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Activiteitenkalender 2e halfjaar 2008   (Versie 12-06-2008) 

(Onder voorbehoud)        Zie ook www.musissacrumbakel.nl  

 

21 juni   Peeltoernooi 2008 in Meijel. (harmonie)  

22 juni   Bondsconcours voor majorettes te Bakel. 

28 juni   Feestavond senioren. (vanaf 16 jaar) 

29 juni   Pleinconcert (Harmonie+Slagwerk+Majorettes) 

15 augustus  Inhalen Kinder Vakantie Week 

22,23,24 augustus Tractor Pulling Bakel 

31 augustus  Carat concert in Helmond. (harmonie) 

6 september  Opening Bakel kermis 

9 september  Kermisschieten St. Willibrordusgilde 

19 september  Zwemmen jeugdleden (t/m 15 jaar) 

28 september  Bondsconcours majorettes Geldrop. (majorettes) 

3 t/m 5 oktober  EK 2008 majorette Brno, Tsjechië (duo+A_groep) 

5 oktober  Concert in Gemert (opleidingsorkest) 

25 oktober  Jubilarissenconcert (Harmonie+Slagwerk+Majorettes) 

16 november  Intocht St. Nicolaas 

22/23 november  Brabantse majorettekampioenschappen Waalwijk 

13 december  NK majorette groepen Den Bosch 

18 december ???  Kerstconcert Jan de Witkliniek 

20 december  NK majorette solisten Barneveld 

20 december  Kerstconcert St. Willibrorduskerk  

31 december  Oliebollenactie 

 

 

 

De Harmonie bestaat in 2009 

135 jaar 
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Bestuurlijke noten 

 
De vakantie staat al weer bijna voor de deur en we kunnen nu al terugzien op een zeer 
geslaagd 1e halve jaar van 2008 met vele hoogtepunten zoals het limonadeconcert, het 
onderlinge solistenconcours, voorjaarsconcert en serenades, wedstrijden en acties. 
Voor dat we met vakantie gaan krijgen we echter ook nog het Pleinconcert en ter 
afsluiting de bindingsavond. Daarna wacht ons een welverdiende vakantie om de accu 
weer op te laden voor het 2e  halve jaar 2008, wat ook weer rijk gevuld is met diverse 
activiteiten en optredens. 
 
Zeer plezierig was het om met het voorjaarsconcert een aantal nieuwe commissarissen 
te mogen instaleren. Wij zijn erg gelukkig met het versterken van dit college en 
verwachten daarmee de continuïteit van onze verenging verder te hebben gewaarborgd. 
Hierbij willen wij dan ook mevrouw Tonnie Verberkt-van Leunen en de heren Jan van den 
Boom, Jac van den Eijnde en Henk Tijdeman  van harte welkom heten als commissaris 
van onze vereniging en ze daarbij erg veel succes en een goede samenwerking 
toewensen. 
 
Ook een prachtig hoogtepunt is het feit dat wij ter gelegenheid van Koninginnedag een 
serenade mochten brengen bij ons zeer gewaardeerd bestuurslid Janny Jansen, omdat 
het hare Majesteit behaagd heeft om haar Koninklijk te onderscheiden. Zo zie je maar dat 
ook diegene die het verdienen daarvoor in aanmerking komen. 
En als je dan ook nog op diezelfde dag oma mag worden, dan moet dat toch een van je 
mooiste dagen in het leven zijn. 
Wij feliciteren hierbij Janny nogmaals van harte met deze gebeurtenissen en wensen 
haar toe dat zij de onderscheiding nog in lengte van jaren met ere moge dragen, en mag 
genieten van haar kleinkind(eren).   
 
Voordat eenieder met vakantie gaat  hebben wij echter nog een serenade, een concert in 
het Atrium, het Peeltoernooi, een Bondsconcours, een bindingsavond en het Pleinconcert 
uit te voeren, dus best nog een druk programma. 
 
Rest mij nog om allen te bedanken voor zijn of haar inzet en bijdrage in het 1e halve jaar 
van 2008 en iedereen een welverdiende vakantie toe te wensen. Geniet er van, kom 
gezond en met volle energie terug om ook het 2e halve jaar tot een succes te maken.  
 
