de bus en 
wegwezen maar! Terug naar het hotel waar de helft van de 
harmonie bij anderen 
op kamer konden 
omkleden en verder 
inpakken. Daarna 

kregen we nog een warme maaltijd mét toetje en 
toen was het echt tijd om afscheid te nemen. Stefan 
sprak nog wat woorden in de bus en daar gingen we 
weer, terug naar Nederland!  
 
Ondanks de file en de stop om even te eten en te drinken en te plassen waren we om 12 
uur allemaal in Bakel om naar ons vertrouwde bedje te gaan. In de bus werd er natuurlijk 
geslapen en nagekletst. Maar wel genoeg geslapen. Van al die slapers zijn op de heen- 
en terugreis een aantal foto’s gemaakt neem ik aan want ik zag meerdere keren een 
camera flitsen voor een slapend gezicht dat dan half blind wakker werd. 
Het was uiteindelijk echt geslaagd en ik heb mensen een stuk beter leren kennen! 
 

Andrea Kriegl 

 

Jammer dat ik er niet bij was... 
Op vrijdagmorgen 6 oktober vroeg uit de veren. NOU vroeg: moest toch gaan 
werken…… De hele mikmak ingepakt met Joey en we wandelde rustig richting kerk. 
De rust was daar meteen 
voorbij, want 't was een drukte 
van jewelste... Pffffft dat 
mensen 's morgens al zoveel 
energie hebben  
Na wat instructies aan onze 
zoon vertrok eindelijk de bus. 
Uitgezwaaid door alle 
thuisblijvers, die daarna het 
gewone leven weer oppakten.  
Het was een gezellige boel 
daar op die heenreis vernam 
ik steeds via sms. Fijn dat ons zoontje bij zo'n gezelschap hoort en het fijn heeft.  
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Ook het verblijf en het muziek maken; alles en ook maar alles verliep GEWELDIG 
vernam ik steeds via sms. 
Ook de terugreis met enige vertraging verliep goed en iedereen bleef in the mood. 
Thuis gekomen, netjes gebracht door Leo Mennen, kwamen de verhalen los.  
M'n oren tuuterden af en toe.. Heerlijk, toen Joey weer thuis was, zeker omdat wetende 
dat met deze fantastische muziekgroep en organisatie er niets mis kon gaan.  
Als moeder bedankt voor alle goede zorgen en het organiseren van het heerlijke verblijf 
van Joey. Jammer dat ik er niet bij was... 

Groetjes, Carla van Lieshout 
 
 
Dit was het mooiste weekend wat ik tijdens mijn 57 jaren als lid van Musis Sacrum mee 

heb gemaakt!!                                                                                       Frans van de Laar 
 
Gehoord op zaterdag; 
Ik vond ’t een geweldige bruiloft, maar ik weet nog steeds niet wie het bruidspaar was! 
 

Sjef heeft op de vrijdagavond een Duitser het een en ander 
uitgelegd (in z’n eigen Duits). 
Zegt de Duitser ’s anderendaags; “Ik was het helemaal eens met 
Sjef, maar ik weet nog steeds niet waarover hij sprak!” 
 

 

Snurken 
Mijn lieve kamergenoot, hij snurkt  
met ongelofelijke kracht 
zittend, liggend, of gehurkt 
't is een orkest, de hele nacht. 
 
Dán hoor je een trompet 
bastrombone of cimbaal 
en denkt, dat kan nog nét 
maar het is niet normaal. 
 
Hij kan zich laten opereren 
door een stel chirurgen 
of is hij bang voor deze heren 
en zal ik hem nu meteen maar wurgen. 

Anoniempje 
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Een gemeenzame reis 
Zo, de eerste week is om. Een week van :  “Vorige 
week om deze tijd zaten we in de bus,  en vorige 
week om deze tijd lagen we pas te bed,  en vorige 
week om…..” Wat toch wil zeggen dat ik met graagte 
terugdenk aan een Duits weekend, dat voor mij in 
het teken van de gemeenzaamheid van harmonie 
Musis Sacrum Bakel stond. 
 
Als mijn gedachten afdwalen naar onze 
dubbeldekker, volgeladen met jong grut en iets 
minder jong grut, dan krijg ik elke keer een ‘Wij-
gevoel’. En als ik mijn eigen film afdraai, dan zie ik:  
Lisette en Willem voor ons vertrek bij de 
voedseluitdeling;  Gera vanuit de bus poseren voor haar stadsnaam GERA;  Geertje en 
Cornelli druk doende met hun werkboeken;  onze chauffeur Sascha geduldig blijven op 
twee momenten na;  ik zie Sjef een vreugdesprong maken tussen Joke en Gera in;  
Lenie van Hal als een heelmeesteres de pijnlijke hals van Judith masseren;  onze 
gastheer Stefan telkens weer de microfoon pakken om v  an zich te laten horen;  ik zie alle 
bewoners van de busbovenverdieping naar beneden komen voor een HP-film;  en nou 
heb ik het nog niet eens gehad over ons eigen harmoniespel, het verrassende optreden 
van de majorettes, de strakke slagwerkuitvoering en het indrukwekkende solo-optreden 
van accordeoniste Karin. 
Het zijn talrijke indrukken die één gemeenzaam beeld scheppen van dit unieke weekend. 
 
Ik bedank iedereen voor het creëren van deze gemeenzame reis.  
Tenslotte wil ik nog vermelden dat ik, degene die door omstandigheden niet mee konden 
reizen, dat ik die mensen heel erg gemist heb!!!  

                                                            betje 

 

Wandeltocht met hindernis 
Na een lange, vermoeiende maar leuke bustocht kwamen wij aan in hotel Zür Ölmühle. 
Daar moesten wij ons snel klaarmaken om op tijd op de feestavond in hotel Silbertal te 
zijn. Na zo een lange busreis wil je graag wat frisse lucht inademen en je voetjes wat 
losser maken. 
Zo besloten Harrie, Annie, Erik, Berrie, Gonnie, Gerard, Janny en ik om niet met de bus 
te gaan maar om te gaan wandelen. 
De bedrijfsleider van het hotel wist ons te vertellen hoe te lopen tussen de heuvels door.  
Links af en dan 3 km immer geradeaus.  
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Een wandeling tussen de heuvels door op een zandpaadje met alleen maar het fraaie 
uitzicht en de ondergaande zon. Prachtig !! 
Totdat we bij een afrasteringsdraad komen. Niets aan de hand zou je zeggen. Ga er 
onder door of er over heen en je vervolgt je weg. Ware het niet dat er een bordje aan de 
draad hing met de tekst “lebensgefährliche Bulle”.  
Nou dan slik je toch wel even. De zon ging onder, en om dan weer terug te lopen via de 
verharde weg en in de donkere te verdwalen was ook geen optie. 
Het risico dan toch maar gewaagd en de hindernis genomen en goed kijken wat er onder 
de aanwezige viervoeters hing. Zijn het ‘strikkels’ wat ik daar zie of is het iets anders. Als 
we aan de andere kant van de weide komen zijn we allemaal blij dat we alleen maar wat 
‘strikkels’ hebben zien hangen. Dit ondanks dat er toch iemand bij was (ik meen Janny of 
Gonnie) die een rood jasje mee had genomen. Maar gelukkig werkte dit niet als de 
bekende lap op de stier.  
Nog even een woeste stroom met eigen levensgevaar voor een natte broek genomen en 
daar kwam eindelijk de bewoonde wereld weer in zicht. De schoenen weer goed klei vrij 
maken in het gras en daar konden we de feestgeluiden al van verre horen. 
Al met al een leuke wandeltocht die we niet hadden willen missen. 

