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Activiteitenkalender 2e halfjaar 2007   04-06-2007 
(Onder voorbehoud)  

 

16 juni   Feestavond senioren. (zaal “De Zwaan”) 

17 juni   Pleinconcert (Harmonie+Slagwerk+Majorettes) 

21 juni   Atriumoptreden Opleidingsorkest 

24 juni   Bondsconcours majorettes solisten/ensembles te Bakel 

10 augustus  Inhalen Kinder Vakantie Week 

24, 25, 26 augustus Medewerking Tractor Pulling Bakel 

1 september  Opening Bakel kermis 

4 september  Kermisschieten St. Willibrordusgilde 

9 september  Concert in Carat paviljoen Helmond 

………   Zwemmen voor jeugdleden 

21 september  Uitwisseling slagwerkgroep met EMM te Boekel 

23 september  Majorette Bondsconcours te Mierlo 

28,29,30 september EK majorette Ribnica, Slovenië 

.. oktober   Jubilarissenconcert 

10 november  Concert Carnavalesk 

18 november  Intocht St. Nicolaas 

8 december  Concours slagwerkgroep te Etten-Leur 

………….   Kerstconcert Jan de Witkliniek 

………….   Kerstconcert St. Willibrorduskerk  

31 december  Oliebollenactie 

 

 
  
 

 

Vakantie opleiding en opleidingsharmonieorkest: 
    
   
Zomer:  30-06 t/m 17-08  
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Bestuurlijke noten  
 
De vakantie staat al weer bijna voor de deur en we kunnen nu al terugzien op een zeer 
geslaagd eerste halve jaar 2007 met vele hoogtepunten zoals het onderling solisten-
concours, rake klappen, de dodenherdenking en niet te vergeten de Gildenfeesten met 
het zeer geslaagde Wensconcert.  Ook onze majorettes hebben weer van zich laten 
horen door diverse kampioenschappen, met als klapper de promotie van ons A-team.  
Voor dat we met vakantie gaan krijgen we echter ook nog het Pleinconcert en ter 
afsluiting de feestavond. Daarna wacht ons een welverdiende vakantie om de accu weer 
op te laden voor het tweede halve jaar 2007 wat ook weer rijk gevuld is met diverse 
activiteiten en optredens. 
 
Het is ook zeer verheugend dat wij als bestuur kunnen mededelen dat inmiddels het 
bestuur weer op volledige sterkte is gekomen aangezien Carla van Lieshout en Geertje 
de Visscher zich kandidaat hebben gesteld en inmiddels bij het bestuur zijn 
aangeschoven, hierbij is het bestuur met een persoon uitgebreid tot 10 personen. 
Carla en Geertje hebben als belangrijkste aandachtgebied de belangenbehartiging van 
de harmonie en het zijn van een brug tussen het bestuur en harmonie. Wij zijn er van 
overtuigd dat zij een aanvulling zijn voor het bestuur, en zien uit naar de samenwerking 
met hen. Wij wensen hen dan ook erg veel succes met hun uitdagende taak. 
 
Bij de afronding van deze bijdrage aan de Triangel ontvingen wij het droeve bericht dat 
ons zeer gewaardeerd lid Willibrord van den Broek door een tragisch ongeval op 30 mei 
2007 plotseling is overleden.  
Willibrord was een zeer gewaardeerd en gemotiveerd lid van onze harmonie en reeds 25 
jaar muzikant. 10 jaar in de Rips en 15 jaar bij Musis Sacrum.  
We zullen zijn Bourgondische leefstijl, zijn inbreng, zijn humor, zijn kwinkslagen en zijn 
positief kritische opstelling node missen, maar wij zullen hem blijven herinneren als een 
prachtmens. 
Veel erger dan dat is natuurlijk het feit dat de nabestaanden een echtgenoot en een 
vader moeten missen wat niet is te compenseren. Wij wensen Maria, Karen en Ton erg 
veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verdriet. 
 
Rest mij om eenieder te bedanken voor zijn of haar inzet en bijdrage in het eerste halve 
jaar 2007 en iedereen een welverdiende vakantie toe te wensen, geniet er van, kom met 
volle energie terug om ook het tweede halve jaar tot een succes te maken.  
 
Musis Sacrum de mooiste vereniging van Bakel; daar ben je trots op, daar wil je bij zijn 
en daar wil je bij blijven.                                                  

Theo van Hal, voorzitter.
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IN MEMORIAM 

 
 
 
 
Op 15 maart 2007 bereikte ons het droeve bericht dat onze Commissaris mevrouw Nolda 
Verberkt-van den Broek op 89-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 
alle openbare optredens aanwezig om haar 
betrokkenheid te tonen. Zij het de laatste jaren 
wat minder als gevolg van 
gezondheidsomstandigheden. Hoewel ze nog 
steeds intens genoot van de optredens van 
Musis Sacrum in de Jan de Witkliniek. 
 
Het feit dat zij commissaris werd vond haar oorsprong in de muzikaliteit van Nolda, 
waarbij vooral het zingen haar grote hobby was. Overigens is het daar niet bij gebleven 
want nagenoeg alle Verberkten zijn of waren op een of andere manier actief betrokken bij 
Musis Sacrum Bakel. 
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 Nolda Verberkt blijven herinneren als een zeer betrokken Commissaris bij 
onze vereniging die wij veel dank verschuldigd blijven. Wij verliezen in haar een grote fan 
die ons dankzij haar inzet en oprechte betrokkenheid altijd een dankbare herinnering zal 
blijven. 
Als eerbetoon aan haar voerde een ensemble van Musis Sacrum tijdens de uitvaartdienst 
een aantal werken uit en werd op het kerkhof o.a. de “Last Post” voor haar uitgevoerd. 
Wij wensen al haar dierbaren alle sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. 
 

Leden, bestuur, directie en commissarissen van Musis Sacrum Bakel. 
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IN MEMORIAM 

 
 

 
Verbijsterend, ongelofelijk, het kan niet waar zijn. 
Dat waren de woorden die gehoord werden toen wij op woensdag 
30 mei 2007 vernamen dat Willibrord van den Broek door een zeer 
tragisch ongeval plotseling was overleden in Frankrijk. 
Op 6 juni, veel te vroeg, moesten wij afscheid van hem nemen, slechts 50 jaren jong. 
Willibrord was ruim 40 jaar een fantastisch en fanatiek muzikant, waar van ruim 25 jaar in 
De Rips en 15 jaar bij Musis Sacrum; hij was een zeer trotse en geweldige bassist. 
 
Willibrord was een zeer actief betrokken lid van onze vereniging zoals hij ook zeer 
betrokken was bij zijn andere hobby’s; het fietsen, het voetballen en het tennissen. 
Hij was bijna altijd aanwezig en als hij er was dan was hij er ook een echte gangmaker 
met zijn humor, zijn kwinkslagen en zijn positief kritische houding. 
Nooit deed je tevergeefs een beroep op hem, niet alleen op het muzikale vlak maar ook 
voor vele andere evenementen en projecten. Hij was een geweldige verenigingsman. 
Hij was een heerlijk Bourgondisch lid en genoot intens van het leven, zijn leven dat 
helaas veel te kort is geweest. Geweldig was het zo als hij genoot toen Musis Sacrum ter 
gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijk een serenade mocht geven voor hem en Maria. 
We hebben allemaal nog kunnen zien de wijze waarop hij genoot van het geweldige 
wensconcert dat we enige weken geleden mochten opvoeren en de wijze waarop hij het, 
terechte, applaus in ontvangst nam. 
 
Musis Sacrum verloor in Willibrord een van haar beste leden, wij zullen hem dan ook erg 
missen binnen onze club. Maar veel erger is het dat Maria en de kinderen haar 
echtgenoot en hun vader moeten missen, een gemis wat niet te compenseren valt. 
Als eerbetoon aan Willibrord heeft Musis Sacrum de uitvaartdienst opgeluisterd en hem 
naar het kerkhof begeleid en daarbij o.a. de”Last Post” voor hem uitgevoerd.  
 
Willibrord bedankt voor al hetgeen jij betekend hebt voor onze vereniging. Rust in vrede. 
Wij wensen Maria, Karen, Stef en Ton zeer veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
grote verdriet en daar waar mogelijk zullen wij hen zeker steunen. 

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



 

 

 

7 

Muzikale poëzie 
 
Muziek maakt blij    Bij je favoriete muziek 
laat je dansen en springen   voelt het aangenaam 
even helemaal vrij    het is als bij speed of wiet 
wanneer je mee kan zingen   onbezorgd en zelfvoldaan 
 
Muziek is goede therapie    Wanneer je ziek of misselijk bent 
bij verdriet of pijn     Ga dan niet naar de dokter 
zorgt dat je geen dokter zie   Laat je behandelen door orkest of band 
dat moet heerlijk zijn    je voel je gelijk een rockster 
 
 

Swingvoel 
 

Hemelse noten      het ritme drumt zwepend 
Verborgen      en neemt de vloer mee 
Ingenomen door het valse    in trilling tot in mijn merg 
En weggelaten door het mooie    verslindend haar en huid 
Speciale noten 
Door niemand te horen     swingvoel neemt bezit 
In zichzelf opgeslagen     gevezeld in een bewegen 
En nooit meer afgespeeld     tot wiegend heupen, rond 
Verborgen      het waanzinnig geluid 
Maar toch… 
Zichtbaar      een roes van oervoel 

draagt me tot uitzinnig 
lach gekruld in wentel 
meer dan honderduit 

 
Forget your mind  

Let the music go trough your body  
Feel it in your soul  

Let the beat lead you  
Forget what Is going on  

Close your eyes  
Move your body like you want it  

Forget who Is looking  
Move your body: empty your mind, your soul 
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Berichten van de redactie. 
 
Wij bedanken Lia Kapteijn die vanwege verhuizing gestopt is als lid van het  Triangel 
distributieteam. Zij heeft deze taak gedurende vele jaren trouw en met veel inzet 
uitgevoerd.  
 
Wie wil  de vormgeving van De Triangel in de toekomst (mee) gaan doen, of anderszins 
binnen de redactie gaan werken? 
Ook hier ligt een kans om je op een andere manier in te zetten voor onze vereniging!!  
 
Voor informatie en aanmelding 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, Koninklijke onderscheidingen, e.d.  
Om deze activiteit uit te voeren is het vanzelfsprekend nodig dat wij tijdig geïnformeerd 
worden. 
 Aangezien de gemeente Gemert-Bakel ons daar op voorhand 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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Rake Klappen Bakel 
Een boksgala op slagwerk gebied. 

 
Na 3 jaar wachten weer een levendig slagwerk gebeuren in het Bakelse. 
Twee jongens(mannen?) hadden het idee opgevat om aan dit gebeuren mee te doen. 
Deze twee, Stan en Thomas zijn daarop in trainingskamp gegaan en een onderkomen 
om te trainen werd op een afgelegen 
plaats gevonden. 
In een bosrijke omgeving was er 
genoeg inspiratie om de eerste klappen 
uit te delen. Gelukkig stond het 
onderkomen los van de woning, 
waardoor de omwonenden weinig last 
hadden van de eerste strubbelingen, 
om tot een juist ritme te komen. 
Maar gelukkig hadden de twee al snel 
het juiste ritme te pakken en kwam er 
schot in de zaak. 
 