Musis Sacrum de mooiste vereniging van Bakel daar ben je trots op, daar wil je bij zijn en 
daar wil je bij blijven. 

Theo van Hal ,voorzitter 
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Muzikale poëzie 
 

Er speelt een liedje in mijn hart steeds weer opnieuw geluisterd  
Het voelt als een herhaalt ritme vast in mijn eigen ziel gekluisterd  

 
De klanken herhalen zich weer het weergalmt door mijn hart  

Het is iets dat ik opsluit in mezelf want het gevoel voelt zo apart  
 

Met open gestrekte armen reik ik naar de laatste woorden  
Zing ik zachtjes de melodie zodat het altijd in mijn hart zal behoren 

 
 

Ik lijk te zweven op mijn handen,  
wiegend op klanken, op akkoorden,  
Ik zie verschillende kleuren, ruik verschillende geuren,  
mij voerend naar exotische oorden.  
Ik versnel mijn loopje op de noten,  
verdwijnend in de achtergrond.  
Maar als de magie is afgelopen,  
ben ik weer geworteld in de grond. 

 
Hoor je die klanken?  

Het klinkt als muziek in mijn oren.  
Ze nemen mij mee op reis langs beelden,  

beelden van gevoelens.  
 

De klanken krijgen kleur.  
Kleuren van gevoelens.  

Geel maakt me vrolijk,  
rood geeft mij kracht.  

 
Hoor je die donkere klanken?  

in voor een spannend avontuur?  
Hoor je die heldere tonen?  

Ze geven je rust.  
 

Geniet van de klanken,  
droom weg op muziek,  

Laat de kleuren ook jou betoveren  
en de klanken je hart veroveren. 
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Commissaris bij Musis Sacrum 
 
In 2007 ben ik door Theo van Hal en Jan Lambregts benaderd om commissaris van 
Musis Sacrum te worden. 
In eerste instantie dacht ik wat moet ik daarmee.   
Rianne (mijn vrouw) en Pieter en  Willem (2 kinderen) zijn al betrokken. Zelf ben ik 
helemaal niet muzikaal en ook nooit geweest. Wel draag ik Musis Sacrum een warm hart 
toe, dit ook omdat mijn kinderen er zoveel plezier aan beleven.  
Als je dan merkt hoeveel muzikanten wekelijks hun hobby uit kunnen oefenen en hoe 
vaak de Bakelse gemeenschap een beroep op ze kan doen, dan vindt ik dat we trots 
moeten zijn op  zo’n vereniging. 
 
In de gesprekken die ik heb gehad kwam naar voren dat de vereniging een groep 
commissarissen wil die op afstand de vereniging  met adviezen kan ondersteunen. Ook 
de financiële ondersteuning is natuurlijk welkom.  
Musis Sacrum is een vereniging waar veel instrumenten, uniformen e.d. nodig zijn om 
goed naar buiten te kunnen optreden. Daarvoor zijn financiële middelen nodig. 
 
Jan en Theo hadden mij om bovenstaande redenen snel enthousiast om commissaris te 
worden. De enige voorwaarde voor mij was dat het wel een groep moet worden, 1 of 2 
commissarissen vind ik te weinig.  
Gelukkig zijn ze daar al voor een gedeelte in geslaagd en ik begrijp dat ze nog steeds 
verder zoeken. 
 

Nu ben ik er trots op commissaris te 
zijn van zo’n vereniging en ik hoop 
nog vele jaren bij Musis Sacrum 
betrokken te zijn.  

 
Voor de toekomst hoop ik dat  
Musis Sacrum nog veel 
commissarissen mag begroeten. 

 
 

Jan van den Boom, commissaris 
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Lenteconcert 
  
30 Maart 2008 was in de Eendracht in Gemert het lenteconcert. 
Wij zijn met de jeugdslagwerkgroep daar naar toe geweest. 
We moesten daar een nummertje spelen, genaamd Café Frapé.  
Dat ging goed en iedereen was tevreden na afloop. 
Ook moesten we met alle artiesten die er aan mee deden een slotstuk spelen. 
Dat was een beetje improviseren voor de hele slagwerkgroep. 
Toen konden we nadat we alles samen opgeruimd hadden weer lekker naar huis. 
En weer oefenen voor ons volgende concert. 
 