Toon Coopmans 

 
Mensen van de instrumentenkaravaan bedankt: 

 
 
Zij waren ons (gelukkig) 
telkens enkele slagen voor. 
Vroeg uit de veren om te 
zorgen dat de instrumenten 
tijdig ter plekke waren. 
Sjouwen geblazen dus, voor 
en na de concerten. 
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Een weekend zonders ouders; 

Alex: Ik vond het eigenlijk best wel leuk want het is toch wel eens leuk om bij iemand 
anders te slapen en dan maandagmorgen samen heel vroeg opstaan! 
En dan doe je ook leuke dingen als je bij iemand anders bent slapen.  
Ik miste ons pap en ons mam wel maar we hebben gelukkig toch gesms’t. 
En dan ervaar je ook hoe andere mensen omgaan met het leven met een kind in huis. 
Volgens mij vonden wij allemaal het heel leuk en de oudtante`s en oma vonden het denk 
ik ook heel erg leuk                                                                                             Gr. Alex 

Simone: Het was wel leuk na school naar tante Riek, die dag erna naar Bertie en Harry. 
Daar heb ik veel leuke dingen gedaan. Maandag vroeg opstaan! Gelukkig moest Bertie 
ook vroeg op. Ik miste mama en papa wel maar dat doet iedereen dan toch. Maar we 
hebben sms’jes gestuurd.  En het was erg leuk bij tante Riek en Bertie.  

Laura:  Ik vond het aan de ene kant wel leuk maar aan de andere kant ook niet ik vond 
het wel leuk om bij ons oma te slapen. Maar normaal ben je gewoon dat als je thuis komt 
ons mama er is, en eigenlijk vond ik wel jammer dat dat nu niet was. Maar ik vond het 
ook heel leuk om bij oma en te slapen want dat is ook heel gezellig. Het was ook wel 
even anders toen ik maandagmorgen vanaf oma naar school moest, dat is dan wel raar. 
Maar ook wel eens leuk mee te gemaakt te hebben. Ik vond het wel fijn dat het weekend 
voorbij was en dat papa en mama weer thuis waren. Maar ik vond het ook wel jammer 
want bij ons oma was het ook wel gezellig.                                         Groetjes Xxx Laura  
 

Jetzt geht’s los! 
Eindelijk was het dan zover!!! 
Gepakt en gezakt stonden onze collega-muzikanten maar vooral wij als vriendeuzes 
klaar voor vertrek naar het verre Duitsland. Zo vreed als bles gingen we vlug de bus in 
vur een goei plekske. 

Eej Gera naar welk hotel moete gai? want ik heb min 
koffer achterin moete zetten. Ach neie toch ik heb het hier 
an de zijkant in moete gooien. Och shit dan toch dan 
sloape wai nie bij elkoar!!! Mar we zien wel!!  
Eej Marianne zoan de klarinetten dan toch nog bai Gerard 
muggen sloapen? 
 
Het was in ieder geval kei gezellie in de bus we hebben 
zelfs meerder malen vur koffie-mevrouwen muggen 
speulen. Want we han de heel bus van een lekker bakske 
koffie of thee voorzien, ook voor Sascha, he Gera? 
Samen probeerden we de woordzoeker op te lossen en 
de andere vragen die Cornelli en Geertje samen 
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opgesteld hadden en er een mooi boekje van hadden laten maken. 
Iedereen was druk in de weer om de mooiste slagzin te maken en ook Gera en ik gingen 
voor de hoofdprijs. En warempel onze woordzoeker was dan wel niet helemaal goed 
want deze hadden Saskia en Jan de Gans foutloos opgelost maar de prijs voor de 
mooiste slagzin hadden wij. En de prijs was 2 grote potten pindakaas! Tot grote vreugde 
van onze Mike want da is een echt pindakaasmenneke. Na enkele uren vertraging 
kwamen we dan toch aan bij het eerste hotel en nam ik van Gera afscheid. En van mijn 2 
zonen Mike en aangenomen zoon Joey want - snik snik -  ik zat niet in hun hotel!  
Ik Gera ging met de rest dat overbleef naar het andere hotel maar toen we nog geen 10 
minuten onderweg waren kreeg ik een telefoontje dat ik wel bij het eerste hotel uit had 
moeten stappen !! “Huil maar niet vriendeuze ik kom dadelijk weer met de bus terug en 
dan sloap ik gezellig bai jou op de kamer.” Nou da vond Gera wel gezellig even met 
Sascha alleen een kwartiertje in de bus. Wa hebben die twee gebuurt over van alles en 
nog wa. Daar aangekomen vlug even wat deo, omkleden en op naar het feest dat onze 
Duitse gasten voor ons georganiseerd hadden. De avond begon zeer uitbundig en alles 
stond op z`n kop, het was goed van eten en drinken, dus wat wil je nog meer. 
Verdamd nog mal was het al zo laat?! Na enkele flesjes wijn en wat snaps moesten we 
weer huiswaarts keren naar ons verblijf de “oliemeule”. We moesten ook meteen naar 
onze kamer want de kroeg in ons hotel was gesloten. Ja dan mar douchen en gaan 
slapen. Nou ja slapen; Gera had zo`n koude voetjes dat ze die wel even wilde 
verwarmen tussen mijn billekes, he Gera?? 
 
