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Activiteitenkalender 2008  (versie 01-12-2007) 
(Onder voorbehoud)  

 

 

4 februari  Opluisteren carnavalsoptocht Bakel 

12 februari  H. Mis St.Willibrorduskerk (opleidingsorkest)  

24 februari  Limonadeconcert (alle leden in opleiding) 

16 maart  Onderling Solistenconcours Musis Sacrum 

27 maart  Algemene Ledenvergadering 

5 april   Jaarlijkse oudijzeractie 

29 april ??  Serenade Lintjesregen 

30 april   Koninginnedag 

6 t/m 12 mei ??  Jaarlijkse donateursactie 

7 juni   Fietsenbeurs (schoolplein St. Willibrordusschool) 

22 juni   Bondsconcours majorettes te Bakel 

28 juni   Feestavond senioren. 

29 juni   Pleinconcert (Harmonie+Slagwerk+Majorettes) 

15 augustus  Inhalen Kinder Vakantie Week 

6 september  Opening Bakel kermis 

9 september  Kermisschieten St. Willibrordusgilde 

19 september  Zwemmen 

16 november  Intocht St. Nicolaas 

18 december ??  Kerstconcert Jan de Witkliniek 

20 december  Kerstconcert St. Willibrorduskerk.   

31 december  Oliebollenactie 
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Bestuurlijke noten  
 
Het 2de  halve jaar 2007 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, het optreden met de BZB, het concert carnavalesk, diverse uitwisselingen, het 
EK voor de majorettes, concerten, 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 niets slagen; echter 
door gezamenlijk de handen ineen te slaan kan heel erg veel en dat is gebleken.  
 
 
Jubilarissenconcert. 
 

Op 28 oktober hebben wij ons jubilarissenconcert gehouden. 
 We hebben dit jaar 6 jubilarissen te vieren namelijk Lisette van Rooij 10 jaar lid 
van de majorettes, Monique Wilbers 25 jaar lid van de majorettes, Johan 
Habraken 25 jaar lid van Musis Sacrum Bert van Stiphout 40 jaar lid van de 
harmonie, Hans Vermulst 50 jaar lid van Musis Sacrum en Piet van de Ven 60 
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 Johan Habraken niet bij deze manifestatie aanwezig 
was, daarom heeft een afvaardiging van het bestuur hem thuis bezocht om hem 
daarvoor de verdiende aandacht te geven.  

 
 
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. Toch hebben wij er behoefte 
aan om alle leden op te roepen om meer aanwezig te zijn bij deze openbare 
gelegenheden. 
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Musis Sacrum is een vereniging die leeft in, van en voor de gemeenschap van 
Bakel en hierbij moeten wij in acht nemen dat wij als vereniging zeer vaak een 
beroep doen op deze gemeenschap welke ons zeer goed gezind is. 
Het is namelijk zo dat de contributie van onze leden slechts 30% dekt van onze 
jaarlijkse begroting en dat dus de rest, zijnde 70% moet komen van subsidies, 
Commissarissen, Vrienden en andere acties. Alleen daarvoor al dienen wij ons 
regelmatig te presenteren aan deze gemeenschap. 
En laten wij vaststellen dat diegene waarvoor wij een serenade brengen er in 
optima forma van genieten dat dit gebeurt op de dag dat men in het middelpunt 
staat van de belangstelling van familie vrienden en bekenden. En dat zij er dan 
ook recht op hebben dat wij dan aantreden met een goede bezetting, correct en 
uniform gekleed, waarbij wij demonstreren dat wij met trots en veel plezier deze 
serenades verzorgen. 
Wij doen hierbij dan ook een beroep op u allen om hieraan gehoor te geven. 

 
 
Samenstelling bestuur. 
 

In de vorige Triangel melden wij vol trots dat ons bestuur inmiddels op sterkte 
was en bestaat uit 10 zeer gemotiveerde leden. Ook Carla en Geertje hebben 
inmiddels hun draai gevonden en acteren als zeer gemotiveerde en betrokken 
bestuursleden.  

 
 
Huisvesting. 
 

Zoals bij u allen bekend, is het bestuur al zeer geruime tijd intensief op zoek 
naar een huisvesting waarin alle geledingen hun repetities kunnen houden en 
waarbij voldoende opslagruimte aanwezig is om onze instrumenten verantwoord 
op te slaan.  
Na diverse overleggen met het gemeentebestuur - en daarbij enige decepties te 
hebben opgelopen - lijkt er nu een doorbraak in het vooruitzicht. 
In het laatste overleg met het gemeentebestuur is als mogelijke optie besproken 
om in het kader van de uitbreiding van de sportaccommodatie in Bakel de 
sportzaal De Beek daarvoor eventueel aan te wijzen. Het gemeentebestuur en 
het bestuur van Musis Sacrum zijn nu aan het inventariseren en onderzoeken of 
deze optie ingevuld kan worden en om overeenstemming te krijgen over de 
aanpassingen en de randvoorwaarden. 
Het tijdstip waarop deze optie kan worden gerealiseerd is natuurlijk mede 
afhankelijk binnen welk tijdsbestek de uitbreiding van de sportaccommodatie 
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kan worden gerealiseerd. Mocht deze optie om een of andere reden niet 
haalbaar zijn dan heeft het gemeentebestuur toegezegd met gezwinde spoed 
een ander alternatief uit te werken, want ook zij zijn ervan overtuigd dat er 
binnen afzienbare tijd een oplossing moet worden gevonden. 

   
 
Algemeen. 
 

Even willen wij ook nog stilstaan bij het feit dat wij in dit jaar, helaas veel te 
vroeg, afscheid hebben moeten nemen van ons zeer gewaardeerd lid Willibrord 
van den Broek, die ons door een tragisch ongeval is ontvallen. Hartverwarmend 
was het wel, de wijze waarop en het aantal leden waarmee wij hem de laatste 
eer mochten bewijzen. 
Wij wensen de familie erg veel sterkte in de voor hen ontegenzeglijk moeilijke 
periode die zij hebben doorgemaakt en nog zullen doormaken en danken hen 
zeer nadrukkelijk voor de wijze waarop zij Musis Sacrum bedachten. 

  
Het tweede halve jaar van 2007 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 gebeurt. 
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 hele mooie dingen mogelijk. 
 
Verder wensen wij eenieder prettige feestdagen toe, een mooie jaarwisseling en een 
gezond 2008.  
 
En blijf in 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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Allerlei 
 
Een ballon, een ballon, een ballonnetje 
We zaten met een zucht 
Hoog boven in de lucht 
We zaten zo gezellig in een…………ballonnetje 
 
Misschien een leuk openingsnummer voor een volgend concert. 
 
Enkele weken geleden landde er, tijdens een repetitie, bij Ben en Diny Nooijen een 
luchtballon in de wei. Ben moest naar huis om de ballonvaarders toestemming te gaan 
geven om zijn weiland te betreden. 
Een ander harmonielid reageerde: “Regel voor ons allemaal maar een ballonvaart”. 
We weten niet of dit gelukt is, maar zo ja, dan kunnen we misschien in plaats van een 
openluchtconcert, een “in de lucht concert” gaan organiseren! 
En dan weten we in ieder geval zeker, dat we de hoge noten kunnen bereiken. 
 
Het klokkenspel 
We hebben sinds een tijdje een muziekinstrument dat erg gewild is, nl. het klokkenspel. 
Bas van Lierop kan hierop erg mooie slaapliedjes spelen, maar dat kan niet de bedoeling 
zijn tijdens een repetitie. 
Marc zei: “Als ik klokkenspelspeler zou zijn, dan wist ik het wel” (???) 
Wij weten het echter nog niet. 
Maar er zijn ook mensen die gezellig samen willen spelen of hun instrument willen delen. 
Onze toneelmeester vroeg na het BZB concert wie er zijn klokkenspel wilde bespelen. 
Maar met de vele enthousiaste reacties was Doranda weer niet zo blij. 
Laten we het daarom maar allemaal bij ons eigen instrument houden en alleen maar 
luisteren naar de andere instrumenten! 
 
Limerick 
Er waren eens drie heren 
die wilden bij de Harmonie Musis Sacrum het slagwerk proberen 
De een zei echter: “Ik weet het niet, 
tot mijn groot verdriet 
het gaat te snel, als ik alles wil beheren”….. 
Wat dacht hij: ”Ik heb een idee, 
met personeel om me heen zit het wel mee. 
Een mannetje voor de snaredrums en de bekken, 
een slagwerker voor de cimbales en de flessenrekken, 
en de dirigent is ook weer dik tevree.” 
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Muzikale poëzie 
 

Ik sta al lang niet meer vooraan, 
als er stoeten door de straten gaan. 
Ik moet luisteren naar bomen 
en niet naar mensen, die komen. 
Ze komen, de mensen, en gaan voorbij 
in gelederen van dwazen. 
Maar de élite onder hen, voor mij, zijn zij 
die in koperen buizen blazen. 

 
 
 

Klanken, samen vormend één geheel, 
strelend voor mijn oren, fata morgana in mijn geest. 
Uiting van emoties, wederzijds contact, 
met klanken en tekst, zwevend op een melodie, 
zo was muziek en zal het altijd blijven. 

 
 
 

De vroege zon kleurt bruin, radio aan, 
arbeidsvitaminen, open raam. 
Cappuccino, wegdrijvende geur, 
genietende ontspanning, jouw beeld voor ogen. 
Droom wat weg, Bohemian rhapsody, 
scaramouch… scaramouch, glimlach op mijn gelaat. 
 
 

In het land van Maas en Waal leeft een wonderkind van 50. 
Telkens weer licht hij een tip van de sluier op. 

Van het eiland in de verte, voor de overlevenden, 
zijn de blauwe uren en is de engel gekomen. 

De vondeling van Ameland maakt zijn testament op, 
de verdronken vlinder zingt de ballade van de onsterfelijkheid. 

En Jimmy, hij is de reiziger 
en droomt elke avond van meisjes van 16, 

in het land van Maas en Waal waar de engel is gekomen 
en het wonderkind van 50 de ballade van de onsterfelijkheid zingt. 
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Instrumenten te koop. 
 
De instrumentencommissie heeft haar voorraad instrumentarium geïnventariseerd en is 
daarbij tot de conclusie gekomen dat het aantal trompetten en cornetten dat in opslag ligt 
naar onze mening te groot is. We kunnen deze instrumenten natuurlijk inruilen bij 
aankoop van nieuw instrumentarium. 
 
Omdat er regelmatig vraag naar gebruikt instrumentarium is hebben wij besloten om de 
leden van de vereniging, als eerste, in de gelegenheid te stellen een gebruikte trompet of 
cornet voor een redelijk bedrag te kopen. Ideaal voor leerlingen of een 2e instrument voor 
bij een kapelleke of een schoolorkest. 
 
De instrumenten die te koop worden aangeboden zijn trompetten en cornetten van de 
merken Getzen, Conn en Yamaha. De vaste prijzen variëren van € 150,00 tot  € 300,00. 
Voor informatie kun je terecht bij Benny Nooijen tel. 342726 of Jan Lambregts tel. 
341513. 

De instrumentencommissie. 

 
 
 
 
 

 
Op het verkeerde been tijdens de KVW optocht 
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Fietsenbeurs 2007 
 
De 2e  hands fietsenbeurs van Musis Sacrum, voor de 3e maal georganiseerd dit jaar, 
wordt steeds meer een begrip binnen Bakel, Milheeze en omstreken. Steeds weer 
nieuwe gezichten zie je ieder jaar weer verschijnen.  
Ook dit jaar weer nieuwe gezichten uit Bakel, Milheeze, Helmond, Gemert, De Mortel. 
Maar ook de vertrouwde gezichten die ieder jaar weer terug komen om een fiets aan te 
bieden of te kopen. Een teken dat het aanslaat en dat we hiermee aan een vraag 
voldoen.  
Het idee om met een fietsenbeurs te starten is dan ook geboren uit de ervaring van 
enkele van onze leden die kinderen hebben en steeds weer de benen braken in een 
overvol fietsenhok. Want wie herkent dit niet als je jonge kinderen hebt. Men groeit van 
een fiets af en moet weer een andere fiets hebben. De oude fiets blijft dan weer staan en 
zo gaat het maar door totdat het fietsenhok vol staat. Vandaar dat deze fietsenbeurs in 
een behoefte voorziet. 

De kwaliteit van 
de aangeboden 
fietsen is in het 
algemeen zeer 
goed. Het 
uitgangspunt is 
dan ook dat men 
een 
“fietswaardige” 
fiets aanbiedt. 
Het aanbod 
varieert van de 
zogenaamde 
stationsfiets tot 
bijna nog niet 
gebruikt. Dus 
voor iedereen die 

een fiets zoekt, is een bezoekje aan onze fietsenbeurs zeker aan te bevelen. Ook dit jaar 
was de beurs weer een groot succes voor zowel de bezoekers als Musis Sacrum. 
 
Als organisatie willen we dan ook iedereen die aan deze fietsenbeurs heeft meegewerkt 
hartelijk bedanken voor hun inzet. Natuurlijk ook de Willibrordusschool die ons 
belangeloos de speelplaats ter beschikking stelt. 

Graag tot volgend jaar.                                      De organisatie 
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Openbare repetitie Jeugdopleidingsorkest 
 
Helaas kon ik niet mee naar de openbare repetitie van het opleidingsorkest dus gingen 
Marte en Ries met vriendjes mee. 
  
Eenmaal thuisgekomen krijg ik een verslag van de avond en het valt op hoe enthousiast 
ze zijn: eerst werden twee stukken gespeeld en toen zei Marc; “Nu zijn jullie aan de 
beurt”. Nu we hebben veel uitgeprobeerd en je mocht een instrument aanwijzen dat je 
wilde horen en ik zag achteraan een heel groot instrument, dat was een basklarinet, kei 
gaaf geluid! Ik heb gedrumd en samen met Maarten gespeeld en mam, Roy speelt al op 
rietje drie en dat is kei moeilijk, ik kon het op rietje twee. En we hebben zo gelachen want 
Bram wilde op de bastuba en zijn neus en mond gingen helemaal in het mondstuk en ik 
heb aan Janny gevraagd wanneer ik in het opleidingsorkest mag en dan moet ik eerst A1 
en het was kei gezellig. 
 