Groetjes, Cas van der Putten en Mark Thijs  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Voorspeelavond 

  
15 april mocht ik op voor m'n A1-examen. Ik speel trompet.  
Daarna mocht ik bij het opleidingsorkest. Dit is erg leuk.  
Donderdag 29 mei was het voorspeelavond in het Parochiehuis. Het opleidingsorkest 
speelde daar ook.  
Eigenlijk zou ik naar Nederland-Denemarken gaan, maar ik ging liever naar het 
opleidingsorkest.  
We speelden 4 nummers. Daarna waren er nog solo-optredens. 
Blaasinstrumenten, piano, keyboard en zang. Ik vond de trompetsolo van Stefan  het 
mooiste. Het was een leuke avond. 
 

Bram Goossens 
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Vrijheid geeft wat te doen 
  

Beste medemuzikanten, onlangs werd mij door medemuzikante Geertje de Visscher 

gevraagd om een stukje te schrijven voor in de Triangel betreffende het 

bevrijdingsmonument in Bakel tegenover de pastorie.  

Dit is misschien wel gedeeltelijk overbodig omdat dit de laatste tijd al veelvuldig in 

het nieuws is geweest in de plaatselijke pers, maar herhaling kan geen kwaad en er 

zijn nog genoeg personen die deze artikelen niet gelezen hebben.  

Het bevrijdingsmonument.  

In 1994 werd door de gemeente Bakel en Milheeze aan de kunstenaar Martien 

Hendriks uit Gemert gevraagd om een ontwerpplan te maken voor een 

bevrijdingsmonument met als thema 50 jaar bevrijding.  

Het was voor de kunstenaar ook een uitdaging omdat hij pas na de tweede wereldoorlog 

geboren was. Hij heeft zich goed laten oriënteren over de periode 1940-1945 waarin 

wereldwijd burgeroorlogen, fascisme, rassenhaat, fundamentalisme, 

onverdraagzaamheid, onderdrukking en terreur, dagelijkse kost in de media ver van ons 

bed of akelig dicht bij ons waren.  

Overweging. 

Onze vrijheid is gebaseerd op de moralistische principes en universele waarden, de 

bekendste gezegde zijn; vrijheid, gelijkheid, broederschap en geloof, hoop en liefde, 

telkens een drie-eenheid met eventueel uitbreiding met vrede, zorg en gerechtigheid, 

vertrouwen, respect en waardering, de uiting aan het ideaal van onze samenleving.  

Het monument; de hardstenen bol symboliseert de organische mensenmassa welke 

gedragen wordt door drie roestvaste stalen figuren zinnebeelden van de drie-

eenheden; zij torsen als het ware de mensenmassa. Het is al eens voorgekomen dat 

verontruste mensen bij de gemeente aanklopten met de mededeling dat de bol aan het 

zakken was, maar de drie figuren die er gewetensvol de schouder onder zetten houden 

het beslist wel in evenwicht  

In 1995 is het bevrijdingsbeeld onthuld en elk jaar daarop werd er Bevrijdingsdag 

gevierd met een krans legging voor de gevallenen uit onze gemeente (Bakel, 

Milheeze en De Rips) tijdens de jaren van bezetting door de Duitsers.  

Sinds de gemeentelijke herindeling 1997 werd er afgesproken om deze herdenking eens 

in de 5 jaar te gaan houden in Bakel, vanwege dat er in Gemert ook ieder jaar een 

herdenking plaats vond waar alle omgekomenen uit de gemeente Gemert-Bakel worden 

herdacht. In Bakel bleef het bij de kranslegging op Bevrijdingsdag, wel nam de betekenis 

in Bakel voor het monument af. Al een hele tijd was er sprake om iets te organiseren om 

het monument meer herkenbaar te maken.  
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In 2007 ontstond er een initiatiefgroep onder leiding van dhr. Toon Coopmans met als 

thema meer kenbaarheid van het monument. Diverse malen werd er bestuurlijk en 

ambtelijk overleg gepleegd met de gemeente, het 4 Mei comité en de kunstenaar 

Martien Hendriks met het gevolg dat er uiteindelijk een plan op tafel kwam dit van de 

kunstenaar met de bij te voegen tekst "Vrijheid geeft wat te doen". Iedereen kon zich 

daar goed in vinden en zo kon men verder met de uitwerking.  

