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Activiteitenkalender 2007   concept 
(Onder voorbehoud)  

 

6 januari   Nieuwjaarsconcert 

4 februari  Limonadeconcert 

19 februari  Opluisteren carnavalsoptocht Bakel 

Voorjaar   Rake Klappen 2007 

………….  Onderling Solistenconcours Musis Sacrum 

………….  Algemene Ledenvergadering 

………….  Jaarlijkse oudijzeractie 

………….  Koninginnedag. 

………….  Jaarlijkse donateursactie. 

18 mei   Wensconcert 

………….  Concert in Carat paviljoen Helmond 

………….  Fietsenbeurs (schoolplein St. Willibrordusschool) 

………….  Feestavond senioren. (zaal “De Zwaan”) 

………….  Pleinconcert (Harmonie+Slagwerk+Majorettes) 

24 juni   Bondsconcours majorettes solisten/emsebles te Bakel 

10 aug   Inhalen Kinder Vakantie Week 

24, 25, 26 augustus Medewerking Tractor Pulling Bakel 

1 september  Opening Bakel kermis 

4 september  Kermisschieten St. Willibrordusgilde 

………….  Zwemmen voor jeugdleden 

10 november  Concert Canavalesk 

18 november  Intocht St. Nicolaas 

………….  Kerstconcert Jan de Witkliniek 

………….  Kerstconcert St. Willibrorduskerk  

31 december  Oliebollenactie 

 
  
 
 
 
 
 

Vakantie opleiding en opleidingsharmonieorkest: 
Carnaval: 19-02 t/m 24-02    
Mei:    30-04 t/m 05-05  
He/Pi:   17-05 t/m 28-05   
Zomer:  30-06 t/m 17-08  
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Voor(en na)woord  
 
Mij is gevraagd om een voorwoord over de Duitslandreis te schrijven. Ik heb er voor 
gekozen om een kleine nabeschouwing te doen van dit bijzonder geslaagd 
verenigingsweekend.  
 
Een paar jaar geleden is de vraag vanuit de leden gekomen om eindelijk weer eens een 
uitwisseling te hebben in het buitenland.  
We zijn met die opdracht aan de gang gegaan. Het heeft wel wat ingehouden voor dat 
het was geregeld. Maar het is gelukt om een uitwisseling met Duitsland te krijgen. 
We hebben contact gezocht met de muziekverenging Blas-, tanz-, und Unterhaltungs-
orchester Keramische Werke e.V. uit Hermsdorf, een stadje in Thüringen. Daar vlakbij 
liggen twee hotels van onze dorpsgenoot Harrie van Tilburg (Silberthal en Ölmühle). 
Deze verenging was zeer vereerd met ons verzoek. En vond het heel leuk als wij zouden 
willen komen. Dus het organiseren kon beginnen.  
Er word contact gezocht met Cornelli want die kan goed Duits praten en schrijven.  
Ook wordt uitvoerig bekeken of het een en ander financieel en organisatorisch haalbaar 
is. En voor jong en oud betaalbaar, want een eigen bijdrage is nodig om de 
verenigingskas zo min mogelijk te belasten. Dat lukt allemaal dus we kunnen gaan.  
 
We zijn allereerst met drie man wezen kijken wat er mogelijk was. Ze zijn daar zeer goed 
ontvangen en alles werd doorgesproken. Zij schrokken wel eventjes dat we met zo veel 
mensen kwamen maar gingen hier ook mee in de slag.  
Er wordt wat op en neer gemaild en gebeld. Het programma is bekend, nu de bus 
regelen en hoe nemen we alle instrumenten mee. De kamerindeling wordt gemaakt. 
En op donderdagavond wordt de bus en aanhanger geladen met de grote instrumenten 
en de uniformen. Op vrijdag om 7.15 uur wordt iedereen op het plein bij de kerk 
verwacht. En bijna iedereen is op tijd om te vertrekken. Dus op weg naar Duitsland, op 
naar Hermsdorf. 
  
Daar aangekomen allemaal naar de hotels en de gastgezinnen. Omkleden en 
gezamenlijk eten in Silberthal. Daar werden we ontvangen door de kapel. Deze speelde 
tijdens het eten en de feestavond. We hebben van af het eerst moment genoten en veel 
plezier met hen gemaakt. 
Omstreeks middernacht weer terug naar de Ölmühle. Het was hier meteen stil. Iedereen 
ging slapen (behalve Eric; hij kwam er achter dat mensen ook in hun slaap veel geluid 
kunnen maken. Dan maar slapen in de gang). Op zaterdagmorgen gezellig met zijn allen 
ontbijten in zijn eigen hotel of gastgezin. Om half 10 allemaal in de bus op weg met onze 
reisleider Stefan. We gingen kijken bij een kasteel en wat een mooi uitzicht vanaf de 
berg. (Het was net of we naar een speelgoedtrein stonden te kijken. Een heel mooi dal 
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met huizen tegen de bergrand en in het midden een riviertje waar een trein langs rijdt). 
Terug naar de bus, op weg naar Jena. Daar mocht we zelf even rondlopen en wat eten. 
Naar een uur weer in de bus. En Stefan leidt ons door een zeer mooi landschap. We 
komen aan bij de schitterend mooie concertzaal. Het podium is toch kleiner dan we 
verwachten dus we moesten ons programma nog even omzetten.  
Terug naar de hotels om om te kleden voor het Europaconcert en daarna samen eten in 
Silberthal. Daarna naar de concertruimte voor het concert. 
 
Ons programma werd duidelijk gemaakt door Geertje in het Nederlands en Cornelli 
vertaalde het in het Duits.  
We begonnen met de Slagwerkgroep. Dit hadden ze daar zo nog nooit gezien en 
gehoord, maar er was heel veel aandacht voor; waar komen al die geluiden toch 
vandaan en wat een mooie ritmes! 
Toen waren de Majorettes aan de beurt, ‘wat is dat nu weer’? Zij voerden hun 
Madonnadans op die goed in de smaak viel bij het publiek in de uitverkochte zaal. 
Na het concert van de Slagwerkgroep was de Harmonie aan de concertbeurt. Ze 
brachten een zeer mooi gevarieerd programma. En als laatste voor de pauze werd met 
alle 3 Musis Sacrum onderdelen ‘Backdraft’ gespeeld en gedanst.  
Na de pauze speelden alle blazers - ( D) en (NL)- samen het nummer ABBA Gold. Om 
kippenvel van te krijgen; met 90 muzikanten zo een mooi muziekstuk te maken.  
Als volgende werd er een nummer gespeeld dat wij van de muzikanten uit Hermsdorf 
hadden gekregen. Beide korpsen voerden deze afsluitende mars uit met ondersteuning 
van het publiek dat zich ijverig in een polonaise stortte. 
Jammer dat we (te vlug) weer terug moesten naar de hotels; de buschauffeur zat aan zijn 
uren! Maar dat kon de pret niet drukken want de muzikanten uit Hermsdorf zouden dan 
wel naar de Ölmühle komen. Zo gezegd zo gedaan. En hoe!!!  Erg jammer dat we niet 
allemaal in een hotel konden feesten. 
Op zondagmorgen weer ontbijten, ieder in zijn hotel. Leuk om aan al die gezichten te 
zien hoe zwaar zo’n nacht kan zijn. Daarna op naar het Früschoppen, lekker in de 
openlucht in een mooi park. Het weer werkte ook goed mee want het zonnetje kwam ook 
even kijken. 
Als afsluiter van het weekend gezamenlijk eten in de Ölmühle. En afscheid nemen van 
onze gastheren en gastvrouwen, met een welgemeend Aufwiedersehen en Tschüss. 
Weer naar huis om bij te komen van een zeer geslaagd weekend waar we nog jaren met 
heel veel plezier over zullen praten. En wij verwachten dat zij naar Bakel komen!! 
 

 

Groeten van Franca van de Laar 
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IN MEMORIAM 
 

 
 
 
Op woensdag 30 augustus 2006 bereikte ons het droeve bericht dat onze Commissaris 
mevrouw Henriëtte Scholten-de Klijn op 85-jarige leeftijd was overleden. 
 
Zij was sinds 1988 commissaris van Musis Sacrum en niet zomaar een commissaris. 
Zij was altijd zeer betrokken bij het wel en wee van Musis Sacrum, want naast de morele 
en financiële steun die zij verleende was zij bij vele openbare optredens van Musis 
Sacrum aanwezig om haar betrokkenheid te tonen. Zij het de laatste jaren wat minder als 
gevolg van gezondheidsomstandigheden. 
 
En ze was dan ook, terecht, zeer trots op het feit dat zij zowel met naam als foto was 
opgenomen in het jubileumboek van het 125 jaar bestaan van Musis Sacrum in 1999.  
 
Wij zullen ons mevrouw Scholten blijven herinneren als een zeer betrokken Commissaris 
bij onze vereniging die wij veel dank verschuldigd blijven. 
 
Als eerbetoon aan haar bracht een ensemble van Musis Sacrum tijdens de uitvaartdienst 
een ballade ten gehore en werd op het kerkhof de “Last Post” voor haar uitgevoerd. 
 
Wij wensen al haar dierbaren alle sterkte om dit grote verlies te kunnen dragen. 
 

Leden, bestuur, directie en commissarissen van Musis Sacrum Bakel. 
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                                     Muzikale poëzie 
 

Er zijn van die momenten  
die je graag zou willen delen  
met die ene speciale persoon  
of anders met zovelen.  
 
Er zijn van die momenten  
die houd je niet voor jezelf,  
die deel je liever in twee,  
voor ieder een eigen helft.  
 
Er zijn van die momenten  
die vol zijn van gevoel,  
waar je alléén in kan verdrinken  
als je begrijpt wat ik bedoel.  
 
Mijn liefde bedwelmt me,   
ik verdrink in mijn muziek,   
mijn gevoelens stromen over,   
wie dient mij van repliek?  

 
 
 
 

 
Liefde voor muziek 

Zoals niets geschreven staat 
dans ik uren op muziek 
niet horend wat er speelt 
ook niemand met verdriet. 
 
Ik kan slechts maar zuigen 
elke noot tot in mijn hart 
het gefluister is al begonnen 
en veel meer kan ik nu niet.  

Concert 

Opgepoetste noten 
rollen over de bruingelakte vloer 
spetteren omhoog in de zevende positie 
ademloos vang ik ze op 
en zet ze op een plek  
waar niemand bij kan 
en luister steeds opnieuw... 
Hij heeft de passie meegenomen 
om elders uit te delen 
in zalen vol fluweel. 

 

De klanken van de snaren klinken diep,  
het geroffel van mijn stokken klinkt lang  
Duurde het maar langer  
Duurde het maar eeuwig  
Muziek maakt me blij  
Maar vaak ook verdrietig  
Wat zou ik zijn zonder muziek  
Niks 
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Oproep aan de leden van de slagwerkgroep 
 
Het valt de Triangelredactie en ook andere leden van Musis Sacrum op, dat er (bijna) 
nooit iets van jullie in de Triangel staat. En dat ligt zeker niet aan de redactie! 
 
Het lijkt door deze berichtenstilte of het maar een doodse bedoening is in en rond “Den 
Doel”. Maar dat is iets wat wij weigeren te geloven; binnen deze levendige groep, zoals 
velen die kennen en onlangs nog meegemaakt hebben tijdens de Duitslandreis, bruist 
het volop. Een verzameling slagwerkers waarover de Thüringers het nog jaren zullen 
hebben, als slagwerk- percussiegroep maar zeer zeker ook als feestende gangmakers. 
Niet te filmen!!....... 
 
Wij hadden jullie belevenissen heel graag in jullie eigen verhalen in de Triangel willen 
plaatsen, maar tot onze grote verbazing ….. kwam er niets! 
Alsof er niets gebeurd was, alsof er niets te vertellen viel………….? 
De gemaakte foto’s laten een duidelijk ander verhaal zien! 
 