Nou, ik bedoel maar, als je er in slaagt om met een openbare repetitie zo’n enthousiasme 
te wekken dan denk ik dat je de avond geslaagd kunt noemen. De kinderen hebben nu 
zicht gekregen op wat ze dadelijk, met al dat oefenen, kunnen gaan doen. Ze kunnen 
haast niet wachten. 

Marian, moeder van Marte en Ries. 
 

 

 

Zwemmen in De Tongelreep 
 
Hallo, 
Op 26 oktober zijn we naar de Tongelreep in Eindhoven geweest.  
Het was heel leuk. Er waren 4 glijbanen: een familieglijbaan, een lichtjesglijbaan, een 
hele steile baan en een baan waar je rondjes tolde.  
We waren met precies 50 kinderen.  
We hebben ook friet gekregen. Dat was lekker.  
We zijn ook een keer in het bubbelbad geweest. Dat was lekker warm. Daarna zijn we 
meteen in het zwembad gesprongen.  
We hebben ongeveer 2 uur lang kunnen zwemmen. Buiten zwemmen was leuk. Als je 
boven het water uitkwam was dat koud! 
Wij hebben het heel leuk gehad en willen volgend jaar graag weer mee!!! 
 
 

Groetjes, Thijs en Jeroen de Visscher 
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24 geslaagden in juni 2007 
 
24 leerlingen van Musis Sacrum Bakel zijn in juni 2007 geslaagd voor hun 
muziekexamens. Zij volgden hun opleiding aan de muziekschool Gemert-Bakel.  
De geslaagden zijn; 
A1: Ries Nooijen   slagwerk  goed 

Lotte van Rijbroek  klarinet 
A2: Matty Driessen   slagwerk 
 Martijn van Lankveld  slagwerk 
 Wouter Relou   slagwerk  
 Ron Verhoeven   slagwerk 
B1: Pieter van den Boom  slagwerk  goed 
 Sigrid Coolen   slagwerk 

Corneel Verhoeven  slagwerk 
Femke Bouw   alt-saxofoon 
Daisy Dirks   alt-saxofoon 
Rick van de Laar   trompet   

 Mariëlle Nooijen   alt-saxofoon  
 Lisan Smits   alt-saxofoon 
 Hanneke Verhoeven  hoorn 

Rayna de Wit   klarinet  
B2: Ruben Joosten   alt-saxofoon 
 Andrea Kriegl   alt-saxofoon 
 Lizzie van der Putten  klarinet   goed 
 Nienke Tijdeman   alt-saxofoon  goed 
 Mieke Verberkt   klarinet 
 Jantine Vereijken   klarinet   goed  
C: Bas van Lierop   slagwerk  goed 
D: Elsje Verberkt   dwarsfluit  met lof 
 
Wij wensen de geslaagden en hun opleiders John Klaus, Bouke Konings, Joyce Maas, 
Alex Rutten en Adri Verhoeven van harte proficiat met dit geweldige resultaat. 

 

 

 Predicaat ‘Goed’ 

Minimaal 8 punten gemiddeld. 

 

Predicaat ‘met lof’  

Minimaal 9 punten gemiddeld. 
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Tractor Pulling 2007 
 
Allereerst wil ik de Musis Sacrum mensen die de drankorganisatie van Tractor Pulling 
Bakel op zich genomen hebben bedanken voor het ontzettend gezellige en goed 
georganiseerde weekend Tractor Pulling Bakel (24,25 en 26 augustus 2007).  
 

Het was voor 
mij de eerste 
keer dat ik 
aanwezig mocht 
zijn bij een 
Tractor Pulling 
wedstrijd en dan 
ook nog is in het 
mooie 
Brabantse dorp 
Bakel.  
Als 
buitenstaander 
(zelf woonachtig 
in Amersfoort), 

heb ik ontzettend genoten. Vrijdagavond ben ik begonnen achter de bar in de grote tent, 
met de optredens van Rowwen Hèze en als voorprogramma BIGNS uit Gemert.  
 
Zaterdagochtend ben ik op de fiets naar het Tractor Pulling terrein gegaan, om daar 
plaats te nemen in de grote tent en in één van de paviljoens. Het was fantastisch om te 
zien hoe de verschillende tractoren plaats namen aan de start en met veel kabaal, een 
full pull probeerden te halen. ’s Avonds was het weer een gezellige drukte in de tent met 
mooie optredens. 
 
De zondag begon rustig met een aantal kleine machines. Deze machines hebben het 
veld in gereden voor de Powerbreaker-divisie. Vanuit één van de paviljoens heb ik deze 
wedstrijd aardig kunnen volgen.  
 
STP Bakel en Musis Sacrum, ik hoop jullie op 22, 23 en 24 augustus 2008 weer te zien 
en wellicht wel weer te helpen. 
 
Met vriendelijke groet, 

Reinder Laeven 
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De voorbereidingen op het EK 2007 in Ribnica, Slovenië 
 

Het goede nieuws, oftewel het EK 
Jantine: Het is vrijdag 26 januari, Mijn moeder word bijna 50 jaar. We zijn daarom een 
cadeautje gaan kopen bij de Schatkamer in Deurne. Ik zit in de auto en ineens gaat mijn 
mobiel af. Ellen had ik aan de lijn. Ze kon me thuis niet bereiken en probeerde me nu via 
mijn mobiel te bereiken. De rest was inmiddels de winkel ingegaan zonder mij. Ellen 
begon te vertellen: “Ik heb thuis een bericht gekregen voor de majorettes …” “Is het echt 
waar, echt “riep ik meteen enthousiast. ”Weet je dan waar ik het over heb“ zei Ellen. 
“Eigenlijk niet”. Ellen ging verder met haar verhaal. Jullie zijn uitgenodigd voor het EK 
2007 in Ribnica, Slovenië met jullie zigeunershow. Ik begin daar als een gek te trillen en 
ben super blij. We moeten er vast over nadenken met onze ouders want er zit natuurlijk 
een behoorlijk kostenplaatje aan vast. Ik opgehangen, stap de auto uit, ren naar binnen. 
“Paap, Papa, waar ben je“. Ik begin daar te roepen alsof iemand me had aangevallen. 
Springend en met een brede glimlach en trillende knieën vertel ik Pap dat we naar het EK 
mogen. Gelukkig was het niet zo druk in de winkel, anders hadden ze me zeker als 
gestoorde gek verklaard. Eenmaal thuis aangekomen bel ik mam op het werk en Saskia 
thuis om het te vertellen. Ik wilde het veel meer mensen vertellen, maar dat ging nog niet. 
Het was immers niet zeker of we ook gingen. Na een vergadering met het bestuur van 
Musis Sacrum Bakel en goedkeuring van school mogen we naar het EK in Slovenië van 
28 t/m 30 september met onze zigeunershow waarmee we in oktober 2006 nog met 
85,45 kampioen werden. We komen uit in Duo Junior sectie B. 
 
Saskia: Ellen belde mij thuis op: ‘Heeii, jou had ik net nodig, ik heb net post gekregen.’ 
Hierop antwoordde ik: “Jaa?”. “Ja, er ligt hier een uitnodiging.” “Jaah??” “Jullie mogen 
naar het EK!!” “Wat?! Echt?? Wauw, cooool!!!!! Neej, dat meen je niet?? Vet!!! 
 
Bondstraining te Klundert op 18 maart en op 2 september 
Bij de eerste Bondstraining zien we de hele equipe voorbij komen op de bondstraining. 
Tijdens de bondstraining kijkt onze bondscoach Ester van Bijnen naar de Nederlandse 
shows om ze aan te passen op Europees niveau zodat er meer kans is op kampioenen 
tijdens het EK in Slovenië. We hebben vrij veel tips gekregen. We hebben de halve dag 
getraind. Maar nog steeds valt er erg veel te doen aan de show. 
  
Bij de tweede Bondstraining krijgen we de officiële Nederlandse trainingspakken 
uitgereikt met een T-shirt wat je mag houden. We hebben de opmars geoefend en de 
regels doorgenomen. De kriebels beginnen nu al wel echt te komen. 
Esther heeft ons verteld dat we een enorme vooruitgang hebben gemaakt met onze 
zigeunershow. Dat het nu ook echt een moeilijke show is en dat we de passen goed naar 
het thema hebben veranderd. Nu gaan we dus met goede moed het EK in! 
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Verplichte wedstrijd te Diessen op 15 april en te Nuenen op Zondag 13 mei 
Vandaag hebben we een verplichte wedstrijd aan het EK 2007. We hebben al veel 
veranderd aan onze show. Zelfs zoveel dat het tijd wordt om het te laten jureren door een 
professionele jury en onze bondscoach Ester van Bijnen. Wat we vandaag natuurlijk 
gaan doen.  
Dit is onze eerste wedstrijd met de nieuwe reglementen. We zijn dus heel benieuwd of 
het ons gaat bevallen. De punten bevielen ons zeer goed, we hadden 81,7 punten, goed 
voor een 1e keer in de nieuwe reglementen. 
 
De tweede keer ging het kei goed. We hebben 83,05 punten behaald en zijn nu dus ook 
geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen.  
 
9 september 2007 oefenen met Lisette 
We hebben ook zelf veel geoefend op de vrijdag avonden, met Brenda en Nina en met 
Lisette en Ellen. Dit was toch wel de grappigste dag.  

 
“Wat doen jullie hier?” 
“Laat eens wat zien.” 
“Nu al aan de wiet?” 
“Hebben jullie een legitimatie bij?” 
“Oooh van Rooij, uit Meijel!” 
 
Met een beetje vertraging kwamen Lisette en Jantine eindelijk bij Lavans aan, waar we 
gingen oefenen. Zonder ons iets aan te trekken van het alarm wat altijd een beetje 
doorgaat met piepen, liepen we naar onze oefenruimte. Met onze sponsorkleding aan 
hebben we eerst wat foto’s gemaakt voor op onze site www.henk-reints.nl/saskia.  
We waren lekker aan het oefenen, toen er ineens twee mannen gewapend met een 
zaklamp binnen kwamen.  
 “Wat doen jullie hier?” Vroegen ze. Wij dachten wat gebeurt hier nou weer! “Zo te zien 
zijn jullie aan het oefenen, laat eens wat zien met dat stokje!” Het was de bewaking! 
Blijkbaar hadden we het alarm er niet goed af gehaald! Het waren wel twee leuke 
mannen. Ze vroegen nog onze legitimatie, maar Lisette hoefde als de enige hem te laten 
zien. “Oooh van Rooij, uit Meijel!” Klinkt bekend!! Eh, hoezo als ik vragen mag? Ken jij 
die en die, nou die ken ik ook en blablabla… En wat moeten jullie trouwens met 
wietplanten. Waar?, jah daar. Zijn dat wietplanten? Wietplanten zijn die 5-bladerige 
planten. Oh die daar op dat karretje. Misschien kun je daar de Slovenische grens niet 
over, met een grote lach op zijn gezicht. Toen zij wisten dat wij GEEN dieven waren, zijn 
ze weg gegaan. Al kwamen we ze na een tijdje oefenen boven ons lachend tegen, want 

http://www.henk-reints.nl/saskia
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ze wilden toch nog een stukje van onze show zien. Na het gebouw uiteindelijk goed 
afgesloten te hebben zijn we weer met een ervaring rijker naar huis gegaan.  
 

Europese majorette Kampioenschappen in Ribnica, Slovenië 
op 28, 29 en 30 september 2007 

 
Woensdag 26 september 2007 
Eindelijk, het lang verwachte weekend komt eraan. Vandaag gaan we vertrekken naar 
Slovenië, het land onder Oostenrijk. Het wordt een busreis van 2 dagen met overnachting 
in Zuid-Duitsland. De verzamelplaats van Brabant is een Eindhoven. Dus zijn we maar 
lekker rond 6 uur opgestaan, onze laatste spulletjes ingepakt en alles nog een keer 
gecheckt om vervolgens rond 8 uur in Eindhoven op de bus te kunnen wachten. We 
hebben er heel veel zin in. Nu nog met veel energie hebben we afscheid genomen van 
het thuisfront. Onze grote koffers hebben we ingeladen in de bus en daar gingen we dan, 
op naar Slovenië. De allereerste film wordt nauwelijks aandacht aan besteed doordat 
iedereen nog te enthousiast is omdat het avontuur eindelijk is begonnen. Het eerste wat 
wij gaan doen is toch wel de saaie bus tot een echte Europese oranje bus omtoveren met 
leuke oranje gekleurde slingers en ballonnen. De snoepjes gaan al snel de bus rond. 
Maar al snel waren de konten al vierkant aan het worden en vielen sommigen in slaap. 
Zo’n 16 uurige busreis is ook niet niets. We hebben veel films gekeken, een uurtje 
geslapen en met pijnlijke rug weer opgestaan. Twee stops hebben we de hele dag 
gehad, dit was wel hard nodig om onze energie weer opnieuw op te wekken.  
 
Rond 7 uur, zijn wij als eerste bus aangekomen in het doolhof hotel Sint George*** in 
Zuid-Duitsland. Het was al donker, zodat de mooi versierde boom goed uitkwam. We 
krijgen al snel de sleutels toegewezen waar je ’s avond ging slapen, zodat je jezelf kon 
gaan installeren. Onze ouders liggen helemaal aan de andere kant van het gebouw. Ons 
hotel is namelijk zo gebouwd dat je meerdere kamers krijgt met gangen aan elkaar 
verbonden. Ze hebben nu ook nog geen rekening gehouden met wie er bij wie wilden 
liggen omdat dit voor een nacht niets uitmaakt. Wilma en Marika moesten wel een 
kwartier lopen om bij het restaurant aan te komen, en al helemaal als ze dan ook nog 
eens de weg kwijt raakten. Wij lagen vrij dicht bij het restaurant en kunnen dus onze 
hotelkamer vrij snel vinden.  
 