D e zaterdagmorgen begon met een heerlijk uitgebreid ontbijt en toen gingen we rond de 
klok van 10 uur weer in de bus voor een rondleiding in de omgeving waar we waren. We 
hebben onze Sjef op een 
gegeven moment wel 
tussen 2 dames in naar 
boven moeten begeleiden 
omdat hij bijna niet naar 
boven kon ‘kommen’ 
(misschien teveel 
borreltjes gehad?). Indien 
hij het tegenovergestelde 
beweert weet u bij deze 
dat dit niet geheel de 
waarheid is.  
Onze Duitse gast Stefan 
praatte aan een stuk 
door, pfff wat een spreker 
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is die man. Hij hield zelfs na het eruit halen van de batterijen gewoon niet op, er werd 
gesuggereerd dat hij zelfs in zijn slaap nog wel praatte!!!! 
‘s Avonds was het dan zover en konden wij onze Duitse Freunde eens laten horen en 
zien hoe wij muziek en dans maken. Vooral de slagwerkgroep liet iets horen wat bij hun 
totaal onbekend was: GEWELDIG!! Helaas moesten wij al snel na ons optreden afscheid 
nemen en terug naar onze eigen hotels dit tot verdriet van de hotelgasten van het 
Silberthal want bij hun was de bar namelijk niet geopend!! Mooi balen want niets 
gezelliger dan met de hele club na te mogen feesten, maar ja volgende keer beter!!! 
Gelukkig had onze chauffeur Sascha een goed voorraadje van de firma Swinkels uit 
Lieshout in zijn bus zodat ook degene die wilde 
geen dorst hoefde te lijden.  
Wij als hotelgasten van de öliemeule hebben tot in 
de late uurtjes met diverse leden van het Duitse 
Muziekverein doorgebracht. Toen wij echter naar 
ons bedje wilden gaan was er een of andere jonge 
man van een metertje of twee verdwaald en 
meende eens even onze bedden in beslag te 
nemen, maar na enig rijp beraad konden wij hem 
toch overhalen om elders gaan slapen.  
Om half 4 naar bed en om 7 uur stond ik (Gera lag 
nog heerlijk te snurken) weer langs mijn bedje. 
Wassen, scheren, de tandjes poetsen, Gera uit 
bed sleuren en om half 9 zaten we weer aan een 
heerlijk Duits ontbijtje. Vlug want we moesten weer zo paraat staan voor ons volgende 
concert. Dit keer was het een concert in de openlucht en onder een stralende zon konden 
wij ook hier onze muziek en dans laten horen en zien. Er was veel publiek en het was 
een prachtige locatie!!! Opruimen, inlaaien en wegwezen, met z`n allen weer terug naar 
de oliemeulen om daar een heerlijk maal te verorberen zodat we er goed tegen konden 
op de terugweg. Met tranen in de ogen namen we afscheid van onze Duitse 
muziekvrienden met de belofte dat zij een keertje naar Bakel zouden komen. 
Na een lange terugreis en nog nagenietend van het mooie weekend keerden we weer 
terug naar ons mooie Bakel. Om 3 minuten voor 12 stonden we met z`n allen aan de 
kerk, uitlaaien en vlug naar huis en te bed. W 
ij vonden het super dat wij samen (Gera en Marianne) dit hele weekend als 
kamergenoten, muzikant en vooral als VRIENDEUZES dit geweldige weekend mochten 
beleven. Wij bedanken dus iedereen die er samen met ons zo`n FANTASTISCH en 
SKON weekend van hebben gemaakt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

GRANDIOOS, Gera en Marianne 
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Gutentag meine Damen und Herren 
Was kann ich noch sagen? Het was geweldig, toch, unsere Deutschlandreise? We 
hebben ontzettend veel plezier gehad, een mooi concert gegeven in een stijlvolle zaal.  

Ik heb heerlijk geblazen, 
gezongen, gefloten, gegeten, 
gelachen, genoten en 
ge…uh,  ge…uh, ja van alles 
eigenlijk. Nee, geslapen niet, 
dat heb ik bijna niet gedaan. 
Daar hadden we toch geen 
tijd voor. Niemand wilde ook 
maar iets missen. Van al die 
gezelligheid, muziek, bier, 
eten, plezier en plezier. 
Bovendien had ik nogal last 
van nachtelijke piepjes. Heel 
onschuldig, zoals later bleek. 

Want de thuisgebleven echtgenoot van mijn kamergenote, vond het nodig om op de 
gekste tijden veelvuldig sms-jes te sturen. En die moesten natuurlijk weer beantwoord 
worden en al deed ze dat onder de dekens, het bleef maar piepen. Je zou er haast 
jaloers van worden, zo’n hechte, echtelijke relatie….  
Maar…., ik kreeg een leuke reactie zaterdagavond na ons Europaconcert. Er was een 
Duitse man naar me toe gekomen, die me vertelde dat hij van ons concert en van mij 
genoten had. Leuk hè ? En de grootste verrassing kreeg ik maandagmorgen thuis, toen 
Wilbert me vertelde dat hij een dag vrij had en ik uit mocht slapen. Nog leuker hè ? 
Bovendien hebben Cornelli en ik heel veel voorpret gehad tijdens het voorbereiden van 
onze presentatie en we hebben met veel plezier gewerkt aan ons rode boekje. 
De rest van het weekend was natuurlijk ook kicken. Heerlijke muziek van MSB en BTU, 
het presenteren op een Duits podium vond ik ook heerlijk om te doen. 
In het hotel lagen Joke en ik prima op onze plek tussen alle jeugd. Fijn om daar nog bij te 
horen. En in de bus zat de stemming er goed in. Meezingen met de Duitse cd’s, koffie-
uurtjes, snoepzakken die rond gingen, ijverige mensen die aan het puzzelen waren en de 
prachtigste slagzinnen bedachten. 
Kortom, het was een feestje van drie dagen, met veel pret vooraf. 
 
Thuisgekomen was het vertellen, afkicken, vertellen, bijslapen, foto’s kijken, nagenieten. 
Ik weet dat iedereen net zo’n fantastisch weekend  heeft gehad als ik, en dat we er over 
5 jaar nog over praten. 

           Viele Grüße, Giertchen 
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Duits recept 
 
Salatbouquet mit frittiertem Kürbis und Schinken-Putenröllchen 
 
Personenzahl: 4  Zubereitungszeit (in Min.): 105 
 

Rezeptzutaten: 
4 Portionen Blattsalate z.B. Feldsalat, Eichblatt-Salat, Lollo Rosso oder Bianco, 
Radicchio, 1 Apfel (Elstar), Saft einer ½ Zitrone, 3 EL weißer Balsamico Essig, 1 Stk. 
gewürfelte rote Zwiebel, 2 EL Waldhonig, etwas Salz und frisch gemahlener Pfeffer, 6 EL 
kalt gepresstes Rapsöl, 250 g Muskatkürbisfleisch, 50 g Waldhonig, 1 Ei (Größe M), 50 g 
Cornflakes, etwas Weizenmehl, 100 ml Feines Rapsöl, 12 stk. dünne Scheiben 
Schinkenspeck, 12 stk. Salbeiblätter, 250g Putenbrust, 1 TL Sesamsamen, etwas 
Rübensirup, ½ rote Paprika in Streifen geschnitten. 
 
 
Arbeitsschritte zum Recept: 
 

- Blattsalate putzen, waschen und gut abtropfen lassen. Apfel waschen, halbieren, 
entkernen, in dünne Spalten schneiden und mit Zitronensaft beträufeln. Vinaigrette 
aus Balsamico-Essig, Zwiebelwürfeln, Honig, Salz, Pfeffer und Rapsöl anrühren.  
 
- Kürbisfleisch in dünne, 2 mal 5 cm lange Spalten schneiden, in kochendem Wasser 
1 Min. garen, dann mit Honig bestreichen und mit Salz, Pfeffer würzen. Das Ei 
verquirlen. Cornflakes in einem Gefrierbeutel mit dem Rollholz zerkleinern. 
Kürbisspalten erst in Mehl, dann in Ei und zuletzt in Cornflakes wenden. Kurz in 
einer Pfanne in heißem Rapsöl rundherum knusprig braten und auf Krepppapier 
abtropfen lassen. 
 
- Schinkenspeck auf der Arbeitsfläche auslegen. Putenbrust waschen, trocken 
tupfen, in 12 Streifen schneiden. Putenstreifen jeweils erst mit einem Salbeiblatt 
umwickeln, dann in den Schinken einrollen. Röllchen im vorgeheizten Backofen bei 
200 °C ca. 10 bis 15 Min. garen. 
 