Om tot een goed stuk te komen is het 
nodig om het even te laten liggen, rijpen, en daarna weer met frisse moed er tegen aan. 
Door schoolse omstandigheden werd dit dan ook gedaan, zodanig zelfs dat er even werd 
getwijfeld aan het feit of het stuk niet overrijp zou worden. 
Maar naarmate de datum naderbij kwam, kreeg de adrenaline meer en meer de 
overhand. Totdat het moment daar was om de ring te betreden. 
Het gala:  
Beide boys waren vanaf 12.00 uur aanwezig en sloegen aan het opbouwen. Om een uur 
of 3 was er de sound check. Allemachtig dachten ze, wat komt er hier een lawaai uit.  
Uiteindelijk was het dan zover, de betrekkelijke rust, welke er tijdens de training van de 
artiesten leek uit te gaan, had plaats gemaakt voor een gezonde dosis spanning. 
Een voortreffelijk optreden van beiden volgde, lekker strak ritme, met diverse 
wisselingen. 
De training heeft zijn vruchten afgeworpen en is als een rijpe appel, precies goed, 
geplukt. Voortreffelijk jongens, we hebben genoten. 
Een optreden van een geheel ander genre was CMH percussion ensemble. Deze 
mensen lieten zien en horen dat het melodische gedeelte van slagwerk, ook een genot 
kan zijn voor het oor. 
Achteraf is dit het rustpunt van de avond geworden. 
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Daarna was het de beurt aan Pim van Hal, samen met zijn slagwerk, Pimbadrums. 
Wat hij liet zien aan wat er ook mogelijk is met slagwerk, ontlokte Thomas de opmerking, 
deze man is geniaal/vet. Pim gaf ook aan dat hij gecharmeerd was van ons optreden. 
 
The Line, een gezellige technisch begaafde club, het plezier straalde tijdens het optreden 
de zaal in. Ongelooflijk wat deze mensen kunnen met twee stokken en een trommeltje. 
 
Tot slot de bel 
voor de laatste 
ronde, de 
Drumbassadors. 
Volgens mij 
hebben Stan en 
Thomas hun 
ogen uit 
gekeken wat er 
allemaal nog 
mogelijk is, als 
ze een langer en 
intensiever 
trainingskamp 
opslaan.  
De snelheid van de stokken, de klanken, de ritmiek, de droge humor en het ogenschijnlijk 
makkelijk spelen hebben tot het eind geboeid. Dit optreden ontlokte bij Thomas de 
uitlating: “ze zijn ritmisch gestoord”. (In de goede zin van het woord natuurlijk). 
 
Samenvattend was het een zeer geslaagde avond en voor herhaling over twee jaar zeer 
zeker vatbaar, misschien in een iets grotere ruimte? 
 

Een betrokken toeschouwer. 
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Vrijwilliger van het jaar 

Beste medemuzikanten van harmonie Musis Sacrum, 

Boven alle 
verwachtingen in 
werd ik op 29 Maart 
2007 tijdens de 
jaarvergadering van 
de vereniging door 
u gekozen als 
vrijwilliger van het 
jaar. Als medelid 
van Musis Sacrum 
doe ik misschien 
veel vrijwilligers 
werk maar deze 
verkiezing kwam 
toch wel 
onverwachts. 

 

Niettemin, ik ben er zeer trots op. Speciaal dat ik dit van jullie medeleden als blijk van 
dankbaarheid mocht ontvangen. Ik waardeer dit ten zeerste en hoop dan ook dat het mij 
nog een hele poos gegeven mag zijn dat ik de werkzaamheden voor u en de vereniging 
kan en mag voortzetten. 

56 Jaar heb ik inmiddels de Fanfare/Harmonie mogen dienen waarvan ongeveer 10 jaar 
als bestuurslid: dit laatste beslist niet als de gemakkelijkste tijd, dit vanwege vaak de 
moeilijke samenwerking en wrijvingen in het totale bestuursapparaat.Eind 1976 heb ik er 
dan ook een punt achter gezet en bedankt als bestuurslid en als lid van de toen nog 
fanfare Musis Sacrum. Begin 1982 werd ik tijdens een bezoek aan een concert door de 
fanfare door de actieve voorzitter Wim van Lierop benaderd om toch maar weer de draad 
op te pakken en weer als lid toe te treden waar ik ook in toestemde. Op de eerst 
volgende repetitie voelde ik mij al meteen thuis in een verjongd korps met een actief 
bestuur. 

Even een terugblik in mijn fanfare/harmonie tijd. 
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De eerste jaren als lid van de fanfare was ik blij om eens van huis te kunnen zijn en dan 
denk ik speciaal aan de muzikale wandelingen, de serenades en de veelvuldige festivals 
in den lande (veel plezier en bierdrinken; dit meer als muziek maken).  

Het korps bestond toen ook uit meerdere oudere leden en allemaal mannen (dames 
waren taboe). Gelukkig heeft er zich een grote verandering voorgedaan, ik noem hierbij 
de omschakeling van fanfare naar harmonie, wat een grote toetreding inhield van nieuwe 
leden waaronder veel dames. Er kwam meteen een heel andere sfeer in de vereniging 
waarin spontaniteit hoogtij ging vieren.  

Ik ben dan ook zeer blij om bij zulk een vereniging lid te mogen zijn en het doet mij ook 
veel plezier als oudere om met zo veel jonge mensen samen te mogen werken. Daarom 
ga ik ook met veel plezier naar de repetities en uitvoeringen, helaas kan ik gezien mijn 
leeftijd niet alles meer meemaken. 

Toch wil ik bij deze een ernstige waarschuwing uit laten gaan en dat is wel om het 
volgende: de enkele keren dat ik kan deelnemen aan bijvoorbeeld serenades moet Ik 
helaas constateren dat teveel leden afwezig zijn. Dat zal dan wel zijn reden hebben, 
maar het kan ook anders.  

Als ik zie op 20 November j.l. bij ons 50-jarig huwelijksfeest was bij de serenade 
nagenoeg ieder lid aanwezig, daar voor nog onze hartelijke dank.  

Deze grote afwezigheid benadeelt de goede sfeer. Dit speelde in eind jaren 1960 en 
begin 1970 ook, wat toen de vereniging bijna de kop kostte dus beste medeleden laat het 
zover niet komen. 

Nog een stimulerend woordje beste medeleden van de oude hap: zorg er voor dat de 
goede sfeer die er nu heerst gehandhaafd blijft. Want dat is naast musiceren een heel 
voornaam gegeven, wat ons allen, de muziek en de vereniging, ten goede komt.  

Nogmaals hartelijk dank. 

 

 

Frans van de Laar 
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Oud ijzer 
 
Op zaterdag 24 maart is weer de jaarlijkse oud ijzer actie gehouden. Het tweede jaar in 
nieuwe stijl. Sinds 2006 gaan we niet meer alle deuren in Bakel af. We vragen de 
mensen als het kan om het ijzer zelf te brengen. Is dat niet mogelijk dan komen we het 
desgevraagd halen. 
Het heeft zijn voors en zijn tegens. 
Voordeel is dat we niet meer elk lid dat goed ter been is en een goede rug heeft hoeven 
in te schakelen. Dat is maar goed ook want veel vrijwilligers waren binnen Musis Sacrum 
niet te vinden die een handje wilden helpen. Ik was bang dat we met te weinig waren, 
maar dat viel achteraf reuze mee. Met 10 man konden we het gemakkelijk behappen. 
 
Daaruit blijkt tegelijk het nadeel.  
Nu de inwoners van Bakel zelf het spul moeten komen brengen, of in ieder geval de 
moeite moeten nemen om te laten weten dat we het kunnen komen halen, is de 
opbrengst een stuk minder. Dat kan ook komen omdat het onvoldoende bekend is dat de 
oud ijzer actie weer wordt gehouden.  
We zouden nog andere mogelijkheden moeten vinden naast een publicatie in de 
Korhoen om de Bakelnaren op de hoogte te brengen.  
Oorzaak is waarschijnlijk ook de prijs per kilo. Voor € 0,14 per kg zijn er meer die het ijzer 
naar Gerrits willen brengen. 
 
De werf is van 9.00 uur tot 13.00 uur open geweest. In die tijd hebben ongeveer 5 
mensen ijzer gebracht. Er waren zo'n 20 adressen waar ijzer gehaald kon worden. 
 
Bij elkaar hebben we die dag een container vol gekregen, ruim € 500,00. Dat is wel eens 
meer geweest. Maar dat is niet de totale jaaropbrengst van het oud ijzer. 
Bij Ben Nooijen staat het hele jaar een container en dat brengt door het jaar heen veel 
op. Misschien kunnen we er voor zorgen dat nog meer mensen de weg naar Hilakker 4a 
weten te vinden. We overwegen volgend jaar de oud ijzer actie bij Ben thuis te houden. 
 
Ik wil iedereen die meegeholpen heeft hierbij nog hartelijk bedanken.  
En dat zijn niet alleen leden. Adriaans en DoeMarWa hebben de werf ter beschikking 
gesteld, Van Dijk Riool- en Veegbedrijf een vrachtwagen, Raymond Vogels heeft de 
vrachtwagen gereden, Geurts Grondwerken heeft de containers weg gebracht. 
 

Namens het oudijzercomité, Jan Rooijakkers 
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De afgetrapte dansschoenen 
 
Lieve mensen, 
 
Wij zullen ons even kort voorstellen. Wij zijn twee majoretteschoenen, niet zomaar 

majoretteschoenen maar echte 
trainingsschoenen. Dit is ook wel aan ons te 
zien. Ja, jullie zien het goed. Er wordt zo hard 
met ons getraind dat we helemaal afgetraind 
zijn, er is niet veel meer van ons over.  
 
Onze meisjes klagen vaak over ons, wij zouden 
niet goed genoeg meer zijn en aan vervanging 
toe zijn.  
 

Wij kunnen ons dit ook wel voorstellen want als de meisjes de tenen strekken, steken 
deze gewoon door onze neus naar buiten. Ook onze onderkant zit niet heel stevig meer, 
het zakt uit waardoor wij niet meer zo strak in ons lijfje zitten. Alles hangt en onze 
draadjes raken los. 
 
Wij schrijven dit stukje omdat wij graag met pensioen willen. Alleen hebben de meisjes 
dan nog één groot probleem, ze hebben dan geen schoenen waar ze verder op kunnen 
trainen. De training hebben ze hard nodig na al die promoties!! 
 
Wie kan de meisjes helpen aan nieuwe schoenen? Het is nu tijd dat wij afscheid nemen 
van de meisjes en plaats maken voor nieuw talent. 
 

 
 

Groetjes van twee hulpeloze majoretteschoenen met een grote staat van dienst. 
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Afscheid commissaris Hans Beks 
 
Op donderdagavond 22 maart 2007 hebben wij op informele maar gepaste wijze afscheid 
genomen van commissaris Hans Beks. 
 
In november 2006 heeft hij reeds aangegeven dat hij wilde aftreden als commissaris van 
onze vereniging. Een besluit wat door bestuur en leden wordt betreurd maar 
vanzelfsprekend wordt gerespecteerd. 

 
 
Hij was sinds 1999 als commissaris verbonden 
aan onze vereniging en heeft ons, naast de 
geldelijke ondersteuning, met raad en daad 
bijgestaan met zijn kennis en kunde. 
Hiervoor verdient hij onze grote erkentelijkheid en 
onze dank, en wij hopen dat hij en zijn vrouw Mia 
betrokken zullen blijven bij onze vereniging.  
 
Wij wensen Hans, samen met Mia, nog een 
geweldige periode toe, na het defungeren als 
notaris, in goede gezondheid.  
 