"Vrijheid geeft wat te doen" het eerste gedeelte "vrijheid geeft wat" belooft iets 

positiefs en aangenaams, terwijl het tweedegedeelte "te doen" direct relativeert en 

maant; zo kon de kunstenaar aan het werk (zie het resultaat).  

Om ook de jeugd en de scholen in deze toevoeging zoveel mogelijk te betrekken werd 

er door de voorzitter van het 4 Mei comité dhr. Henk de Groof en dhr. Martien Hendriks 

een werkmap samen gesteld welke aan de basisscholen in de gemeente is uitgereikt 

als leerprogramma.  

Op woensdag 16 April 2008 werd deze toevoeging op feestelijke wijze onthuld met 

medewerking van het St.Willibrordusgilde, harmonie Musis Sacrum, afgevaardigden 

van de basisscholen, met toespraken van de burgemeester dhr. J. van Maasakkers, 

dhr. Henk de Groof en dhr. Martien Hendriks de kunstenaar welke tekst en uitleg gaf 

over het monument. Op deze manier heeft het monument meer herkenbaarheid 

gekregen in onze samenleving.  

4 Mei dodenherdenking  

In de oorlogsjaren hebben er uit de gemeente Gemert-Bakel vele ingezetenen het leven 

moeten laten. Deze worden op 4 Mei ieder jaar eervol herdacht; ook de miljoenen 

militairen. Dit is elk jaar een plechtig en indrukwekkend gebeuren, toch moet mij van het 

hart dat bij dit gebeuren zeer weinig jongeren aanwezig zijn. Ik weet wel dat is voor hen 

al zo lang geleden, al voor ze geboren waren, en ver van ons bed zoals dat dan heet. 

Maar dat neemt niet weg dat er voor onze en hun vrijheid velen het leven hebben 

moeten laten. Vrijheid is nu eenmaal geen vanzelfsprekendheid en deze kunnen wij van 

de een op de andere dag verliezen. Ouderen onder ons weten dat uit ondervinding 

vanwege de Duitse bezetting 10 Mei 1940. Dus jonge lieden ook voor jullie is vrijheid 

een heilig goed dat je moet koesteren . 

 

Frans van de Laar 

Medemuzikant, 

lid initiatiefgroep 
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Verslag van een toeschouwer 
 
Op 6 april j.l. zat ik, samen met mijn dochter van (net) 7, rustig te wachten totdat Musis 
Sacrum zou starten met haar voorjaarsconcert. Totdat Joke Verberkt naar me toe kwam 
en vroeg of ik als toeschouwer een verslag wilde schrijven voor het clubblad. 
Oké, dat wilde ik wel.  
Iets minder rustig zat ik toen, denkend wat ik zou schrijven…  
Als eerste…jammer dat De Zwaan niet vol zat. Zou de oorzaak het mooie weer zijn? Het 
tijdstip? De aankondiging in De Korhoen waarin de eindtijd wel heel ruim bleek genomen 
te zijn? Ik weet het niet, ik kan alleen zeggen dat de mensen die er niet geweest zijn iets 
gemist hebben! 
Het was een fantastisch concert. Veel afwisseling in groepen: majoretten, slagwerkgroep 
en harmonie en veel afwisseling in muziek.  
De show van de majoretten, geïnspireerd op de muziek uit de jaren 60, nodigde uit tot 
meedansen.  
De slagwerkgroep oogstte bij mijn dochter het meeste succes. Ze vond het geweldig, ik 
ook trouwens, en mij viel op dat tijdens het muziekstuk met de vele verschillende 
maatsoorten het publiek doodstil was, wachtend op wat komen ging. 
Ook de harmonie speelde goed in het oor liggende muziek op een voortreffelijke manier. 
Misschien dat een filmproducent eens in Bakel kan komen als hij op zoek is naar een 
orkest voor een nieuwe film... En ook al vond Joke dat de Pirates niet helemaal 
vlekkeloos gespeeld was…ik heb er niets van gehoord. Het klonk fantastisch! 
Het voorstellen van de nieuwe commissarissen en het aanbieden van de nieuwe 
instrumenten was voor ons buitenstaanders niet zo interessant, maar hoort er voor jullie 
natuurlijk bij en iedereen was ook zichtbaar blij met alles. 
De muziek die daarna gespeeld werd klonk ook prima en vormde een mooie afsluiting 
van een prachtig concert! 
Proficiat, een club om trots op te zijn in Bakel! 
 