- Blattsalate und Äpfel dekorativ mit Kürbisspalten und Putenröllchen anrichten und 
mit Vinaigrette beträufeln, mit Sesam bestreuen und mit Rübensirup besprenkeln. 
Nach Wunsch noch mit roten Paprikastreifen garnieren. 

 
Guten appetit. 
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Vertaalperikelen en zo rond onze Duitslandreis.  
Toen ik begin van dit jaar contact legde met de ons allen bekende Stefan Acker – Guido 
had me een visitekaartje van BTU in de hand gedrukt en gevraagd of ik wilde informeren 
of zij belangstelling hadden voor een uitwisseling – dacht ik: oh, dat doe ik wel even, zo 
gebeurd.  
Maar van het een kwam het ander. Er ontspon zich een levendige e-mailwisseling en na 
onze eerste verkennende reis naar Duitsland in april van dit jaar werd me duidelijk dat ik 
ongemerkt medeorganisator van deze reis geworden was – een hele eer. Ook duidelijk 
was, dat we zeker naar Duitsland zouden gaan want de Duitsers waren dolenthousiast. 
Het leek ze ontzettend leuk, wanneer de concertgangers tijdens het concert zouden 
kunnen hóren, dat wij uit Nederland komen. Dat Nederlandse element zou een extra 
tintje aan de avond geven.  
Geertje gepolst, of zij er wat voor voelde om de presentatie gezamenlijk te doen. Vond ze 
geen probleem. Veel teksten lagen er al, andere moesten nog gemaakt worden. Ik zou 

ze vertalen en als alles af was zouden we nog wel een soort 
generale repetitie doen. Dat vertalen moet voor mij toch een 
makkie zijn, zou je zeggen?! “Jein – Ja und nein“. Want zoals jullie 
allen weten synchroniseren de Duitsers alles na, Filmtitels staan 
er meestal in het Duits of eventueel in het Engels met een Duitse 
toevoeging (b.v. Backdraft – Männer die durch’s Feuer gehen”). 
Namen zijn lang niet altijd dezelfde als in het origineel, zoals wíj 

dat bij boekvertalingen kennen. Neem Tintin: De boeken zijn geschreven door de 
Franstalige Belg “Hergé”. In het Frans heet de beste jongen “Tintin” in het Nederlands 
heet hij “Kuifje”, en in het Duits luistert hij naar de naam “Tim”. Gelukkig bieden allerlei 

Sites op het internet uitkomst. Met wat onderzoek konden alle problemen 
opgelost worden. Het laatste woord heeft een in Duitsland wonende collega 
me nog de avond voor vertrek gemaild, zodat we de tekst bij het drumstuk “a 

japanese take away” op een passende manier konden presenteren – je moet 
het maar weten, dat a japanese take away een  afhaalchinees c.q. afhaaljapanner is.  
Daarnaast hadden we het glorieuze idee om nog een boekje in elkaar te draaien. Dat 
vonden we wel zo ontzettend leuk om te doen. Heel wat vrijdagochtenden hebben we 
zitten overleggen en bedenken en uitwerken wat erin zou kunnen komen te staan. 
Telkens doken weer nieuwe ideeën op, die stonden te popelen om ook in het boekje te 
mogen staan. Over de CD met Duitse liedjes – onze laatste inval – waren we niet 
helemaal zeker. Vinden ze het niks, zetten we hem gewoon weer af, was het idee. Maar 
het aantal mensen dat na thuiskomst al naar die CD gevraagd hebben, zegt genoeg.  
Geertje, die zichzelf eigenlijk een digibeet vond, is uitgegroeid tot een ware 
computernerd. Want niet alleen met Duitsland werd druk gemaild, ook tussen Geertje en 
mij zijn heel wat mailtjes met commentaar en van opmerkingen voorzien op en neer 
gestuurd. Mijn neiging tot mooie lange zinnen heeft Geertje behoedzaam in goede banen 
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geleid. Onze beider mannen hebben óók de “drukproeven” gelezen, zodat er uiteindelijk 
nog maar één foutje is blijven staan (helaas).  
De reacties waren overweldigend. De vele uren die we erin hadden gestopt zijn met jullie 
enthousiasme rijkelijk beloond. En de bos bloemen die ons in Duitsland hiervoor ten deel 
viel was gewoonweg het einde. Hier hebben de Duitsers een initiatief genomen, dat 

zeker gewaardeerd wordt, want zeg nou zelf … het is toch 
vreemd, dat Geertje, die toch nu al een aantal jaren de 
aankondigingen voor ons verzorgt helemaal naar 
Duitsland moest gaan, om voor al het dat werk een 
bloemetje te krijgen?! 
 
Een aantal weken zijn we ontzettend intensief met onze 
projecten bezig geweest en ik denk dat ik hier zeker ook 
voor Geertje mag spreken als ik zeg, dat we een enorme 
voorpret gehad hebben, die ik voor geen goud had willen 
missen. We hebben ernaartoe geleefd en de reis zelf was 
het absolute hoogtepunt.  

De presentatie zelf heeft me wel wat bloed zweet en tranen gekost – alle goede 
raadgevingen ten spijt was de plankenkoorts groot. Dus mocht het jezelf ooit overkomen 
dat je voor een volle zaal moet gaan spreken, dan komen hier de tips die ik gekregen 
heb: 
- Zeg, alvorens te beginnen, dat je ontzettend zenuwachtig bent, dan gaat het ineens 

een stuk beter. 
- Stel je voor dat je lievelingsklas voor je zit. 
- Stel je voor dat de mensen allemaal in hun blootje zitten, dan kun je erom lachen. 
Het hielp allemaal niets. Na het derde stuk moest ik mezelf vermanend toespreken, en 
gelukkig hielp dat wel.  

Al met al was de reis “einsame Spitze” !                                Cornelli Remmers 
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Als Blas-Tanz und Unterhaltungsorchester Keramische Werke 
Hermsdorf E.V. bij ons te gast zal zijn……….. 
 
Hoe het begon: 
Na het eerste deuntje in het hotel Silberthal staan wij al op de stoelen. Wat een sfeer. 
Gezellige muziek, heerlijk eten, veel geklets met elkaar. 
Zachtjes aan gaan de Nederlandse en de Duitse muzikanten met elkaar aan de praat. 
Als de avond eenmaal vordert worden we met z’n allen uitgenodigd om naar buiten te 
gaan, waar verschillende boomstammen ons uitnodigend aankijken. 
Goed verlicht, in de buurt van de grill, waar al de hele avond vlees gegrild wordt door 
ijverige koks. 
Onder de klank van gezellige blaasmuziek wordt er voorgedaan hoe men een boom op 
muzikale wijze kan door zagen. Nou dat is nog niet zo niks. Je moet een eenheid zijn met 
je partner of misschien wel tegenstander en onder genot van het nodige gerstenat wordt 
de boomstam door gezaagd. 
Als beloning wordt er een likeur uit de streek geschonken. (Peelbitterke??) 
 