De sleutel ging in het slot en dan treed je je slaapkamer binnen. Je ziet van alles. Maar 
wat ons opviel was toch wel het blaadje op ons bed. Ik had in eerste instantie niet in de 
gaten van wie dat blaadje was. Dan lees je het met een glimlach op je gezicht en kom je 
erachter dat het een fax van het thuisfront is. Wij rennen hard naar beneden om het onze 
mama’s te vertellen. Naja, we hebben een tweepersoons bed, een televisie en een 
schone badkamer met bad. We hebben hele leuke zelfgemaakte T-shirts gekregen van 
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Ellen met onze namen en het Sloveense teken van de kampioenschappen. Het ziet er 
echt kei vet uit. 
Dankjewel Ellen! 
 
Het is al vrij laat 
en gaan dus 
lekker eten in het 
restaurant. We 
krijgen ons eten in 
buffetvorm. Het 
was best lekker te 
eten. De obers 
droegen rare 
jurkjes en 
brachten glazen 
drinken (van ruim 
een halve liter) 
rond. We krijgen 

de tijden te horen voor het vroege vertrek van morgenvroeg, en de meeste mensen 
gingen al vrij snel naar zijn kamers om uit te rusten van de lange dagreis.  
Maar wij niet, wij kunnen niet goed slapen. Wij hebben nog te veel energie over, en 
spenderen die dus aan gek doen en de Duitse Bijbel lezen (van lezen word je moe 
zeggen ze toch en dat was het enige boek wat we konden vinden). Nu is de eerste dag al 
goed verlopen. Gelukkig maar! 
 
Donderdag 27 september 2007 
Jantine: Goedemorgen allemaal. Ik heb redelijk goed geslapen. Alleen dat ik vroeg 
wakker was, is iets minder. Ik heb lekker in mijn pyjama op ons balkon sms’jes liggen 
versturen naar ons thuisfront die al op school zaten (haha). Om 10 uur vertrekken we 
weer met de bus, nu richting Slovenië, dus we gaan eerst maar eens ontbijten. Ik heb 
namelijk enorme honger. Weer in buffetvorm.  
 
We hebben de sleutels ingeleverd en zitten nu weer in de bus. Veel films hebben we 
weer gekeken, snoepjes gegeten, en een stop gehad toen we er al bijna waren. Er was 
een hoop gejuich toen we over de Sloveense grens reden en na een uurtje zijn we al bij 
ons hotel aangekomen. Hotel Mons**** 
 
Onze koffers hebben we uitgeladen en onze kamers zijn aangewezen. We hebben twee 
van die pasjes gekregen voor de kamer. Eerst dachten we dat de lichten het niet deden 
maar dat bleek ook met zo’n pasje te moeten doen. Het is echt een luxe hotel. Twee 
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bedden, een groot raam, een flatscreen tv toestel, een schone badkamer, en grote 
opbergruimte. Nina weet de kluis te zitten, dat hadden we al gauw gemerkt. Ze heeft er 
een code ingezet die ze al snel niet meer wist te vertellen waardoor het begon te piepen. 
De deuren wilden we gaan versieren met een naamplaatje en slingers en ballonnen maar 
dat mocht uiteindelijk weer niet wegens brandgevaar. Daarom hebben we de ballonnen 
maar in onze eigen kamer opgehangen. ’s Avonds zijn we op ontdekkingstocht gegaan 
om te kijken waar alles lag. We gaan ook al eten bij het restaurant met een bon. Het was 
al laat waardoor heel de equipe daar rond hetzelfde tijdstip stond, waardoor sommige 3 
kwartier in de rij hebben gestaan. Het was best lekker.  
De eerste toi toi’tjes hebben we gekregen van al de Nederlandse deelnemers. Ónze toi 
toi’tjes waren nog onderweg met de auto.  
 
’s Avonds hebben we nog in de bar gezeten samen met Brenda en Nina, een Meijels duo 
die wij al goed kenden. Onze trainsters belden even later dat ze ons zochten voor een 
bijeenkomst met de bondscoach. Wij liepen snel naar de 2e etage waar iedereen al zat te 
wachten. Het was er heel druk maar wel gezellig. Ze vertelde ons dat wij vanaf nu een 
team zijn en dat we dat ook moesten laten merken. Wij beginnen natuurlijk uit volle borst 
te zingen waardoor er een hotelmedewerker aankwam die liet zien met zijn vinger dat wij 
geen geluid mochten maken.  
 
De tweede dag is nu bijna voorbij. Wij hebben ‘s avonds nog gezellig met Zijtaart in de 
gang gezeten met drinken, chips en een zogenaamd kampvuur. Zij kwamen met het idee 
om treintje te gaan doen, dus wij gaan gezellig met hun mee doen. Het werd al gauw elf 
uur, dus zijn we maar naar bed gegaan toen we te horen kregen dat we geen geluid 
meer mochten maken. 
 
Al met al is het nu al de moeite waard om aan dit avontuur te mogen deelnemen, en we 
hebben alleen nog maar in de bus gezeten.  
 
Vrijdag 28 september 2007  
Heei, dit was de eerste nacht in Slovenië en wij hebben lekker geslapen. We hebben 
gisteren te horen gekregen dat we vandaag best veel vrije tijd hebben. Nu gaan we eerst 
was eten beneden in het restaurant. Onze nakomelingen arriveren bijna. Weer kregen we 
een gedeelte van de toi toi’tjes. Gisteren met de coachmeeting hebben we te horen 
gekregen dat we vandaag met trainen niet onze trainingspakken aan mogen, alleen 
Jantine was haar trainingsbroek vergeten. Of ze zou in d’r pyjamabroek moeten trainen 
of van iemand lenen, wat ze dus gedaan heeft. Even spullen gepakt voor de hele dag 
want vanavond is de opening.  Ooh, de kriebels beginnen al.  
Maar eerst nog even warm eten voordat we vertrekken. 
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Vandaag zien we de sporthal waar het allemaal gaat gebeuren voor het eerst. Het is zo’n 
45 kilometer ten zuiden van Ljubljana, dat is dus zo’n klein uurtje rijden. In de bus begon 
de sfeer al lekker, wij begonnen al te zingen en te feesten. Wij krijgen nu een uurtje vrij 
maar omdat wij onze kleedkamers krijgen te zien zijn we niet weggegaan. De 
Nederlanders beginnen te zingen. 
 
Het is stil aan de overkant,  En dan elke keer de andere kant aan de beurt, 
 
 t’is stil aan de overkant,   de tweede keer erbij springen  
 t’is stil aan de overkant,   de derde keer erbij wijzen  
 t’is stil aan de overkant   de vierde keer je kont laten zien 
 
                                               of 
 
op je plaats  op je plaats    chichi wa  
strek je arm  strek je arm    chichi wa  
vuisten maken  vuisten maken    chichi wa wa wa 
duim omhoog  duim omhoog    chichi wa 
schouders op  schouders op    chichi wa 
hoofd omhoog  hoofd omhoog    chichiwa wa wa 
 
Geweldig!! 
 
Onze kleedkamers waren in een Sloveense school tegenover de gymzaal. Jullie kunnen 
dus niet zeggen dat wij niet op school zijn geweest (haha). Nederland heeft drie 
klaslokalen toegewezen gekregen, dat is dus eigenlijk best te doen. Iedere bus eentje.  
 
Van 5 tot 6 uur heeft Nederland de muziektest. Iedere solist krijgt anderhalve minuut de 
tijd om de vloer te testen, het licht te bekijken en natuurlijk te kijken of je muziek het goed 
doet. 
De vloer was erg glad. Ik gleed helemaal weg. Ellen heeft gezegd dat we een goede 
houding hebben en als we dat zondag ook doen dat het dan wel goed zou komen. Al 
hadden we nu al met de repetitie wel een klein beetje zenuwen. Het is en blijft spannend, 
er waren tenslotte ook nog andere landen al aanwezig. 
 
Nu gaan we onze officiële Nederlandse trainingspakken aantrekken. Onze haren zitten al 
in een knot, en de batons hebben we al vast. Met al onze trainingspakken aan hebben 
we een statiefoto gemaakt van de hele Nederlandse equipe. En eten, ja dat krijgen we nu 
niet. Daar heb je geen tijd meer voor, die krijg je wel in het hotel. Nou fijn, we vergingen 
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van de honger, dus we hebben een hamburger besteld waar we de kans niet voor kregen 
om die fatsoenlijk op te kunnen eten.  
 
En dan staan we klaar voor de opmars. Het echte werk gaat zo beginnen. Esther leerde 
ons nog marcheren met het vlaggetje en daar gingen we dan. De live muziek begon en 
daar liepen de landen op. Een voor een met de vlag. Nederlands heet in het Sloveens 
Nizozemska. Meteen weer een liedje bedacht met Nizozemska erin. Heel Nederland was 
aan het klappen en juichen en toeteren. Dat gevoel wat je dan heb kun je gewoon niet 
beschrijven, fantastisch! Eerst kwamen er verschillende volksdansen, wat live muziek 
van een bandje een koor en nog meer. In het begin was het wel leuk, maar later duurde 
het vrij lang. Sommige landen gingen er daarom maar bij dansen. Anderhalf uur later 
begon het echte gedeelte pas. Alle volksliederen van elk land werd gedraaid. Iedereen 
gaat dan in de saluuthouding staan. Dan krijg je toch echt wel even de kriebels. Het 
gevoel dat jij hier morgen of overmorgen ook staat. Dat dit de opening is van het EK 2007 
in Ribnica, en jij staat daar nu op die vloer. De officiële NBTA vlag werd gehesen en het 
spektakel is officieel geopend. De landen liepen weer begeleid op muziek af en de 
opening zat erop. We stapten snel de bus in, want het was al laat geworden. 
 
In het hotel kregen we rond 10 uur ons avondeten. We hadden echt enorme honger, en 
aten dit dus op onze kamer op. We hadden ook nog even een meeting met de 
bondscoach Ester. De hele dag werd opnieuw besproken, en de opening was inderdaad 
voor velen te langdradig. Maar wel leuk om een keer mee te maken. Het is en blijft een 
geweldige EK!! 
 
Rond half 11 gingen we maar snel te bed. We moeten morgen er weer vroeg uit. Morgen 
beginnen de wedstrijden, en dan moeten we wel fit zijn. Zondag zijn wij aan de beurt. 
Slaap zacht. 
 
Zaterdag 29 september 2007  
Hoi, vandaag begint de eerste wedstrijddag in Ribnica, Slovenië. Extra vroeg opstaan en 
laat te bed staat er vandaag op de planning. Wij zijn zondagmorgen aan de beurt met 
onze zigeunershow. Wij hebben vandaag dus nog een lekker dagje vrij. Ook zijn de 
zenuwen al begonnen. Eerst maar eens lekker ontbijten. De broodjes worden 
langzamerhand een beetje droog, dus eet ik ook een lekker yoghurtje bij mijn ontbijt. 
Vandaag zien we ook waar de deelnemers moeten gaan zitten. Wij hebben namelijk 
gehoord, dat wij niet bij de ouders op de tribune mogen gaan zitten. Dit wegens 
plaatsgebrek voor bezoekers.  
 
Eenmaal in de sporthal hebben we onze ogen uitgekeken. Wij als deelnemers moeten 
een plaatsje op de wedstrijdvloer zoeken. Het is jammer dat je nu niet bij je ouders zit, 
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maar aan de andere kant heb je nu wel meer kontact met je mededeelnemers. De eerste 
deelnemer is inmiddels al begonnen. Ik geloof dat ze van Slovenië afkomt. Hier al vrij 
snel achteraan is de eerste Nederlandse deelnemer aan de beurt. Helemaal alleen. Heel 
Nederland gaat staan, zingen, juichen, roepen, dansen. Die sfeer gewoon. Iedereen 
moedigt de deelnemer aan. Een geweldige sfeer die daar zo hangt.  
 
Jantine: De dag duurt wel lang. Al helemaal als je nog niet hoeft op te treden. Ik had ’s 
middags een beetje hoofdpijn gekregen van de warmte en de drukte in de zaal. Ik ben 
daarom naar buiten gegaan waar een tent staat opgesteld waar je iets te eten en te 
drinken kunt gaan halen. Ook is er een klein marktje opgezet voor een beetje afleiding. 
Mijn mama en ik hebben daar nog even een praatje gemaakt bij een marktmeneer die 
souvenirtjes uitdeelt.  
 
Saskia: Het idee, dat wij daar morgen ook staan, is gewoon heel spannend. Morgen 
staan we voor de vele juryleden, heel Europa kijkt naar je show, de zenuwen beginnen 
toch wel te komen. Ook met de meiden van Zijtaart kon ik het goed vinden. Lekker gek 
en maf doen! Maar toch is het allemaal wel heel vermoeiend.  
 
De wedstrijddag is anderhalf uur uitgelopen. Dat komt omdat de cd installatie niet goed 
wilde werken. De grote geluidsboxen stonden op dezelfde tafel als waar de cd-speler op 
stonden. Door het enorme volume wilde de cd-speler soms even ophouden, waardoor er 
verschillende groepen opnieuw mochten. De wedstrijddag duurde nu alleen zo lang, dat 
de eerste Nederlandse bussen naar het hotel zijn vertrokken. Het restaurant sluit 
namelijk om 10 uur. Wij met de laatste bus zijn rond half 9 naar huis gereden in plaats 
van 7 uur. 
 
De sfeer was geweldig, iedereen zingt en danst. En als je dan ook nog ziet dat de 
Nederlandse shows vrij goed gaan is het gevoel helemaal compleet. Morgen staan wij 
daar ook. Dan zingt ook Nederland voor jou. Hopen dat de show dan ook nog goed gaat. 
Wij zijn vroeg naar bed gegaan, wij zijn toch al uitgeput van de afgelopen dagen en we 
moeten er nog heel wat. 
Tot morgen. 
 