Ineke Bevers 
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Vrijwilliger van het jaar 
 
Hoe word je vrijwilliger van het jaar? 
 
Dit is iets wat je overkomt. 
Je bent natuurlijk wel zelf de veroorzaker van het feit dat men voor jouw kiest, 
maar dat je medehobbyisten jouw die titel toevertrouwen voelt toch heel speciaal. 
 

Vrijwilliger van het jaar “verdien” 
je niet in één jaar. Je 
medewerking wordt eens 
gevraagd voor ’n activiteit, en 
van ’t een komt ’t ander.  
Dat er nog meer langs komt dan 
alleen saxofoon spelen is alleen 
maar leuk. 
Samen met anderen bezig zijn 
voor Musis Sacrum op diverse 
fronten, geeft een stuk 
meerwaarde aan je hobby.   
De waardering die ik steeds 
ondervindt zorgt er voor dat het 
leuk blijft. 
Deze verkiezing tot vrijwilliger 
van het jaar motiveert natuurlijk 

weer om me, waar mogelijk, in te blijven zetten voor het goede reilen en zeilen van Musis 
Sacrum. Iedereen hartelijk dank. 

Ben Nooijen 

 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
Gelezen op internet: 

 

Het aantal mogelijkheden is enorm, ongeacht je vaardigheden en ervaring. Voor jong en oud, 

werkend of niet werkend. Binnen de vrijwilligerswereld is een grote verscheidenheid. Er is voor 

elk wat wils.  

 

Het grootste probleem voor veel mensen is het vinden van tijd om vrijwilligerswerk te doen. Het 

kan je keuze natuurlijk beperken als je niet veel tijd te besteden hebt maar de ervaring leert dat 

ook druk bezette mensen geschikte mogelijkheden vinden. 
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Koninginnedagconcert 2008 
 
Het was heel erg leuk in de tent. Het was wel effe wennen 
omdat Saskia met ons had geoefend en Marc het concert 
heeft gedaan. 
De tent was heel erg mooi en 
groot met een enorm podium en 
er was redelijk veel publiek. 
Eerst moest de opleidings-
slagwerkgroep spelen en 
daarna waren wij aan de beurt. 
We hebben 6 nummers 
gespeeld, het was wel 
vermoeiend want ik heb sinds 

kort een beugel en heb daardoor een aantal repetities 
gemist, maar het ging toch wel goed. 
Bij het nummer Camille had Stefan ook een hele mooie trompetsolo gespeeld. Geweldig 
goed vond ik dat.    
Het was wel heel erg warm in de tent en we hadden ook nog een super dik en warm 
uniform (een dikke wintertrui) aan, tijdens het concert zat ik helemaal te zweten en het 
duurde lang voordat ik weer was opgedroogd. 
Na het concert kregen we allemaal een Mars en een snoepzak. 

Ik hoop dat we het volgend jaar weer mogen doen.                            Rick van de Laar 

 
 
Sinds januari doe ik mee met 
de opleidingsslagwerkgroep. Ik 
vind het daar leuk. 
Koninginnedag was mijn 
eerste optreden.  
Wat een gedoe om al die 
instrumenten op de goede plek 
te krijgen. 
Wij waren als eerste aan de 
beurt. We speelden de 
nummers: café frapé, monkey 
dance en A-team.  
Het was super gaaf!!!!!!! En het ging heel goed. 