Ondertussen staan we al te mijmeren hoe we deze geweldige ontvangst toch kunnen 
evenaren. Hoe kunnen wij dit goedmaken. Dat valt nog niet mee. 
In overleg met deze en gene wordt het plan opgepakt hoe wij onze gastheren en dames 
zullen ontvangen als zij in Bakel zullen komen. 
 
Dat ziet er als volgt uit: 
Alle gasten bij iemand in huis opnemen (we weten al ongeveer precies wie bij wie). 

 
 
 
 

 
 

De 1e avond wordt men ontvangen bij Zaal de Zwaan. Hier zal een gezellige samenkomst 
zijn met oud Hollandse spelen en een muzikale happening. 
Dag 2: Iedereen wordt al vroeg verwacht om met paard en wagen naar de Peel turf te 
gaan steken. Iedereen krijgt een knapzak mee die door onze warme bakkers Lisette, 
Willem en Jantine verzorgd zijn. (De broodjes voor de Duitslandreis waren heel goed 
bevallen). 
Vanuit de Peel worden we naar vliegbasis de Peel gevlogen met helikopters. Hier krijgen 
we uitleg van Toon Coopmans. Die is niet op zijn mondje gevallen. 
Mocht dat wel zo zijn: bij Verberkt of van den Heuvel hebben ze nog batterijen genoeg. 
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Ook gaan we de Esperhoeve bezoeken waar landheer Sjef Kanters de scepter zwaait of 
waren het zijn beentjes? 
Omdat onze gasten nog geen kennis hebben gemaakt met Diny en Ben Nooijen gaan we 
daar tot slot de koeien melken, met de hand. Dat is nog eens wat.  
De inmiddels aangekomen Aa-länders zullen perplex staan dat het melkquotum bij Ben 
en Diny zo omhoog schiet, laat staan het mestquotum. Dit hebben ze nog nooit 
meegemaakt als zij daar kwamen repeteren.  
Daar kan ‘Boer Zoekt Muziekinstrument’ niet tegenop. Of was het Frans van de Laar? 
Jammer dat het kalf met zes poten er niet meer is……?? 
Tevens wordt daar de barbeque aangezet en eten we daar de lekkerste biefjes van héél 
Bakel. Dat denken we tenminste. 
Om de avond nog completer te maken komt de Schut ons afhalen, vooraf gegaan met 
een vendelgroet vanaf d’n Hilakker, (dat duurt lekker lang), om ons met z’n allen te 
begeleiden naar het dorp. Dat is wel zo’n 2 kilometer.  
Zo krijgen we toch een aardige dagvulling dachten wij zo. 
Eenmaal in Bakel aangekomen en het omdat helemaal donker is, worden we verrast 
door een verlicht Doe Mar Wa, die op het kerkplein een mooi vuurtje hebben gemaakt 
van de boomstammetjes uit Duitsland. Onder het genot van drank, muzikale noten en 
door ons allen gemusiceerde klanken brengen wij een stuk gezelligheid op het kerkplein.  
Tot diep in de nacht kunnen we bij de Fuse terecht. Dat is geen probleem. 
 
De volgende dag staat iedereen weer vroeg bij de Zwaan. Hier gaan we gezamenlijk 
ontbijten. 
Vervolgens vertrekken we met de bus naar Kuuroord St. Jozefsheil waar B.T.U. klokslag 
10 uur het concert begint, zodat wij eerst nog even uit kunnen rusten. De bedden staan al 
voor ons klaar. Na afloop van dit grandioze concert sluiten we het gezellige weekend af 
met een diner bij de Zwaan, waar Rens en Jurgen in vol ornaat op ons staan te wachten.  
 
En dan is het tijd om afscheid te nemen.  
Na vele malen auf wiedersehen, es war schön, bis zum nächsten mahl, Tschüss, houdoe 
en tot wir us, vertrekken onze vrienden weer naar huis.  
 
In verband met de verplichte rusttijden van de buschauffeur (Sascha?) 
rijdt Theo Leenders effe!!!! Zo gepiept!  
 
We geven ze nog een laatste rondje op de  
rotonde bij Pieter Reijnders.  
 
Het was fantastisch!!! 

Joke en Roos Verberkt 



 

 

 

35 

Berichten uit het Musis Sacrum gastenboek 
 
Gute morgen ihr alle: Wie getz ihnen? Haben sie nur music gemacht diese woche? Das muss 
sein. Der dirigent soll sufrieden seihn. Sonst gehen wir nicht nach Deutschland aber nach 
Lutjebroek. 
 
Kdenk dak mun Tirolerjurkske mar is uit de motteballe ga halen. 
 
En die lederhosen, kommen die dan ok tevoorschijn? Wa zal het gezellig worren. Sjus, of schlus! 
 
Volgens de gegevens ligt Hemsdorf tussen Gera en Jena in. Wat zal het druk worden met slapen 
bij Gera. 
 
oooow jee en Toon gaat nie mee.......... 
 
heeft iedereen al gedacht aan z'n DUITSE EURO'S???? 
 
De majoretten nemen hun Stäbchen mee. Stäbchen? Ja das ist ein kleiner Stab. 
 
O,o,o was haben wir ein luhl gehabt!!!! Het was fantastisch. We hadden zelfs een chauffeur met 
humor, waar vindt je die nog tegenwoordig. Wat er nog meer gebeurt is, is voor de extra Triangel.  
 
Gutenmorgen Freunden: geweldig alle reclame voor de extra editie van de Triangel. Vraag voor 
Marc: Jij zult ook wel een heel groot verhaal maken van je exclusieve reisslaapgezelschap?! 
Bedankt voor je inzet. Ons Rozedoosje is veilig thuis gekomen. 
 
Hallo Musikfreunde aus Bakel, ich hoffe Ihr seid wieder gut in der Heimat angekommen. Es war 
ein  tolles Wochenende mit Euch. Mir (Uns) hat es sehr gut gefallen, besonders  Eure Musik und 
Eure Freundlichkeit. Es ist schön solche netten Menschen  kennen gelernt zu haben. Wir freuen 
uns auf ein Wiedersehen. Bis dahin  immer einen guten Ansatz und Spaß beim Musizieren. 
Viele Grüße aus Waldeck/Thüringen. 
 
Het was een geweldig weekend. Bedankt voor de organisatie. 
 
We hebben met z'n allen een geweldig weekend gehad en hebben de sfeer binnen de vereniging 
weer op een fantastische manier op een hoger peil gebracht. dit moeten we vaker doen. iedereen 
hartelijk bedankt; het was in een woord GEWELDIG!!!!!!!!!!!!! 
 
Hallo Duitslandgangers, Ik heb er weer een halve werkdag op zitten en kijk met veel plezier terug 
op het Duitslandweekend. Veel nieuwe indrukken opgedaan: ik wist niet dat mensen zo hard 
konden snurken, en ik wist ook niet dat de omgeving van Jena zo mooi was. Wat ik wel al wist is 
dat de slagwerkgroep een mooie prestatie neer kan zetten en het was prachtig om te zien dat ze 
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dat dit weekend ook lukte! Berrie Janssen en ik zijn zondagavond 22.00 uur met de bus vol 
instrumenten weer gearriveerd in Bakel. 
  