 
 
 
 
Tijdens de afscheidsavond werd Musis Sacrum door de 
familie Beks verrast met de aanbieding van een 
fonkelnieuwe saxofoon. 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt en tot ziens! 
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Onderling solistenconcours 2007 
 
Ik heb altijd graag getrommeld. Mijn moeder mopperde altijd dat ik overal op zat te tikken. 
Met bestek op borden, kopjes en glazen om verschillende geluiden te horen. Alle pannen 
uit de kast en er een drumstel van maken; dat doe ik nou nog steeds. 
Het liefst speel ik zomaar wat, maar om meer te leren moet je ook uit de boeken oefenen. 
Ik krijg les van John en als ik diploma B2 heb mag ik gaan drummen. Ik ga altijd met 

plezier naar de les. Ik heb een drumstel gekregen van Bert van Stiphout. Die kon er geen 
afstand van doen want volgens mij was dit zijn eerste drumstel. Ik had geluk dat hij plaats 
moest maken. Ik speel daar graag op.  
Ook ben ik bij voetbal en tennis maar trommelen is voor mij nummer 1.  
Ik heb 18 maart meegedaan met het solistenconcours. Ik moest naar een kinderfeest 
maar John zou proberen de tijd aan te passen. Gelukkig had Michel zijn kinderfeest 
verzet zodat ik gewoon mee kon doen. Ik was de hele week ziek geweest dus kon weinig 
oefenen. John vroeg of ik "rodeo" wou spelen. Ik wou graag "one for you" spelen omdat 
ik dat mooier en wat moeilijker vond. Hij vond dit meteen goed. Bij "Den Adder" kon je 
van te voren inspelen maar dat was ik vergeten. Ondanks dat ging het vrij aardig. Ik had 
51,0 punten en heb gewonnen, waar ik blij mee was.  

Groeten, Corneel Verhoeven 
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Uitslagen Onderling Solistenconcours 2007 

 

Naam Divisie wijze   Pnt Prijs 

Lotte van Rijbroek Introductie Solo Klarinet 51,00 1e 

Hanneke Verhoeven 3e Solo Hoorn 48,00 1e 

Femke Bouw en Daisy Dirks 3e Duo Altsaxofoon 42,00 2e 

Anita Leenders 3e A Solo  Majorette 48,16 1e 

Carla van Lieshout-van Lierop 
en Steffie van Lieshout 

3e Duo Dwarsfluit 48,00 1e 

Mariëlle Nooijen en Lisan Smits 3e Duo Altsaxofoon 46,50 2e 

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

Hilde van Dijk,  
Marloes van Dijk,  

2e B Kwartet Majorette 48,19 1e 
Curine van der Horst,  
Ivanca Linders 

Rick van de Laar 3e Solo Trompet 48,00 1e 

Roy Goossens 3e Solo Klarinet 52,00 1e 

Gera Verberkt-v.d. Linden en 
Mieke Verberkt 

2e Duo Klarinet 48,00 1e 

Dana de Wit 2e B Solo Majorette 49,20 1e 

Lizzie van der Putten 2e Solo Klarinet 50,00 1e 

Sophie de Ruijter en Fanne 
Smits 

2e Duo Dwarsfluit 49,00 1e 

Tijn Haesen Introductie Solo Snaredrum     

Ries Nooijen Introductie Solo Snaredrum 50,00 1e 

Lizzie van der Putten en Nienke 
Tijdeman 

2e Duo 
Klarinet, 

Altsaxofoon 
48,50 1e 

Mark Thijs 3e Solo Snaredrum 49,00 1e 

Andrea Kriegl 1e Solo Altsaxofoon 48,00 1e 

Kayl Bouwmans en Rob van 
Lierop 

3e Duo Snaredrum 50,50 1e 

Betje Verachtert-van Gerwen, 
Geertje de Visscher 

1e Duo Klarinet 46,00 2e 

Luc Nooijen 3e Solo Snaredrum 43,00 2e 

Wouter Relou 2e Solo Drums 50,50 1e 

Ruben Joosten 1e Solo Altsaxofoon 48,00 1e 

Sigrid Coolen 2e Solo Snaredrum 48,50 1e 

Willem van den Boom 1e Solo Tuba 50,00 1r 

Job van Rijbroek 2e Solo Snaredrum 49,50 1e 

Nienke Tijdeman 1e Solo Altsaxofoon 49,50 1e 

Corneel Verhoeven 2e Solo Snaredrum 51,00 1e 
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Andrea Kriegl en Freek 
Rooijakkers 

1e Duo 
Altsaxofoon, 

Klarinet 
46,00 2e 

Tijmen van Dinther en Matty 
Driessen 

2e Duo Toms 47,00 2e 

Karin Leenders en Mike 
Mennen 

1e Duo Trompet 46,00 2e 

Ron Verhoeven 2e Solo Multipercussion 48,00 1e 

Roos Verberkt Ere Solo Dwarsfluit 53,00 1e 

Martijn van Lankveld 2e Solo Snaredrum 45,50 2e 

Karen van den Broek Ere Solo Hoorn 52,00 1e 

Pieter van den Boom 2e Solo Multipercussion 48,00 1e 

Loes Janssen Ere Solo Altsaxofoon 55,00 1e 
met lof 

Cas van der Putten 2e Solo 
Bongo's en 
Snaredrum 

46,50 2e 

Bernard Nooijen Ere Solo Tenortuba     

Maarten Remmers Ere Solo Multipercussion 46,50 2e 

Marit Tijdeman Ere Solo Dwarsfluit 53,00 1e 

Cas van der Putten en Job van 
Rijbroek 

2e Duo 
Pauken, 
Drumset 

50,00 1e 

Karin Leenders Ere Solo Trompet 53,00 1e 

Tars van den Heuvel Introductie Solo Snaredrum 43,50 2e 

 
      PRIJZEN PER DIVISIE;  
 
        Introductie/Jeugd Lotte van Rijbroek 51,0  
        3e divisie   Roy Goossens 52,0  
        2e divisie   Corneel Verhoeven 51,0  
        1e divisie   Willem van den Boom 50,0  
       Eredivisie   Loes Janssen 55,0  
 
      WISSELBEKERS;  
        HARMONIE  Loes Janssen 55,0  
        SLAGWERK  Corneel Verhoeven 51,0  
       MAJORETTEN  Dana de Wit 49,2 
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Uit de oude doos 
 
Dit keer letterlijk uit de oude doos, welke doos zult u zich afvragen, nou de oude doos 
van Musis Sacrum. 
We hebben binnen onze vereniging een eigen archief, waar het verleden van de 
vereniging wordt bewaard, verzameld, en aan de buitenwereld getoond. 
Begin jaren 80 kwam tijdens de jaarvergadering een verzoek vanuit het bestuur, of er 
iemand was die eens de moeite wilde nemen om de archiefstukken die in het bezit waren 
van de vereniging eens in kaart te brengen, en te sorteren. 
Drie mensen begonnen aan het karwei, n.l. Marinus v.d. Eikhof, André v.d. Warenburg, 
en Ad Janssen. 
We begonnen op een avond bij de toenmalige secretaris André v.d. Warenburg en 
tijdens die eerste avonden kwamen de oude dozen letterlijk op tafel, en de inhoud was 
verbazingwekkend. 
In 1974 had de vereniging haar 100-jarig bestaan gevierd met een kleurrijk feest, maar 
vreemd genoeg was er niemand die enig oog had voor het verleden van Musis Sacrum, 
wat inmiddels toch al een eeuw bestond. 
In een aantal winters legden we de basis van ons huidige archief, d.m.v. het aanleggen 
van een aantal rubrieken waarin een bepaald stuk past. 
Toen het grove sorteer- en archiveerwerk klaar was, organiseerden we een 
overzichtstentoonstelling, en stopten twee leden van de werkgroep, alleen Ad ging 
verder, want er bleek nog veel meer te ontdekken. 
Door die tentoonstelling werden velen geprikkeld om eens een kijkje te nemen in hun 
eigen kasten of op hun zolder, en in enkele jaren groeide het archief van drie dozen naar 
een flinke rij kasten, en kreeg je een beter beeld hoe de vereniging er in het verleden uit 
had gezien. Én een goede kijk op hun activiteiten, dat was dan ook de reden om er eind 
jaren negentig een boek over te schrijven, een mijlpaal in je eigen geschiedenis, welke 
vereniging kan dat zeggen. 
Een boek schrijven vergt veel tijd want je moet op feiten kunnen bouwen, en die moet je 
zoeken in archieven van kranten, zusterverenigingen en organisaties die zich met het 
verleden bezig houden. 
Tijdens dat onderzoek vond ik een hele reeks oude filmbeelden van Musis Sacrum, wat 
op zich weer een reden was om daar weer een overzichtelijk geheel van te maken , nou 
dat was eerder gezegd dan gedaan, want na vijf winters hebben we een beeldcompilatie 
klaar van een kleine drie kwartier. 
Samen met Ad Vogels bouwen we de film van de vereniging tot een klein kunstwerkje, 
ondersteund door oude geluidsfragmenten en een verhaal wat veel filmpjes zal 
verduidelijken hopen we over een klein jaar het eindproduct te presenteren, misschien 
wel ondersteund door een concert van de vereniging vol van filmmuziek. 
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Als die film dan klaar is gaan we weer verder met het verder vastleggen van alles wat er 
inmiddels in het archief is beland, en geloof me; de inhoud zal menigeen verbazen. 
Het digitaliseren van alles wat we bezitten behoort tot onze wensen. 
Hiervoor zijn altijd belangstellenden die een handje willen 
helpen van harte welkom, maar schrik niet van de 
hoeveelheid werk, want we hebben wat. 
Beeld en geluid, fotomateriaal, diploma’s, kasboeken 
krantenartikelen, uniformen, etc. 
Heeft er iemand belangstelling, en vooral tijd, neem dan 
gerust contact op. 
                                          Groeten uit de oude doos  

                                          Ad Janssen, archivaris Musis Sacrum. 
 
 

Verjaardagen juli t/m december 
 

  Naam Gd   Gm 

  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 

  Emke van Bommel 11 - 7 

  Tijn Haesen 11 - 7 

  Petri Maas - Habraken 11 - 7 

  Lisa van de Laar 13 - 7 

  Sjors van Mierlo 13 - 7 

  Wendy Leenders 14 - 7 

  Alex Rutten 15 - 7 

  Monique Wilbers - van Dijk 15 - 7 

  Dana de Wit 15 - 7 

  Karen van den Broek 18 - 7 

  Ilona Goossens 24 - 7 

  Berrie Janssen 25 - 7 
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  Lisan  Smits 2 - 8 

  Leona Sleegers 3 - 8 

  Piet Nooijen 4 - 8 

  Lenie Joosten 5 - 8 

  Freek Rooyakkers 9 - 8 

  Roel van den Heuvel 11 - 8 

  Theo van Hal 13 - 8 

  Erik Verbaandert 13 - 8 

  Kim Brisko 14 - 8 

  Fanne Smits 14 - 8 

  Nico van de Laar 17 - 8 

  Rick van de Laar 17 - 8 

  Thijs Poels 18 - 8 

  Guido Verachtert 20 - 8 

  Julie van Oosterhout 22 - 8 

  Peter Busser 24 - 8 

  Jim Mennen 25 - 8 

  Loni Mennen 25 - 8 

  Demi Bankers 27 - 8 

  Tars van den Heuvel 31 - 8 

  Roy Goossens 1 - 9 

  Elly Joosten 3 - 9 

  Adri Verhoeven 6 - 9 

  Sanne Spiertz 9 - 9 

  Geertje de Visscher 10 - 9 

  Liesbeth Maassen 12 - 9 

  Roel Joosten 16 - 9 

  Bouke Bekers 17 - 9 

  Serina Joosten 17 - 9 

  Toon Coopmans 26 - 9 

  Johan Habraken 27 - 9 

  Mevr. P.G.J.  Koppens - Verschuuren 27 - 9 
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  Franca van de Laar - van Horssen 28 - 9 