Groetjes,  Perry Verbakel  
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Mutaties 
 Naam per 
 
Janique Arnts   Einde lidmaatschap  30-06-2008 
Mara van Ansem   Nieuw lid   17-05-2008 
Nathalie Beekmans  Nieuw lid   12-04-2008 
Jan van den Boom  Commissaris   06-04-2008 
Femke Bouw   Einde lidmaatschap  30-06-2008 
Eva van Bree   Nieuw lid   05-04-2008 
Laurence Daigne-Valty  Nieuw lid   14-08-2008 
Eline Dirks   Einde lidmaatschap  30-06-2008 
Robin Driessen   Nieuw lid   12-04-2008 
Imke Egelmeers   Nieuw lid   05-04-2008 
Jac van den Eijnde  Commissaris   06-04-2008 
Berrie Janssen   Gestopt als penningmeester 28-03-2008 
Indy Joosten   Nieuw lid   05-04-2008 
Jamie Joosten   Einde lidmaatschap  19-04-2008 
Anne Koppens   Nieuw lid   29-05-2008 
Lobke van de Mortel  Einde lidmaatschap  30-06-2008 
Eric van Rijbroek   Einde lidmaatschap  28-03-2008 
Maarten Staals   Bestuurslid slagwerkgroep  28-03-2008 
Henk Tijdeman   Commissaris   06-04-2008 
Roos Verberkt   Adres-/telefoonwijziging  16-05-2008 
   Lindberghplein 17  5703 HS  Helmond   06-30401341 
Tonnie Verberkt-van Leunen  Commissaris   06-04-2008 
Gerdie Verberne   Nieuw lid   12-04-2008 
Joyce Verberne   Nieuw lid   12-04-2008 
Ron Verhoeven   Einde lidmaatschap  14-05-2008 
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Donateursactie 
 
Elk jaar weer hetzelfde, de donateursactie staat weer voor de deur. En ieder jaar stellen 
we dezelfde vraag, wie moet er langs de deur, Bas of Karin, of misschien wel allebei? 
Dus maar afwachten tot de briefjes worden uitgedeeld. Dit jaar was Bas aan de beurt. 
Zaterdagochtend werd de welbekende bus door Toon Coopmans en Berrie Janssen 
keurig thuisbezorgd, samen met een stapeltje uitnodigingen voor het Pleinconcert. 
Die uitnodiging (met gratis consumptie) is een hele verbetering. Je hebt het idee, dat je 
degene die iets geven, ook iets teruggeeft. Ook hoop je, dat de mensen zo meer 
geïnteresseerd raken in de harmonie. Velen kennen de harmonie alleen maar van het 
marcheren op straat en de daarbij behorende marsen en niet van de mooie muziek die er 
ook gemaakt wordt. 
Dit jaar was de donateursactie van 4 t/m 10 mei. 
Het voornemen was om meteen maandag te starten. Maar je weet hoe dat gaat, 
huiswerk, tv, MSN. We stellen het een dagje uit tot dinsdag, maar ja, dinsdag is er 
natuurlijk ook van alles te doen. 
Donderdag toch eindelijk de wandelschoenen aangetrokken, de paraplu meegenomen en 
met goede moed begonnen.  
Na vrijdag de laatste adressen gedaan te hebben, kon de bus weer ingeleverd gaan 
worden.  
Het zit er gelukkig weer op voor dit jaar. 

 
 
En volgend jaar stellen we weer de vraag, wie moet er dit jaar langs de deur, Bas of 
Karin, of misschien wel allebei? 
 

Bas en Karin van Lierop 
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De opleidingsslagwerkgroep 
 

In actie tijdens de Sla Je Slag dag in Milheeze 25-05-2008 
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Hoor, hoor hier een stukje van een TROTSE ouder 
 
Ik ben net terug van de voorspeelavond en het was weer hartstikke leuk om mee te 
maken. 
Als eerste mocht het opleidingsorkest spelen. Uiteraard speelt op zo’n moment niemand 
een verkeerde noot en verloopt alles gladjes. 
Verder hebben we ‘kattenmiaouw’ op de piano gehoord, slagwerk, klarinetten, piano’s, 
zelfs een euphonium en zang. 
Maar de topper van de avond is natuurlijk mijn kind. 
Ik kom superlatieven tekort om het optreden te 
beschrijven. In veel woorden was het grandioos, 
geweldig, perfect, schitterend, groots, prachtig en 
meeslepend. 
En dat alles al na 1 jaar les. 
Hulde aan de leraar, maar ja zonder 
getalenteerde leerlingen ben je nergens. 
 