Zondag 30 september 2007  
Hallo allemaal, de wekker is net afgegaan. Het is nu om precies te zijn half zes. Om 6 uur 
kunnen we gaan ontbijten. Nog even de tijd dus om ons lekker te gaan opfrissen en de 
tassen te pakken. Het ontbijt smaakte zoals altijd vrij goed, al vind ik het thuis lekkerder. 
Om zeven uur vertrekt onze bus richting de sporthal. Lisette gaat ons vandaag 
begeleiden richting vloer. 
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In de sporthal aangekomen te zijn hebben we ons als eerste ingetraind op de 
wedstrijdvloer. Het was immers toch nog te vroeg, zodat dit kon. Lisette ging later onze 
make-up in orde maken. Extra, extra mooi met glitters en diamantjes. Helemaal 
compleet. Mijn haren zijn nog een keer opnieuw gedaan voor het grote moment. Hierna 
zijn we onze kleding gaan aantrekken en hebben we onze attributen in orde gemaakt.. 
Wij zijn gaan intrainen in het gemeentehuis en dan is het zover. Esther heeft ons gebeld 
dat we naar de paspoortcontrole moesten. De zenuwen beginnen weer te komen. Nu nog 
onze Nederlandse tegenstanders aanmoedigen en dan gaan we zelf de vloer op. 
 
Heel Nederland staat al te zingen, te schreeuwen, te zingen. Wat een gaaf gevoel. 
Allemaal voor ons. Voor het duo uit Bakel. Onze zenuwen zijn niet te houden. Daar gaan 
we dan. Adem in, en adem uit. Een slokje drinken en de begintune is al bijna begonnen. 
De eerste gooien zijn al gelukt. Gelukkig. Voor je het weet zijn we al aan het einde van 
onze show. De moeilijke twirls zijn erg goed gelukt, en de wat makkelijkere hebben we 
laten vallen. Maar geen paniek. We stonden er wel, en dat is het belangrijkste. We 
hebben onze uiterste best gedaan en onze grootse smile opgezet. De spanningen komen 
na de show er uit door de tranen. De complimentjes hebben we hard verdiend.  
 
Jantine: Ik ben reuze tevreden met het resultaat waar we maanden voor hebben 
getraind. Nu alleen nog afwachten op de uitslag. Ik zit nu meer relaxt op de stoel. Ik kan 
nu helemaal uit volle borst meezingen. Wij hebben ons optreden nu ook gehad.  
 
Saskia: Het was echt heel vet om daar te mogen staan! Als zigeuners hebben we alles 
gegeven en meer kunnen we niet doen. Mij maakt niet meer uit, wat we halen. De show 
ging gewoon super! Natuurlijk hoop je op een top 6 maar als dat niet lukt, ga ik toch met 
een goed gevoel naar huis. De vele spanningen kwamen eruit en later konden we nog 
meer genieten van de shows. Ondanks de vermoeidheid, was het tot nu toe een kei 
leuke dag! Nu nog wachten op de uitslag. 
 
De live muziek start weer. Heel Nederland staat weer in de rij. De sfeer zit er weer goed 
in. En het laatste gedeelte van het EK gaat beginnen. De eindceremonie en de uitslag. 
Weer al die dansen en liedjes komen voor je ogen voorbij. Maar dan toch komen die 
uitslagen. De zenuwen beginnen erger te worden. Al helemaal als blijkt dat niet de top 6 
naar voren wordt geroepen maar de top 3.  
 
Wij zijn niet in de top 3 geëindigd. Erg jammer. Maar er is nog hoop. We gingen tenslotte 
voor de top 6. Vanavond krijgen we te horen of dat wel is gelukt. En we gaan alsnog een 
feestje bouwen. Brenda en Nina zijn 3e geworden, en Zijtaart waar we ook mee 
opgetrokken zijn is 2e geworden. Erg goed hoor. Heel Nederland heeft het kei goed 
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gedaan. We hebben 11 Europese titels binnen. En dan de zilveren en bronzen medailles 
niet meegerekend. Voldoende reden om vanavond een groot feest te bouwen. 
 
Saskia: Yes! 5e van de 15!! Yeah!! De top 6 hebben we gehaald! Wel heel erg jammer 
dat ze niet de top 6 hebben opgenoemd net zoals in 2005 in Italië. Dan zouden we ook 
op het podium mogen staan. Maar we moeten niet treuren, maar we moeten blij zijn!! En 
dat ben ik zeker!! De show ging vandaag super en we hebben een mooie 5e plaats!!! Na 
de vele energie die we voor en tijdens het EK erin hebben gestoken, ben ik heel erg trots 
op ons resultaat! 
 
Jantine: Terug in het hotel, gegeten en gedoucht begon om 11 uur ons feest. Als eerst 
verschillende bedankwoordjes. Vervolgens de uitslagen van iedereen. Wat een 
opluchting, we zijn 5e geworden. We zijn gewoon 5e van heel Europa. We gingen voor de 
top 6, en we hebben de top 6. De top 5 zelfs. Nu begint het feest ook voor ons pas echt. 
We hebben na een telefoontje naar het thuisfront tot in de late uurtjes (2 uur) 
doorgefeest. Ik ben helemaal los gegaan met Brenda en Nina. Mijn benen begeven het 
bijna en mijn moeheid is eigenlijk veel te veel toegenomen. Maar dit is tenslotte de 
laatste EK dag. Morgen gaan we nog shoppen in het BTC city in Ljubljana en dan is ook 
dit EK in Slovenië tot een goed eind gekomen.  
 
Maandag 1 oktober 2007  
Vandaag konden we niet meteen aanrijden omdat de chauffeurs van onze bussen 24 uur 
moesten rusten voor de lange terugreis. 
Als opvulling gingen we naar het BTC city. Een centrum met ongeveer 240 winkels en je 
kunt er van alles doen. Zwemmen, gamen, shoppen, etc. Wij gingen lekker winkelen. We 
waren eigenlijk wel moe, dus we gingen fijn een terrasje pikken. Lekker zitten met een 
glaasje cola, heerlijk! Zo kwam even later een aantal meiden van Zijtaart bij ons zitten.  
1 van die meiden kreeg een gratis kopje koffie van een wild vreemde oude man. En ze 
lust nog niet eens koffie! Maar ja, dat was wel heel grappig.  
 
In Slovenië hebben ze ook een McDonalds! In het hotel konden we geen friet krijgen, 
alleen kip en ander vlees/vis. En natuurlijk willen we wel eens Sloveense friet eten. We 
zijn nu tot de conclusie gekomen, dat die ook heel erg lekker zijn! 
 
Saskia: Ik heb een kei leuk zwart bloesje gekocht! Nou ja, ik niet, maar ons mam. Nog 
wat eten voor de busreis gehaald en drinken. Flesjes drinken in Slovenië: 0,50 euro. Echt 
heel goedkoop! Nu kunnen we weer vooruit in de bus. Want het wordt toch wel weer een 
lange busreis. 
 



 

 

 

24 

Om 17:00 uur zitten we in de bus. De lange busreis kan beginnen. Het was toch weer 
een vermoeiende EK en we gingen al na paar uurtjes proberen te slapen. Wat wel eng 
was, was dat de buschauffeur een noodstop moest maken wegens een auto die de bus 
afsneed. We lagen bijna te slapen en dan hoor je een flinke toeter. Dat was wel 
schrikken, maar gelukkig was het allemaal goed gekomen.  
 
Verder verliep de busreis soepel en voordat je het wist waren we op dinsdag 2 oktober 
2007 weer goed thuisgekomen van dit geweldige EK!  

Jantine en Saskia 
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Puzzel mee.
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De fanfare werd een harmonie. 
 
Mijn studententijd was er één van veel toeteren variërend van kleine ensembles tot 
symfonieorkest. Met de OV studentenkaart, die toen nog de hele week geldig was, reisde 
ik samen met mijn bastuba heel Nederland door om veel te spelen en te bieren tot diep in 
de nacht. Hieraan kwam een einde toen ik moest gaan werken.  
Mijn beleving bij fanfare Musis Sacrum werd steeds minder en de wens voor een eigen 
instrument groter. De tijd om op te stappen was gekomen toen in Bakel de keuze werd 
gemaakt om de fanfare om te vormen tot harmonieorkest.  
 
Een mooie Miraphone c-tuba werd aangeschaft met het idee om in leuke orkesten te 
spelen, vooral op invalbasis. Het lot kreeg een andere wending want op aandringen van 
een andere voormalig Bakelse muzikant belandde ik in een blaaskapel in Aarle-Rixtel 
(De Klokkendorper). Binnen twee jaar ontmoette ik mijn vrouw en we kregen na enkele 
jaren ons eerste kindje. Enfin, om een kort verhaal lang te maken, sinds mijn vertrek uit 
Bakel heb ik bijna geen orkest meer gezien.  
Met de kapel hebben we veel lol en mooie optredens gehad en ontzettend veel 
meegemaakt. Het was hier dat mijn muzikale- en verenigingsbeleving werd bijgesteld. 
Door de muzikale lat iets lager te leggen kun je veel vrijer zijn in het maken van muziek 
en ontstaat er meer interactie met het publiek.  
 
 Afgelopen zomer kreeg ik bezoek van Jan (Lambregts) en Carla (van Lieshout) die 
kwamen berichten dat in Bakel twee van de drie bassisten waren weggevallen en of ik 
Musis Sacrum een tijdje vooruit zou willen helpen. De keuze was snel gemaakt, mede 
omdat ik na 1000 poepluiers wel weer op zoek was naar iets nieuws. Afgesproken werd 
om één à twee jaar mee te doen.  
Zodoende kwam ik na de zomervakantie op de eerste repetitie. Mijn mond viel zowat op 
de grond van verbazing toen ik binnenkwam. Frans van de Laar zat nog steeds hoorn te 
foepen, zijn zoon was inmiddels 20 kilo gepromoveerd, gebroeders van de Mortel waren 
het mopperen nog steeds niet verleerd en Guido’s pijp rookte nog steeds.  
Maar het meest in het oog springend was natuurlijk de enorme hoeveelheid enthousiaste 
jeugd…………….en meiden………….en Marc!!!! En wat een beleving!!!  
Wat me enorm aanspreekt is hoe jullie met de club voort in staat zijn om de Bakelse 
gemeenschap naar je toe te trekken. Daar mogen jullie trots op zijn, want ik denk niet dat 
er tegenwoordig veel harmonieorkesten zijn die hier toe in staat zijn. Tegen al mijn 
verwachtingen in heb ik het ontzettend naar mijn zin en heb onlangs gevraagd of ik per 1 
januari 2008 contributie mag gaan betalen.  
 

Thijs Kampen 
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Open dag nieuwe ligboxenstal bij Bernard en Maria 
 
Of we de catering willen komen doen op 8 juni de opening van de ligboxenstal?  
Dat wilden we wel doen. Janny, Diny, Geertje. Leny en Theo van Hal en ondergetekende 
staan deze dag paraat om hand en spandiensten te verrichten. 
 
Wat gespannen voor wat komen gaat, beginnen we aan een dag vol verrassingen. 
Om 9.00 uur staat de eerste koffie al te pruttelen voor de allereerste bezoekers. 
Al rondkijkend, zie ik Bernard het laatste kuilvoer verdelen bij de koeien. 
De tractor wordt netjes aan de zijkant van de oude koeienstal geparkeerd. Zo, dat is 
klaar, nog even opfrissen, omkleden en klaar is Kees. Nou ja, Kees…ik bedoel Bernard. 
Roodwitte linten sieren het netjes opgeveegde boerenerf, de zijkanten zijn geharkt. Alles 
keurig op zijn plek. 
Maria zie ik nog even, in paniek, naar het dorp rijden om broodjes te halen.  
In de keuken worden de hapjes netjes gerangschikt op een schaal gelegd. 
Allemaal een leuk T-shirt aan van de CHV. Jullie allemaal welbekend.  
Inderdaad uit Veghel. De dag kan niet meer stuk. 

 

Weifelend komen de eerste bezoekers binnen. Het receptieboek wordt getekend (ik wist 
niet dat dat nodig was). Onze koffie wordt graag aangenomen en het begin is gemaakt.  
Tot 13.30 uur is het redelijk rustig maar dan…….Een invasie van geïnteresseerden komt 
binnen. Ondertussen is de temperatuur al flink gestegen. Onze frisdrank wordt gretig 
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afgenomen, de ijsblokjes krijgen we niet aangehaald en de koffie is niet meer zo hard 
nodig.  
Af en toe komt er even een gezicht langs van “ons Musis Sacrum”, dat ons op een 
afstand aanmoedigt. Onze hoofden zien rood van inspanning. Het lijkt wel Rowwen Hèze 
drukte. 
Dit gaat zo door, de hele middag en om 16.30 uur gaan de boeren en hun vrouwen weer 
naar huis, er moet immers afgewerkt worden (gemolken). Het wordt wat rustiger. Een 
enkeling blijft hangen om nog een en ander te weten te komen. Zo ook wij. 
 