Er is in de speciale Triangeleditie heel veel verteld over de reis, de feestavond, de 
concerten en wat er allemaal meer voorviel. En ook daarin werd door de inzend(st)ers 
over belevenissen met en van jullie verteld. Een hele polonaise van inzendingen kwam er 
bij de redactie binnen. Dus dat versterkt ons onbegrip over het gemis aan jullie eigen 
inzendingen. 
 
Het zal toch niet zo zijn dat er niemand is die dit wil of kan binnen jullie groep! 
Dus laat zo nu en dan in een stukje in ons verenigingsblad zien dat er nog steeds heel 
veel gebeurd binnen jullie groep. En daar horen ook de dingen bij die na de repetitie in 
het café bij Hein gebeuren. Niet alles zal voor publicatie geschikt zijn maar volgens ons 
blijft er genoeg over om een vervolgverhaal te schrijven! Andere activiteiten, al dan niet 
samen met andere geledingen of verenigingen, zijn natuurlijk ook zeer welkom. 
Dus……………. 
 
Ook verhaaltjes van de andere slagwerkers, klein of groot, jong en ouder(s), zijn altijd 
heel welkom. 
 

De Redactie 
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Kort bedankje. 
 
Op zondag 17 september 2006 heeft de C-groep majorettes voor de tweede keer deel 
genomen aan een concours. Dit is het eerste jaar dat Bakel met zulke jonge dames op 
wedstrijd is gegaan. Voor de meiden en mezelf een hele ervaring. 
 
Om op wedstrijd te kunnen moet er heel wat werk verricht worden.  

Er moesten golven, vissen, doeken, 
duikflessen, een boot, een haai en 
pakken gemaakt worden.  
De knutselploegen konden aan de 
gang. 
 
En ja dan zijn we er klaar voor.  
De show kan beginnen. Of toch nog 
niet….. 
 
We moeten er ook nog netjes uitzien op 
zo’n dag. Dus moeders nodig die de 
haren mee willen opsteken, de make-up 
willen doen, de attributen mee willen 
sjouwen enz., enz.  
Kunnen we dan eindelijk beginnen… 
We hebben ook nog supporters nodig 
die hard klappen, ons aanmoedigen.  
Pas dan kan de show starten en er tip 
top uit komen. 
 
Een hele hoop werk dus om tot een 
show te komen waar iedereen trots op 
kan zijn. 

 
Meiden kei goed gedaan. 

Mama’s en papa’s heel erg bedankt 
voor al jullie hulp. 

 
 

Groeten, Ellen Leenders 
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Berichten van de redactie. 
 
Onze oproep om nieuwe redactieleden heeft succes gehad. Geertje de Visscher en Hilde 
van Dijk hebben zich aangemeld om mee te werken aan de samenstelling van ons 
verenigingsblad “De Triangel”. Zij hebben hun vuurdoop al gehad bij de extra editie die in 
hoofdzaak aan de Duitslandreis was gewijd. Een editie die alom herkenning en 
waardering kreeg, vooral van ‘Duitslandgangers’, waarvoor heel veel dank! 
 
Geertje en Hilde, heel veel succes en vasthoudend geduld met het verzamelen van de 
copy, samen met ons; Joke, Marjan, Helmy en Thijs. Inspiratie voor veranderingen en 
nieuwe ideeën zijn ons erg welkom. 
Graag hadden we nog een redactielid meer willen verwelkomen, maar helaas!!  
 
Ons volgende zoekplaatje is  iemand die de vormgeving in de toekomst gaat doen, of 
anderszins binnen de redactie gaat werken.  
Thijs heeft aangegeven om met zijn werkzaamheden binnen de redactie te stoppen. Zijn 
intentie is om het jaar 2007 nog vol te maken en zich daarna uit de redactie terug te 
trekken. Dus wie de uitdaging aan wil gaan kan nu zijn kans waarnemen. 

Voor informatie staan wij graag tot ieders beschikking. 
 

De redactie; 
Marjan Coopmans Helmy van Dijk 
Hilde van Dijk Thijs Poels 
Joke Verberkt  Geertje de Visscher 

  
################################################################# 
 
(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. 
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Wij begonnen ook op blokfluit. 
 

Wij (Susan en Reini) zijn twee jaar geleden begonnen met blokfluit. 
We begonnen met zijn zessen maar in ons tweede jaar begonnen 
we met zijn vieren en eindigden we met zijn drieën. 
Amber is gaan piano spelen en wij zijn bij Musis Sacrum gaan 
spelen. Susan is gaan klarinetten en Reini is gaan saxofonen. We 
hebben het allebei heel erg naar onze zin en we kunnen het al best 
goed.  

We hebben het instrument gekozen omdat we vonden dat het mooie klanken zijn en we 
het beste konden. Want Reini kon geen geluid krijgen uit de klarinet en Susan kreeg bijna 
geen geluid uit de saxofoon. Nu kunnen we al een liedje spelen samen met de cd.  
Dit was ons verhaal van de blokfluit naar de saxofoon en de klarinet. 
 

                    Groetjes Susan en Reini. 
 

============================================================= 

NIEUWJAARSCONCERT 2007 
 
Op zaterdag 6 januari 2007 zullen de Harmonie, het Opleidingsorkest en de 
Opleidingsslagwerkgroep, het Nieuwjaarsconcert verzorgen. 
 
Dit concert zal plaatsvinden in zaal “De Zwaan” en begint om 20.00 uur. 
Iedereen is welkom op dit gratis toegankelijke Nieuwjaarsconcert. 
================================================================= 

LIMONADECONCERT 2007 
 

Leden van jeugdopleidingorkesten harmonie, slagwerk en majorettes C & D- 
groep en leerlingen in opleiding houden jullie zondag 4 februari 2007 vrij voor het 

"Limonadeconcert"? Dit zal duren van 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. 
In januari krijgen jullie de uitnodiging maar noteer deze datum alvast. 
================================================================= 

RAKE KLAPPEN 2007 
 
In het voorjaar van 2007 zullen er weer Rake Klappen te horen zijn in Bakel.  
De organisatie is momenteel druk in de weer om een aantal megaklappers te verzamelen 
en op papier vast te leggen. De diverse slagwerkartiesten zullen ongetwijfeld voor een 
daverend evenement zorgen en zaal “De Zwaan” op zijn grondvesten laten schudden. 
Ieder in zijn eigen stijl en genre. Jullie horen er vast en zeker meer over!!!!!!!!! 



 

 

 

12 

Rowwen Hèze 
 
In het weekend van 25-26-27 augustus werd weer het tractor pulling festijn gehouden. 

Ook dit jaar werd ik door Jan van Ganzewinkel 
gevraagd om op vrijdagavond mee te helpen in de 
tent; hij weet inmiddels wel dat ik dit leuk vind om te 
doen. Daarom fietste ik samen met Ad Janssen (net 
niet op tijd) richting de feesttent.  
Na eerst nog even gezocht te hebben naar de ingang 
om het terrein op te komen, konden we gelijk 
aansluiten bij de werkbespreking, welke door Jan 
Lambregts werd gehouden. Alle vrijwilligers werden in 
2 groepen verdeeld en konden starten met het 

wachten op de fans en/of feestgangers. Binnen een uur was het al flink 
vol omdat sommige mensen het voorprogramma met John Klaus als 
leadzanger niet wilde missen. Zij kregen een goede respons vanuit de 
zaal. Dit heb ik nog bewust meegekregen maar snel daarna kregen we 
het toch wel erg druk in de goot en achter de tap. Sommige 
bestellingen van 10 consumpties werden als Talpa-embleem betaald.  

 
Andere bestellingen probeerden te smokkelen met het aantal te betalen 
munten. Het bier vloog door de lucht, het feest was los. Omdat we 
continu te werken hadden heb ik Jack Poels slechts twee keer zien staan.  
De overige bandleden van Rowwen Hèze zou ik nu nog niet herkennen. 
Aangezien de feestvierders meer bier achter de kiezen kregen werden ze 

steeds zotter; het is leuk om dit nuchter te bekijken.  
Ook was er nog een echte tractor pull fan welke graag mijn werkshirt 
met logo wilden ruilen met een Rowwen Hèze shirt. Sindsdien heb ik 
een shirt wat een beetje te groot is in de kast liggen waarmee ik altijd 
nog wat schilderklusjes kan doen.  
 

Na afloop hebben we nog een lekker bakje friet 
gegeten. Al met al een leuke avond welke hopelijk 
voor de vereniging een mooie cent heeft opgeleverd. 
 

Tot Tractor Pulling 2007, André Thomassen 
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Regionaal Talenten Concert  Zuidoost-Brabant 2006 
 
Afgevaardigde vanuit muziekschool Gemert-Bakel: Karen van den Broek 
 

Vrijdag 6 oktober was het dan zover. In de mooie 
zaal van Het Centrum voor Muziek en Dans “De 
Hofnar” in Valkenswaard, waren deze avond een 
negental optredens te beluisteren van de meest 
talentvolle leerlingen van de muziekscholen uit de 
regio Zuidoost-Brabant.  
Ondanks de gratis toegang was het toch niet echt 
druk - de fans van Karen zaten helaas in Duitsland – 
terwijl de optredens toch zeker de moeite waard 
bleken te zijn. 
Er waren solisten van allerlei pluimage: blokfluit, 
dwarsfluit, saxofoon, trompet, accordeon en altviool, 
harp, zelfs een hardrockband………en een hoorniste. 

Natuurlijk hadden we op de les heel wat uurtjes aan “Morceau de Concert” van Camille 
Saint Saens gewerkt. Het is een fraai maar toch niet zo’n makkelijk werk, waar eigenlijk 
alle aspecten van het hoorn spelen aan bod komen: het gestopt spelen, de hoogste en 
laagste noten, het expressivo spel en met name ook de techniek. 
Berry van Oort die de pianobegeleiding verzorgde, maakte hier weer veel tijd voor vrij, 
want op dit niveau is het samenspel tussen solist en pianist van essentieel belang. Op de 
repetities in de muziekschool klonk het voortreffelijk en hoewel er enkele gevaarlijke 
plekjes waren had iedereen er vertrouwen in. 
En zo gebeurde het ook. Het klonk in de zaal ook voortreffelijk!  
Zo’n hoorn blijft toch altijd een wispelturig instrument, een gokapparaat; maar als je hem 
onder controle kunt houden, is het ook een van de mooiste instrumenten. 
 
Karen speelde heel gemakkelijk door de eerste 2 bladzijden – al die snelle nootjes lijken 
dan allemaal heel gemakkelijk op zo’n toeter – maar het moeilijkste moest dan nog 
komen. Hoewel in het langzame deel, de allerlaagste noten door toch wat zenuwen, wel 
heel “zacht” klonken, kwam het geheel toch goed over. Een supersnel en vlammend 
laatste deel, maakte vervolgens een eind aan een prachtig optreden. 
Ga er maar aan staan: een zaal vol muziekkenners en dan ook nog zo muziek maken dat 
het publiek er in gelooft. 
 
En dan is het tijd om afscheid te nemen. Zo gaat dat met al je leerlingen…..maar gelukkig 
kom je die talentvolle altijd weer regelmatig een keer tegen.  

Alex Rutten 
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Hoi luitjes. 
 
Een reactie van een barteamlid, geen muzikant, wel een muzikale proever. 
Al vroeg in het jaar kreeg ik de ‘vraag’ van de Jannen: “Henk, het weekend van 26 en 27 
augustus vrij houden want dan is het weer zover!” 
“Oké Jan,” is mijn antwoord. 
Vroeger was het voor het muzikale Tiroler Festijn en de laatste 5 jaren voor Trekker Trek. 
Dit waren en zijn altijd heel gezellige dagen (nachten) met een prachtige club mensen. 
Ja, zeg maar gerust vrienden. 
 