Er zijn maar een paar woorden voor zo'n weekend nodig en dat is: GEWELDIG. SKON, EEN 
VERENINGING OM TROTS OP TE ZIJN, EN OM GRAAG BIJ TE HOREN. 
 
Ben aan 't afkicken van een súperweekend. Wat een geweldige sfeer, met veel lol, gezelligheid en 
muziek, en weinig slaap. Het was één groot feest, ik lig nog na te stuiteren. Organisatie nogmaals 
bedankt en iedereen voor de gezelligheid. 
 
Het was een geslaagd weekend. de fanfare van daar was leuk om te horen.. veel gelijkenissen 
met de aalanders.. Jammer dat enkelen (ik) deze vraijdagavond niet gehoord hebben maar 
zaterdag en zondag waren errug leuk. Complimenten vur de organisatie. 
 
Hallo aus Thüringen,  
herzlichen Dank allen Musikern und Mitgliedern von Musis Sacrum Bakel für Eueren Besuch bei 
uns und die tollen Stunden. Wir hoffen auf eine Wiederholung und ein Wiedersehen.  
  
beste mensen wa war het toch verrekes gezellig ik heb genoten vanaf het moment van de 
heenreis tot de laatste film van de terugweg haha. al had ik nog nooit gehoord van drumline 2 
behind the scenes hahaha. het was goed geregeld allemaal en ik vond het echt vet de feestavond 
het concert het samenzijn met de vereniging en vooral het ouwehoeren want daar is niemand zo 
goed in als d`n drumband. ik wil ook de organisatie complimenten geven voor het organiseren van 
zo`n geweldig reis en ook nog de leden voor de gezelligheid.  
ps we zullen poluku wel voortaan schrijven als polluku. 
 
Haha, zit momenteel op school, maar toch tijd om te zeggen: Het was echt vet gezellig! 
Heb ook al de foto's van het KWH bekeken. Is voor herhaling vatbaar, we gaan gewoon een 
Europatour doen, hehe. Tot volgende week dan maar! 
 
Hey mensen! Jeetje, wat heb ik vandaag weer ff moeten afkicken van dat gezellige weekend! 
Petje af voor de organisatie en ook de terugreis was ondanks de kleine vertraging kei gezellig!! 
HINT: dit moeten we vaker doen!!! 
  
Ik wil iedereen van harte bedanken voor dit prachtige weekeinde in Hermsdorf. De onderlinge 
sfeer, gezelligheid, muziek en natuurlijk de drank hebben dit tot iets onvergetelijk gemaakt. Ik ben 
trots om lid te mogen zijn van zo een vereniging. 
 
Heren drummers............ 
Jullie sturen mijn zoontje niet meer op pad met natuurfilms anders zal ik jallie us allemol an oewe 
taand voelen as ge koomt. 
 
 Hoi luitjes, Wat een gezellig weekend. Ondanks veel bier en borrels toch mooie herinneringen. En 
waar je schijven van een boomstam al niet voor kunt gebruiken. Aan de verontruste moeder: ik 
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wist niet dat je zoontje zo'n heilig boontje is. Majorettes bedankt voor de bloemen. En iedereen 
voor het mooie weekend samen. 
 
Klasse weekend. Zoiets brengt de hele groep alleen maar dichter bij elkaar. 
 
Peter als jij niet oversext bent wie van jullie twee is het dan wel. Want op een busreis neem je 
normaal geen natuurfilm mee. Verder hebben Anja en ik ontzettend genoten van het weekend. 
Graag een vervolg. Compliment voor het bestuur en de organisatie. 
 
Ik heet trouwens ANNE!!!! Voor degene die er na afgelopen weekend nog niet achter waren! Ook 
ik heb ontzettend genoten van zo'n grote club gezellige mensen! Ook al heeft mijn geweldige 
vriend zich een beetje van een andere kant laten zien!!!!!!!!!!!! Het is toch een skatje hoor! 
Allemaal bedankt voor het geweldige, gezellige weekend!  
 
Hallo liebe Musikfreunde, ich möchte mich an dieser Stelle für die schönen Stunden mit Euch am 
letzten Wochenende recht herzlich bedanken. Uns Musikanten aus Thüringen wird dieses 
Wochenende noch einige Zeit beschäftigen, denn es war einfach fantastisch. Wir konnten uns in 
der kurzen Zeit nicht nur auf musikalischen Gebiet sondern auch persönlich sehr gut 
verständigen, stellten halt mal wieder fest, dass Musikanten egal wo sie herkommen stets 
miteinander harmonieren. Dies sollte auch für die Zukunft so bleiben, wir werden ganz sicher 
Eurer Einladung - nach Bakel zu kommen - folgen "müssen".  
Gleichzeitig möchte ich mich an dieser Stelle für die große Aufmerksamkeit und Disziplin sowie 
natürlich für die Gastgeschenke bedanken. Die Noten werden wir am Donnerstag zur Probe gleich 
einmal auflegen, das Bild wird einen Ehrenplatz bekommen und der Wein ist bereits an fleißige 
Helfer vergeben. Ich grüße alle Musikfreunde aus Bakel und wünsche Euch für die nächste Zeit 
insbesondere zum Jubiläumskonzert viel Erfolg und weiterhin ein begeistertes Publikum.  
Stefan Acker, 1. Vorstand   
Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Keramische Werke Hermsdorf e.V. 
 
Wa is de toch mi min, ben nog steeds meug. Du dè de leeftijd of war het weekend echt zo zwaar? 
 
Samen met Mike keken we erg uit naar dit weekend. Het is sowieso al leuk om dit met je eigen 
kind(eren) mee te mogen maken. We kunnen niet anders zeggen dan dat het een grandioos 
weekend was!! Ook een pluim op de hoed van het bestuur, Cornelli en Geertje, Harrie van Tilburg 
en aan alle leden die dit weekend mee hebben doen slagen!!  
Natuurlijk ook niet te vergeten onze Duitse Musikfreunde die ons op deze geweldige manier 
hebben ontvangen. Het is voor herhaling vatbaar!!!!!!! 
 
In heel Bakel hoor je Duitse muziek. We krijgen er niet genoeg van: Du, ba-ba-ba, gute Nacht, ich 
habe in meine Hände gespuckt??? Dit vinden Cornelli und unsere Deutsche Freunde super, 
klasse, toll, megageil (zie blz. 10), rode boekje. 
 
Giertjen, giertjen toch...foei...foei.... 
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Wat heerlijk om al die foto’s te zien. Je krijgt meteen weer zin om terug te gaan. Ze laten de 
gezellige sfeer duidelijk zien. Ben erg benieuwd naar de rest van de vele foto's. Groetjes en tot 
ziens. 
 
Gute Morgen, meine Damen und Herren. We zijn de Duitse grens gepasse.....o nee, dat was de 
vorige week, schade. Als je de foto's ziet zou je toch willen dat we het nog een keertje over 
konden doen. Vorige week deze tijd zaten we in de bus, vol verwachting, te kletsen, puzzelen, 
zingen, lachen. Doen we bij de foto's ook weer. Schitterend. 
 