Van toen…..   Naar nu ……                                                                                         
 
Bernard is enthousiast over een prettig verlopen dag. We mogen nog even mee naar de 
robotinstallatie en krijgen uitleg. Zo gauw als er een koe komt eten, gaat er een sein naar 
de computer elders in de stal. De koe draagt een chip en de computer weet zo of het 
Bertha 21 of Dina 8 is. Stel: Bertha 21 staat voor het hek, zij mag gaan eten en krijgt 5 
kg. krachtvoer. Ondertussen wordt zij gemolken. Dit gaat als volgt: ze staat langs de 
robot. Deze zoekt met laserstralen naar het uier en begint met water en borsteltjes het 
uier schoon te borstelen.( Nee dames, de borsteltjes zijn niet zo hard). Hierna gaan er 
laserstraaltjes langs het uier en zo zoekt de robot het uier weer op met een zogenaamde 
tepelhouder. Deze zuigen zich vast en er gaat gemolken worden. De melk gaat via een 
bovenleiding naar de tank elders in de stal. (De melktank wordt om de 3 dagen geleegd 

en de melk gaat naar de fabriek). Dan gaat Berta 21 weer verder. Mocht ze gauw genoeg 
terug komen omdat ze het krachtvoer zo lekker vindt en het is te vroeg voor deze koe, 
dan blijft het hek gesloten en gaat ze vanzelf weer verder. Ze krijgt dan geen voer en  
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wordt niet gemolken. Dit kun je allemaal zien op de computer. Dit draait zo 24 uur per 
dag door. Als de koe minder gaat geven dan kan er iets aan de hand zijn bijvoorbeeld 
gezwollen pijnlijke gewrichten, kreupel. Dit ziet de boer alleen als hij door de stal loopt en 
zijn koeien bekijkt. Op de computer staat dan wel aangegeven: Let op: met Dina 8 is iets 
aan de hand. Voor Bernard betekent dit wel dat hij ettelijke keren per dag door de stal zal 
gaan lopen om zijn koeien goed te kunnen observeren. 
 
Met voldoening nemen we afscheid van de boer en zijn vrouw en wensen hen veel 
succes met de dag dat alle koeien in de nieuwe stal zullen staan. We zullen er beslist 
nog iets van horen hoe het er mee gaat. 
 

 
 

Moe en voldaan keren we allen huiswaarts.  
Achteraf heb ik gehoord dat al mijn collega’s van de catering harde werkers ‘s avonds al 
vroeg lekker op de bank in slaap gesukkeld zijn. 
 
Wat een dag.  
 

Joke Verberkt 
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Stellingen  
 
 
Waar het in de sport gaat om te winnen, gaat het in de muziek om het gelijke spel.  
 
Het gelijktijdig draaien van dezelfde muziek op de kermis verbetert de sfeer en 
vermindert de overlast.  
 
Valsspelen bij kwartetten valt in de muziek eerder op dan bij het kaartspel.  
 
De uitvinding van het draaiorgel vormt een zwarte bladzij in de Nederlandse 
(cultuur)geschiedenis.  
 
Samen musiceren, bevordert de stemming.  
 
Het leveren van kwaliteit kost geld. Het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen.  
 
Bureaucratie is een vorm van verborgen werkeloosheid.  
 
De ware manager komt en gaat zonder papieren.  
 
Wie zich verzekert, betaalt voornamelijk andermans schade.  
 
Je moet op vakantie gaan als je er geen tijd voor hebt.  
 
De Euro is hét symbool voor de verdeeldheid binnen Europa.  
 
Schoenen hoeven niet te zitten, als ze maar staan.  
 
Het leven is een groot feest, je moet alleen wel zelf de slingers ophangen.  
 
Overal bereikbaar zijn is gelijk aan altijd gestoord kunnen worden.  
 
Zonder nullen krijg je geen tienen.  
 
Voor wie niets wil zien, is er altijd wat op de televisie.  
 
Het leukste aan teamsport is dat je daarna met meer mensen bier kan drinken.  
 
Dat je in de file niet de enige bent, is geen troost maar de oorzaak.  
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Mutaties 
 

 Naam per 
 
Wesley van den Berg  Nieuw lid   01-09-2007 
Jesse van Bommel  Einde lidmaatschap  26-06-2007 
Merel van den Broek  Einde lidmaatschap  25-06-2007 
Daisy Dirks   Einde lidmaatschap  01-11-2007 
Yvonne Goossens – Vaassen Nieuw lid   01-09-2007 
Roel van den Heuvel  Einde lidmaatschap  01-09-2007 
Roel Joosten   Einde lidmaatschap  01-09-2007 
Joey van Lieshout  Rustend lid   01-09-2007 
Steffie van Lieshout  Gestopt als majorette  01-09-2007 
Saskia Martens  Adres-/telefoonwijziging;   01-11-2007 
  Hurksestraat 11  5701 GX  Helmond  06-10076487   
Don Siroen   Nieuw lid   01-09-2007 
Femke Verhoeven  Nieuw lid   20-08-2007 
Hanneke Verhoeven  Einde lidmaatschap  29-06-2007 
Jeroen de Visscher  Nieuw lid   01-09-2007 
Renske Vloet   Nieuw lid   01-12-2007 
 

 

 
Verstoppertje spelen tijdens de KVW optocht
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Dankbetuiging. 
 

Op 15 juni j.l. vierde ik mijn gouden priesterfeest in Bakel. Het was een grandioze dag 

en ik denk er met veel genoegen en dankbaarheid aan terug. Vooral vanwege de grote 

belangstelling van de Bakelse mensen. Met name het gilde en de harmonie gaven veel 

kleur aan die dag.  

De harmonie gaf op die 

zondag haar pleinconcert 

maar ik vond het bijzonder 

sympathiek, dat het korps 

de tijd en de moeite nam 

om mij een serenade te 

brengen. Ik waardeer dat 

zeer en ik wil nog eens alle 

muzikanten hartelijk 

danken. De voorzitter sprak 

een feestelijk woord en ik 

kon merken, dat hij zich 

uitstekend voorbereid had: hij had het betreffende krantenartikel goed gelezen.  

Wat me opviel was niet alleen de stukken goede muziek die de harmonie ten gehore 

bracht maar ook de grote verscheidenheid van instrumenten. Ook de slagwerkgroep en 

de majorettes lieten zich niet onbetuigd en verzorgden een vakkundig optreden.  

Blijkbaar is de harmonie "Musis Sacrum" een bloeiende vereniging met - en dat viel 

me ook op - een plezierige 

en ongedwongen sfeer. Ze is 

een vereniging, onmisbaar in 

de Bakelse gemeenschap, 

want ik heb nu zelf gemerkt: 

bij een feest hoort een 

muzikale omlijsting en dat is 

aan de harmonie wel 

toevertrouwd.  

En daarom: nogmaals mijn 

hartelijke dank en ga zo door.  

 
W. Jansen, pastor  
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Studenten van toen en/of nu 

 

Het begon allemaal toen ik in groep 3 een brief van de Deurnese muziekschool een 
blaadje meekreeg. Daarin stond dat je je op kon geven voor AMV (algemene 
muzikale vorming). Na dit twee jaar gedaan te hebben, wist ik niet precies welk 
instrument me het leukst leek. Ik zat eerst te denken aan xylofoon. Alleen dan moest 
je met slagwerk beginnen, en ik had van ons Pieter al gehoord dat je dan met een 
padje (soort oefentrommel) moest beginnen. Dat leek me niet echt leuk, er kwam ook 
geen mooi geluid uit. 
 
Toen wilde ik graag hoorn gaan spelen, maar die hadden ze toen geen meer liggen 
bij de harmonie. Omdat ik wel zeker wist dat ik iets wilde gaan bespelen stuurde n ze 
me bij de harmonie door naar Ben Nooijen. Bij Bennie verbaasde ik me erover 
hoeveel verschillende blaasinstrumenten je had. Ik probeerde eerst een bugel, 
daarna speelde Pieter Nooijen nog wat op zijn trombone. Dat vond ik wel mooi, maar 
die schuif vond ik niks. Daarop pakte Bennie een bariton. Daar blies ik een keer op. 
Ik vond het geluid meteen krachtig en het speelde makkelijk. Dus toen was de keuze 
snel gemaakt. 
 
Vervolgens na de vakantie vol spanning naar de eerste les van Bart van Zutven (hij 
is schijnbaar voor Marc ook nog even dirigent geweest van de harmonie). Die zei, dat 
ik elke dag een kwartier moest oefenen. Ik deed dit, en binnen een paar  weken kon 
ik Vader Jakob en Lang Zullen Ze Leven spelen. Hier was ik heel trots op, dus op 
ons opa z'n verjaardag heb ik dat laten horen. Na de eerste weken ging de opleiding 
van de harmonie naar de Gemertse muziekschool, daar zou Bart dan ook bij moeten 
gaan alleen voor mij. Daarom heb ik destijds een andere leraar gekregen, Alex 
Rutten. 

 
Het eerste Limonadeconcert vond ik 
ook geweldig. Het was echt gaaf om 
in zo'n grote groep samen muziek te 
maken. Daarom was ik ook super blij 

toen ik bij het opleidingsorkest mocht komen spelen. Kei veel geoefend, want de 
stukken waren nog kei moeilijk voor mij. Alleen bij de eerste repetitie kregen we 
nieuwe stukken, en de stukken waar ik zo hard op geoefend had, speelden we niet 
meer. 
 
Het volgende wat ik heel spannend vond was m'n eerste solistenconcours. Daar 
keek ik verschrikkelijk tegen Bernard Nooijen op. Hij speelde namelijk iets wat voor 
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mij onmogelijk leek op het solistenconcours. Vervolgens ben ik aan het eind van het 
tweede jaar dat ik tuba speelde voor A1 opgegaan, het jaar daarop voor A2, enz. 
 

 
 
Nu ga ik aan het eind van dit jaar voor C op. Verder ben ik ondertussen bij de grote 
harmonie gekomen. Daar was het marcheren en spelen tegelijk het moeilijkst. Ook 
met m'n ''nieuwe'' tuba, die ik nu ruim een jaar heb, ben ik heel blij. 

 

Groetjes, Willem van den Boom 
 
Ik geef de pen door aan Bas van Lierop. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIP parkeerplaats speciaal voor Jan de secretaris. 
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Superleuk concert van het opleidingsorkest in het Atrium. 
 

 
 
Afgelopen zomer voor de grote vakantie heeft het opleidingsorkest een concert gegeven 
in het Atrium bij het bejaardenhuis. 
Ik denk; “Daar ga ik eens even luisteren”. 
Ik kwam daar binnen en het was me toch leuk. 
Rond om het orkest stonden leuke zitjes met luisteraars. 
En veel deuren stonden open van bewoners, die in hun tuinstoel zaten te luisteren. 
Toevallig woont ons Tante Anneke er ook en zij zwaaide me naar boven. 
Meteen een bakkie koffie erbij en een koekje. 
Nou ik moet zeggen, die muzikanten hebben daar een leuk en goed concert gegeven. 
Na afloop kregen verschillende jeugdleden hun diploma uitgereikt dat zij hadden behaald. 
Ik zou zeggen, kom ook eens luisteren naar dit orkest. 
Het is echt de moeite waard! 
En Opleidingorkest… .volgende keer ben ik er weer….ik verheug me er nu al op! 
 

Gera Verberkt 
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Musis Sacrum in concert met BZB 
 
Hee, wij werden gevraagd, Sophie & Fanne om een stukje te schrijven over het concert 
met BZB, en hoe het was om zo’n concert uit te voeren, omdat wij net nieuw zijn in het 
grote orkest. Na de vakantie kregen we te horen dat we een optreden mochten doen 
samen met BZB. En daar hadden wij echt veel zin in! Dikgedrukt in de agenda! 14 en 15 
september optreden samen met BZB!! Eindelijk was het dan zover. Na enkele weken van 
te voren veel geoefend te hebben, waren we er klaar voor. Klaar voor een concert samen 
met BZB. De dag begon om 16.00, iedereen moest in de tent zijn voor de soundcheck en 
een generale repetitie, dit was echter ook de eerste keer dat we met heel de groep BZB 
samen gingen spelen. Tijdens de generale verliep alles heel goed, daar waren we 
natuurlijk heel blij mee. Iedereen kreeg op een gegeven moment eigenlijk wel honger 
waardoor er naar Robert, (o.a. de saxofonist van BZB) allemaal namen van snacks 
werden geroepen. Wij citeren: ‘’Robert ga even naar Den Belhamel en haal daar even 
een kroket voor mij!’’ Frikadel, Bamischijf! Nee doe mij maar een hamburger!” Enz. Na de 
generale gingen we met z’n allen gezellig eten. Wat heerlijk was! Hierna was er tijd voor 
iedereen om even na huis te mogen, tenslotte zou het nog een lange avond worden. Om 
kwart voor 8 moest iedereen zich weer in de tent verzamelen.  
Om 8 uur ging de tent open, de eerste mensen verzamelden zich voor het podium en 
wachten rustig af totdat alles ging beginnen. Dan is het zover, de dirigent zet in voor het 
eerste nummer. Eerst was alleen de harmonie aan de buurt. Om een echt verschil te 
laten klinken tussen een harmonie en BZB, speelde de harmonie eerst alleen en daarna 
BZB en tenslotte samen. De harmonie voerden o.a. de stukken Pirates of the Caribbean, 
Paradise by the Dashboard light, Saturday Night, Always, Rood en nog enkele nummers 
meer uit. Ook speelden we nog stukken met de VanBussel Band, o.a. Saturday Night en 
Always. Hierna kwam BZB met enkele nummers van hun met o.a. Jazzballet, Echte 
vrienden. Dan uiteindelijk, het echte hoogtepunt van de avond. Nu maar kijken of het zou 
lukken! BZB en Musis Sacrum samen. We speelden en speelden. De tent ging helemaal 
los. Het was een grandioos spektakel.  
Opstaan, buigen en het eerste concert zat erop! Dan word je wakker, en denk je aan de 
vorige avond.  Wel een beetje moe natuurlijk maar dan komt het leuke waar je eigenlijk 
wel van opknapt! Vandaag mag je nog een keer het concert geven! Na de middag gehad 
te hebben, snel douchen en hup weer in de kleren en snel naar de tent waar alles alweer 
klaarstond voor het volgende concert. En dan begin je weer aan een super gezellige 
feestavond! Natuurlijk weer hartstikke gaaf om met BZB samen op te treden!! Voor de 
laatste keer naar voren, spullen opruimen en dan feesten en nagenieten. Het einde van 
twee geweldige avonden die wij niet snel zullen vergeten, en wij weten zeker dat wij voor 
velen kunnen spreken hierover! 