We zwoegen en lachen wat af. Zo ook dit jaar bij Rowwen Hèze. 
De tent was afgeladen vol met een geweldig publiek en heerlijke spektakelmuziek. 
Ook het voorprogramma vond ik goed met een Bakelse Band. 
Vooral het eerste nummer van Rowwen Hèze was voor mij een prachtig begin. 
(Henk is ne lollige vent). 
We hebben onze benen onder ons (K.) – sorry - uitgelopen en het bier vloeide rijkelijk. 
De avond vloog voorbij. Met een gezellig uitgelaten en vaak ook uitgekleed publiek. De 
T-shirts vlogen door de lucht, zo ook het bier.  
Ook waren er verschillende beschilderde creaties te zien maar alles bleef vriendelijk. 
 
De teamgeest was uitstekend. 
Aansluitend nog een gezamenlijk lekkere hap bij de dames van de organisatie. 
Daarna op de fiets naar huis. 
Ik verheug me nu al op volgend jaar. Bij leven en welzijn sta ik weer klaar. 
Wie weet waar en hoe…. 
 
 
 
 

Vrienden tot ziens,  

  Henk van Duijnhoven                                       
 
 
 
 
 
 
 
Bericht vanuit de Redactie: 
Volgend jaar is Tractor Pulling in het weekend van 24, 25 en 26 augustus. 
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Mutaties 
 

 Naam per 
 
Marijke van Asten  Einde lidmaatschap  31-07-2006 
Teun Bouwmans   Einde lidmaatschap  01-07-2006 
Benthe Janssen  Adreswijziging: 
  Speelweide 19  5761 CH  Bakel    29-09-2006 
Lise van den Elzen  Nieuw lid   16-10-2006 
Sanne Janssen   Nieuw lid   16-10-2006 
Jamie Joosten   Nieuw lid   16-10-2006 
Serina Joosten   Nieuw lid   16-10-2006 
Thomas Joosten  Adreswijziging: 
  Mariënburg 32  5421 LX  Gemert    20-11-2006 
Peter Kisters  Adreswijziging: 
  Lange Brouwerstraat 1 6511 WH  Nijmegen   01-09-2006  
Dana van de Kimmenade  Nieuw lid   16-10-2006 
Stef de Kort   Einde lidmaatschap  01-09-2006 
Jesse van de Laar  Einde lidmaatschap  18-09-2006 
Joyce Maas-Saleming  Gestopt als lerares dwarsfluit 01-08-2006 
Liesbeth Maassen  Nieuw lid   19-10-2006 
Renee Martens   Einde lidmaatschap  18-09-2006 
Niels van de Mortel  Einde lidmaatschap  01-09-2006 
Meike Peters   Einde lidmaatschap  18-09-2006 
Mevr. H. Scholten-de Klijn  Overleden   30-08-2006 
Kim Tielemans   Nieuw lid   16-10-2006 
Erik Verbaandert   Leraar dwarsfluit   20-08-2006 
Bas van Vijfeijken  Einde lidmaatschap  26-08-2006 
Renske Vloet   Einde lidmaatschap  18-09-2006 
Rico Wilms   Einde lidmaatschap  01-09-2006 
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Wanneer dragen we welk uniform en hoe knoop ik mijn stropdas ook al weer… 
 
Het ontbijt zit achter de kiezen. Ik trek m’n Harmonieoverhemd aan en pak mijn stropdas.  
En verdorie, plotseling weet ik niet meer hoe de stropdassenknoop gaat! Dat is vreemd. 
Al jarenlang weten m'n vingers de weg, en knopen blindelings. Het was een onbewuste 
bekwaamheid die nu, zo op de vroege morgen, degradeert tot bewuste onbekwaamheid!  
En hoe hard ik ook in mijn geheugen graaf... ik weet het niet meer. Grr. Ik probeer wat, 
maar m'n vingers weigeren dienst. Die das wordt niks. En nog een keer proberen. En nog 
eens. En nog eens. En ja, het lukt warempel. Maar het floepje wat na de knoop overblijft, 
is verdacht lang. Hmm. Die knoop was dus toch niet de knoop die ik normaal altijd 
gebruik. Maar wat wel? Dagenlang tob ik nu met m’n stropdasknoop. De oude knoop wil 
maar niet terugkomen. Waarom laat het geheugen van m'n vingers me in de steek? 
Waarom is het zo moeilijk om iets in het geheugen terug te vinden als je er zo hard naar 
op zoek bent? Wat hier goed in de knoop zit is m'n eigen geheugen, grr. Gedachteloos 
knoop ik op een dag mijn stropdas om en zie: daar is het te korte floepje weer!  
Snel bekijk ik de knoop. Tralala, wat een ontknoping! Ik kan m'n geluk niet op.  
Hoe deze knoop heet weet echter ik niet.  
Zou het wel een officiële knoop zijn? Hoe dan ook, m'n geheugen is mooi uit de knoop.  
 
Mijn harmonieblouse aan en stropdas gestrikt, dan nog gauw even op onderstaand 
schema kijken wat ik verder nog aan moet trekken bij de diverse concerten.  
 

Wanneer dragen we welk uniform … 
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Harmonie en 
Slagwerk 

                               

Binnenconcert   x x x   x             x x     

Buitenconcert   x x x   x x           x x     

Serenade   x x x     x           x x     

                 
Slagwerk                                 

Buitengewone 
concerten 

  x     x               x x     

                 

Opleiding Harmonie  
en Slagwerk 

              x         x   x x 

                 

Majorettes                 x x x           

                 
  Eigendom van Musis Sacrum  Persoonlijk 
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En voor het geval die knoop weer uit m'n vingers glipt:  
 
 

 

Toon Coopmans 

 
 
 



 

 

 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opleidingsslagwerkgroep Musis Sacrum Bakel
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Stellingen 

 
Spieren zijn een natuurlijke afweerreactie van het lichaam op beweging. 
Oploskoffie is geen oplossing 
De zin van onzin dient niet onderschat te worden 
Het verschil tussen theorie en praktijk is dat er in theorie geen verschil is tussen beide. 
Ons voedsel is veel goedkoper dan goed voor ons is. 
Een criticus is een persoon die misschien de weg weet maar zeker niet kan autorijden. 
Met het openbaar vervoer komt men te laat op een plek waar men niet wil zijn. 
De kortste verbinding tussen twee punten is geen spoorlijn.  
Ach, Jezus is ook klein begonnen met zijn apostelen. 
Een groep voorwerpen geordend van minst naar meest gebruikt wordt ook wel ten 
onrechte een puinhoop genoemd. 
Het schrijven van korte documenten bespaart meer papier dan dubbelzijdig kopiëren. 
Rode saus spettert meer dan witte saus. 
De beste screensaver is de uit-knop. 
Geld maakt niet gelukkig, vriendschap en zonlicht wel. 
Sport en "het geld" kunnen geen langdurige gelukkige relatie hebben: het ene is een spel 
en de ander weigert te verliezen. 
De belangrijkste dingen kosten vaak de minste tijd. 
Door de uitvinding van de mobiele telefoon is het vaststellen van de verblijfplaats van 
beide gesprekspartners één van de voornaamste gespreksthema’s geworden. 
Passie vreet energie, liefde wekt energie op. 
De saaiste stelling is een patstelling. 
De aanvoer van bronwater naar strandpaviljoens illustreert dat het wel degelijk zin heeft 
om water naar zee te dragen. 
Mensen die zich onzeker voelen gaan in meervoud praten. 
Een gemiddelde econoom heeft slechts een hoofd om zijn oren uit elkaar te houden. 
De top is slechts het excuus voor de beklimming 
Vrijheid is het eindeloos kunnen uitstellen van te maken keuzes. 
Opportunisme is een voorbode van corruptie. 
Perfectionisme remt vaak de creativiteit. 
Liefde gaat voor logica. 
Blijf bij je eigen mening, een ander mening is niet meer de jouwe. 
Het gaat verkeerd in een huwelijk als de vrouw teveel praat en de man te weinig luistert. 
Wees tevreden met weinig, maar verlang naar meer. 
Verstandig spreken is vaak moeilijk, verstandig zwijgen nog moeilijker. 
Grote gedachten komen altijd uit het hart. 
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Studenten van toen en/of nu; Mike Mennen 

 
En daar zit je dan achter de computer te bedenken hoe je muzikale ‘loopbaan’ is 
ontstaan. 
 
Toen ik een jaar of 7/8 was ik weet het niet meer precies, kon ik thuis kiezen; een sport of 
op blokfluitles. Dat laatste sprak mij zeer erg aan en dat heb ik toen ook gekozen, hoe dit 
kwam? Nou ons mam: die heeft zowat het hele instrumentarium gehad, dus geen wonder 
dat ik bij de harmonie kwam. Ik hoorde de hele dag niets anders dan muziek en dingen 
over de harmonie. Dat die zo leuk waren en nog steeds zijn. Dus ik ging naar blokfluitles 
waar ik les kreeg van Theo Bastiaans. Maar zoals iedereen blijf je niet bij blokfluiten maar 
ga je verder op een instrument. Dit was eigenlijk vanaf het begin al duidelijk dat het een 
trompet werd. Ik vond dit altijd een mooi instrument dus die keuze was eigenlijk niet heel 
erg moeilijk. Mijn eerste trompetjaren kreeg ik les van Esther Warmerdam maar die hield 
na een paar jaar op omdat ze een baby verwachtte. Dus stapte ik over van Esther naar 
Alex Rutten waar ik tot de dag van vandaag nog les van krijg maar helaas snel over zal 
zijn. Want ik wil graag verder gaan met muziek, dus heb ik besloten om bij onze dirigent 
Marc van Kessel verder te leren. 
Maar ik mocht, na ik denk een 2 jaar trompetteren, bij het jeugdorkest en ik vond me dat 
toch spannend! En ik weet ook - omdat Marc het tegen iedereen zegt - precies wat hij 
toen zei: “Deze keer mag je alles fout doen maar de volgende keer moet het perfect!”  
Ha ha, en ik nam dat eigenlijk op die leeftijd erg serieus maar als ik nu kijk iedereen die 
er net bij komt doen dat ook. Sinds ik bij de jeugdharmonie ben gekomen ben ik ook niet 
gestopt want ik vond en vind het nog steeds kei leuk om met het jeugdorkest te spelen. 
Soms zelfs wel leuker dan met de grote harmonie dan hoef je niet zo lang te wachten! 
Haha. Maar toch na een paar jaar verder studeren en een paar extra diploma’s die met 
moeite zijn gehaald mag je dan toch naar de grote harmonie en dat is toch wel een grote 
stap, maar wel een hele leuke! Ik ben nu net 16 geworden en je denkt toch ook wel eens 
ooit van “zou ik er wel mee door gaan?” Maar als ik iets niet kan voorstellen dat ik alle 
gezelligheid zou moeten missen en dat je niet meer lekker even je trompet kan pakken 
en lekker kan gaan blazen!  
 
En na de Duitslandreis zou ik echt nooit meer zonder kunnen want 
daar zal iedereen het met mij eens zijn; dat het iets is dat mij lang zal 
bijblijven en bij iedereen denk ik wel. Ik wil daarom zeggen dat ik 
trots ben dat ik bij zo’n fijne harmonie zit! 
Met plezier muziek maken is het allerbelangrijkste!   
                                                                              

                      Mike Mennen 

Ik geef de pen door aan: Elsje Verberkt. 
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Zomaar een zaterdagmiddag……. 
 
E fis gis a b cis dis e. Lizzie is aan het oefenen voor haar B-examen klarinet. 
Toonladders, saai. “Mam,  moet ik nou die fis links pakken en de gis rechts of net 
andersom?” 
 