  Ad Janssen 30 - 9 

  Bram Goossens 4 - 10 

  Doranda Thomassen - van Houdt 4 - 10 

  Marika van de Vossenberg 6 - 10 

  Saskia Martens 7 - 10 

  Reggie Vermulst 10 - 10 

  Janique Arnts 12 - 10 

  Helmy van Dijk 12 - 10 

  Hanny Nooijen - Kuypers 13 - 10 

  Lisette Vereijken 13 - 10 

  Hanneke Verhoeven 13 - 10 

  Peter Kisters 15 - 10 

  Theo Leenders 16 - 10 

  Pieter Nooijen 20 - 10 

  Mieke Verberkt 20 - 10 

  Gera Verberkt - van der Linden 21 - 10 

  Ries Nooijen 22 - 10 

  Elsje Verberkt 29 - 10 

  Susan Eringfeld 2 - 11 

  Daisy Dirks 4 - 11 

  Mike  Mennen   4 - 11 

  Bas van  Lierop 9 - 11 

  Betje Verachtert - van Gerwen 16 - 11 

  Joke Verberkt - Linskens 17 - 11 

  Martijn van Lankveld 18 - 11 

  Ben Vereijken 18 - 11 

  Gerard Beijers 19 - 11 

  Henri Pieters 19 - 11 

  Henk Somers 21 - 11 

  Loes Janssen 22 - 11 

  Stefan Remmers 23 - 11 
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  Stan Verberkt 23 - 11 

  Frans van de Mortel 26 - 11 

  Sebastiaan Jonkers 27 - 11 

  Gonnie Raaijmakers 27 - 11 

  Pieter Reijnders 27 - 11 

  Bas van Rijbroek 27 - 11 

  Tijn van Rijbroek 27 - 11 

  Janny Geerts - van Dalfsen 1 - 12 

  Jan Rooyakkers 2 - 12 

  Ron Verhoeven 3 - 12 

  Frans Martens 4 - 12 

  Frans Kisters 5 - 12 

  Jan Lambregts 5 - 12 

  Ellen Leenders 6 - 12 

  Daan Vonk 6 - 12 

  Bert van Stiphout 7 - 12 

  Jessie Coopmans 9 - 12 

  Hélène van de Laar - van Oorschot 9 - 12 

  Lisette van Lierop 9 - 12 

  Jesse van Bommel 11 - 12 

  Mevr.  C. de Natris - Willekens 14 - 12 

  Mien Poels - van den Einden 16 - 12 

  Maarten Staals 19 - 12 

  Geert-Jan van der Pol 20 - 12 

  Ans Bouwmans 22 - 12 

  Job van Rijbroek 23 - 12 

  Marianne Mennen-Bouwmans 26 - 12 

  Nienke Tijdeman 27 - 12 

  Hilde van Dijk 29 - 12 
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Lenteconcerten 
 

Zondag 25 maart 2007 stonden weer de jaarlijkse RABO lenteconcerten van de 
muziekschool Gemert-Bakel op het programma.  
Met drie keer een uitverkochte zaal in De Eendracht in Gemert was het letterlijk een rare 
boel. Thema van dit jaar was dan ook ‘Internationaal Rariteiten Festival’, met bovenal 
een rare jury die de uitgevoerde stukken moesten beoordelen.  

Drie rare dames, te weten Candy Zoethout die alles met snoep 
vergeleek, Sherry Bierman, die alles maar raar vond en sherry 
dronk en Chanel Geurden, die alleen maar met haar make-up 
bezig was.  
Ook de toneelmeesters Alexis 
(Rutten) en Wilbertus (Kivits) 

hadden wel een heel eigenaardige manier van het podium 
klaar maken, maar ja, uiteindelijk kon toch iedereen muziek 
maken en daar ging het uiteindelijk om. 
 
Roy Goossens: 
“Wij zaten in het eerste concert en speelden met 19 personen ‘A strange way to dance’ 
onder leiding van Adrie Verhoeven. Met meerdere muzikanten uit Bakel, te weten Silvie 
Joosten, Simone van de Laar, Lizzie van de Putten en Mieke Verberkt werden in de 
weken vooraf 3 extra repetities gehouden in de muziekschool in Gemert. Om daar te 
komen was al een heel karwei want met 6 personen in een Deawoo Matiz, dat valt niet 
mee. Het concert zelf was heel leuk om te doen en het ging heel goed.” 
 
Bram Goossens: 
“Wij zaten in het tweede concert en speelden met 17 personen ‘F.T. Ling in de put’ onder 
leiding van Alex Rutten. Samen met Rick van de Laar waren wij de twee muzikanten uit 
Bakel. Ook wij hebben drie extra repetities gehad, waaronder twee in Gemert en één in 
Milheeze, omdat veel kinderen uit Milheeze kwamen. Ons stuk was heel leuk omdat er 
veel rare effecten in zaten, waaronder met het instrument in het water, wat een heel raar 
geluid gaf. Het ging heel goed.” 

 
Ieder concert werd afgesloten met een gezamenlijk stuk, te 
weten ‘Land van Allemaal’. Misschien wel 100 muzikanten 
samen op het podium om samen 1 stuk te spelen. Dat was 
kei-leuk. De muzikanten kregen in ieder geval een 
welverdiende staande ovatie. 
 

Roy en Bram Goossens (en ons pap). 
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Het lenteconcert 
 
Ik vond het heel leuk als artiest op te treden tijdens het lenteconcert in de Eendracht. 
Het was leuk om op mijn blokfluit te spelen voor het publiek. Mama en mijn broertje 
waren komen kijken. En zo konden ze horen wat wij speelden.  
Het was best spannend om voor het publiek te spelen. We hadden de ‘worksong’ 
gespeeld. En met alle muzikanten hadden we ‘het land van allemaal’ gespeeld. 
Dat vond ik ook heel leuk omdat ik het liedje heel goed kon spelen.  
En volgend jaar wil ik ook weer meedoen met het lenteconcert, als dat van papa en 
mama mag. 

Sanne van Rhee 
 

 
 
 
Het is bijna een eer om als ouder te mogen kijken naar het Lenteconcert. De sfeer die er 
hangt is geweldig, hartverwarmend en er heerst een saamhorigheid. Het is ontzettend 
knap van alle muzikanten, vooral de beginners, wat zij na een jaar al onder de knie 
hebben gekregen. Als ouder heb ik genoten van dit concert met zijn diversiteit aan 
instrumenten en liederen. Heel speciaal vond ik de afsluiting met alle muzikanten die 
gezamenlijk het lied van “Het land van allemaal” ingestudeerd hadden. Dit zou u gewoon 
eens een keer mee moeten maken. 
 

Jeannie Derks  
(moeder van Sanne) 
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Muziekinstrumenten 
 
Zoek 10 muziekinstrumenten; 
Klarinet, viool, cello, fluit, piano, harp, gitaar, orgel, trommel, saxofoon 
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Een majorette-wonder 
 

Het was op zondag 13 mei, moederdag, dat de A-groep van de majorettes weer mocht 
meedoen aan een concours. Een klein detail in hun grootse carrière, omdat er sinds kort 
een nieuwe puntentelling is. Was het voorheen ‘normaal’ om ongeveer 83 punten te 
halen, nu mogen we al zeer tevreden zijn met een matige 75. Ons doel was eigenlijk 85 
punten halen, om te promoveren en de kans op een plekje in het Europees 
Kampioenschap in Slovenië of Hongarije of een ander Oost-Europees land, waar je voor 
een half liter bier maar €0,30 betaalt, aanzienlijk te vergroten. Nou ja, we wachten het 
juryrapport maar af om later alles aan te passen en toch in de buurt van de 85 punten te 
komen. 
Niet dat we totaal ontmoedigd waren. Het leek toch wel een vette kick om stiekem toch 
voor die 85 punten te gaan, of tenminste de 80 te halen, want veel dieper zijn we nooit 
gezonken. 
Natuurlijk namen we eerst uitgebreid tijd voor de voorbereiding – haar, make-up, nog 
even oefenen – en we kwamen er echt niet meer onderuit: binnen no time lagen, zaten of 
stonden we alweer klaar op de dansvloer, met onze kubussen en piramides (zoals één 
van de juryleden onze driehoeken noemde). Word je toch weer even herinnert aan je 
jeugd (= de Egypte-show). Maar zo’n show is het bij lange na niet, dus weer even 
focussen op de vormen en kleuren. We hadden met Lisette (die kennen we wel, hè) 
afgesproken dat als we onze baton minder dan tien keer lieten vallen, we drop kregen. 
(In majorettetermen: het laten vallen van je baton heet een ‘drop’.) Nou ja, achteraf bleek 
dat ikzelf al verantwoordelijk was voor de helft daarvan, dus dat feestje ging helaas niet 
door. Volgende keer beter. 
Een beetje moe maar voldaan dansten we van het podium af en nu was het slechts 
wachten op de uitslag. Dat duurde gelukkig niet lang, maar toch zaten we compleet relax 
de uitslag af te wachten. Ik in ieder geval, die promotie zouden we waarschijnlijk toch niet 
halen, hoe spannend kan het dan nog zijn? 
 
Maar dan, de juryuitslag: Musis Sacrum… Lisette stapt dapper naar voren, terwijl haar 
achterban nu toch wel even de kriebels krijgt. Wat als? 
De presentatrice leest voor: 
“In de eerste divisie, sectie B” (Ja, ook daar zijn allemaal nieuwe termen voor, ik ken ze 
nog niet!) 
“Zij behaalden vijf en…” 
Zeventig? Vijf en zeventig? Vijfenzeventig? 
Laat het alsjeblieft geen vijfenzéstig zijn! 
“Zij behaalden vijf en tachtig en nog wat!” 
WHAT THE F…..? 
Promotie? Vijfentáchtig? Zei ze echt vijfentáchtig? Is dit een droom?  
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Nou, door 
het gegil 
van tien 
majorettes 
en zo’n 
267(?) 
Bakelse 
supporters 
op de 
tribune leek 
het me 
sterk dat we 
nog kónden 
slapen! 
 
Gatsamme, 
we hadden 
het toch 
maar weer 
voor elkaar 
gespeeld. 
Helaas 

maakten we geen kans meer op de drop van Lisette, maar ons belangrijkste doel was 
gehaald: promotie naar de ere divisie! 
Dat wil zeggen: mochten we het Nederlands Kampioenschap winnen en de limiet halen, 
dán mogen we naar het EK!  
Na deze grote overwinning hadden we een weekje majoretterust, want het was 
Wensconcert.  
Maar op het moment van schrijven is het alweer zaterdagochtend en zit ik te dromen van 
internationale EK-bekendheid in Servië, Hongarije, Tsjechië of België. 
We houden u op de hoogte! 
 
Namens tien dolgelukkige majorettes, Franca, Janka, ouders en familie, vrienden, 
kennissen, klasgenoten en andere derden, 
 

Glitter Greet (tijdens het wensconcert met extra glitters), uw correspondente 
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Afscheid van Willibrord van den Broek 

 

Muziek maken is passie, en emotie. 

Emotie is een lach en een traan. 

Zo hebben we ook voor Willibrord gespeeld, vol van passie en emotie. 

Dan komt toch het moment dat je nog maar 1 nummer hoeft te spelen. 

Het laatste muzikale moment van ons voor Willibrord. 

Daarna naar huis, je voelt je helemaal leeg. 

Thuiskomen waar je vrouw je aankijkt en die meteen weet hoe je je voelt. 

Een arm om mijn schouder, een woord van troost. 

Dan komen mijn emoties; door mijn tranen zeg ik “verdomme zo jong nog”. 