Bedankt iedereen!                                                             Groetjes, Fanne en Sophie 
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BMMS 
(BZB meets Musis Sacrum) 

Musis Sacrum Bakel stond op het programma en wij wisten dat dit toch een  speciale 
uitvoering zou gaan worden van het ‘BZB in Harmonie’ project.  
De man die de harmoniearrangementen van de BZB-nummers heeft gemaakt, voert hier 
de dirigentenknuppel. Marc van Kessel hoeft niet meer  bijgepraat te worden over ‘hoe de 
partijen te interpreteren’ en hij  weet uit ervaring dat wij het vooral aan het einde van de 
nummers niet  altijd even nauw nemen met de maatvoering!  
Het viel mij op tijdens mijn bezoek aan een van de extra repetities op zondagochtend 
(welke trouwens erg goed bezet was en dat zegt een hoop over de teamspirit die in jullie 
club zit) dat de nummers er al helemaal lekker inzaten.  
We gingen dus met veel vertrouwen het weekend in. 
 
Het vermoeden dat het allemaal wel goed zou komen, kwam tijdens de vrijdagrepetitie 
helemaal uit. In feite stonden we samen voor de eerste keer op het podium, maar het 
knalde er meteen op. Alleen de eerdergenoemde eindjes moesten even onder elkaar 
worden gezet. Wij waren serieus onder de indruk van het feit dat het allemaal zo soepel 
ging. 
 
Die avond mochten we het live overdoen met publiek in de tent. Ondanks dat het geen 
volle bak was zagen we de harmonie het spits afbijten met een gevarieerd programma, 
aangevuld met de zangers, zangeressen en de stoere gasten van de slagwerkgroep. Om 
ook de ogen te verblijden werden we verrast door de majorettes, die we onder geen 
geval mochten aanspreken met dansmariekes! Tijdens ons gezamenlijke optreden 
mochten we weer genieten van 60 man (m/v) die in onze nek stonden te blazen, lekker! 
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Op zaterdag konden we al snel merken dat de spanning voor een groot deel was 
vervangen door puur enthousiasme. Ondanks de (voor mij onbegrijpelijke) waarschuwing 
van Marc aan het korps dat er netjes gespeeld moest worden en niet getoeterd, gingen 
er merkbaar toch een paar tandjes bij: het knalde echt van het podium af!  
Het was leuk om te zien hoe Roos de tweede avond veel relaxter aan de 
zijkant stond te wachten om overdwars haar Jenever-solo te blazen en 
hoe de blaasbasseur na zijn topprestatie bij Koning Pintenman even met 
een veelbetekenende blik uit kon blazen. Bij de laatste keer Alle Remmen 
Los zagen we die remmen ook echt helemaal aan stukken getrapt 
worden: iedereen op het podium ging helemaal los! Schitterend om te 
zien dat dit ook op het publiek werd overgebracht. 
 
 Harmonie, slagwerkgroep én dansmajoriekes, jullie hebben een club om trots op te zijn! 
 
Super bedankt voor het vette weekend en hopelijk tot ziens. (en baritonsaxmevrouw: 
bedankt voor het lenen van die ontzettende vette toeter!) 
 

Robert 

(saxofoneur van de BZB) 
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Een TOP weekend 
 
Na veel repetities mochten we op vrijdag en zaterdag eindelijk het concert gaan geven.  
‘s Woensdags hadden we de tent opgebouwd, ik had wat foto’s gemaakt en 

meegeholpen om de tent in te richten.  
 
Vrijdag moesten we om 16.00 uur in de tent 
zijn. We hadden onze instrumenten 
opgebouwd en een generale repetitie gehad. 
Een aantal van onze eigen nummers nog 
een keer geoefend en voor het eerst samen 
gespeeld met de BZB!!  
Na de eerste minuut samenspelen met hen, 
hadden we de draai al gevonden en ging 
alles al goed… eitje!  

 
Om 18.00 uur gingen we eten. Met 120 mensen bij 
elkaar was het snel op. De harmonie en 
slagwerkgroepleden gingen nog even naar huis 
om zich om te kleden. Om 20.00 uur moesten we 
weer verzamelen om af te stemmen. Allemaal nog 
een half uurtje wachten en dan ging het beginnen.  
 
Om 21.00 uur kwam Bart Balletjes het podium op 
en kondigde ons aan. We mochten beginnen met 
ons programma. We hadden fijn gespeeld maar het leukste moest nog komen. Toen we 
klaar waren was het even pauze en toen kwam de BZB!  
De leden van de harmonie en slagwerkgroep mochten tussen het publiek staan en daar 
werd het een feestje!! Er werd z’n best meegezongen, meegedanst en met bier 

gegooid…   
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Na het deel van de BZB alleen ging het echt gebeuren, MSB (Musis Sacrum Bakel) en 
BZB in concert! Het was kei leuk om te spelen met de BZB. Ze hielden zich niet altijd aan 
de afspraken, maar dat maakte het wel heel leuk. Ze daagden Marc (de dirigent en 
arrangeur) uit en wilden laten zien dat ze er wat van konden. Nadat we 12 nummers 
samen gedaan hadden, was het jammer dat het afgelopen was. Nog een toegift gegeven 
van ‘Alle remmen los’ en toen was de eerste avond al weer voorbij. Toen nog wat 
‘gewone’ muziek van een dj geluisterd en een verder feestje gebouwd. BZB kwam 
gewoon in de tent erbij staan en kletste (en dronken) gewoon met iedereen mee. Het 
lekker laat gemaakt en daarna snel naar huis om weer uit te rusten voor de volgende 
dag. 
 
De zaterdag verliep ook weer kei leuk. We moesten om 20.00 uur weer verzamelen. 
Jantine en ik (en later Nienke) zijn bij alle BZB-ers langs geweest en hebben hun 
handtekeningen gescoord. We wilden dit eigenlijk na het concert doen, maar dat werd 
waarschijnlijk geen succes omdat ze dan te veel gedronken hadden. Weer een kei leuk 
concert gegeven. En toen we (Cas, m’n broertje moest ook mee doen) naar huis gingen, 
zijn we nog bij Dick de drummer langs geweest. Ik vroeg of hij nog wat weg te geven 
had…. en ja hoor: 2 verschillende plectrums van de gitaristen, de persoonlijke 
aantekeningen van de twee avonden en een gebruikte (en dat is te zien) drumstok van 
hem!!  
 
Zondagmorgen 08.30 uur (iedereen sliep nog half):  
Een aantal mensen was weer op de plek van het (helaas afgelopen) spektakel. De tent 
moest afgebroken worden. Iedereen moest sjouwen om die enorme circustent af te 
breken. Vooral de vloer was een verschrikkelijk werk. Maar ja, je moet er iets voor over 
hebben. Nog wat foto’s gemaakt en om ca. 14.00 uur was het echt over. Iedereen ging 
naar huis om te douchen en bij te komen van het weekend. 
 
Maandagmorgen 06.45 uur: de wekker gaat…. Ik moet opstaan, kom met wallen onder 
mijn ogen mijn bed uit. De week gaat weer beginnen. Ik heb een vermoeiend weekend 
gehad, maar ben wel een ervaring rijker.  
En had dit voor geen goud willen missen.  
 
Het was een TOP weekend! 

Een MSB én BZB fan. 
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Jacob de Haan 

Het verhaal achter LA STORIA 
 
Afgelopen zomer vierden Toon en ik samen met familie en vrienden ons 25-jarig huwelijk. 
En daarbij krijg je een uitnodiging om een serenade te ontvangen. 
“Graag”, zeiden we toen Jan van Ganzewinkel ons belde of we dit op prijs stelden. 
En het was prachtig om dit eens van de andere kant mee te mogen maken. 
We waren erg trots ook mede omdat onze dochters hierbij aan meededen. 
Maar niet alleen onze dochters, bijna de helft van de gasten stond daar voor ons te 
spelen of te dansen. Fantastisch! 
Vaak wordt er een enveloppe gegeven als dank voor de serenade, maar wij hadden er 
een ander idee over. 
Een nieuw muziekstuk zou het worden. Alleen we wisten nog niet wat. 
En na al die muziekstukken die we gespeeld hadden met het wensconcert en BZB 
concert, werd het ook tijd voor een nieuwe uitdaging. 
Dus kwam dat ook wel goed van pas. 

 
Ik ben toevallig weer op les gegaan dit jaar, en daar 
kwam ik een stuk tegen in een boek van La Storia. 
Ik viel er meteen voor en Bouke zei ook al dat het een 
mooi stuk was voor de harmonie. 
Ik vertelde het tegen Nico, die kende La Storia ook en 
hij zei dat het een mooi stuk was. 
Nou toen had ik nog alleen de zegen nodig van Marc. 
En die vond het een goed idee. 
 

Marc vertelde me ook de achterliggende gedachten van La Storia geschreven door 
Jacob de Haan. 
“Gewoonlijk wordt filmmuziek bij de in een draaiboek vastgelegde afhandeling 
geschreven. Dat het ook andersom kan zien we bij La Storia. Het werk is toegesneden 
op creatieve muzikanten en toehoorders volgens Jacob de Haan. Want voor één keer 
mag de luisteraar zonder gebonden te zijn aan het commentaar van een componist een 
eigen verhaal bij de muziek verzinnen.” 
 
Nou, Toon en ik hebben ons verhaal al ingevuld als muzikant en toehoorder. 
Jammer dat we niet bij de eerste uitvoering konden zijn vanwege de verjaardagen van 
Elsje en Toon. 
Maar niettemin; ik geniet en ben trots, iedere keer als we La Storia spelen. 
Ik hoop jullie ook. 

Groetjes, Gera Verberkt 
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Optreden opleidingsorkest in de Wilbertsdries 
 
In een warme Diepstratenzaal gaf het opleidingsorkest donderdagavond 8 november een 
mini- concert. Onder het genot van een kopje koffie of thee met een koekje luisterde het 
publiek naar een gevarieerd programma. 
Klassieke muziek van Dvorak, filmmuziek van de Pirates of the Caribbean, en 
musicalmuziek van Tarzan en The Phantom of the Opera was te horen.  
De aanwezigen werden zelfs uitgenodigd om te dansen op de Ierse muziek van Celtic Air 
and Dance. 
En zelfs het onmogelijke werd 
mogelijk tijdens het moeilijke 
Mission Impossible. 
Alle nummers werden vooraf 
gegaan door duidelijke uitleg, er 
werd informatie gegeven over 
het opleidingsorkest, de lessen 
en examens en de diverse 
instrumenten. 
Het enthousiaste spel van de 
slagwerkers verhoogde de sfeer 
nog meer. 
Het publiek genoot duidelijk van 
deze mooie muziek en stelde het op prijs dat de muzikanten in plaats van een repetitie dit 
concert gaven. 
Met een uitnodiging voor het volgend jaar werd deze gezellige avond afgesloten. 
 

Een toeschouwer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      Optimaal comfort voor Bas 
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Kermiskoning…………..wat een knalfeest 
 
Jaren heeft het er over gegaan. Het wordt tijd dat iemand van de harmonie hem er eens 
afschiet. Met hem wordt dan uiteraard bedoeld de haan die ieder jaar op kermisdinsdag 
fier en trots op de schietpaal bij het jeugdhuis in de ronde tuurt.  
 
Ieder jaar weer verzamelen een behoorlijk aantal leden van harmonie en slagwerkgroep 
zich bij de Zwaan om vervolgens rond de klok van tien de Schut op te halen om zo 
samen, gebroederlijk naar het schietterrein bij het jeugdhuis te lopen. De harmonie 
musicerend en in een stevige pas voorop en de schut daar een eindje al gaande achter. 
 
De eerste kriebels waren er vrij snel, althans bij mij want wie zal hem er dadelijk af 
schieten, het wordt tijd dat……... 
Je moet er toch niet aan denken dat een vreemde ………………… 
 
Op het schietterrein aangekomen werden na de laatste muzikale klanken de 
instrumenten zorgvuldig onder een boom gelegd, stoelen gehaald en……..het kan 
beginnen. 
 
Leden van het gilde waren druk doende om de houten haan op de spits te drijven en toen 
dat gelukt was werd hij naar boven gehesen. Ik zag hem daar staan en dacht: ”Gaaj 
wordt de minne”. Het was geen toeval dat Johan Meulendijks van Rijpelaal en ik 
daarover al goede afspraken hadden gemaakt de maandagavond daarvoor onder het 
genot van het zoveelste pilske. Ik zou wel eens loten kopen. 
 
En dat deed ik dan ook. De eerste partij kocht ik van Arno Verberkt. Zoals afgesproken 
kocht ik ook voor Johan lotjes, nu van een andere gildebroeder.  
 
Voldaan ging ik zitten, werd mij koffie aangeboden alsof ook anderen al een voorgevoel 
hadden van: ”Een Koning verdiend het om goed behandeld te worden”. Toen Bennie 
Nooijen ook nog op een stuk vlaai trakteerde was het feest helemaal compleet. 
 
Het schietreglement werd voorgelezen en de pastoor mocht het eerste schot lossen. Ik 
keek de haan nog eens goed aan en dacht: ”Het wordt tijd dat iemand van de 
harmonie……….”. 
 
Toen ook de burgemeester en gildekoning Kup Swinkels hun schot hadden gelost, kon 
de strijd beginnen. Prachtig weer, prima stemming en omroeper Arno maakten het 
koningschieten tot een echt feest.  
Maar het feest zou voor de Harmonie pas een echt feest zijn als…………………. 
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Toen het honderdste schot was gevallen en ook ik al enkele keren de haan had mogen 
plagen begon hij al wat beschadigingen en scheurtjes te vertonen. Deskundige 
gildebroeders gaven links en rechts wat aanwijzingen waar de haan zijn zwakke plekken 
had. 
 