Ik ben net een lekker uitgebreid etentje aan het voorbereiden voor de zaterdagavond, 
maar draai mijn gas laag en pak mijn eigen klarinet erbij. Ook even samen een duetje? 
Dat is wél leuk.  
“Ik zal jullie wel begeleiden,” zegt Cas en pakt zijn trommel of djembé erbij. “Kan ik ook 
meedoen?” vraagt Reini en pakt haar sax uit de koffer. Tenslotte zetten Jonna en Wieke 
hun blokfluit in elkaar en het concert kan beginnen.  
Wilbert komt binnen…( snif, snif ): “Brand er iets aan? Ik ruik iets!” 
Oh sh.., pardon. Gas uit, even wachten eten! Wilbert, wil jij dirigeren of wil je koken? Of 
heb je nog boodschappen te doen? (Komt hij andere leden van Musis Sacrum tegen in 
de winkel, zegt hij nota bene dat hij de herrie is ontvlucht, op de rotonde kon ik ze nog 
horen! Dus als je hem vaak tegenkomt dan weet je hoe laat het is). 
 
Of doe je gezellig mee? We blazen en trommelen, dansen erbij. Heerlijk!  
Herrie? Nou èn, een beetje leven in de brouwerij. Nou, zulke muzieksessies komen nogal 
eens voor bij ons. Meteen een paar hobby’s samengevat: samen gezellig muziek maken, 
dansen, zingen, lekker koken en eten (lukt niet altijd), wijntje erbij, logeerpartijtjes. 
Andere hobby’s zijn: op vakantie gaan, kamperen, lekker primitief met de tent, met de 
hond er op uit, een beetje in de tuin rommelen, lezen, mountainbiken. 
Tussendoor probeer ik de presentatie van onze muziekstukken voor concerten in elkaar 
te zetten. En nu dus ook om mijn bijdrage te leveren voor de Triangel. 

 
Heb ik me zo voldoende voorgesteld als nieuw 
redactielid? Ik probeer nog iets beter te worden op 
mijn klarinet, speel een beetje saxofoon en djembé 
en heb nog een heleboel dingen op mijn lijstje staan 
die ik graag zou willen doen, maar waar ik 
waarschijnlijk de tijd niet voor vind. Dus doen we 
gezellig met zijn allen van alles op school, bij Musis 
Sacrum, bij Jong Nederland (een andere leuke 
actieve club waar een paar van ons lid van zijn), en 
de andere verenigingen waar een of meerdere van 
ons bij zijn. 
 
En als we dan weer met zevenen + hond in ons 
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tentje aan een riviertje liggen, dan vergeten we onze dagelijkse beslommeringen en 
bezigheden en genieten van onze vrijheid. 
Zo, nu weten jullie een beetje van mijn achtergrond en thuisfront. 
Ik heb pas een heel mooie spreuk gelezen:  

De beste manier om ’n stel mensen te leren kennen, 
is te gaan luisteren naar hun muziek. 

Dus kom gerust aan, als je nog durft, je bent altijd welkom. 
 

Groetjes, Geertje de Visscher 
 
 

=================================================================== 
 

Zwemmen bij Tongelreep  
  
We gingen met de auto van de papa van Bas en Tijn naar tongelreep. 
Er waren wel 100 kindjes. 
Bas en Tijn wilden niet mee zwemmen. 
En toen was ik met Franca gaan zwemmen, dat was leuk. 
We hebben friet gegeten en frikadel en cola gedronken. Of sinas. 
Ik ben op de hoge glijbaan geweest en in de tol. 
We zijn er heel lang gebleven en het was al donker toen we thuis kwamen. 
Het was leuk en misschien gaat papa volgend jaar ook mee. 
En dan gaan we samen in de tol. 
  

Jessie Coopmans  7 jr. Leerling slagwerk 

 
 
 
 
 

 
 

Gevonden: 
 
Na het uitstapje van onze jonge leden naar zwemparadijs “De Tongelreep” hebben we  
een paar badslippers (merk ‘Shamp” maat 42) overgehouden.  
Ook overgehouden is een antracietgrijs badlaken (merk HEMA). 
 

Deze zijn af te halen bij ons bestuurslid Rianne van den Boom.

 

Musis 
Sacrum 

Bakel 
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Het verenigingsbureau van Musis Sacrum Bakel 
 
Overal komen we de titel verenigingsbureau van Musis Sacrum tegen. Ik vond het eens 
tijd worden wat meer achtergrond te verschaffen van het hoe, wat en waarom. 
Het verenigingsbureau werd in 2001 opgezet. Hoe kwamen we hiertoe. Thijs Poels was 
van 1998 tot 2001 bestuurslid van de vereniging met als takenpakket het secretariaat. In 
de huidige tijd, veel leden, meerdere onderdelen en veel activiteiten bij een vereniging, 
een zware functie en dat zeker voor een vrijwilliger, zoals alle bestuursleden van Musis 
Sacrum zijn. In 2001 gaf Thijs aan af te willen van bestuurlijke taken, maar dat hij nog wel 
ondersteunend voor de vereniging bezig zou willen blijven.  
Het was duidelijk dat wij erg blij waren dat Thijs ondersteunend 
voor de vereniging actief wilde blijven. Het idee van een 
verenigingsbureau werd geboren.  
Binnen het verenigingsbureau zouden activiteiten ontplooid 
worden ter ondersteuning van het bestuur en Musis Sacrum in zijn 
totaliteit. Thijs zou als eerste dit verenigingsbureau gaan bemannen en we gingen kijken 
wat zoal tot het takenpakket van hem zou kunnen gaan behoren. Het betrof voornamelijk 
administratieve werkzaamheden. Deze werkzaamheden betekenden een grote ontlasting 
voor de nieuwe secretaris. Sterker nog, wanneer er geen verenigingsbureau was, wie 
zou dan nog de omvangrijke taak van het secretariaat als vrijwilliger op zich willen 
nemen. 
Hier een opsomming van werkzaamheden die binnen het verenigingsbureau worden 
verricht: 
Het postadres van de vereniging. Inkomende en uitgaande post wordt door Thijs 
geregistreerd en vervolgens bezorgd bij diegene waarvoor het bestemd is. Hij ziet toe op 
tijdige afwikkeling, zoals bijvoorbeeld inschrijven voor concoursen e.a. of indienen van 
stukken.  
Thijs houdt de gehele ledenadministratie bij en is medeverantwoordelijk voor de 
jaarstukken naar bijvoorbeeld de gemeente. Hij is medeverantwoordelijk voor de in te 
dienen jaarstukken van de vereniging voor de gemeente, op basis waarvan de 
gemeentelijke subsidie wordt verstrekt. Hij verzorgt de activiteitenkalender met daaraan 
gekoppeld de convocaties. Hij zorgt er steeds voor dat ze op tijd bij bestuur, de leden en 
commissarissen in de bus liggen. Hij heeft daarvoor een netwerkje opgebouwd of doet 
het gewoon zelf. 
Voor wat betreft de diverse activiteiten wordt er breed vanuit de vereniging een beroep 
op Thijs gedaan. Denk maar eens aan alle persberichten, affiches, programma’s, 
entreekaartjes etc.  En aan verjaardagskaarten opmaak, en verspreidingsgereed maken 
voor de werkgroep verjaardagskaarten. Als er binnen de vereniging iets geregeld dient te 
worden, dan ligt het voor in de mond: “Ga maar even bij Thijs langs, die helpt wel of weet 
wel raad.” Gelukkig staat hij daar altijd voor open. 
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Op de Randwijk is tevens het redactieadres van ons clubblad. De redactie zorgt samen 
met de leden e.a. voor de kopij en Thijs zorgt dan er weer voor dat het een perfecte 
Triangel wordt. Met het opgebouwde netwerk gaat alles weer zo snel mogelijk naar de 
leden, commissarissen en Vrienden van Musis Sacrum.  
Soms wordt er wel erg gemakkelijk gedacht over alles wat bij het verenigingsbureau 
terecht komt. Bijvoorbeeld zoals onlangs tijdens de Duitslandreis. Spontaan werd er 
bijvoorbeeld geroepen “alle gemaakte foto’s en film inleveren bij Thijs”. Of dat dit met 
hem gecommuniceerd was laat ik even in het midden, maar het gevolg was dat hij 
“overladen” werd met ruim 1400 foto’s e.a.  Thijs maakt er wel wat van………  Dat doet 
hij ook meestal wel, maar mensen doen hierdoor ook wel eens tekort aan hun eigen 
creativiteit of kiezen de gemakkelijkste weg.  
Ook “tussendoortjes” zoals een extra Triangel over de Duitslandreis worden verwerkt. 
Snel en perfect. 
Een ander aspect waar ik het nog niet over gehad heb. 
Naast ons fantastische clubblad hebben we natuurlijk een fantastische website. Dit alles 
opgezet, natuurlijk door Thijs. Zo professioneel en gedetailleerd. Bij de meeste sites 
ontbreekt nog al eens de actualiteit. Dit is bij Musis Sacrum en dus Thijs absoluut anders. 
Als er nieuws is moet dat zo snel mogelijk, meestal dezelfde dag, op de site. Of dit nu 
foto’s van activiteiten of uitslagen van wedstrijden of concoursen zijn. Een betere PR is er 
niet voor Musis Sacrum. 
 
Nadat ik als voorzitter gestopt ben, ben ik als het ware aangeschoven bij Thijs in het 
verenigingsbureau. Daar waar Thijs hoofdzakelijk de administratieve kant behartigt, ligt 
mijn “takenpakket” meer ter ondersteuning van de penningmeester, het bestuur en de 
vereniging. 
Ik ben voorzitter van de stichting “Vrienden van Musis Sacrum”; Contactpersoon naar 
onze commissarissen; In samenspraak met het bestuur belast met fondsenwerving; 
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur coördinator van de gemeentelijke e.a. 
subsidies; Samen met de instrumentencommissies belast met inventarisaties van 
gewenst / noodzakelijk instrumentarium; Namens het bestuur belast met aankoop 
instrumentarium en verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van schades 
aan instrumentarium met verzekeringsmaatschappijen. Ook ben ik afgevaardigde 
namens Musis Sacrum binnen het bestuur van de Stichting Kienen in Bakel. 

 
Zo zie je maar dat het verenigingsbureau meer is dan alleen de 
naam en postadres. Net als binnen Musis Sacrum als vereniging, 
bruist het binnen het verenigingsbureau van de activiteiten. 
 

Jan Lambregts 
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Jubilarissen en hun concert 
 
De middag werd geopend door een woord van de voorzitter, waarna het woord over ging 
naar harmonie en slagwerk die elkaar afwisselenden in een wervelend programma.  
Een aantal nummers waren in Duitsland gespeeld en haalde daardoor bij mij weer 
herinneringen op aan deze geweldige reis.  
 
Na deze muzikale show ging het woord weer terug naar de voorzitter. Hij ging over tot 
het officiële gedeelte van de middag, het huldigen van de jubilarissen.  
Helaas waren niet alle jubilarissen in ons midden op dat moment maar toch werden zij 
flink in de bloemetjes gezet.  

 
De majorettes hadden nog een verassing voor 
Geertje, zij hadden zich bezig gehouden met 1 
welbekend nummer dat bijna constant gedraaid 
was tijdens de busreis. Een hele mooie dans 
speciaal voor Geertje. 
 
Na alle consternatie van dit optreden werd 

afgesloten met 
Backdraft, een 
gezamenlijk nummer 
wat echt kei gaaf klinkt 
als je het hoort in het 
publiek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ik vond het wederom weer een erg 
gezellig en geslaagde middag. 
Tot op de afterparty. 
 