Dan toch weer een goed gevoel, want het was goed. 

Muziek gemaakt voor Willibrord vol passie en emotie. 

Op een manier die hij goed gevonden zou hebben. 

Willibrord van den Broek een bassist met de nodige humor. 

We zullen hem missen. 

En morgen,…………. morgen hebben we repetitie. 

 
 

Reggie Vermulst. 
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Por Gusto in concert 
 
6 mei 2007. Na een maandenlange voorbereiding was het dan eindelijk zover. “Ons” 
middagvullend concert. De jongens en meisjes van het koor hadden er vele uurtjes 
ingestoken om goed voor de dag te komen. Er moest uiteraard veel gerepeteerd worden, 
maar ze moesten ook zelf aan de slag met de dansen, het decor en de kleding. 
Daarnaast moesten er ook nog 21 teksten uit het hoofd worden geleerd. Het was voor 
allemaal een grote klus, maar zeker voor de jongste leden van het koor. Net een blauwe 
maandag op de middelbare school en dan al in het Engels, Spaans en Frans moeten 
zingen. Gelukkig zijn er ook al een paar “ervaren rotten” bij het koor, die de rest op 
sleeptouw nemen. 
Het concert was opgebouwd uit 4 blokken die ieder een werelddeel of cultuur weergaven. 
Als openingslied was gekozen voor A brand new day. Daarna vertrok onze culturele reis 
naar Noord-Amerika in de jaren zestig; de rock & roll. Alle leden zagen er fantastisch uit 
in hun passende kleding. Er werden 5 nummers ten gehore gebracht, waaronder een 
sololied voor Marit en een sololied voor Rico. Zij werden vakkundig bijgestaan door de 
backing vocals. De liedjes waren voorzien van een spetterende dans en werden o.a. 
begeleid door Nienke op haar saxofoon. Na dit enerverende blok werd Europa 
aangedaan. In dit blok werd o.a. Angels (Robbie Williams) en Aux Champs Elysees (Joe 
Dassin) gezongen. Natuurlijk werd Andrea Bocelli niet vergeten, met het prachtige 
nummer Conte Partiro. Marit, Nienke, Stan en Thomas, zongen de sterren van de hemel. 
Het bleek een goede generale voor het wensconcert te zijn.  
Na een welverdiende pauze deed het koor België en Nederland aan. Als eerste lied 
hadden we een heel speciale bezetting voor de K3 medley, namelijk Thomas, Rico en 
Willem in nét te krappe jurkjes. Ze hadden meteen de lachers op hun hand. Het zag er 
ook wel grappig uit; grote heren met korte jurkjes en daaronder schoenmaat 47! Ze 
kregen na een tijdje hulp van Nienke, Marit en Lydia. Toen was het dus K6. In dit blok 
werd verder o.a. Brabant gezongen met Teun Sleegers (broertje van Leona) als vendelier 
en het prachtige Wer Bisto in een kleine bezetting. Als toetje kreeg het publiek tijdens dit 
blok ook nog een kleine versie van Avro´s toppop te horen met o.a. Willem als Guus 
Meeuwis, Nienke als Willeke Alberti, Nikki Kriegl als Danny de Munk en Lydia Relou als 
Corry Konings. Echte meezingers dus! 
Het laatste blok bracht ons naar tropische sferen, namelijk Zuid Amerika. Het koor zag er 
weer als een plaatje uit en zong en danste alsof ze pas net op het podium stonden. In dit 
blok werd ook o.a. conga gezongen, met een gave congasolo van Thomas. Het koor had 
er ook een dansje bij, maar dat staat toch in schril contrast met de dans van de 
majorettes tijdens het wensconcert. Ieder z´n specialiteit zullen we maar zeggen. Met 
Copacabana als slotlied en Brabant als toegift was het concert ten einde.  
Iedereen was moe, maar erg voldaan! Samen hadden we er iets moois van gemaakt.  
Onze inzet was beloond!  
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Het publiek was erg enthousiast en het applaus daalde als een warme deken over ons 
heen. Daar doe je het allemaal voor! We hebben Por Gusto weer een keer op de kaart 
gezet. We zijn maar een klein koor met een specifieke doelgroep (jongeren tussen de 12 
en 20 jaar), maar de gezelligheid en de drive zijn er niet minder om. Ik ben in ieder geval 
trots op mijn stelletje pubers!!! 

Peggy Teunis 

 

 
 
 

Koninginnedag 2007 
 

Het was een heel gedoe om alle 
trommels naar de tent te brengen. 

En om alle trommels op te bouwen. 
Ik vond het spannend. 

 
MAAR HET GING WEL SUPER 

GOED!!! 
 

In de zaal was het heel druk. 
Ik vond het heel leuk!!! 

 

Groetjes, Ries  
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Jaarlijkse Donateursactie; niet te missen voor Musis Sacrum. 

 
Ieder jaar weer wordt de jaarlijkse donateursactie georganiseerd.  
Een activiteit waarmee de meeste leden niet mee weglopen. Logisch, want niemand gaat 
graag langs de deur. Maar helaas kunnen we de donateursactie niet missen om ieder 
jaar weer te kunnen voldoen aan de vraag voor nieuw instrumentarium.  
Ieder jaar weer is het weer een gepuzzel wie er weer met de bus rond mag. We proberen 
zoveel mogelijk ieder een keer aan de beurt te laten komen. Maar ook is duidelijk 
geworden dat een lid van Musis Sacrum wat in een bepaalde straat woont meer in die 
straat op zal halen dan dat we een vreemde in die straat zetten. Daarom kunnen we niet 
iedereen zomaar ergens inpassen en komen sommige leden vaker aan de beurt dan 
andere. Wel is het zo dat we personen die al veel vrijwilligerswerk voor Musis Sacrum 
doen zoveel mogelijk proberen te ontzien. Wat niet altijd lukt natuurlijk. Ook zijn we vorig 
jaar gestart met een uitdelen van een uitnodiging voor het jaarlijkse pleinconcert met 
daarbij 2 consumpties voor koffie en/of thee. De reacties hierop zijn positief van zowel 
inwoners als collectanten.  
We kunnen gelukkig dan ook constateren dat de collecteopbrengst de afgelopen 2 jaar 
gestegen en op een hoger niveau gestabiliseerd is.  
We willen iedereen van Musis Sacrum Bakel bedanken die ook dit jaar weer bij heeft 
gedragen aan het succes van de donateursactie en daarmee de aanschaf van nieuw 
instrumentarium mogelijk maakt. 
 

Berrie Janssen / Toon Coopmans 

 

 
Mutaties 

 
 Naam per 
 
Paul Baars   Einde lidmaatschap  ..-..-2007 
Willibrord van den Broek  Overleden   30-05-2007 
Lisa van de Laar   Einde lidmaatschap  19-05-2007 
Martijn van Lankveld  Nieuw adres; 
   Spoormakerserf 7,  5706 KX Helmond 01-06-2007 
Lisette van Lierop  Nieuw lid   05-04-2007 
Marte Nooijen   Nieuw lid   15-04-2007 
Bart Relou   Einde lidmaatschap  07-05-2007 
Kaylee Siroen   Nieuw lid   17-02-2007 
Nolda Verberkt-van den Broek Overleden   16-03-2007 
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Studenten van toen en/of nu 

 

Het begon allemaal toen ik ongeveer 8 jaar was. Ik ging bij Andrea spelen en heel 
enthousiast vertelde ze me over haar blokfluitlessen. Dat wilde ik ook! En dat mocht.  
Ik heb toen 3 jaar blokfluitles gehad van Theo.  
 
Daarna heb ik een jaar hoboles gehad van Ans. Fantastisch vond ik dat, wat een mooi 
instrument is dat ook! Maar na een jaar kon ik fagot gaan spelen. Ik weet nog dat ik voor 
het eerst een fagot hoorde, wat een machtige en gevoelige klank. Ik had mijn passie 
gevonden. 3 jaar lang keek ik iedere week uit naar maandagavond, de altijd gezellige 
lessen van Janine. 
In die tijd heb ik ook met A en B1 diploma gehaald. Toen ze ging stoppen met lesgeven 
heb ik nog een jaar les gehad van Alessandro. 
 
Maar na 4 jaar les begon mijn drang om gitaar te spelen steeds groter te worden, maar 
stoppen met fagotspelen kon ik nog niet. Gelukkig hadden ze hier bij de harmonie alle 
begrip voor en ik mocht het, zonder les, proberen bij de harmonie.  
Ik heb echt genoten van de repetitieavonden en vooral van de concerten. 
 
Maar ik merkte dat mijn passie voor het instrument niet meer was zoals hij eerst was. Het 
thuis oefenen werd minder en de gitaar trok me toch meer. (Ondertussen heb ik in 
Spanje ook een didgeridoo gekocht, dus dat probeer ik nu ook te spelen).  
Dus ik besloot dat het wensconcert mijn laatste concert zou zijn. 
 
Ik heb ontzettend veel geleerd in de jaren dat ik bij de harmonie zat.  
Ik kan me nu geen leven meer voorstellen zonder muziek te maken, daar wil ik iedereen 
voor bedanken. 
 
 
Ik geef de pen door aan Willem van den Boom. 
 

 

 

 

 

 

Lisa van de Laar 
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Onze Jubilarissen in 2007 
 
Piet van de Ven 60 jaar (rustend lid) 
Hans Vermulst 50 jaar (rustend lid) 
Bert van Stiphout 40 jaar lid  
Monique Wilbers 25 jaar (rustend lid) 
Johan Habraken 25 jaar (rustend lid) 
Lisette van Rooy 10 jaar majorette 
 

In oktober zal er voor hen een Jubilarissenconcert plaatsvinden. 
Nadere informatie hierover volgt. 

 
 

 
 

Wij feliciteren; 
 

4 juni 2007; Gera en Toon Verberkt met hun 25-jarig huwelijk. 
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Saskia ‘op de bok’ 
 
Het is woensdagmiddag, een stapel partituren aan mijn zijde. Een beetje tijdgebrek, dat 
wordt flink doorspitten. Ja, morgen is werkelijk waar DE grote dag: voor de eerste keer 
heb ik de eer daar voor het voltallige harmonieorkest te staan, als dirigent. 
 
Donderdagavond: eerst het jeugdorkest.  
Altijd weer leuk om met die kids en de wat oudere ‘jeugd’ aan de slag te gaan. Vooral als 
ze precies spelen zoals ik het hebben wil. Heerlijk! 
Bijna acht uur.  
De spanning slaat toch wel een beetje toe, maar dat hoeft niemand te weten. Ik recht 
mijn rug en beklim de bok. Ja, ik dirigeer vandaag en… we beginnen meteen. Veel 
spelen, een zo hoog mogelijk repetitietempo: mijn goede voornemens.  
De kans om te kletsen moet namelijk tot een minimum beperkt worden. 
Niet te hard spelen, iets meer lijnen, ja... zo. Het klinkt eigenlijk best wel mooi, Bakel! 
Nieuwe muziek, rumoer in het orkest, partij onleesbaar, toch maar heel even proberen. 
Dat lukt aardig, maar nog goed oefenen thuis. 
De repetitie loopt ten einde.  
Met een blos op mijn wangen bedank ik het orkest en…  
wie weet, tot een volgende keer.  

Ik heb genoten!                                                                                       Saskia Martens 

 

 
 
Uit Gemerts Nieuwsblad 17 april 2007; 

Lofwaardige prestatie Marit Tijdeman op Beneluxconcours. 
 