Geweldig Thijs, goed je best gedaan. Heerlijk om terug te zien en dan die Jan in het geel....!!!!! Je 
ziet het..iedereen heeft geweldig genoten!!!!! Vanmiddag hadden we alweer een reünie bij de C-
mille. Het gaat maar door. 
 
Goedendag! Hoe gaat het met jullie? We hebben jullie het hartje en bloc enzo we leren 
Hollanders. Hoe heeft geklonken?? 
Spass bei Seite! Nach den vielen Einträgen in unserem Gastenboek möchten wir uns auch mal 
melden. 
Es war wirklich ein super Wochenende. Wir hatten viel Spass zusammen. Hoffentlich sehen wir 
uns nächstes Jahr wieder. Viele Grüße auch an de meisjes!!! 
We leren hollanders, gelieve bijstaan ons... 
Liebe Grüße, Alex und Christoph   
(Trompete + Trompete: De Beste van de Orchester) 
 
Großartig. Das bericht von Euch. Bis zum nächsten mahl. Tot wir us. Aufwiedersehn. Houdoe. 
 
Piezelierig?!?!?! wa is da? Hélène, mijn voeten hebben weer rust.... 
 
Harrie, wat is dat? Voetje gevreeën? Zal Nico deze week wel heel veel last van hebben. Ze zijn nl. 
op vakantie en het is herfstweer..... 

Liebe Freunde, herzliche Grüße nach Bakel, wir hoffen, ihr seit alle wieder gut zuhause 
angekommen. Nochmals herzlichen Dank für die drei schönen Tage von allen 
Musikern. Wir werden uns sicher wiedersehen. 

 

 

 

 

Guido, volgende keer gewoon de helpline bellen!!!!!
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Berichten uit het BTU Gästebuch 

Wir möchten als "Musis Sacrum Bakel" Euch nochmals herzlich danken für das schöne 
Wochenende. Es war in einem Wort fabelhaft. Wir sind jetzt noch begeisert. Wir haben als 
Musikverein neue Freunden gewonnen für das ganze Leben. Vielleicht gibt es in nicht zu langer 
Zeit ein Wiedersehen bei uns in Bakel. Ihr seit von ganzen Herzen wilkommen. 

Liebe Musikfreunden. Was für ein tolles Wochende war das. Ich hoffe wir sehen uns bald wieder 
in Bakel und bauen dann wieder ein Fest. Christian der Trompeter(schade kein Posaunespieler) 
schick mir bitte die E-mail Adresse von deine Eltern. Denn sie haben meine Frau und mich richtig 
verwöhnt an diesen Wochende. Nochmals Danke für die Gastfreundschaft und ich hoffe wir sehen 
uns wieder in Bakel. Viele Grüsse von Anja und Reggie 

Liebe Musikfreunde; Ich bin die Anita von die Majorettegrupe, und es war ein KLASSE 
Wochenende!!! Tschüß und viel Spass!! Anita. 

Christian (der Trompeter) bitte sende nochmals die Adresse. Ich habe etwals falsch gemacht.Und 
jetzt ist die Adresse weg. Ich beherrsche besser die Posaune als einen Computer. Grusse von 
Reggie. 

Hallo liebe Musikfreunde! Es ist schon wieder fast eine ganze Woche her, dass wir bei Euch in 
Hermsdorf waren – die Zeit rast vorbei! Das Wochenende, der Thüringer Abend, das 
Europakonzert, das Sonntagskonzert, das alles ist noch in aller Munde. War das ein einmaliges, 
phantastisch hoch dreies Wochenende! Ich musste mich erst einmal von den Strapazen erholen, 
aber mittlerweile sind die Batterien wieder voll, oder mindestens mal drei viertel voll. Zu einem 
Eintrag ins Gästebuch reicht es allemal! Nochmals ein Riesenkompliment an Stefan Acker und 
alle anderen, die das Ganze so hervorragend organisiert haben und vielen Dank für alles. Habt ihr 
euch denn schon mal auf unserer Site umgesehen? Für alle, die gerne ein bisschen 
Niederländisch lernen wollen, kann ich folgende Internetseite empfehlen: www.uitmuntend.de. Es 
handelt sich hier um eine Internetadresse für Deutschsprachige die Niederländisch lernen wollen! 
Gratis Niederländischkurs und Online-Wörterbuch inklusive... und mit vielen tollen Extras (auch 
zur Aussprache!!). Vielleicht macht es dem einen oder anderen ja Spaß? ... übrigens, Stefan 
(Lechner) „tot wir us“ bedeutet soviel wie „bis ein andermal“ (oder so ähnlich).  
Tschüs Cornelli Remmers. 

 

 

http://www.blas-tanz-
unterhaltungsorchester.de/gaestebuch/index.html
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Maak ’t kleurig 
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U kunt uw antwoord op deze vraag vóór 10 december 2007 
 afgeven bij of sturen naar: Redactie Triangel 

p/a Randwijk 8  5761 AV  Bakel 
Of e-mail naar: triangel@musissacrumbakel.nl 

Maak kans op € 10,00 als prijs voor de juiste inzending. 
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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: 
Erik Verbaandert Ziggestraat 29 5662  RK Geldrop 040-2860032 
Fagot: 
Janine Teepen Nieuwe Doelenstraat 18 1211 CE  Hilversum …… 
Saxofoon: 
Adri Verhoeven  Brundtlandstraat 3  5283 JA 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 ……. ?! (2) 

 

 Het concertweekend in Duitsland heel veel energie gekost heeft? 

 Dit zowel voor de voorbereiding als voor de uitvoering geldt?   

 Voor sommigen in Duitsland rechts links was en links rechts? 

 Harrie een lekker (drop)poesje wilde? 

 Hij daar helemaal piezelierig van werd? 

 Piezelierig een ‘ondeugend gevoel op z’n Harrie’s’ is? 

 De sanitaire stop onderweg gevaarlijk bleek te zijn? 

 De toiletzitting onder je achterwerk wegdraaide als je te snel doorspoelde? 

 Dit voor enkelen een heel apart en Sensationelles gefühl opriep? 

 Een Thüringer Abend voor iedereen aan te bevelen is? 

 Berrie en Gonnie na de nachtelijke val- en snurkpartij, ‘s ochtends apart aan het 
ontbijt zaten? 

 Berrie in de week er na ’s nachts al 1 keer afwezig was? 

 Wij ons best ongerust maken hoe het met hun verder zal gaan? 

 Eric verjaagd werd uit zijn kamer door zagende en snurkende Jan? 

 Jan daarom alleen lag omdat niemand meer bij hem wilde slapen? 

 Gonnie ook een snurkende beer in haar kamer had en ze geen oog dicht deed? 

 Zij uit het bed gevallen is door ‘stootmanoeuvres? 

 Vluchten naar de bank in de hal niet mogelijk was omdat die al bezet bleek? 

 Gera en Marjan ’s nachts bezoek kregen van 3 personen die ‘lost’ waren? 

 Hij zo moe was dat hij ongeveer Marjan’s en Gera’s bed in beslag nam? 

 Arme Joey echt maar dan ook echt niet wist dat het geen Drumline2 was? 