                                            Anne  

 

Geertje Verberkt 

10 jaar majorette 

Pieter Reijnders 

25 jaar lid 

Piet van den Heuvel    

70 jaar lid 
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Hallo beste mensen van Musis Sacrum, 
 
Wij willen even terug gaan naar 9 april 2002. Zoals jullie weten was dit voor ons een 
zwarte dag. Op het moment dat de politie bij mij was om te zeggen, dat Peter was 
verongelukt waren Hilde en Marloes op de training bij de majoretten. 
 
In die dagen die toen volgde kwamen ze ook meteen van Musis Sacrum vragen of ze 
voor ons iets konden betekenen. En meteen kwam naar voren dat de majoretten de 
bloemen wilden dragen op speciaal verzoek van Hilde en Marloes, verder kwam het 
koperensemble in de kerk spelen en als laatste niet vergeten de Last Post op het 
kerkhof. En we mogen zeker zeggen dat jullie ons er daarna ook door hebben gesleept, 
ook mij bv. donderdagsavonds. 
De majorettes zijn voor Hilde en Marloes een heel grote steun geweest daarna en ook 
zeker op die belangrijke wedstrijden, want wij hadden op die momenten toch heel erg het 
gevoel dat Peter er bij was. Juist naderhand kwamen de grote wedstrijden en werden ze 
keer op keer weer kampioen. Wij waren zo blij elke keer weer, maar toch.. . 
 
Toen enkele jaren geleden het idee werd geopperd dat de majorettes nieuwe pakken 
moesten krijgen, heb ik dus ook meteen gezegd dat het eerste pak door ons wordt 
geschonken, als dank voor wat jullie voor ons gedaan hebben.  
Het heeft wel een hele hele poos geduurd, maar daar kon de harmonie ook niks aan 
doen dit is allemaal buiten hun om gebeurd. Maar eindelijk is het nu zover en ziehier is 
het resultaat het wachten is niet voor niets geweest. 
 
Meiden 
heel 
veel 
succes 
met 
jullie 
nieuwe 
pakken 
en ik 
hoop 
dat 
jullie ze 
nog 
vaak aan zullen hebben en dan vooral met goede resultaten en hopelijk vele 
kampioenschappen. Majorettes en Harmonie Musis Sacrum Hartstikke bedankt. 

Helmy 
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Beste Muziek- en Dansvrienden, 
 
Een aantal maanden geleden werd er door de redactie van de Triangel gezocht naar 
nieuwe redactieleden. Mij leek het wel een leuke uitdaging om op een andere manier met 
de vereniging bezig te zijn. 
Ik zal me kort even voorstellen, wat voor een aantal niet nodig zal zijn. Mijn naam is Hilde 
van Dijk en ben 22 jaar oud. Ik woon met veel plezier in het altijd gezellige Bakel.  
Ik ben druk aan het studeren aan Pabo “De Kempel” in Helmond. Ik zit nu in het tweede 
jaar en ben al volop bezig met stage. Momenteel loop ik stage in groep 5 van basisschool 
Dierdonk, dit doe ik met heel erg veel plezier.  
 
Zo’n kleine 16 jaar geleden ben ik begonnen bij de majorettes van Musis Sacrum.  
Het is me toen zo goed bevallen dat ik nog steeds iedere week met plezier naar de 
trainingen ga. De meeste zullen mij daarvan wel kennen. Ik ben vooral zolang blijven 
plakken bij de majorettes omdat wij zo’n gezellige groep hebben en veel voor elkaar over 
hebben. Ik moet bekennen dat het tijdens onze trainingen dan ook vaak een dolle boel is. 
Dit is goed voor onze teamgeest waardoor we ook weer goed kunnen presteren.  
Op onze erelijst zijn dan ook veel Nederlandse en Brabantse titels te vinden.  
Voor ons nog altijd een leuke verrassing als het lukt. Voor de harmonie en slagwerkgroep 
niet altijd even leuk, al die serenades die dat oplevert, haha.  
Wel heel leuk altijd maar het werden er iets te veel.  
 
Ik vind het ontzettend fijn om deel uit te mogen maken van een vereniging en vooral van 
deze vereniging. Ik ga ook met heel erg veel plezier beginnen aan mijn functie als 
redactielid van de Triangel. 
 
 

      Groetjes, Hilde van Dijk 
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Marcheren kun je leren...?! 
 
“Zeg Judith.... jij had hier toch een duidelijke mening over, toen tijdens de 
redactievergadering? Als jij daar eens een mooi stukje over schreef voor in de Triangel!” 
En bedankt Thijs!!! Tja, ik altijd met m’n grote mond. Maar ja, voor mijn ex-collega’s van 
de Triangel doe ik natuurlijk alles (....) en ik heb bovendien beloofd dat ze altijd een 
beroep op me kunnen doen als ze weer eens ‘bladvulling’ nodig hebben, dus bij deze. 
Ondanks dat ik meestal wel mijn woordje klaar heb als er gevraagd wordt naar mijn 
mening over het één of ander, moet ik eerlijk zeggen dat dit onderwerp mij niet helemaal 
ligt. Toch vind ik dat er wel gewerkt kan worden aan de manier zoals wij. Als vereniging, 
ons op straat presenteren. Vandaar dit stukje. 
 
Eerst besloot ik maar eens naar de ‘experts’ op dit gebied te stappen; Marjan Coopmans 
en Geert-jan van der Pol. Beide begonnen direct met het gooien met termen als ‘Engels 
counteren’ en ‘ Amerikaans counteren”. Volgens mij is dit het eerste onderwerp in de 
LOI-cursus Tambour-maître. 
Van deze twee werd ik dus op zich ook niet veel wijzer, want ik denk dat je moet 
beginnen bij het begin; het leren marcheren. 
Want Jan de Rijt slaat wel loeihard (en snel) op die grote trom, toch zijn er volgens mij 
nog steeds mensen die niet door hebben dat je op de 1e tel van de maat met links begint, 
en vervolgens op het ritme van de trom verder gaat met rechts, links, rechts, links.... etc. 
Ik ging verder met mijn research en besloot maar eens een keer als toeschouwer, in 
plaats van als deelnemer van de vereniging, te gaan. De intocht van de Sint leek me een 
mooie gelegenheid, bovendien kun je je dochtertje dit toch niet ontnemen. Helaas 
werkten de weergoden niet mee, vandaar dat de intocht niet doorging.  
 

Dan maar naar de 
sporthal. Daar 
aangekomen stond de 
harmonie (voor Bakelse 
begrippen) keurig in het 
gelid. Af en toe werd er 
een leuk nummertje 
gespeeld en dit zag er 
erg mooi uit. 
Bekend is dat bij kleine 

kinderen naar mate de tijd verstrijkt, de aandacht verslapt. Dit was echter niet alleen bij 
hen het geval: ook enkele (voornamelijk vrouwelijke) leden van de harmonie hadden hier 
last van. Na een tijdje stond alleen Geert-jan nog enigszins fatsoenlijk opgesteld, de rest 
stond er als een stel scharrelkippen (en enkele hanen) om heen. 
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Toen er na een tijdje ook nog massaal deelgenomen werd aan de ‘choe choe wa-dans’, 
dacht ik: “ Nu wordt het toch eens tijd voor een spoedcursus marcheren kun je leren”.  
 
 

 

Grappig detail 
hierbij was wel 
dat de 
slagwerkgroep 
zich inmiddels al 
opgesteld had 
om te 
vertrekken. 
 
Volgens mij is 
het eigenlijk de 
bedoeling dat 
we gezamenlijk 
op commando 
(geef acht!) 
opstellen.  

Maar ja, eigenlijk was het best wel leuk om te zien én het straalde ook wel gezelligheid 
uit. Vraag is dus of we hier wel iets aan moeten doen!?! 
 
Nou ja, ik laat dit verder over aan de heer van der Pol. Hij heeft mij in ieder geval gezegd 
dat hij, na de 
afronding van zijn 
cursus, ons 
allemaal een keer 
les gaat geven in 
marcheren en alles 
daar om heen. 
Wie weet leren we 
in Bakel dan toch 
nog eens Engels of 
Amerikaans 
counteren. 
 
Het zal mij benieuwen! 

    Groetjes, Judith 
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Van de bestuurstafel 
 
Het 2de halve jaar 2006 is nog niet helemaal voorbij maar wij mogen nu al terug zien op 
een zeer geslaagde periode met erg veel activiteiten zoals concoursen, serenades, 
inhalen kindervakantieweek, medewerking aan tractorpulling, de activiteiten rond de 
kermis, concerten, de reis naar Duitsland en nog diverse andere activiteiten. Via deze 
weg wil het bestuur iedereen hartelijk danken voor zijn of haar inzet en bijdrage aan al 
deze evenementen. Want zonder deze inzet en bijdrage kan het niets slagen echter door 
gezamenlijk de handen ineen te slaan kan heel erg veel en dat is gebleken.  
 
Reis naar Duitsland. 
In het weekend van 6 t/m 8 oktober zijn we met alle geledingen, meer dan 100 
deelnemers van de harmonie, de slagwerkgroep en de majorettes, naar Hermsdorf 
geweest om daar een fantastisch feest te vieren en 2 geweldige concerten te geven. 
We kunnen met trots terugkijken naar een zeer geslaagd en goed georganiseerd 
evenement en een enorm bindingsgebeuren voor de gehele vereniging. Tijdens de 
afterparty op vrijdag 25 november zijn alle belevenissen nog eens uitvoerig vertoond en 
opgehaald. 
Het was een gebeuren om niet meer te vergeten en we moeten constateren “je hebt wat 
gemist als je er niet bij was”. 
 
Jubilarissenconcert. 
Op 29 oktober hebben wij ons jubilarissenconcert gehouden. We hadden dit jaar 4 
jubilarissen te vieren namelijk Geertje Verberkt 10 jaar lid van de majorettes, Pieter 
Reijnders 25 jaar lid van de harmonie, Piet Nooijen 60 jaar lid van de harmonie en Piet 
van de Heuvel 70 jaar lid van de harmonie. Ter gelegenheid hiervan hebben we een zeer 
goed bezocht en prima concert gegeven en de jubilarissen in het zonnetje gezet.  
Alle jubilarissen nogmaals van harte gefeliciteerd met hun jubileum en wij hopen dat zij 
allemaal nog zeer lang lid van onze vereniging mogen blijven. 
Het was erg jammer dat Piet Nooijen niet bij deze manifestatie aanwezig was daarom 
heeft een afvaardiging van het bestuur hem thuis bezocht om daarvoor de verdiende 
aandacht te geven. Hartverwarmend was het wel dat Piet van den Heuvel enige tijd het 
ziekenhuis mocht verlaten om wel te genieten van het concert en de verdiende aandacht. 
 
Openbare optredens. 
Zoals reeds gememoreerd  is een van de taken van Musis Sacrum zich bezig houden 
met openbare optredens waaronder serenades voor bijzondere gelegenheden onder 
andere Koninklijke onderscheidingen, 50-jarige huwelijken en/of andere bijzondere 
gelegenheden. Natuurlijk vindt Musis Sacrum dit een van haar taken en doet dit met erg 
veel plezier, maar het is een fantastisch gevoel indien ter gelegenheid van een serenade 
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de betreffende persoon nog een blijk van waardering uit, zoals dat Frans en Bertha van 
de Laar dat deden bij hun 50-jarige huwelijk. Zij meenden bij die gelegenheid Musis 
Sacrum een muziekstuk te moeten aanbieden.  Dit gebaar is door onze vereniging ten 
zeerste op prijs geteld 
En wij zijn Frans en Bertha daarvoor zeer erkentelijk en veel dank voor verschuldigd. 
 