U begrijpt het al.  
Hier spreekt een super trotse ouder met een 

grandioos grote roze bril op haar neus.  

 

 

   
Koninginnedag 2008 optreden in de feesttent 
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Een kleine papieren serenade 
 
Musis Sacrum en de beide Bakelse basisscholen onderhouden al jaren een hele prettige 
en praktische relatie.  
 
Zo werden in het verleden de muzieklessen van Musis Sacrum aan onze leerlingen 
gegeven in de St.Willibrordusschool, buiten de reguliere schooltijden.  

 
 
Ook voor andere activiteiten konden we, en kunnen we nog steeds, daar terecht. Denk 
bijvoorbeeld aan de 2de hands fietsenbeurs en de leerlingendag en de voorbereiding met 
het limonadeconcert. 
 
De Kleine Kapitein is ook met regelmaat een adres waar Musis Sacrum muzikale  

 

 
 
activiteiten mag ontplooien. Zo werd daar de repetitie van het opleidingsorkest en van de 
harmonie op 15 mei  j.l. gehouden.  
Omdat onze vaste repetitiezaal De Zwaan op die dag bezet was, mochten de muzikanten 
weer eens terug naar de basisschool. Weliswaar niet in de banken maar achter de 
lessenaar, om een prettige en knusse repetitie af te werken met hun eigen dirigent als 
leraar. Het aantal muzikanten per vierkante meter was wel wat groot, maar dat mocht de 
pret niet drukken. De goede zorgen van conciërge Joke, met in de pauze gratis koffie of 
thee, verdienen onze dank. 
Wij danken de directies, leraren en andere medewerkers van beide scholen voor hun 
ondersteuning in ons streven om muziek en dans in Bakel ‘onder de mensen’ te blijven 
brengen. Via schoolprojecten en voorspeel- en introductiedagen dragen zij ruim bij om 
vooral onze jeugd een begin van muziek- en danscultuur te brengen. 
Een gezamenlijk belang blijft  er om te trachten binnen onze gemeenschap de muzikale 
cultuur op een aanvaardbaar peil te houden.  
Want “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Een toonladder kan ons daarbij vast en 
zeker als basis dienen. Jong geleerd is oud gedaan.                                   

        mp 
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50 jaar Drumband EMM Boekel 
 
Op zondag 8 juni om 12 uur verzamelen om de bus in te laden met onze spullen om in 
Boekel een optreden te verzorgen. De Drumband daar bestaat dit jaar 50 jaar.  
Als eerste speelt BOHA, dat is een jeugdslagwerkgroep bestaande uit slagwerkers uit 
Boekel en Handel o.l.v Antoon Gruyters. Als tweede St.Cecillia uit Oerle o.l.v. Ben v.d. 
Konijnenberg, als derde St. Cecillia uit Handel o.l.v. Walter v.d.  Elsen. Als 4e St.Cecillia 
samen met EMM uit Boekel waar onze John voor stond.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als een na laatste EMM zelf o.l.v. John Klaus. Toon Gruyters de instructeur had net als 
John een longontsteking en was herstellende. John nam (zelf ook nog niet helemaal de 
oude) de leiding over. Als laatste waren wij onder leiding van, natuurlijk, John Klaus.  
Het was een warme middag met jammer genoeg te weinig publiek. Het leek wel alsof we 
in Bakel speelden want ik zag wel veel Bakels publiek en weet je, dat doet zo goed dat 
jullie de moeite nemen om te komen kijken en te luisteren. Bedankt!! 
Het was dorstig weer dus na wat gedronken te hebben gingen we richting den Doelen om 
weer alles uit te laden en dan….. met gierende (fiets)banden naar huis lekker de zon in. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjan Coopmans 
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Opmerkelijk 
 
Het is gebruikelijk binnen de slagwerkgroep dat bij een verjaardag een rondje wordt 
gegeven. Hein komt binnen en zoals gewoonlijk neemt hij zonder veel te zeggen de 
bestelling op. “Bier, Bier, Cola, Bier, Bier”. Vervolgens geeft Pieter zijn bestelling op: 
“Cas-is”. Verder met “Bier, Bier”. Cas geeft als bestelling op “Pieter-is”. Verder weer met 
“Bier, Bier” etc.  
 