Afgelopen zaterdag 14 april vond de finale plaats van het Benelux fluitconcours 2007. 
Het concours vond dit jaar plaats in de concertlocaties van Adams te Thorn. 
Maar liefst 34 muzikanten streden hier om de zilveren fluitkop. Voor de fijnproevers viel 
er veel moois te beleven. 
Marit Tijdeman, lid van harmonie Musis Sacrum uit Bakel, had zich ingeschreven in de 
categorie kamermuziek. De zilveren fluitkop als wisseltrofee behaalde Marit net niet, 
maar wel kreeg zij lofwaardige onderscheidingen toegeworpen door de internationale jury 
van solofluitisten. De Bakels fluitiste onderscheidde zich met haar originele vertolkingen 
van Jan Brandts-Buys en Saint-Saens. Extra complimenten ontving zij bovendien voor 
haar muzikaliteit. 
Marit werd in de finale begeleid door de sopraan Inge Luijten en pianist Berry van Oort. 
Haar docent Joyce Maas en heel Gemert-Bakel kunnen met gepaste trots terugkijken op 
de voortreffelijke presentatie van Marit. 
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Eindexamenconcert klarinet Saskia 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik kwam Joke tegen tijdens mijn tijdens de open atelierroute in Gemert en zij vroeg aan 
mij of ik het leuk vond om een stukje te schrijven over het examen van Saskia.  
Zie hier het resultaat: 
 
Op dinsdag 22 mei om kwart over 3 was het spannend in Tilburg. Ik ben door de 
geweldige omschrijving van Karen meteen goed gelopen in het conservatorium. Daar zag 
ik behalve Karen nog meer bekenden, namelijk Guido en Betje. Toen we vervolgens de 
zaal binnenliepen zaten daar ook Doranda en natuurlijk Frans. We gingen zitten en 
hoorden Saskia nog even inspelen in het zaaltje ernaast. Voordat Saskia een stuk ging 
uitvoeren werd deze mooi geïntroduceerd door Tom van Buël. 
 
Zo uit mijn “blote” hoofd begon Saskia met “Timepieces” van een Amerikaanse 
componist uit 1986. Dit was een modern stuk met zoals Tom mooi had ingeleid Jazz en 
Blues schema’s verwerkt. Met enige opstartprobleempjes liet Saskia later horen wat ze 
allemaal in haar mars had, begeleid door piano. Wat een lastig, maar wel erg mooi stuk!! 
Het is lastig om over muziek te praten, maar toch wordt het zoveel gedaan…. Maar goed, 
om weer verder te gaan.  
Vervolgens kwam “Rhapsodie” van een Italiaanse componist (uit de naam af te leiden) uit 
1953. Dus ook weer behoorlijk modern. Maar daar houd ik wel van! De rhapsodie 
bestond uit allemaal fragmenten die uiteindelijk samengesmeed werden tot een heel 
mooi stuk volledig solo gespeeld door Saskia. En vooral op dit stuk had Guido de 
uitspraak: “ik wist niet dat er zoveel noten in een klarinet zaten.” Het was inderdaad een 
fragmentarisch stuk met een heel snel middendeel. 
Na de solo van Saskia vroeg ze 7 medemuzikanten erbij om een octet te spelen van 
Mozart. Hiervan weet ik de titel niet meer. Na al het moderne werk was dit een mooie 
afwisseling. Zelf ben ik niet zo’n Mozartliefhebber, maar er werd wel héél mooi gespeeld. 
Echter, hierin lag meer de hoofdrol voor de hobo. Ik had het niet erg gevonden om nog 
een stuk puur klarinet te horen. Maar ja, ik ben dan ook bevooroordeeld…. 
 
Na de 3 mooie stukken kwam het wachten op de jury. Ze gingen ruim een half uur in 
beraad. Jammer genoeg heb ik niet gehoord wat ze hebben gezegd, want ik was op dat 
moment even weg, maar toen ik terugkwam kreeg ik te horen dat ze met een 8 geslaagd 
was. Die was naar mijn idee dik verdiend!!!  
Mocht je nog een keer moeten spelen Saskia, dan mag je me wel weer uitnodigen! 
 

Groetjes, Freek 
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Recepten 
 

 
Aspergesoep met kip en bosui       Voorgerecht voor 4 personen 
 
Benodigdheden: 

 500 g witte asperges, geschild en in stukjes van 3 cm 1 kippenbouillontablet 
 125 ml (demi) crème fraîche (Melkan)   30 g bloem 
 2 lente-/bosuitjes, in smalle ringetjes   30 g boter 
 100 g gerookte kipfilet, in smalle reepjes (vleeswaren) zout en versgemalen peper 

Voorbereiden: 
Kook de aspergestukjes gaar in circa 10 minuten in ¾ l water waaraan het kippenbouillontablet is 
toegevoegd. Zeef het kookvocht en houd de groente apart.  
Bereiden: 
Smelt de boter in een soeppan en roer de bloem erdoor. Laat de roux onder af en toe roeren op 
een lage stand 2 minuten garen, zonder het mengsel te laten kleuren. Schenk ¼ deel van het 
aspergekookvocht bij de roux. Roer goed en kook het mengsel totdat het glad gebonden is. Voeg 
al roerende de rest van het kookvocht toe. Meng de aspergestukjes, bosui en kipfilet erdoor en 
breng de soep op smaak met peper en zout. Serveer de soep met daarop een eetlepel crème 
fraîche.  
 
 
Tagliatelle met asperges, garnalen en ham   Hoofdgerecht voor 4 personen 
 
Benodigdheden: 

 500 g (liefst koelverse) groene tagliatelle 2 eetl. olijfolie (Mediterrane) 
 500 g witte asperges, geschild, in stukjes van 2 cm 1 prei, in smalle ringetjes 
 2 teentjes knoflook, gepeld en geperst zout en versgemalen peper 
 200 ml demi crème fraîche (Melkan)  150 g garnalen (Vismarine 
 4 eetl. geraspte Parmezaans kaas 
 125 g rauwe ham, in smalle reepjes    
 2 eetl. gehakte peterselie (vers of diepvries) of 2 theel. gedroogd.  

Voorbereiden: 
Kook de tagliatelle beetgaar.  
Bereiden: 
Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan en roerbak hierin de 
aspergestukjes, prei en knoflook 7 minuten. Voeg de crème 
fraîche en peper en zout erbij en warm goed door. Schep de 
garnalen en hamreepjes erdoor. Laat de saus niet koken. Serveer 
de tagliatelle in een warme schaal met de saus erover en bestrooi 
het gerecht met de Parmezaansse kaas en peterselie.  
Tips: 

 Vervang rauwe ham door gerookte kipfilet. 
 Neem fijngesneden bleekselderij in plaats van prei.  
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Berichten uit het gastenboek 
 

Ha die Joke, weer beter? Gelukkig, `t was maar stil op `t gastenboek!!  
 
Wie is er al allemaal verliefd?? Want dat moet van Marc, als je de stukken speelt van 
Andrea Broccoli. 
 
Rake klappen was inderdaad erg gaaf! Ik heb genoten. Een grote pluim voor Stan en 
Thomas. Ze gaven een mooie en goede show weg. Knap, zo temidden van allerlei 
slagwerkgiganten. Ook een grote pluim voor de organisatie. Het was prima geregeld! 
 
Wat hadden we ondanks dat het zo`n super mooi weer was toch een geweldige repetitie 
gehad!!! Grote opkomst en geweldige zangers en zangeressen.Ook de lunch was 
uitstekend!! Het word weer een erg mooi concert op 18 mei! 
 
Dames fluitistes.......... willen jullie mij nooit meer in de steek laten..... met de 
dodenherdenking was ik als einigste!!! ik zwitte van mijn oksels tot aan mijn broekriem!! 
 
Jan van de Ganzewinkel denkt wel meer. 
 
Als we dat maar bij kunnen houden allemaal. Maar ja, met een scootmobiel gaat het wat 
sneller.....misschien kunnen we de dranghekken van het Oranjecomité nog wel lenen van 
Pieter. Dan zijn we sneller van de Kerk in het Parochiehuis in 'n optochtje scootmobielen. 
Kunnen de rollators weer op marktplaats.nl. 
 
HEELLUUPP ik pas nie meer in minne GALAJURK...wa NOU???? 
Commentaar: Misschien is bodypainting wel de oplossing!! 
 
JOEPIE!!! WE ZIJN GEPROMOVEERD NAAR DE TOP.....oftewel de ERE 
DIVISIE.......we zijn met z'n allen echt onwijs blij en vrolijk en gek.....hebben met z'n allen 
in het klimrek gehangen van blijdschap!!!! hihihi 
Nou teamgenoten....we hebben er hard voor getraind....al zeg ik het zelf.....en het heeft 
z'n vruchten afgeworpen......morgen Limburgse vlaai???? 
 
In een woord..Kikkuh. 
Geweldig, wat een avond. Wat een fantastische afsluiting van alle voorbereidingen en 
inzet van iedereen. Iedereen was ontzettend enthousiast. En vanmorgen zaten er bij ons 
twee grote STERREN aan het ontbijt. Je raad nooit wie?....... 
Goed zo, je mag nooit meer raden. 
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Arno, eerwaarde spreekstalmeester, da's nog niks, ik ben vannacht met een DIVA naar 
bed gegaan, maar dan eentje met sterallures. 
ze had het om 03.00 uur nog over contracten met ene Joop vd E. ???  
en vanmorgen wilde ze al met ene Albert V. gaan bellen voor audities.  
maar alle gekheid op een stokje, ik heb het advies van Marc ter harte genomen en 
genoten van de hele avond. hier kunnen we nog lang op teren. iedereen bedankt en tot 
vanavond 17.40 uur voor het vervolg. 
 
Bé Nico dé is nog niks...ik wou ok mi een DIVA te bed maar ze stonk zo uit der adem dé 
ik mar op den DIVAN gesloape heb.. ogerum. 
 
kwilnieveulzegge marikhebbloemengekregen vanmijnbestevriendin 
vanwegeonsgeweldigwensconcert. kzalaanjulliedenken alsiknaardiebloemenkijk! 
 
Neie ik dan, ik wil ok nie veul zegge, mar bij min lag een heil skon oranje ruske op min 
kusse en ons Rooske ha der ok ein gekrigge. Wa onze Stan ha gekrigge da zeg ik lekker 
toch nie. Nougaiwir. 
 
GEWELDIG! Echt genoten kan eigenlijk ook niet anders met zo'n skône harmonie!! en na 
het concert Was ook SUPER gezellig!! De groeten!! xxx Sophie 
 
Wat als een grap begon is uiteindelijk uitgegroeid tot een onvergetelijke avond en 
succes. Dit had ik nooit durven hopen. Wat een geweldige ervaring ben ik rijker en wat 
een respect heb ik voor deze harmonie gekregen. 
Harmonie bedankt dat ik aan dit wensconcert heb mogen deelnemen. Dit zal ik nooit 
meer vergeten. Voor deze avond is maar een zin toepasselijk nl.: VIVO PER LEI. 
Muzikanten en organisatie bedankt!!!  
 
Heeej allemaal!! wa een geweldig concert war het! ik heb genooooooootee!!En Marc wat 
stond je er toch te glunderen!! Volgende x wil ik er ook tussen zitten naast mijn lieve 
moederke!  
 
Ja en ook Boekel vond het in Bakel heel gaaf. Eentje op het podium en enkele zeer 
enthousiaste "fans" in de zaal. 
Super om deel uit te maken van jullie feestje, genoten van het enthousiasme, leuke 
mensen leren kennen en een enorme kick om met zo'n groep muzikanten, dirigent, 
dansgroep, solisten en medewerkers zoiets neer te zetten. 
Het was voor mij echt "a red paradise" in Bakel. 
Misschien/hopelijk tot een volgende keer!! Gerben. 
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het is goed 
verlopen dit 
weekend!!  
 
heey en die 
loterij 
zaterdags... 
  
nou Marc 
kan voortaan 
met die 
skonne fiets 
naar Bakel... 
Marc veul 
plezier 
ermee! 
 