Samenstelling bestuur. 
In de vorige Triangel melden wij vol trots dat ons bestuur inmiddels op sterkte was en 
bestaat uit 9 zeer gemotiveerde leden. Het feit dat wij dat constateerden is blijkbaar iets 
te veel geweest van het goede.  
Helaas moeten wij inmiddels constateren dat Guido Verachtert heeft medegedeeld dat hij 
zijn bestuursfunctie met onmiddellijke  ingang ter beschikking stelt als gevolg van verschil 
van  inzicht over het te voeren beleid binnen het bestuur en dat hij daar  beschikt over te 
weinig draagvlak. Het bestuur betreurt het dat Guido deze beslissing heeft genomen 
maar respecteert zijn weloverwogen besluit. 
Guido heeft zich met hart en ziel aan Musis Sacrum verbonden en heeft zich als 
bestuurlid ruim 4 ½ jaar geweldig ingezet. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage, 
prestaties en inzet  en danken hem daarvoor bij deze reeds hartelijk. Bij de eerst 
volgende ledenvergadering zullen wij op een passende wijze officieel afscheid nemen 
van Guido als bestuurslid. Want gelukkig heeft hij naar het bestuur aangegeven dat hij 
slechts afscheid neemt als bestuurslid en dat zijn kennis en kunde niet verloren gaan 
voor de vereniging. Omdat hij zeer zeker als musicerend lid van Musis Sacrum actief wil 
en zal blijven en dat hij zich blijft inzetten voor het belang van Musis Sacrum, met al zijn 
kennis en kunnen. 
 
Majorettes. 
Tijdens het jubilarissenconcert hebben de Majorettes hun nieuwe outfit, die zeker aan 
vervanging toe was, gepresenteerd. Ze waren daar zeer trots op en terecht. 
Blijkbaar is deze nieuwe outfit mede de motivatie geweest tot een geweldige prestatiedrift 
hetgeen zich heeft gemanifesteerd in een daverend succes in Vlijmen. Want daar werd 
“iedereen” Brabants kampioen, dat wil zeggen dat onze majorettes 4 maal een Brabants 
kampioenschap hebben behaald. Meiden van harte gefeliciteerd en ga zo verder. 
Onze dank gaat ook zeer zeker uit naar de “Vrienden van Musis Sacrum” welke graag 
bereid waren om deze kledinginvestering voor het overgrote gedeelte te sponsoren. 
Vrienden hartelijke dank, want dankzij jullie bijdrage blijft Musis Sacrum in staat om dit 
soort van investeringen te doen en haar plaats in de Bakelse gemeenschap te 
handhaven. Ook gaat onze bijzondere dank uit naar Helmy van Dijk die spontaan het 
eerste pak schonk aan de majorettes als dank voor hun bijdrage na het tragische ongeval 
van Peter van Dijk in 2002. 
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Helmy geweldig bedankt voor dit gebaar dat zeer op prijs wordt gesteld. Gelukkig vonden 
onze majorettes het een normale en spontane actie om jullie te steunen in die zeer 
moeilijke dagen. 
 
Algemeen. 
Het tweede halve jaar van 2006 is gelukkig een mooi, succesvol en druk half jaar 
geweest. Het bestuur bedankt hierbij alle leden en al die anderen die het ons mogelijk 
maken en meewerken om onze missie uit voeren op de wijze zoals dat is gebeurd. 
En natuurlijk zullen er altijd wel omstandigheden en feiten zijn die daarop enige inbreuk 
maken maar door gezamenlijk te blijven streven en te werken voor het optimale resultaat 
zijn heel mooie dingen mogelijk. 
 
En blijf in je gedachte houden Musis Sacrum is een vereniging waar je trots op bent waar 
je lid van wilt zijn en waar je lid van wilt blijven. 
 

Theo van Hal, voorzitter 
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Recept; Mie met oosterse varkensvleesreepjes 

  
250 gr eiermie, 4 el olie, 400 gr varkensreepjes, 2 teentjes knoflook in partjes, zout, 
versgemalen peper, 3 limoenen, 600 gr broccoli, 1 tl bouillonpoeder, 2 el vissaus, 4 lente-
uitjes in dunne ringen en het groen apart houden, 50 gr ongezouten cashewnoten 
geroosterd. 
  
Bereid de mie volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verhit 2 el olie in een wok en 
roerbak de reepjes met de helft van de knoflook in 5 a 6 min gaar. Bestrooi zout en peper 
en schep het vlees uit de wok. Boen 2 limoenen schoon, rasp de groene schil eraf en 
pers ze luit. Voeg 2 e; olie toe aan de wok toe en roerbak hierin de rest van de knoflook 
en de broccoli 2 min op middelhoog vuur. Voeg 1 dl water het bouillonpoeder, limoensap 
en raspsel toe en kook alles 3 min tot de broccoli beetgaar is. 
Schep de mie, het vlees de vissaus en het wit van de lente-uitjes erdoor en warm alles 
door. Bestrooi met de noten en het groen van de lente-uitjes. Snijd de laatste limoen in 
parten en serveer ze bij de mie.     
  
GEMARINEERDE RUNDERREEPJES 
 4 el sojasaus, 2 el zoete chilisaus,1 el sesamolie, 2 el citroensap, 400 gr runderreepjes, 
600 gr sperzieboontjes, 2 el olijfolie,1 rode fijngesneden ui, 3 tomaten, in blokjes, 4 el 
gehakte verse koriander. 
Klop een marinade van de sojasaus, chilisaus, sesamolie en het citroensap en schep dit 
door de runderreepjes. Laat het vlees 15 min marineren. 
Breng in een pan een laagje water aan de kook voeg de sperzieboontjes toe en kook ze 
in 6 min beetgaar, giet ze af. Laat het vlees uitlekken en vang de marinade op.  
Verwarm de wok op laag vuur, voeg de olijfolie toe en fruit hierin de ui in 5 min zachtjes 
glazig. Draai het vuur hoog, schuif de ui naar de zijkant toe voeg de runderreepjes toe en 
bak ze in 1 - 2 min rondom bruin.  
Schep de opgevangen marinade, boontjes en tomaat door het vlees en warm goed door. 
Bestrooi met de koriander en garneer met de extra takjes. Lekker met rijst. 
  
MELOEN-HAM CARPACCIO 
1 kleine honingmeloen, 150 gr parmaham, 2 tl roze peperkorrels, 1 el citroensap, 2 el 
olijfolie, half bosje basilicum alleen de blaadjes, 40 gr parmezaansse kaas geschaafd. 
Snijd het vruchtvlees van de meloen in dunne schijven. Verdeel ze samen met de 
hamrepen over een platte schaal. Maak de peperkorrels fijn in een vijzel. Klop het 
citroensap en de olie door elkaar. Verdeel de peper, de basilicum, de dressing en de 
kaas over de ham en de meloen. lekker met ciabatta. 
  

SMAKELIJK ETEN. 
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2-daagse CURSUS VOOR MANNEN 
 
DAG 1: 

HOE GEEF IK DE PLANTEN WATER? 
Stappenplan en diavoorstelling. 
TOILETROLLEN- GROEIEN ZE ZELF WEER AAN? 
Groepsdiscussie. 
VERSCHILLEN TUSSEN DE WASMAND EN DE VLOER. 
Oefenen met verschillende soorten wasmanden (visualisatietraining). 
IS HET GENETISCH GEZIEN MOGELIJK STIL TE ZITTEN ALS ZIJ 
FILEPARKEERT? Rij-simulator. 
DE AFSTANDSBEDIENING. 
De afstandsbediening loslaten: telefonische hulplijn en diverse praatgroepen. 
HOE KAN JE DINGEN VINDEN? 
Training in het zoeken op de goede plek in plaats van schreeuwend het hele 
huis overhoop te halen. Open forum. 

DAG 2: 
LEGE MELKPAKKEN: KOELKAST OF PRULLENBAK? 
Groepsdiscussie en rollenspel. 
BLOEMEN MEEBRENGEN VOOR HAAR IS NIET SCHADELIJK VOOR JE 
PowerPoint presentatie. 
ECHTE MANNEN VRAGEN DE WEG ALS ZE VERDWAALD ZIJN. 
Waar gebeurd verhaal van de man die het eens probeerde. 
DE VAAT/ SERVIESGOED: VLIEGEN ZE ZELF NAAR HET AANRECHT/ 
AFWASMACHINE? Debat met enkele experts. 
BASISVERSCHILLEN TUSSEN JE MOEDER EN JE PARTNER. 
Praktijkles en rollenspel. 
HET IDEALE WINKELMAATJE ZIJN. 
Ontspanningsoefeningen, meditatie en ademhalingstechnieken. 
BELANGRIJKE DATA ONTHOUDEN & BELLEN ALS JE LATER THUIS KOMT. 
Neem agenda/ PDA mee naar de cursus. 
LOSLATEN: ERMEE LEREN LEVEN DAT JE TOCH NOOIT GELIJK HEBT. 
Persoonlijke begeleiding mogelijk. 

 
 
 
 

Huize van Kessel, Veghel 
donderdagavond ± 17.30 uur. 
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Majorettekettettekettet 
10 jaar majorette 
 
Voordat ik met dit stukje verder ga en vertel over de huldiging van 10 jaar 
majorettebestaan, wil ik mij eerst even outen. Een aantal maanden (het kan ook jaren 
zijn) geleden ben ik namelijk bekroond tot Glitter Greet, toen ik bij de majorettes voor een 
optreden de glitters op moest doen. Onder dit pseudoniem ben ik later gaan schrijven 
voor de Triangel, als de majorettes weer wat hadden meegemaakt. Maar nu bleek in 
Duitsland dat dit niet bij iedereen bekend was! Betje (Verachtert, red) kwam naar mij toe om 

hier even naar te informeren en het is nu 
ook tijd om uit de kast te komen: 
Dames en heren, ik ben Glitter Greet! 
 
En na dit officiële gedeelte is het tijd om 
mijn trots op papier te zetten en te 
schrijven over mijn huldiging. Amai, amai, 
wat was ik trots toen ik daar die 
zondagmiddag op de gereserveerde 
plaatsen, naast mijn opa en oma, mocht 
gaan zitten. Ik werd gehuldigd; 10 jaar 
majorette, wie had gedacht dat ik dat zou 
uitzitten? Niet zo moeilijk eigenlijk, met zo’n 
leuke groep majorettes om me heen, maar 
je weet het niet tegenwoordig. Hoe scheef 
kijken mensen je wel niet aan als je even 
meldt dat je majorette bent? Mijn excuus is 
ook altijd dat ik het doe voor de mensen, 
en niet voor het majorette op zich, omdat 

iedereen ook wel weet dat daar mijn talent in ieder geval niet ligt! 
Die huldiging werd ingevuld met muziek van de harmonie (hier was mijn opa vooral over 
te spreken) en met muziek van de slagwerkgroep (hier was mijn oma vooral over te 
spreken) en natuurlijk met een paar dansjes van mijn geliefde majorettes. Ook een mooie 
speech van onze voorzitter mocht niet ontbreken en dan heb ik het nog niet over onze 
nieuwe trainingspakken die op een bijzonder mooie manier werden overhandigd door 
onze eigen Helmy. Bij elke serenade draag ik het pak met grote trots! Het zit ook echt 
reuze lekker! 
 