Toen riep Arno weer een nummer wat ik moest hebben. Al zoekende naar het 
afgeroepen nummer begaf ik me naar voren. Stel je voor dat ik als lid van de 
Harmonie…………dát was lang niet meer gebeurd. 
 
“Je moet hem onder, een beetje naar achter raken” zei Cor Rovers, “daar zit een scheur”. 
 
Ik mikte en loste het 123ste en tevens laatste schot want de haan viel met heel zijn 
hebben en houwen naar beneden.  
 
Thea kon haar ogen niet geloven toen de haan naar beneden kwam. Haar eerste 
woorden waren: ”Godnondeju, het heil ding stort nor beneje”. 
 
De De Harmonie was in een feeststemming; eindelijk weer iemand van Musis Sacrum.  
Een drukke receptie volgde. Ik besefte nog maar amper dat ik Kermiskoning was 
geworden. Bijna niemand had het verwacht, te snel voor sommigen, zeker voor Antoon 
Verberkt want die had zijn filmcamera nog niet aan staan.  
En zo ontving ik uit handen van Willem Rooijakkers de fel begeerde moor. 
 
Het feest kon beginnen en tussen de gildebroeders in ging het op naar de kroegentocht. 
Mijn trombone werd overgenomen door Johan Meulendijks die met mijn te kleine jasje 
aan ruimschoots het gat vulde wat ik bij de Harmonie achter liet. 
 
Overal werd ik enthousiast ontvangen en de biertjes lieten zich heerlijk smaken. We 
kwamen niets te kort en de Harmonie deed daar nog een schepje bovenop. En zo 
werden, zoals ieder jaar, alle cafés en eetgelegenheden aangedaan.  
Na de traditionele drie rondjes gingen de harmonie en het gilde uit elkaar en moest ik 
mee naar Gildehuis Hein van der Horst, waar we nog even lekker doorzakten met de 
gildebroeders. 
 
Het was een prachtige dag, om nooit te vergeten, een dag waar ik al vele jaren van had 
gedroomd, met een verschil, nu was het echt waar. 
 
Met dank aan alle leden van de Harmonie en het Gilde. 
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Bakel in Boekel aan de slag 
 

Vrijdag 21 september 2007. 

 
We waren uitgenodigd voor een uitwisseling met Boekel, om elkaar te laten horen hoe 
ver we waren op de voorbereiding van het concours op 8 december a.s. 
Het was een informeel slagwerkconcert dus ook dus zonder uniform. 
Oké, wij er naar toe. 
 
Na onze auto’s goed weggezet te hebben (hè Ad), was Boekel het eerst aan de beurt. 
Het ging allemaal heel ongedwongen. 
Daarna mochten wij laten horen wat we allemaal kunnen; en het ging vrij goed, als ik dat 
mag zeggen. (we hebben vanavond repetitie dus ik weet niet wat John gaat zeggen). 
Er waren veel bestuursleden gekomen en verder ook enkele fans, die de moeite hadden 
genomen om te komen. Dank jullie wel voor de belangstelling, altijd fijn. 
 
We gaan door met repeteren en hopen 8 december daar te knallen. Bakel kennende gaat 
dat lukken, we gaan ons best doen. 
 

 

Repetitiedag en uitvoering Eendracht Gemert 
 
Zaterdag 17 november 2007 zijn we met z’n allen vroeg begonnen. 
Om half 10 hebben we alles klaargezet en om klokslag 10 begonnen we met 
partyrepetitie om alle foutjes er uit te halen. Daarbij kregen we vakkundige hulp van Peter 
Bergmans, dirigent van slagwerkgroep Concordia De Rips. 
 
We hebben gezamenlijk gegeten in Den Doel - Hein, er was goed gezorgd; broodjes, 
soep en kroketten. - Lekker. 
Daarna weer stevig aan de gang met ons concoursnummer “San Diego memories” van 
Frank Rademakers. Na de middagpauze hebben we gewerkt aan de nummers “Tumba” 
en Kono, allebei van de hand van Henk Mennens. 
We hebben intensief muziek gemaakt met af en toe een melig grapje tussendoor, want 
zo’n dag is heftig! Om 4 uur ’s middags was bij John ‘de pijp leeg’ zoals hij zelf zei en bij 
ons ook, eerlijk gezegd. 
 
Alle spullen moesten worden ingeladen waarbij Harrie zei; “Waarom ben ik niet bij een 
koor gegaan? Die hoeven alleen maar een map mee te nemen”. En daar moest iedereen 
hem gelijk in geven. Wat een gedoe! 
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Af naar Gemert voor ons avondprogramma.  
Alle drie de slagwerkgroepen die optreden nemen op zaterdag 8 december deel aan het 
slagwerkconcours dat plaatsvindt in schouwburg ‘De Nobelaer’ in Etten-Leur. 
Alle spullen afleveren bij De Eendracht en klaarzetten en toen naar Kota Radja, de 
Chinees waar we lekker hebben gegeten. Met volle buiken snel weer naar De Eendracht. 
Pakken aan (poe… krimpen die broeken zo?) en luisteren naar Slagwerkgroep Amicitia 
Brouwhuis o.l.v. Anthony Vogels en Slagwerkgroep EMM Boekel o.l.v. Toon Gruyters. 
Wij waren als laatste aan de beurt. 
EMM opende de avond met ‘Back to Bozzio’ (Jan Schipper), gevolgd door ‘Wounded 
Knee’ (Leon Camp) en ‘African suite’ (Gian Price). In dit optreden, de twee laatste 
nummers in drie delen, kwamen de Indiaanse en Afrikaanse invloeden duidelijk naar 
voren. 
Amicitia bracht haar concoursprogramma, afwisselend met de ritmische thema’s van 
diverse stijlen. ‘Eloise’ (Paul Ryan), ‘America’ (Frank Rademakers), ‘Rhythms of 
Sanchez’ (A. Goldenbeld) en ‘The sound of the Samba’.   
Musis Sacrum o.l.v. John Klaus begon haar optreden met ‘Kono’ gevolgd door ‘San 
Diego memories’ bestaande uit 4 delen, en ‘Tumba’. Deze drie nummers vormen samen 
het concoursprogramma dat zij zullen laten horen in Etten-Leur. 
 

Het was een mooie en leerzame avond voor de slagwerkers 
en hun instructeurs, waarvoor het aanwezige publiek grote 
waardering betoonde. De waardering en tips die de 
slagwerkgroepen onderling aangaven voor ieders prestatie, 
onderstreepte het nut van deze gezamenlijke voorbereidende 
slagwerkavond. 
Peter Bergmans, bedankt voor alle tips en adviezen. We 
doen ons best om alles te onthouden wat je zei. (We hebben 
in de weken voor het concours nog veel extra repetities!) 

 
Voor veel jeugdigen onder ons is dit de eerste keer dat ze op concours gaan dus dat is 
voor hen extra spannend. De ouderen weten wat het is om daar te staan. Alles hangt van 
dat halfuurtje af waar je zoveel voor hebt gedaan. 
Jullie horen nog van ons. 
 

   Een slagwerker(ster) 
 
P.S. Bennij, bedankt voor de vlaai in onze morgenpauze. 
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Intocht Sint Nicolaas 
 
Hoi, ik heet Sanne, ik ben gevraagd om een stukje te schrijven over 
de intocht van Sinterklaas 17-11-2007. 
 
 

 
Het was gezellig geweest, eerst verzamelen bij de Zwaan de harmonie, de 
slagwerkgroep en de majorettes. Toen gingen we op weg naar de Sint. 
De `Schut` voorop, wij daarachter en de D groep ging ook mee. 
Daarachter de harmonie en dan natuurlijk Sinterklaas met al zijn pieten.  
De pieten liepen overal en ook tussen ons door. 
Ze stonden te zingen op het kerkplein voor de Sint en zijn pieten. 
Sint was heel blij om al die lieve kinderen te zien. 
En op het laatst kregen we nog een heerlijke snoepzak. 
 

       Tot ziens, groetjes Sanne  
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Carnavalsconcert 
 
Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven over het carnavalsconcert. 

Een concert ter gelegenheid van het 44 jarige bestaan van de 
Pierewaaiers. 
Op zaterdagavond zou dit plaats vinden in een grote tent langs 
de kerk. 
Om nu iets te schrijven over het concert zelf is voor mij heel 
moeilijk. Ik heb zelf niet meegespeeld.  
Dit komt omdat ik ook in de organisatie zit van het hele 
jubileumgebeuren. Daarom eens een andere kijk op een concert 
van Musis Sacrum. 
 
Het begon op de donderdagavond voor het concert. 
Als organisatie kregen wij om 19.00 u te horen dat het podium 
niet vrij was voor de harmonie. 
Met deze boze boodschap toog de organisatie naar de 
harmonie. Dit werd zeer zeker niet in dank aangenomen. 
Als organisatie gingen we weer driftig aan de slag. En gelukkig, 
we wisten alsnog een podium te organiseren. Een podium waar 
de harmonie op kon. 
Marc was hier heel gelukkig mee. Gelukkig omdat de harmonie 
nu wel hoger kon gaan zitten. Het geluid uitproberen kwam 
echter te vervallen. 
De geluidsman heeft de inregeling op zaterdagmiddag gedaan 
met de hofkapel. 
 

Zaterdagavond het concert. De opening, zeer serieus, was na 
ingreep van de nieuwe presentator meteen een goede 
binnenkomer. 
Eric van Erp als presentator heeft het voortreffelijk gedaan. 
Misschien is Eric wel te porren als Vorst bij de Pierewaaiers. 
Met echte Baokelse carnavalsnummers werd het publiek in de 
stemming gebracht. 
Ook diverse zangers en zangeressen die ook tijdens het 
wensconcert op het podium verschenen, waren deze avond 
pressent. 
Daar ik als medeorganisator regelmatig niet in de tent aanwezig 
was, kan en wil ik geen oordeel vellen over de prestaties van de 
optredenden. 
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Gezien de reacties in de tent was het een heel goed optreden. 
Ook de deelnemers waren tevreden toen ze na afloop aan de bar hun belevenissen 
verhaalden. 
 
Al met al een bijzonder goed en fijn optreden. Vooral door de strubbelingen vooraf. 
Zoals Marc de repetitie erna noemde Musis Sacrum is een zeer flexibele groep. 
 

Hans Leenders 

 
 

Bericht van de redactie aan Carl@:  

Het was een Concert Carnavalesk en géén Concert Carlavanesk!! 
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Majorette update 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dankzij een welverdiende zomervakantie is het rustig geweest op majorettegebied. 
Uiteraard hebben weer hard getraind en nog wat wedstrijden gedaan. We zijn een keer 
derde geweest op de Brabantse en nu trainen we erg hard voor het NK! Zoals jullie 
weten: als we dat winnen, mogen we naar EK! Druk oefenen we met onze baton en op 
onze houding om die andere mensen maar te verslaan. Want sinds we gepromoveerd 
zijn, hebben we ineens tegenstanders die we moeten verslaan! Word errug spannend 
dus, 8 december op het EK. 
 
Vandaar dat wij op zoek zijn naar mentale steun. Begin dit schooljaar is de schrijfster van 
dit stukje erg verknocht geraakt aan het principe van The Secret. Mogelijk wel iets over 
gehoord? Nou in ieder geval, het principe van The Secret gaat als volgt: wat je denkt en 
zegt wordt aangetrokken door het universum, de negatieve dingen in ieder geval (het is 
een beetje spiritueel, maar dan heb je ook wat). Denk je negatief (bv: we gaan het NK 
nooit winnen!) dan wordt dat aangetrokken en dan wín je ook niet. Maar denk je positief 
(bv: we gaan het NK winnen, de majorettes gaan naar Tsjechië!), dan gaan we ook 
winnen! Werkt simpel dus. Het principe wordt al eeuwenlang toegepast, door 
bijvoorbeeld Joop van den Ende, die al vanaf jongs af aan dacht: “Ik ga het helemaal 
maken in de TV-wereld.” Of het recentere behalen van Geertje’s rijexamen, waarbij 
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Geertje in plaats van lessen nam, tijd investeerde in het denken aan het behalen van het 
examen. Uiteindelijk heeft Geertje dus ook haar examen gehaald, hoewel haar rijkunsten 
niet echt uitblonken! (Pas dus op als een blauwe Opel Corsa door de straten ziet rijden, 
hoewel Geertje wel altijd denkt: ik ga zonder iets te raken rijden.) 
Namens alle majorettes wil ik u dus vragen dit principe ook toe te passen en mochten we 
het NK niet winnen, dan weten we ook meteen waaraan dat ligt! (Nee, The Secret wérkt, 
dan heeft gewoon niet iedereen goed meegedacht!) 
Onze dank is al groot! 
 
Verder waren er nog het BZB-concert, waar we weer wat van ons repertoire mochten 
laten zien, om na afloop zelfs nog even mee te beuken op de BZB-muziek. Prachtig 
marachtig allemaal! 
 
Nou, we gaan weer even verder met flink repeteren, voor het geval The Secret niet werkt! 
(waar wel van uitgaan, ban die negatieve gedachten!) 
 
Tot de volgende! 

Namens alle majorettes, de groeten van Glitter Greet! 
 
 

 
 
 
 

  MUSIS SACRUM BAKT ZE 
  WEER LEKKER EN BRUIN. 
 
Ook dit jaar sluiten wij af met onze oliebollenactie op 31 december op 

het St. Wilbertsplein, waar die dag vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur de oliebollenverkoop 
plaatsvindt. De oliebollen kosten € 0,50 per stuk terwijl 11 stuks slechts € 5,00 kosten. 
Deze ondertussen in Bakel en omstreken wereldberoemde oliebollen worden ter plekke 
gebakken door onze (bak)ploeg die in alle vroegte in eigen beheer het beslag maakt en 
van het voortvarende en toch geduldig rijzen daarvan én het bakken én de verkoop van 
de oliebollen een spannende en dagvullende bezigheid heeft gemaakt.  