 

 
Geweldige avond, vrijdag, weer een ervaring rijker. Super om met zo'n harmonie te 
mogen, jawel te mogen zingen, want dat is toch een hele eer! 
Iedereen die aan deze geweldige avond heeft meegewerkt, kei bedankt namens Duo 
Smits & Smits. 
 
Man, man.. ik kom maar niet bij! Ik droom.. Wat een sensatie met jullie! Samen met Miep, 
André en Guido en gedragen door Marc, Lisette en John; gesteund door het bestuur, was 
het een feest om bij te mogen dragen aan jullie succestig en dat van de Schut. Reggie, 
Gerben en allen die nog komen: SUPERSAMEN! 
Bezoekers van "buiten" reageerden zaterdag zelfs dol-enthousiast. Arno. 
 
P.S. Realiseert u dat u getuige was van een nieuw Baokels Medium: Op vrijdagavond 
tijdens een paradijselijke sessie kondigde een aankondiger de promotie van Bavos 1 
aan!!!   Voor nieuwe verwachtingen... 
 
Er staat wel een ruige foto in het mapje. Met al die vrouwen aan m'n voeten. Dat komt 
toch niet elke week voor. Zie jullie denk ik 31 mei wel weer. Ik kom in ieder geval ook met 
de fiets.  Herman Mik 
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Wensconcert ; een verrassingspakket. 
 
In navolging van het zo succesvolle Wensconcert dat in april 2003 plaatsvond begon op 
vrijdag 18 mei 2007 even na 20.00 uur de nieuwe uitdaging in de vorm van het 
Wensconcert 2007. 
Het programma werd in zijn geheel uitgevoerd met muziek en zang zoals de Bakelse 
bevolking die eerder dit jaar al had aangegeven. Een voorbereidingsperiode waarin heel 
intensief en met veel inzet alle nummers ingestudeerd werden ging aan het concert 
vooraf. Harmonie, slagwerkgroep en majorettes, en vooral niet te vergeten de andere 
deelnemende artiesten, hoorden en zagen van repetitie tot repetitie het niveau groeien. 
Geoefende en minder geoefende, in enkele gevallen talenten die helemaal bühnevreemd 
waren, deden hun uiterste best om een zo goed mogelijke performance neer te zetten. 
De organisatie van de Kring Gildefeesten - het St. Willibrordusgilde - zorgde in 
samenspraak met Musis Sacrum voor datgene wat er verder nodig was om dit unieke 
muziekevenement compleet te maken. Zo werden de wensen van het Gilde, Musis 
Sacrum én de Bakelse bevolking vervuld met het neerzetten van dit Wensconcert 2007. 
Van het 27 nummers lange programma in veelal verrassende samenstellingen en veel 
door dirigent Marc van Kessel geschreven arrangementen, werden er 23 uitgevoerd door 
de harmonie. Enkele nummers in combinatie met de slagwerkgroep o.l.v. John Klaus en 
de majorettes o.l.v. Lisette van Rooij, die hun veelzijdigheid in een achttal dansoptredens 
voortreffelijk lieten zien. Arno Verberkt zorgde als spreekstalmeester voor de 
verbindende teksten. 
De avond begon met “Poseidon” uitgevoerd door harmonie, slagwerkgroep en 
majorettes. Tijdens het spelen van dit nummer kwamen de leden van het organiserende 
gilde in vol ornaat op in een imposante rij via de catwalk. Alle gildebroeders zongen, 
ondersteund door de harmonie hun eigen gildelied. 

Nienke, Thomas en Marit 
Tijdeman zongen samen met 
Stan Verberkt “Con te 
partirò” (Andrea Bocelli). 
Harmonie en slagwerkgroep 
lieten de “Pirates of the 
Caribbean” muzikaal bezit 
nemen van de concerttent, 
waarna Heleen Reijnders en 
Marit Tijdeman een gevoelig 
“Tell him” (Celine 
Dion&Barbra Streisand) 
vertolkten.  
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De slagwerkgroep onder leiding van John Klaus brachten “Stick-kick”, hun eerste 
solonummer van deze 
avond. Smits&Smits zong 
de countryballade “You lost 
that lovin’ feeling” (Neil 
Diamond&Dolly Parton). De 
VanBusselband, met 
harmonieslagwerker Bert 
van Stiphout in hun midden, 
speelden een eigen 
compositie “Always” en 
“Saturdaynight” (Herman 
Brood). Na het romantische 
“When you believe” (Mariah 
Carey&Whitney Houston ) 
door Saskia Martens en Doranda Thomassen was het de beurt aan zanggroep Por Gusto 
die samen met de slagwerkgroep “Conga” (Gloria Estefan) bracht. “Kies mij” (Volumia) 
werd door Eric van Erp, Angela van den Heuvel en Nicole Bouwmans op een stijlvolle 
wijze uitgevoerd. Stan Verberkt en Marit Tijdeman zongen samen met Roos ‘Freddy 
Mercury’ Verberkt  het moeilijke “Bohemian Rhapsody” (Freddy Mercury).  
Het eerste programmagedeelte werd voltooid met een imposant en erg expressievol 
uitgevoerd “Paradise by the dashboardlight” (Meatloaf). Nicole Verstappen en Gerben 
van Boxtel werden voor deze uitvoering met een geweldig applaus bedankt door het 
publiek. Een dankbaar publiek dat de hele avond, en daarna, liet blijken dat het 
gebrachte erg op prijs gesteld werd.  
De harmonie startte na de pauze met het instrumentale “Symphonic Marshes” Daarna 
werd weer de gevoelige snaar geraakt door Angela van den Heuvel en Eric van Erp met 
“Vivo perlei” (Andrea Bocelli). 
“Played alive” werd door de slagwerkgroep uiterst vakbekwaam als hun tweede solo-
optreden gebracht. 
Hélène van de Laar, Carla van Lieshout en Gera Verberkt, zongen als de Dutch Divas 
hun “Eurovision medley”, een verzameling van bij velen bekende meezingers. Gerben 
van Boxtel maakte van “Rood” (Marco Borsato) een happening; samen met de 
fantastische begeleiding door harmonie en majorettes zorgde hij er voor dat het publiek 
zich in het Gelredome waande! Symphonica In Rosso in Bakel op de Groene Long. 
Zanger John Klaus zorgde met zijn Imitallica bandleden met “Fade to black” en “Master 
of puppets” (Metallica) voor een heel bijzondere interactie tussen band, harmonie en 
publiek. De geproduceerde decibellen werden zoals bij een hardrockband hoort, massaal 
aan de massa gepresenteerd. “Blijf bij mij” (Paul de Leeuw), vertolkt door Ryan van den 
Akker en Huub Lambert, was een verrassende en heel bijzonder gebrachte rustbrenger. 
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Martijn Raymakers gaf als de Bakelse Jan Smit een bravoureuze vertolking van “Als de 
morgen is gekomen”. En weer zong het publiek luidkeels mee, zoals het gedurende de 
avond meerdere malen in actie kwam. 
De slagwerkgroep zorgde met “Japanese take a way” voor bijna onnavolgbaar snel en 
gevarieerd slagwerk. 
Marius van Lamoen liet zijn ervaring blijken op de manier zoals hij het publiek in actie 
bracht, voor en tijdens zijn vertolking van “Meisjes van de nacht” (Rob van Daal). Dat 
gold ook voor Leon Koenen die met “Marie, der letzte tanz ist nur für dich” (Rex Gildo) 
oud en – verrassend – veel jong tot meezingen bracht. 
Als finale van deze geweldige avond werd “Brabant” (Guus Meeuwis) door Rens Nijssen, 
met ondersteuning van drie vendeliers van het St.Willibrordusgilde, uitgevoerd. Een 
schitterende apotheose van een schitterende avond, waarbij alle aanwezigen zich vocaal 
volledig inzetten. Dat was goed voor een afsluitend bis-nummer. 
Wij danken alle deelnemers en medewerkers voor hun voortdurende inzet. Zonder jullie 
zou ook deze keer het motto ‘Beleef de wensen van Bakelse mensen’ onmogelijk te 
realiseren zijn geweest.  

 
St. Willibrordusgilde, bedankt dat ook wij onze wens dankzij jullie ten uitvoer konden en 
mochten brengen.  

De herinnering blijft...............                                                                      Thijs Poels 

Foto: Amy van de Laar 
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Wensconcert  verslag all-in 
 
De Skut oftewel het Gilde had een feestje waar ze het Gildelied wilden zingen met de 
Harmonie. 
Het idee omdat te doen met een wensconcert was geboren. 
Mark van Kessel zei toen hij dit hoorde dat doen we Always. 
En als dirigent is Mark Master of puppets. 
De datum was geen Saturdaynight maar een vrijdagavond. 
Tijdens de repetities kregen al veel leden een Stick-Kick van enthousiasme 
Tijdens het repeteren zei Mark tegen de leden als de artiesten zingen Blijf Bij Mij . 
When You Believe of niet maar ik geef de maat en het tempo aan. 
Dan is het zover Als De Morgen Is Gekomen gaan we voor het echie. 
Tijdens de generale repetitie kon je aan Mark merken dat het nu was code Rood. 
Kies Mij zeiden wij (de trombonisten) tegen de zanger en zangeressen van Bohemian 
Rhapsody voor af te stemmen maar helaas kozen ze voor de trompetten. 
De muzikanten waren allemaal in het zwart gekleed dus het was Fade To Black. 
When You Believe in jezelf zei Mark tegen de artiesten dan lukt het altijd. 
Eindelijk was het zover en alles was Played A Live. 
Vanaf Poseidon, en al die andere geweldige optredens ging het geweldig. 
You Lost That feelin van dat gevoel daar had niemand last van. 
Tijdens de pauze gingen sommige niet naar de Japanese Take A Way maar naar de 
friettent om via een frikadel weer energie te krijgen en het Conga gevoel vast te houden. 
Na de pauze wat ruigere muziek waarbij we wel Pirates Of The Caribbean leken die een 
woeste zee aan het bevaren waren. 
Alles is ook nog gefilmd het leek wel een Eurovision Medley waar De Meisjes Van De 
Nacht maar niet genoeg van konden krijgen. 
Marie Der Letzte Tanz Ist Nur Fur Dich zeiden ze tegen Marie maar ze kreeg er geen 
genoeg van. 
De majoretten dansten de sterren van de hemel en er waren er die zeiden Conté 
Partiro. Maar de meeste hebben al een vriend en die zeiden ik Vivo Perlei. 
Tell Him (Arno Verberkt) dat hij alles mooi gepresenteerd heeft. 
Verder wil ik afsluiten met de woorden dat het wensconcert was een Paradise By The 
Dashboardlight. 
En dat zoiets alleen maar in Bakel kan. 
Het skonste dorp van Brabant. 
 