Ook het dansje van mijn majorettes sloeg in als een bom, hoewel er maar 10 mensen in 
de zaal waren die precies begrepen wat er zo grappig was, toen ik in een scheur op het 
podium lag. Het liedje mag voor zich spreken toch; dat was ons lievelingsliedje toen we in 
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Duitsland zaten. Maar in deze show zaten ook paar pasjes die echt iets voor ons zijn. 
Pasjes die bij ons in élke show zitten of poses die ik doe als we mogen improviseren. En 
dan natuurlijk het dansje dat we in Duitsland op dat liedje hebben gemaakt. 
Helemaal in een scheur werd ik als verassing nog overgoten met meel en confetti en wat 
al niet nog en met een mooi bloemstuk (mét baton!!) en nog wat leuke cadeautjes mocht 
ik het podium weer verlaten. De dag zat erop en trots als een beer mocht ik nog even 
kijken naar “Backdraft” en toen zat het er al weer op. Er was ook een receptie, waar mijn 
grootouders in verwikkeld werden; zij konden niet meer op tijd vluchten en moesten óók 
al die handjes schudden. Maar het was het allemaal waard. 
Met zó’n glimlach heb ik het podium verlaten, om thuis, alleen, achter de computer weer 
verder te gaan met mijn dagelijkse schoolleven. 
 
Majorettes, slagwerkgroep en harmonie; bedankt voor deze mooie dag en de leuke 
cadeautjes en reacties! 
 
Met vriendelijk groet, 

Glitter Greet  
(ook wel Geertje Verberkt! Moehaha) 

 

 
4 x  Brabants kampioen 2006 
 

 
Wie zijn wij? – Wij zijn Bakel! 
Wat zijn wij? – Kampioen! 
Lalalalalala Bakel 
Lalalalalala Bakel is kampioen 
Oh, kampioen (2x) 
Ja ja Bakel (is kampioen) 
Ja ja Bakel (vier maal) 
Ja ja Bakel 
(luid) IS KAMPIOEN 

 
Ja, ja, kennen jullie ons liedje al? De Reflections hebben er al jaren eentje en wij konden 
natuurlijk niet achterblijven. Dit nummer is een paar jaar geleden geschreven, toen de A-
groep van de majorettes tegen werkelijk álle verwachtingen in kampioen werd. 
En het lied was dit weekend weer van toepassing! Want de majorettes van Bakel zijn 
maar liefst vier maal kampioen geworden!! 
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Het was wederom een spannende dag, die al erg vroeg begon. Rond een uur of 10 ’s 
morgens zaten er al een paar majorettes lekker in de make-up met het fototoestel te 
kloten. En om een lang verhaal kort te maken; zo’n acht uur later was de prijsuitreiking en 
weer een half uurtje later sprongen er zo’n 15 vrolijke dames door de sporthal. Hier een 
verklaring: 

De eerste kandidaat was onze eigen Dana, die met maar liefst 
83,1 punten haar tegenstanders versloeg en kampioen werd! 
De tweede kandidaat was ons kwartetje; Ivanca, Curine, 
Marloes en Hilde. Zij behaalden ruim 84 punten en werden 
óók kampioen! 
Ook het smallteampje; Ilona, Steffie, Leona, Saskia en Jantine 
werden kampioen met hun befaamde kappersshow! Zij 
behaalden ruim 84 punten!! 
Als laatste was er de topscoorder van dit weekend: de A-
groep (Lisette, Hilde, Marloes, Mandy, Curine, Ivanca, Dana, 

Wendy, Anita en Geertje), die met hun themaloze show en maar liefst 3 gewonden (!) 
een mooie score behaalden van ruim – ga er maar even bij zitten – 86 punten!! *Applaus* 
 
Na deze geweldige uitslag was het natuurlijk tijd voor een borrel bij De Zwaan en na wat 
drankjes was het tijd voor ons bedje. Het werd geen wilde nacht, hoewel enkele 
majorettes wél nog sjans hebben gehad bij de Griek! (niet ván een Griek, helaas). 
 

 
Van deze dag is 
door het kwartetje 
een dagboek op 
video gemaakt.  
Met wat 
onderhandelingen 
en een belletje naar 
Hilde en / of 
Marloes, kunt u vast 
wel wat regelen!  
 
 
 

 
Foto’s zijn wederom ook te vinden op www.majorettes-musissacrum.tk 

 

Met vriendelijke groet,  Glitter Greet 

http://www.majorettes-musissacrum.tk/
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Kermisschieten 2006 
 
In de 16 jaar dat ik in Bakel woon was ik nog nooit naar het “haanschieten” van de 
”Schut” geweest op de dinsdag met de kermis. Ik had er wel vaker leuke verhalen van 
gehoord maar het was er nog nooit van gekomen om te gaan kijken. Elk jaar zag ik er 
wel een stukje van als ze de nieuwe koning kwamen voorstellen bij de horeca-
gelegenheden bij ons tegenover. Dus dit jaar zou ik ook meegaan van het begin tot het 
einde. Omdat een goed begin het halve werk is vond ik dat ik om 9.00 uur naar de kerk 
er ook bij hoorde. Daar was het nog niet zo druk maar het heeft wel wat om daar toch bij 
te zijn. Daarna naar de Zwaan voor de koffie en was het wachten op de andere leden. Bij 
vertrek daar bleek dat we enkele “vreemdelingen” in ons midden hadden. We hadden bij 
het slagwerk enkele tamboers van het gilde en enkele leden van onze slagwerkgroep 
waren bij Hein Horst. We gingen het Gilde ophalen bij Hein 
Horst en we vertrokken naar het terrein bij het jeugdhuis. Het 
was prachtig weer dus het was er heerlijk zitten, koffie en thee 
was volop te krijgen en sommige leden zorgden ook nog voor vlaai. Er werden lotjes 
gekocht en het schieten kon beginnen. Vrij snel had ik ook de kans om te schieten, niet 
raak maar dat wist ik van te voren. Om dit geheel met de vereniging mee te maken heeft 
ook voordelen want elke keer dat er een lotje werd getrokken dacht je: “Zou iemand van 
ons mogen schieten?”. Dit werd vooral spannender naarmate de haan er bijna af was. Ik 
heb nog even gedacht dat er wel iemand van onze leden, koning zou kunnen worden 
maar het werd een lid van het gilde, Herman Bouwmans.  
Daarna zijn we met het Gilde de nieuwe koning voor gaan stellen bij het bejaardenhuis 

en zo gingen we alle horecagelegenheden in Bakel af waar we 
voorzien werden van een drankje en een hapje. 
Op zich een mooie geste van de Bakelse horeca. In de tussentijd 
had je tijd om eens hier en daar te kletsen, zowel met mensen van 
de Gilde en van Musis Sacrum. Het was leuk om te zien dat de sfeer 
tussen beide verenigingen zo leuk verloopt. Zelfs hebben we nog 
een discussie gehad met de heren van het Gilde, waarom er bij hen 
geen vrouwen lid mogen zijn. Ook hebben we nog de vaandels van 
het Gilde vastgehouden en gekeken wat er bij kwam kijken om zo’n 
ding te dragen tijdens het lopen. Na de traditionele 3 rondes op het 
kermisterrein was het voor ons afgelopen en gingen we terug naar 
De Zwaan. Daar hebben we heerlijk op het terras nog wat nagepraat 
en na nog wat gegeten te hebben was ik rond 21.00 uur thuis. Dit 
was voor mij de eerste keer dat ik bij deze Bakelse traditie aanwezig 
was maar ik denk zeker dat dit niet de laatste keer zal zijn.  

 

Rianne van den Boom 
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Sinterklaas is gekomen 
 
Afgelopen zondag is Sinterklaas naar Bakel gekomen.  
Ik vond het leuk dat ik mee mocht doen om Sinterklaas binnen te halen.  
Eerst was het de bedoeling om een tochtje door Bakel te maken. Maar omdat het nogal 
slecht weer was gingen we naar de sporthal. Het was daar wel lekker warm.  
 

 
 

Wij hebben enkele dansjes gedaan en ook op de muziek chi chu wa chi chu wa en dat 
was kei leuk. Ook de zwarte pieten deden mee. 
Er waren veel mensen en ik vond het spannend om mee te doen. 
 

Groetjes,  

Majorette Fenne Vereijken 
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Berichten uit het gastenboek 
 
Het moet niet gekker worden tijdens de repetitie. Nu moeten we van Mark de noten niet alleen 
spelen maar ook proeven. Dat is ook wat als je met een bes moet beginnen en je houdt helemaal 
niet van bessen. Tel daar al die andere noten nog bij dan eet je verdorie de hele mikmak door 
elkaar. Geen wonder dat je dan soms met een verkeerde noot begint. Je zou er buikpijn van 
krijgen. Zit je klaar om met een bes te beginnen begint Mark opeens ergens anders, moet je de 
juiste noot uit de kast halen, eerst proeven en dan op tijd beginnen.(Dé kan toch host nie). Meer 
noten heb ik nu niet op mijn zang. Dooeeii. 
 
Stel je eens voor dat je een bes in een kruis had gevonden wat had je daar dan mee aan 
gemoeten. 
 
Proficiat!!! Zo'n skôn emotioneel en gevarieerd concert! De jubilarissen kanne gruts zen.. de 
ballonnade voor Geertje was knallend! Tin Tin, het mandoleonstuk en de finale waren top! Het 
Japanse vuurwerk van de slagwerkgroep vond ik sensationeel.. vurral umdè Harrie deger "Ha 
Dien" riep! Ik kos mun aige hôst nie inhaauwe.. Kortom PRACHTIG en gò zò dur! 
 
wat een briljant idee, een duitsland-afterparty! de majorettes hebben nog wel een mooi dansje 
achter de hand op die deutsche slägermusick (he?)! Komt Stefan ook? 
  
allez, liebe menschen, het was super vandaag. Mooie speech, mooie cadeautjes, mooie dans van 
de majorettes; ik kan er weer 10 jaar tegenaan! 
 
O,o,o, net terug van weekendje Barcelona. Ligt de Duitsland-editie van de Triangel in de bus. 
Meteen, in een keer uitgelezen. Arno natuurlijk wat gepikeerd omdat ik niet meteen de 
wasmachine aanzet, de koffers uitpak etc. etc. Nog geen tijd om eten te koken. Dat deed Stan 
gelukkig even. Hardstikke leuk, al die verhalen. Ik was wel blij dat ik niet bij die STIER in de wei 
heb gelopen. Wie weet hoe het dan afgelopen was. 
 
lisette, jij mist een zaklamp maar je hebt er een van ons geleend gehad, een zwarte, maar die heb 
ik al weer terug mee naar huis genomen. Je mist die toch zeker nie?. Want die was van 
ons.......Misschien moet je eens bidden tot de Heilige Antonius. Dat helpt... zegge ze 
 
Joehoe!!! Het is ons weer gelukt en 4 x Brabants kampioen gisteren!!! Het verveelt ook nooit zo'n 
fisje!! haha Nou de Nederlandse nog!!! 
 
Wat kun je als zoon trots zijn om een serenade te geven voor je vader en moeder ter ere van hun 
50 jarige huwelijk samen met een bijna voltallig Musis Sacrum. Kippenvel!! Het feit dat onze Rick 
langs me stond gaf natuurlijk ook een kick. Ik kan dan ook zeggen dat we allemaal, de hele 
familie, en zeker Pa en Ma er van hebben genoten. Hartstikke bedankt allemaal. 
 
Wir haben wir viel l.... gehabt gestern. Wanneer is de afterparty van de afterparty? 
Commentaar: Nu is het de beurt aan de Deutsche Musikanten!! (tisooknooitgenoeg!)  
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Duitsland afterparty 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een gezellig aantal leden heeft als afsluiting van onze 
geweldige Duitslandreis een afterparty beleefd in zaal 

“De Zwaan”. De avond werd muzikaal opgeluisterd door 
de Aa-länder Musikanten die voor de nodige ‘Schwung’ 
zorgden. Het verdere entertainment bestond uit onder 

meer een blaastest met tuba én water, terwijl de gemaakte 
foto- en filmopnamen doorlopend vertoond werden.  

Zo werd het weekend in Duitsland opnieuw beleefd!!!