 Hij daarom vanaf toen van die rode Foxie-oortjes had!? 

 Thomas het in Duitsland even tot Stellvertretender Vereinsvorsitzender bracht? 

 Hij het beter bij zijn ‘s maandags te maken examens had kunnen houden? 

 Ondanks slaapgebrek en vermoeidheid toch alles goed is gekomen? 

 De Duitse fout gelukkig voor ons (en voor Toon) snel hersteld is? 

 Sommige personen een ruim overschot aan afvalgassen produceerden? 

 Zij een volgend keer voor voldoende gasmaskers moeten zorgen? 

 Harrie en Hélène een onder-de-tafel-band opgebouwd hebben? 

 Ad en Sjef samen met hun kunstgebitten op een kamer sliepen? 

 Sjef een poging tot kunstgebittenruil heeft gedaan? 

 Ad de dag erna spinazie dacht te proeven die hij helemaal niet gegeten had? 

 Willibrord, Geert-Jan en Nico dezelfde Duitse make over hebben gehad? 

 Ook Duitse drank meer kapot maakt als .........? 
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 Peter, bijna naakt, poseerde met een boomstammetje voor? 

 Dat misschien wel van de boomstam was die Jan ’s nachts doorzaagde? 

 Sjef huppelde alsof hij 10 jaar jonger was geworden? (zie foto). 

 Frans niet wist dat je in een rijdende bus geen beker op tafel moet zetten? 

 Hij tot twee keer toe een sloot hete koffie over zijn broek kreeg? 

 Onze buschauffeur heel vlug toegaf dat hij de weddenschap was verloren? 

 Het record ‘aantal personen onder in een dubbeldeksbus’ bijna was verbeterd? 

 Jan van G. meldde dat de kapotte wasbak veroorzaakt was door zijn gebit? 

 Vermeld moet worden dat dit ver na middernacht plaatsvond? 

 Ine met Freek mee moest mocht omdat hij haar niet kon missen? 

 Hij haar in Duitsland toch kwijt was; omdat hij haar uit het oog verloor? 

 Zijn articulatie toen niet erg perfect was; Jan van Zwansenginkel(of zoiets?) 

 Deze heer van Zwansenginkel een heel slimme man is? 

 Hij tot de winnaars van de grandioze puzzel uit het rode boekje behoorde? 

 Wij daar erg negatief piezelierig van worden?  

 Gera naar Gera wilde maar Gera te ver weg was? 

 Gera dus een foto heeft gemaakt voor Gera, van Gera op de weg naar Gera? 

 Ben de ingang van douchecabine erg smal vond? 

 Wij hem aanraden zich de volgende keer eerst 90 graden om te draaien?  

 Ook een buschauffeur wel eens een (af)slag mist? 

 John’s beroemde blauwe musicalblouse voor veel hilariteit in de bus zorgde? 

 Flink getrainde drinkarmen het musiceren zouden bevorderen? 

 Dat dus voorlopig wel goed zit bij Musis Sacrum Bakel? 

 Jan van G. altijd klaar ligt voor een nachtelijke serenade? 

 Giertchen niet met alle alle neue Bekantschaften blij was? 

 PieteR. normaal nooit naar Duitsland wil gaan? 

 Hij daar nu wel van genezen zal zijn? 

 Cryptisch in de bus plotseling scriptisch bleek? 

 Daan net als Roos in een gemengd gastverblijf overnachtte? 

 John net als de Duitse dirigent een nieuw pak aan had? 

 Wij hen ervan verdenken bij C&A International ingekocht te hebben? 

 PieteR. het hele weekend aan zijn werk bij de gemeente heeft gedacht? 

 Hij pijn in zijn kaken moet hebben gekregen van het gapen? 

 Theo een complete cursus Duits wil gaan volgen? 

 Het bordje ‘Lebensgefärliche Bulle’ veel indruk gemaakt heeft? 

 De ‘meneer’ in kwestie gelukkig niet werd gezien?? 

 Japanese takeaway ideeën opriep in de zin van Harrie-kiri? 

 Onze majorettes ook in het buitenland heel goede gangmaaksters zijn? 
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 John een ba-ba-ba-ba-banküberfallgebrek heeft (gekregen?)? 

 Rianne op geleende lakens en dekens sliep omdat Marc bleef slapen? 

 Die Hanna und das Giertchen auch da waren volgens Stefan? 

 Lang niet alle beeld en geluid in de bus HD-kwaliteit had? 

 Onder andere ‘ketelmuziek’ van Thomas T. én Dolly Parton verwijderd werden?  

 Giertchen zó blij was dat ze weer in Bakel was dat ze haar Wilbert 1 kus gaf 
maar onzen Arno wel 3? 

 Het rode boekje van Geertje en Cornelli veel actie teweeg heeft gebracht? 

 De omzet in Bakel van friet, pizza, shoarma en dergelijke een piek beleefde 
toen de vaste thuiskoks in Duitsland waren? 

 De majorettes hun nieuwe outfit in Duitsland hebben getest? 

 Een volgende reis alle snurkers in een quarantaineverblijf worden gelegd? 

 Joke drie dagen lang een LAT SMS-relatie onderhield? 

 Iemand dat als een afstandelijke pieprelatie omschreef? 

 Deze reis de onderlinge band geweldig versterkt heeft? 

 Wij niet alleen daarvoor op reis gingen? 

 De optredens tijdens de beide concerten er zeker zijn mochten? 

 De majoretten en slagwerkgroep bijna compleet waren in Duitsland 

 Veel verenigingen jaloers mogen zijn op Musis Sacrum? 

 Er nog heel veel en lang nagebuurt zal worden over deze Konzertreise? 

 De beleving vanaf ‘de reservebank’ als erg speciaal werd ervaren? 

 Ook daar gedacht werd aan de leden die helaas niet mee konden gaan? 

 Een tegenbezoek van KWH erg welkom zal zijn? 

 Dit nog eventjes toekomstmuziek kan zijn? 

 De gastenboeken op internet hierover een duidelijke mening aangeven? 

 Wij allang wisten dat ons Duits beter is dan het Duitse Niederländisch? 

 Tschüss in Baokel zoiets als ‘tot wir us’ betekent? 

 BTU hetzelfde is als KWH? 

 MSB nog altijd Musis Sacrum Bakel is? 

 Wij weer overgaan naar het ‘gewone’ Wist U dat’ gebeuren? 

 Die in de volgende Triangel in december weer te lezen zijn? 

Tot wir us! 
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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 



 

 

 

48 

 
 
 
 

 
 

19e jaargang  
3e editie 2006 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie. 

Daan Vonk 
Christian Peijs 
Franca en Gerard van de Laar 
Lenie van Hal 
Gonnie Janssen 
Thijs Poels 
Nico van de Laar 
Amy van de Laar 
Dana de Wit 
Alex van de Laar 
Simone van de Laar 
Laura van de Laar 
Andrea Kriegl 
Carla van Lieshout 
Roos en Joke Verberkt 
Yente van Stiphout 
Geertje de Visscher 
betje 
Cornelli Remmers 
Gera Verberkt 
Marianne Mennen 
Toon Coopmans 

 
 
 
 