Groetjes, Reggie Vermulst 
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Wensconcert  vanuit  majorette-oogpunt 
 
Toen Lisette een paar maanden geleden aankwam het idee van het wensconcert, dacht 
ik dat ze gek was. Ze wilde ons even acht dansen leren en daar kwam nog een concours 
bij kijken. Alsof het allemaal niks is. Franca beloofde ons dat overuren dubbel uitbetaald 
zouden worden, maar voordat we die bevestiging kregen, gingen we al flink aan de slag. 
Gelukkig kon Lisette ons meedelen dat we niet aan alle dansen mee hoefden te doen en 
zo kregen we lekker de tijd om alles netjes aan te leren en de show nog wat bij te 
houden. 
En daar ging we dan. Van een sexy ‘Saturdaynight’ naar het pikante 
‘Meisjes van de nacht’ en weer terug naar het gezellige ‘Als de 
morgen is gekomen’. Alle dansen waren natuurlijk van onze eigen 
Lisette, die 
tevens voor 
de pakjes 
zorgde. 
De 

voorbereidingen begonnen. 
Onze wekelijkse trainingen 
werden verlengd van 
anderhalf uur naar maar 
liefst twee en een half uur. 
Een kleine moeite voor de 
sportieve majorettes, maar 
we moesten er toch veel 
voor op geven. Zoals het 
nieuwe seizoen van 
Desperate Housewives en 
nieuwe afleveringen van 
Joling&Gordon over de vloer. 
Mais bon, dan het is op een 

gegeven moment toch de dag van het wensconcert en dan weten we dat het het allemaal 
waard was. De zaal zat vol, we waren er klaar voor en liedje voor liedje vermaakten we 
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het publiek. Wat een hectiek achter in de kleedkamer, want voor elk liedje hadden we 
weer andere kledij nodig! Aan het eind laten overal pakjes, panty’s en lege zakjes water. 
Maar gelukkig ging alles goed! Nog een grande finale erachter aan en de afterparty kon 
beginnen. 
Voor herhaling vatbaar zou ik zeggen! 

Met vriendelijke majorettegroeten, Glitter Greet 

 
Wensconcert  publiek 
 
Op vrijdag gingen we in afwachting op een heel mooi wensconcert naar de feesttent op 
de Groene Long.  
We waren mooi op tijd en hadden zodoende een heel fijne plaats in de zaal. 
Om 20.00 uur was het eindelijk zover. 
Nu konden harmonie, majoretten, 
slagwerkgroep en de andere artiesten laten 
zien wat ze konden, want wat hadden ze hier 
hard aangewerkt. Maandenlang zijn ze hier 
mee bezig geweest en de laatste weken bijna 
dagelijks. 
Het was dus ook tot in de puntjes verzorgd.  
Het had een goede uitstraling en het leek wel 
een beroepsorkest en rasartiesten. 
De artiesten waren geweldig, ga daar maar 
eens staan op het podium als je anders nooit 
zingt behalve onder de douche en aan het 
aanrecht.  
Er werd in vele genres muziek en zang 
gemaakt en gedanst. Leuk om de samenwerking te zien tussen alle onderdelen van de 

harmonie. En er was voor ieder wat wils, 
van rock tot luistermuziek en in vele talen. 
Voor veel vrouwen die er waren was de 
Boekelse Marco Borsato een hoogtepunt. 
(Er waren er bij die graag met hem een 
beschuitje zouden willen eten.)  
De Bakelse Guus Meeuwis was een hele 
mooie afsluiting samen met de 
vendelzwaaiers van de Skut. 
Ik moet eigenlijk geen namen noemen 
want iedereen die optrad was geweldig.  
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HET WAS SCHITTEREND EN GRANDIOOS.   
We hebben van het begin tot het eind genoten.  
Enkelen hebben de dag erna ook nog genoten, 
want het was nog gezellig tot in de kleine uurtjes 

 

Groetjes, Moi. 

 
 
Wensconcert  Tevredenheid bij het regieteam. 
 
Tevredenheid en voldoening, dat zijn toch wel de dingen die blijven hangen na het 
wensconcert 2007.  
Nadat Guido het regieteam bij elkaar getrommeld had zijn we met enkelen overleg-
sessies begonnen. Daarin zijn de taken verdeeld en doelstellingen vastgelegd, zoals:  

 het opstellen van repetitieschema’s met artiesten 

 de programmavolgorde 

 de podiumindeling maken  

 het aankleden van het podium  

 de presentatie 

 aansturen licht en geluid 

 overleg Gilde 
 

Dit zijn enkele taken waarin het regieteam elkaar gestuurd heeft. 
Hetgeen resulteerde in een mijns inziens vlot verlopen Wensconcert.  
Uiteraard zijn er wel wat kleine dingen niet vlekkeloos verlopen, maar dat houdt je altijd. 
Vooral het enthousiasme van de muzikanten, slagwerkers, majorettes en artiesten geeft 
een enorme kick. Dit werd zeker ook door de sfeer in de zaal aangemoedigd.  
Mooi waren de momenten dat de artiesten staan te wachten met knikkende knieën of met 
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een op hol geslagen hart; een artiest die vraagt of Marc alvast begint zodat hij de catwalk 
op kan rennen en de ontlading als ze na een succesvol optreden van het podium 
afkwamen.  

 

 
 
 
Ik vind het erg leuk om dit samen 
met Guido, Arno en Miep te hebben 
mogen doen. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Groetjes,  

André Thomassen 

toneelmeester 
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Maak ’t kleurig 
 

 

Tambour-maître automatiek
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Wie zijn wij ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
          

W 

 

I 

 

E 

 

 

B 

 

E 

 

N 

 

 
I 

 

K 

 

? 

U kunt uw antwoord op deze vraag uiterlijk 31-10-2007 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 2007_1 was: Joke Verberkt 

Er kwam geen juiste inzending binnen. 
 

Ook jouw inzending is welkom !! 

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 27 5421 KH  Gemert 0492 366747 
Dwarsfluit: 
Erik Verbaandert Ziggestraat 29 5662  RK Geldrop 040-2860032 
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: 
Carla van Lieshout Hooge Braak 17 5761 HB  Bakel 0492 342795 
Geertje de Visscher Mathijseind 5a 5761 PS  Bakel 0492 342650 
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 
Stichting Vrienden van Musis Sacrum: RABO 1041.31.713 

 

Voor (repetitie)afmeldingen kunt u terecht bij: 
 Carla van Lieshout  (harmonie) 0492-342795 
 Geertje de Visscher (harmonie) 0492-342650 
  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 ……. ?! 
 

 De slagwerkgroepleden een e-mail kregen van Bennie Vereijken 

 Hij daarin zijn nieuwe mobiele nummer bekend maakte. 

 De reactie hierop was: dan kennie bereiken! 

 John misschien binnenkort in een bananenrokje op de repetitie verschijnt. 

 Hij daarmee het Afrikaanse gevoel op wil roepen.  

 Dit misschien beter werkt dan zo te moeten tellen.         
Maar dan op z’n Afrikaans. 

 Verschillende bestuursleden op dezelfde dag naar de kapper gaan. 

 Ze dat om een bepaalde reden doen. Vraag er maar eens naar. 

 Je het ook kunt zien, als je goed kijkt. 

 De slagwerkers nieuwe instrumenten hebben met nóg meer mogelijkheden. 

 Ze met hun mobieltjes een heel concert in elkaar kunnen zetten. 

 Vrijdagnacht na het Wensconcert, toen Pieter R. thuis kwam, hij zijn vrouw in bed 
aantrof met een jonge. 

 18 mei nog wel hun trouwdag was en hun kinderen hem wilde verrassen. 

 Niemand zich zorgen hoeft te maken, het was n.l. een klare jonge dus een jonge klare. 

 Er Rake Klappen uitgedeeld zijn…. 

 Niemand daar van terug had… 

 Frans van de Laar vrijwilliger van het jaar is geworden… 

 Iedereen daar heel erg blij mee was… 

 De majorettes een erediploma hebben gekregen van de KNFM.. 

 Zij het hoogste puntenaantal in hun divisie hadden in 2006… 

 Mandy dat diploma heel graag in ontvangst nam… 

 Zij daarbij samen met Franca de nodige theezakjes voorbij zag komen… 

 De klarinetten sneller zijn als de dirigent… 

 Zij thuis ook gewend zijn te dirigeren… 

 Thijs echt een fanatiek rustend lid is.. 

 Hij zittend kan bewegen met twee lange vingers in de lucht… 

 Frans van de L. ”Blijf bij mij” ook altijd in de kerk zingt 

 Iedereen dan voor … zingen de kerk al uit is… 

 De dirigent hout heeft gehakt…. 

 Dat voor nieuwe klarinetten was… 

 Hij daar wel een tennisarm voor over had… 

 Sjef …. Willem mooi alleen liet spelen… 

 Sjef nog wel zou komen, ......tijdens dat muziekstuk... 

 Na de repetitie rijkelijk met andermans zaad gestrooid werd… 

 Geertje en Joke daar meer van weten 

 Doranda dat ook wel wil… 

 Bert…… hier enorm om moest lachen…. 
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 Judith hier gelukkig niets van af weet… 

 Hanny ook al nieuwsgierig werd…. 

 Frans K. Japanse noten heeft gekraakt… 

 Dat weer wennen is bij ons… 

 Wij van voren naar achteren spelen… 

 Dat in Japan andersom is…. 

 De majorettes het heel druk hebben… 

 Het schnabbelcircuit heel goed loopt… 

 De majorettes bereid zijn een sponsorloop te doen… 

 Zij dit op oude schoenen moeten doen… 

 Zij zonder goede trainingsschoenen geen goede training kunnen doen… 

 De Slagwerkgroep maar vaker samen met de Harmonie moet komen repeteren…. 

 Er dan met mooi weer nog eens mooie benen te zien bij de Zwaan…. 

 Pieter R. de Harmonie al voor Seniorenorkest verslijt… 

 hij daar zelf ook aan deelneemt… 

 Hij al vergeet wanneer het donderdag is… 

 Wij op de oefenzondag een leuke dag hebben gehad…. 

 De click er meteen weer was…. 

 We heerlijk gegeten hebben tijdens deze repetitie… 

 We het bestuur en de koks, Rens en Jurgen, daarvoor hartelijk danken… 

 We bij de harmonie anders zaten voor het wensconcert… 

 De dirigent de fluiten niet meer aan kon horen… 

 We de dirigent van verre zagen zwaaien… 

 We dan niet wisten wat hij bedoelde…. 

 Iedereen van het prachtig wensconcert heeft genoten… 

 De slagwerkgroep met Stick-Kick een mooie vertoning gaven…. 

 De majorettes zich overal kunnen vertonen…. 

 Ze weer perfect uitgedost waren in allerlei bijzondere kleding…. 

 De meisjes van de nacht daar niets bij zijn….. 

 Er veel talent is in ons mooie dorp… 

 Zelfs de Schut enig talent vertoond… 

 De Harmonie voor (de) Schut heeft gelopen…. 

 Iedereen ‘s zondags nog in de wolken was…. 

 We een hele grote bezetting hadden, die dag… 

 Onze spreekstalmeester daags erna niet veel te melden had… 

 Ze daar thuis erg blij mee waren…. 

 Marc tijdens de eerstvolgende repetitie nog zo vol was van het Wensconcert… 

 hij wel een uur aan de praat bleef…. 

 Hij altijd vol lof is over Bakel…. 

 Hij vanaf nu met zijn gewonnen fiets tussen Bakel en Veghel kan pendelen… 

 Wij Jantine en Saskia heel veel succes wensen op het majorette EK in Slovenië…. 
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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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20e jaargang  
2e editie 2007 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Roy en Bram Goossens 
Sanne van Rhee 
Jeannie Derks 
Ries Nooijen 
Henk Tijdeman 
Frans van de Laar 
Jan Rooijakkers 
Toon Coopmans 
Berrie Janssen 
Ad Janssen 
Corneel Verhoeven 
Lisa van de Laar 
Saskia Martens 
Majorettes 
Moi 
Freek Rooijakkers 
Glitter Greet 
André Thomassen 
Theo van Hal 
Reggie Vermulst 
 
 
 
 