24 
november 

2006 
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Maak ’t kleurig 
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Verjaardagen januari t/m juli 

 
 

Naam dag maand 

Kristian Vereijken 2 1 

Andrea Kriegl 8 1 

Kayl Bouwmans 11 1 

Femke Bouw 12 1 

Dana van de Kimmenade 12 1 

Judith van Stiphout - Tielemans 13 1 

Saskia Reints 15 1 

Charlotte Jonkers 15 1 

Joey van Lieshout 17 1 

Miep Rooyakkers - van den Berg 19 1 

Thomas Joosten 20 1 

Jantine Vereijken 22 1 

Friedie Coolen 24 1 

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

Merel van den Broek 24 1 

Frans van de Laar 27 1 

Fred van Lamoen 28 1 

Ad van Grootel 28 1 

Mevr. M. Cornelissen - van der Linden 29 1 

Wilma Vereijken - Verhoeven 31 1 

Mevr. P. van Lierop - Rovers 1 2 

Ruben Joosten 2 2 

Wouter Relou 8 2 

Rianne van den Boom 13 2 

Hans Leenders 13 2 

Cas van der Putten 14 2 
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Sigrid Coolen 14 2 

Willem van den Boom 15 2 

Dhr. J.A.J. Beks 15 2 

Janny Jansen - van Tilborg 19 2 

Jan van de Rijt 22 2 

Sjef Kanters 22 2 

Lotte van Rijbroek 25 2 

Piet van den Heuvel 26 2 

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

Rosan Bouwmans 27 2 

Karin van Lierop - Naus 28 2 

Corneel Verhoeven 1 3 

Pieter van den Boom 1 3 

Els van Driel 1 3 

Anita Leenders 1 3 

Lisette van Rooy 3 3 

Michel van Hout 6 3 

Esther Verhoeven - van de Kerkhof 13 3 

Curine van der Horst 15 3 

Jan van Ganzewinkel 16 3 

Dominique Joosten 16 3 

Thijs de Visscher 17 3 

Jos Vos 19 3 

Matty Driessen 23 3 

Jamie Joosten 24 3 

Kim Tielemans 25 3 

Rayna de Wit 26 3 

Ben Nooijen 26 3 

Simone van de Laar 30 3 

Sophie de Ruijter 31 3 

Hans Vermulst 2 4 

Luc Nooijen 4 4 

Reini van der Putten 5 4 

Cornelli Remmers - Roodenburg 6 4 

Bart Relou 7 4 

Gerard van de Laar 7 4 
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Tijmen van Dinther 11 4 

Roos Verberkt 13 4 

Gerry Kisters - Quaedflieg 16 4 

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

Naddy Timmers 17 4 

Benthe Janssen 18 4 

Silvie Joosten 18 4 

Mark Thijs 22 4 

Gijs Verhoeven 23 4 

Marloes van Dijk 23 4 

Steffie van Lieshout 23 4 

Rowie Verbakel 29 4 

Jan  van de Mortel 5 5 

Bernard Nooijen 6 5 

Lobke van de Mortel 8 5 

Diny Nooijen - Verhoeven 8 5 

Marjan Coopmans - van Dijk 10 5 

Perry Verbakel 10 5 

Mariëlle Nooijen 11 5 

Ivanca Linders 11 5 

Thomas Tijdeman 12 5 

Mevr. Riet Vermulst 13 5 

Marit Tijdeman 14 5 

Peggy Teunis 16 5 

Cor van Dinter 25 5 

Frank van Wel 25 5 

Piet van de Ven 30 5 

Maikel van der Meer 30 5 

Leonie Rovers 30 5 

Mandy van Lieshout 30 5 

Kees Hofsteede 2 6 

Marc van Kessel 5 6 

Lizzie van der Putten 9 6 

Jan Nooijen 10 6 

Carla van Lieshout - van Lierop 10 6 

Karin Leenders 11 6 
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Simone Goossens 11 6 

Paul Baars 16 6 

Jorn Reijbroek 17 6 

Rutger van de Nieuwenhof 20 6 

Rob van Lierop 21 6 

Christian Peys - Donné 22 6 

Harrie Klaus 25 6 

Maarten Remmers 26 6 

Fenne Vereijken 29 6 

Hein van Dijk 30 6 

Eric van Rijbroek 1 7 

John Klaus 4 7 

Geertje Verberkt 5 7 

Britt Bouwmans 7 7 

Peter van der Horst 8 7 

Eline Dirks 10 7 

Janine Teepen 11 7 

Petri Maas - Habraken 11 7 

Emke van Bommel 11 7 

Tijn Haesen 11 7 

Sjors van Mierlo 13 7 

Lisa van de Laar 13 7 

Wendy Leenders 14 7 

Alex Rutten 15 7 

Dana de Wit 15 7 

Monique Wilbers - van Dijk 15 7 

Karen van den Broek 18 7 

Ilona Goossens 24 7 

Berrie Janssen 25 7 
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Frans en Bertha van de Laar vierden op maandag 
20 november 2006 hun 50-jarig huwelijksfeest. 
 

 50 

 

 

 

 

Freddie van Lamoen en Jutharat 
trouwden op 27 oktober 2006 in Thailand 

 

 

 
Theo Leenders en Bernard Nooijen ontvingen een gouden speld van de Sint 

Gregoriusvereniging omdat zij allebei al 40 jaar Gregoriaans zingen bij het Herenkoor. 
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? U kunt uw antwoord op deze vraag vóór 01-02-2007 
 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_2 was John Klaus 

De prijs is gewonnen door: Marjan Coopmans 
Marjan, proficiat. 

mailto:musissac@musissacrumbakel.nl
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Keuze- en opgavelijst   Wensconcert 18 mei 2007 
(Maximaal keuze = 3 titels) 

Nederlandstalig:  ↓ 
Aanzoek zonder ringen Bløf  

Dansen op de vulkaan De Dijk  

Dichterbij dan ooit Bløf  

Ik kan het niet alleen De Dijk  

Ik leef niet meer voor jou Marco Borsato  

Ik vlieg, ik zweef Volumia  

Ik voel me zo verdomd alleen Danny de Munck  

Kapitein deel 2 Acda en de Munnik  

Rood Marco Borsato  

   

Klassiek (met zang):   

Con te partiro (Time to say) Bocelli/Brightman  

MacArthur park J. Webs  

Symphonic marches John Williams  

   

Musical/film:   

Conquest to paradise Vangelis  

For your eyes only Bill Conti  

Gonna fly now Bill Conti  

Hopelessly devoted to you Grease  

I will follow him Whoopi Goldberg  

Mission impssible Lalo Schirfin  

   

Slagwerk:   

Japanese takeaway Jan Schipper  

Legend of Sacrum Henk Mennens  

Played-a-live (bongo song) ……………….  

Villians of the Wild West Michel Ponsioen  

Conga    (met koor/combo?) Gloria Estefan  

Stick kick Rob v.d. Sommen  

Marche des Madelots Schut  

San Diego memories Frank Rademakers  

Klaustrofobie Henk Mennens  

   

Populair:   
All by myself Celine Dion  
Barcelona F.Mercury/M. Moran  
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Bohemian rhapsody Queen  
Born to be alive Patrick Hernandez  
Don’t let the sun go down  Elton John  
Earth, Wind and Fire in concert R. Saucedo  
Eurovision medley Dutch Divas  
Everybody needs somebody The Blues Brothers  
Final countdown Europe  
Funiculi funiculá L. Denza  
Ghost love score Nightwish  
Girl Anouk  
Innuendo Queen  
In the Navy Village People  
Is she really going out with him Joe Jackson  
It’s raining men Geri Haliwell  
Love is all Roger Glover  
Music John Miles  
Paradise by the dashboardlight Meatloaf  
Mother Earth Within Temptation  
River deep mountain high Ike & Tina Turner  
Rivers of Babylon Boney M  
Strangers in the night Frank Sinatra  
Thank you Frankie Ode aan Fr. Sinatra  
Think Aretha Franklin  
Village People medley Village People  
You can leave your hat on Joe Cocker  
You’ll never walk alone Lee Towers (e.a.)  
   

Uw verzoeknummer(s):   
   
   
   

S.v.p. uw keuze uiterlijk 31-12-2006 inleveren via: 

musissac@musissacrumbakel.nl 

of bij: Musis Sacrum Bakel  Randwijk 8  5761 AV  Bakel 
 

Voor informatie: 0492-342114 
 

Bakels zangartiest? Interesse in deelname? Neem dan zo snel 

mogelijk contact op met Musis Sacrum!! 

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 510652 
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 616486 

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: 
Vacant    
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: 
…….. 
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:musissac@musissacrumbakel.nl
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WIST U DAT ……. ?! 

 

 Wij alweer aan een nieuwe Vrijwilliger van het jaar moeten gaan denken? 

 11-11 de start was van een wereldcarnaval voor de majoretten? 

 Zij mee hebben gedaan aan het 11/11 bal van ‘De Pierewaaiers’? 

 Wij denken dat Marc op zoek was naar een muzikale woning in Bakel? 

 Er meer harmoniegegadigden waren, gezien de medekijkers na de repetitie? 

 De majorettespullen van Lisette uit haar auto werden gestolen? 

 De dief de voor hem onbekende spullen in de berm achterliet? 

 De eerlijke vinder via onze website zijn vondst meldde? 

 Thomas J. gelukkig ook weer van de partij is? 

 Saskia ‘klarinetjuf’ is geworden in Veghel? 

 Stan een geestdriftige opleider is van onze voorbereidende slagwerkertjes? 

 Hij ook lawaai kan maken met een brievenbus? 

 Marit heel graag bij de slagwerkgroep wil? 

 Onze waarnemend voorzitter heel goed Duits spreekt? 

 Maarten S. weer heel veel in Bakel vertoeft? 

 Peter H. hele mooie (natuur)films heeft? 

 Er met de kermis na het HAANschieten geen KIEP te zien was bij De Zwaan? 

 PieteR. de vele consumpties naar zijn kaak gestegen waren? 

 Het er de volgende repetitie nóg niet uit was?  

 We een oefendirigente uit Vlierden hebben? 

 Zij en wij nog heel veel moeten oefenen om tot een goed resultaat te komen? 

 Dit samenspel Bakel-Vlierden heel veel kwaliteit moet gaan opleveren? 

 Grote trommer Jan v.d. R. bij een serenade zo luid uit de hoek kwam met het 
hiep hiep hoera dat Reggie dit zelfs op zijn werk kon horen? 

 Iedereen zich erg verheugde op de ‘Duitse’ afterparty? 

 Sommige mensen altijd hun zin krijgen (grapje Marit)? 

 De herinnering blijft …………….? 

 Wij natuurlijk weer oliebollen verkopen op 31 december? 

 Er dus ook op zondag gewerkt moet worden? 

 De vrijwilligers op Nieuwjaarsdag een rustdag hebben? 

 Het Nieuwjaarsconcert op 6 januari 2007 in “De Zwaan” is? 

 Slagwerkfestival ‘Rake Klappen’ dit voorjaar gepland staat?  

 Wij iedereen een gelukkig, gezond en muzikaal nieuw jaar 2007 wensen? 

  Er weer een heleboel bijzondere activiteiten te gebeuren staan? 

 De redactie jullie bijdragen daarover graag wil ontvangen? 
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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  
4e editie 2006 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Ellen Leenders 
Susan Eringfeld 
Reini van der Putten 
André Thomassen 
Franca van de Laar 
Jan Lambregts 
Rianne van den Boom 
Helmy van Dijk 
Henk van Duijnhoven 
Fenne Vereijken 
Toon Coopmans 
Anne Koppens 
Mike Mennen 
Glitter Greet 
Geertje de Visscher 
Hilde van Dijk 
Jessie Coopmans 
Judith Tielemans 
Theo van Hal 
Niek Coolen (foto Opleidingsslagwerkgroep) 
 
 
 
 
 
 