DUS: 
 

KOOP OLIEBOLLEN VAN MUSIS SACRUM BAKEL 
EN ZET UW STEUN OM IN EEN SMAKELIJKE EINDEJAARSHAP. 
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Ons jaarlijks culinaire uitje. 
 
Wij zijn naar aanleiding van het pruuvement in 1999 met een select gezelschap met een 
jaarlijks culinair uitje begonnen. Het was toen bij Woo Ping zo druk dat wij er niet terecht 
konden. Er werd toen afgesproken dat wij er alsnog een keer zouden gaan eten. 
Zo gezegd zo gedaan. Eerst met ongeveer 10 personen, het jaar daarop volgend met 17 
personen. En we doen dit nu al weer 7 jaren. 
Het was en is een strenge selectie om er bij te komen en nu is het zover; vol is vol. 

 
Elk jaar moeten 
het 2 andere 
mensen uit de 
groep 
organiseren en 
deze beslissen 
wat we gaan 
doen. Dit jaar was 
het de beurt aan 
de meester-koks 
Nico en Janny.  
Zij hadden de 
keus op kook-
centrum Mennen 
in Liessel laten 
gevallen.  
 

We moesten om 18.30 uur verzamelen bij de kerk. Voor een enkel iemand was het 
moeilijk om de uitnodiging goed te lezen en die moest in sneltreinvaart nagebracht 
worden maar ook dat kwam weer goed. Wij werden daar ontvangen met koffie, en de 
geweldige kok deelde iedereen in. Elk groepje kreeg een taak; voorgerecht, 
hoofdgerecht, en dessert en zo ook de tussendoortjes. 
Voor enkele mannen was het een hele gewaarwording! Ze stonden voor de eerste keer 
in de keuken met een schortje voor, die ene leerde zelfs peertjes schillen. Ook waren er 
die voor het dekken van de tafel zorgden. Al met al was het een heel gezellige avond en 
iedereen heeft er veel  van opgestoken, en wat hadden we lekker gegeten!  
Het was een hele mooie locatie, mooie aankleding, en ook vooral gezellig, en de wijn 
vloeide rijkelijk. Voor Leo en Edwin konden we nog een extra kookcursus regelen want 
dat gaat daar ook. Na afloop zijn we nog gezellig gaan naborrelen in ons clubhuis. 
 

Groetjes, Helmy 



 

 

 

54 

Recepten 

Wildzwijnfilet met wildsaus en vossenbessen.  

 
Hoofdgerecht voor 4 personen.  
Bereidingstijd 60 minuten.  
 

Ingredienten:  
 
500 gram wildzwijnfilet   
1 ui   
100 gram vossenbessen 
1 winterwortel  
1 theelepel grove mosterd 
1 deciliter rode wijn  
1  takje rozemarijn 
2 deciliter basissaus 
1 deciliter room 
cognac 
cumberland 

 
Handeling volgorde:  
 

 Wildzwijnfilet insmeren met wat mosterd, peper en zout.  
Aanbraden ca. 10 minuten.  

 Zet de wildzwijnfilet in een voorverwarmde oven 150 graden, ca. 20 
minuten. Denk eraan dat het vlees niet te gaar wordt.  

 Gesneden ui en kruiden toevoegen aan de braadboter, dit goed aanzetten.  
Afblussen met rode wijn en cognac en 2 eetlepel cumberland.  

 De basissaus toevoegen en goed laten inkoken.  

 Daarna de room toevoegen, passeer het geheel door een zeef en 
voeg de vossenbessen erbij. Haal de wildzwijnfilet uit de oven en 
tranceer deze in mooie plakjes.  
 
Verdeel deze over de verwarmde borden en doe de wildsaus over het vlees. 
Direct serveren. 

 
               Smakelijk eten. 
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De afgetrapte dansschoenen (vervolg), 
 
Beste mensen, 
 
In de vorige Triangel hebben wij onze noodkreet laten horen. Wij zouden graag met 
pensioen gaan en gedoogde opvolgers krijgen. Er is één persoon die op onze oproep 
heeft gereageerd. Marius van Lamoen wilde er alle tijd en moeite voor doen om ons 
lekker achter de geraniums te laten zitten.  
 
Hij heeft er voor gezorgd dat wij opgevolgd worden door nieuwe, jongere en strakkere 
exemplaren. Het was niet zo gemakkelijk om goede kandidaten te vinden, zeker niet hier 
in de buurt. Het is hem uiteindelijk gelukt aan de andere kant van de wereld. De jonkies 
komen helemaal vanuit Japan naar het mooie Bakel.  
 
Het is voor hen natuurlijk erg wennen, de eerste baan, veel trainen en strak ingesnoerd. 
Vandaar dat ze nog erg bleek kijken, waarschijnlijk van de schrik. De majorettes hebben 
zich beschikbaar gesteld om ieder een paar persoonlijk te begeleiden en te helpen met 
inburgeren.  
 
We dragen nu ons stokje over aan de jonkies en wij hopen dat ze net zo’n grote 
successen kunnen leveren als dat wij gedaan hebben in onze trouwe jaren van dienst.  
 
Graag willen we Marius van Lamoen bedanken voor het feit dat hij onze pensionering 
heeft geregeld! 
 
Meiden en dames we komen snel een keer kijken hoe het jullie vergaat!! 
 

Groetjes van de inmiddels gepensioneerde majoretteschoenen. 
 
 
P.S. Uit de wandelgangen in de sporthal hebben we vernomen dat het voor sommige 
tenen nog moeilijk wennen is en dat sommigen zelfs last hebben gekregen van 
claustrofobie. 
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Jubilarissenconcert 2007. 
 

Op zondagmiddag 28 oktober 2007 huldigde Musis Sacrum Bakel tijdens en met een 

Jubilarissenconcert de jubilarissen van de vereniging. In zaal “De Zwaan” werd ter ere 

van hen een mooi programma vol dans en muziek uitgevoerd. 

Het publiek, waaronder de genodigden namens de jubilarissen, heeft kunnen genieten 

van de Harmonie o.l.v. Marc van Kessel, de Slagwerkgroep o.l.v. John Klaus en de 

Majorettes die deze middag door Hilde van Dijk werden geleid.  

 

Gedurende het programma werden 

Lisette van Rooij (10 jaar majorette-

instructrice), Monique Wilbers (25 jaar 

lid), Bert van Stiphout (40 jaar lid), Hans 

Vermulst (50 jaar lid) en Piet van de Ven 

(60 jaar lid) gehuldigd. Johan Habraken 

(25 jaar lid) was helaas niet aanwezig. 

 

De Harmonie en de Slagwerkgroep 

brachten hun hulde waarbij zij elkaar 

muzikaal afwisselden. De Majorettes 

gaven in een speciaal huldigingsoptreden 
een gedanst overzicht van 10 jaar 

majoretteshows o.l.v. Lisette van Rooij. 

De aanwezige jubilarissen kregen de 

bijbehorende insignes opgespeld en de 

oorkondes overhandigd. Natuurlijk 

vergezeld van een bloemetje en een passend cadeau. 

Voorzitter Theo van Hal memoreerde tijdens zijn huldigingswoorden de verdiensten van 

de jubilarissen, waarbij vooral ‘de lengte in dienstjaren’ vanzelfsprekend extra 

geaccentueerd werd. Want het is niet iedereen en iedere vereniging gegeven om zulke 

jubilea te mogen beleven. 

Een lidmaatschap van 10 of 25 jaar lijkt in die context erg weinig, maar ook dat houdt 

men alleen vol met de juiste intentie om je hobby prettig te kunnen houden. En dat is in al 
die jaren heel duidelijk aanwezig gebleken.  

Wij danken daarom iedereen, in het bijzonder onze jubilarissen, voor de betrokkenheid 

ten opzichte van onze vereniging.  

Musis Sacrum, daar wordt je lid van en wil je lid van blijven! 

mp 
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Berichten uit het gastenboek 
 

eeeej witte wa die damus zeejuh... kwow dettie af was. 
 
Ben stof aan het uitblazen ppfffffffff lukt niet als je smsjes krijgt van onze maat die op het 
strand ligt in Italië.  Onze mannelijke 2e klarinettist! 
 
wow `t waar wir goeie. Polleku skon man. maar iedereen was moe? watjes allemol. 
 
Oké, hoe ge-wel-dig was de saxofonist van BZB donderdag? Echt, mijn kaak hing denk ik 
wel op de grond??? Echt super is die vent! 
 
Wat een leuke foto's van de kermis. Onze Roos is van alle gemakken voorzien. Die kan 
bij ieder instrument ingezet worden, ook bij het DRANKORGEL. 
 
Het is kei skon om samen muziek te maken. Alleen is het nogal alleen, waar was 
iedereen zondagmiddag bij de serenade. 
 
Het was top, de afgelopen dagen! Kei skôn om met BZB samen te mugge speule!! 
 
Hij is er...geduld, geduld. Ut gi nog un bietje op z’n schuts. 
. 
Gisteravond waren wij in Volkel om te kijken hoe het nou eigenlijk klonk, BZB met een 
harmonie. Nou het was geweldig! Maar bij ons toch nog een tikkie mooier haha! 
En Theo was wel leuk hè, helemaal voor aan het podium dansen! 
 
Wat was het slapjes afgelopen woensdag met de serenade. Ik had zelfs solo, door het 
ontbreken van het zware werk. 
 
Kort maar krachtig....dat was het concert. Het zat goed in elkaar, alleen vond ik het 
Tarzan lapje van Marc wel erg groot en harig. Jungle fantasy ging prompt verkeerd in het 
begin. maar da hè niemand gehoord. En nu op naar de Sint en de Kerstman. Groetjes. 
 
De meeste leden van de slagwerkgroep hoeven niet zo gek veel moeite te doen voor de 
apenact. Kom maar eens kijken tijdens een repetitie, dan zul je soms een hele dierentuin 
aantreffen. Zelfs zeldzame Afrikaanse zweetvogels worden soms aangetroffen! 
 
Was dat even een verleidelijke nacht in de tent van de carnavalsvereniging! 
Hebben onze ramen mooi kunnen poetsen met Glassex! Dank jullie wel! 
Ben uiteindelijk ook met een mooie man zachtjes vertrokken uit het feestgedruis.
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                                                            Maak ’t kleurig 
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Wie ben ik? 
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U kunt uw antwoord op deze vraag uiterlijk 15-02-2008 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_2 was: Gerry en Frans Kisters 

De winnaar; Geertje de Visscher 
 

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 Nieuwe Uitleg 59  5761 EC  Bakel 06-54740580 
Klarinet: 
Bouke Konings 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 Nieuwe Uitleg 59  5761 EC  Bakel 06-54740580 
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 slagwerkgroep volgens het Gemerts Nieuwsblad  literair gaat? 

 zij daar een bekende schrijver voor aangetrokken hebben? 

 niet John maar Hugo Claus de komende tijd de slagwerkgroep begeleidt? 

 er deze keer ontzettend veel wist u datjes waren, die niet door de censuur 
kwamen? 

 er veel leden zijn, die nogal dubieuze uitspraken doen? 

 als je nieuwsgierig bent geworden, je deze bij de redactie kunt  opvragen? 

 we bij de harmonie een mannelijk lid hebben met een gouden eikel? 

 Jos Vos met één hand tuba speelt? 

 hij de andere hand nodig heeft om zijn oor mee af te dekken? 

 dit te maken heeft met de dierengeluiden die Willem uit zijn tuba krijgt? 

 er op de bindingsavond maar weinig leden aanwezig waren 

 we beter een Wensconcert of BZB avond kunnen organiseren? 

 de dirigent na drie oefenavonden nog steeds dacht dat hij in Veghel was? 

 Pieter R. een compleet nieuw pak vanwege Sonja heeft gekregen? 

 wij haar niet erkennen als nieuw lid? 

 het ook teveel kan worden? 

 Thijs Kampen zijn muziekstuk, "De Bankzitter" niet kon vinden? 

 dat beruchte muziekstuk thuis op de bank lag?............... 

 hij dat kennelijk tussen zijn bankzaken had gerangschikt? 

 deze herintreder van harte welkom is bij ons? 

 het bestuur van MSB soms méér leden telt dan de harmonie? 

 als Elsje bepaalde riedeltjes moet maken, ze last heeft van lekkages? 

 Ad Janssen denkt dat ze hem in Boekel óók kennen? 

 hij zijn auto verkeerd parkeerde, met de sleutels er nog op? 

 wij niet wisten dat parkeerwachters zo’n aantrekkingskracht op hem hadden? 

 hij het wereldrecord hardlopen voor slagwerkers moet hebben verbroken? 

 de jaarlijkse feestavond veel meer aanwezige leden verdiende? 

 het koud/warme buffet heerlijk was en voor elk wat wils? 

 het al op tijd klaar stond omdat Rens nog naar de kermis wilde? 

 Musis Sacrum op oudejaarsdag weer oliebollen verkoopt? 

 daarvoor veel inzet en vrijwilligers nodig blijven? 

 Iedereen weer een voorspoedig en gelukkig nieuw jaar wordt toegewenst? 

 de redactie alle inzend(st)ers bedankt voor hun bijdrage aan de Triangel? 

 wij ook in het nieuwe jaar zoveel mogelijk nieuwtjes willen brengen? 

 Waargebeurde roddels ook in 2008 lang niet altijd nieuws is? 
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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  
3e editie 2007 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Toon Coopmans 
Marian de Rijk 
Willem van den Boom 
Robert van Asseldonk 
Joke Verberkt 
Fanne Smits 
Sophie de Ruijter 
Een MSB én BZB fan 
Gera Verberkt 
Jantine Vereijken 
Hilde van Dijk 
Saskia Reints 
Thijs Kampen 
Reinder Laeven 
Thijs en Jeroen de Visscher 
Sanne Spiertz 
mp 
Pieter Reijnders 
Helmy van Dijk 
Hans Leenders 
Glitter Greet 
Theo van Hal 

 
 
 
 