Kristian wel een heel mooi moment heeft gekozen om voor de eerste keer mee de straat 
op te gaan. Tja, met de heropening van het herdenkingsmonument of omdat hij nou 
eindelijk een echte (houten) klarinet heeft. Maakt aan het einde van de ceremonie de 
opmerking “Als ik een paar keer vaker meega dan ken ik alle marsen”. 
 
Waar is de repetitie? Ja, waar anders; in de Goals bij Hein.  
 
Na afloop van de repetitie komt een jeugdslagwerkgroeplid naar John toe gelopen om 
iets te vragen. John is nog druk bezig met allerlei zaken, en om enige aandacht te krijgen 
spreekt hij John doordringend aan met “Juffrouw, juffrouw”……   
 
De majoretten van Musis Sacrum hebben een nieuwe straatshow gebracht tijdens de 
heropening van het bevrijdingsmonument! Nl ‘de Hans Kazan Miss Majorette 
verdwijntrucstraatshow’. 
Tijdens de opening hadden we drie verschillende Miss Majorette voor de groep staan 
waarbij de voorgangster telkens plotseling verdween! 

 
Bij een serenade staan twee grote majoretten bij een groep kleintjes.. 
Zegt die ene grote majorette “Hebben jullie het gehoord!. Zij is mis” 
 
Franca tegen Ben; “Eigenlijk moet de laatste het gordijn dichtmaken…”. 
Komt Stan tevoorschijn; “Ik was de laatste, en héb het gordijn dichtgemaakt….” 
 
 
 
Nadenkertjes: 
 
Wie wil, zoekt een mogelijkheid. Wie niet wil, zoekt een reden. 
Never drive faster than your Angels can fly. 
A house with no books is like a body with no soul.  
Wees niet bang voor schaduwen, het betekent gewoon dat er ergens dichtbij licht is.  
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Jubileumconcert Gerard Beijers 
 

 
 

25 jaar dirigent 
 
Dat was de aanleiding voor dit concert; Gerard Beijers was het lijdend voorwerp. Wanroij, 
Bakel en Aarle-Rixtel speelden tijdens deze avond voor Gerard. 
Wanroij, zijn huidige korps en zijn voormalige korpsen Bakel en Aarle-Rixtel. 
Over Gerard is die avond genoeg gezegd dus dat sla ik maar over. 
Het was wel een mooie accommodatie: wil Theo onze voorzitter misschien ook wel! 
Ik denk dat het een goed maar niet geheel vlekkeloos concert was door ons korps. 
Aarle-Rixtel  had een paar mooie nummers, misschien iets voor de MCC. Wel leuk om 
ook andere korpsen te horen. Ik weet alleen niet of Gerard het wel zo leuk vond, hij zat 
maar strak voor zich uit te kijken. Misschien iets teveel aandacht voor hem, hij had denk 
ik liever alle drie de korpsen gedirigeerd. 
Bert en Bert brachten het wel op een ludieke manier! Idee voor Geertje; we maken er dan 
Geertje en Gera van. En natuurlijk moeten we Mies niet vergeten. Hij speelde niet alleen 
kei goed de pauken, ook met de kokosnoten van Elsje wist hij wel raad. Mies bedankt. 
Al met al een leuke avond, en Gerard op naar de 50 jaar dirigent!  

 

Gerard van de Laar 



 

 

 

21 

Puzzel mee 
 

      MUSIS SACRUM WOORDZOEKER 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

      
 

Bakel   fietsenbeurs   Pleinconcert 
commissarissen  gastenboek   repetitie 
concours  harmonie   serenades 
De Beek   instructrice   slagwerkgroep 
Den Doel  majorette   solistenconcours 
De Zwaan  marcheren   triangel 
dirigent   opleiding   wensconcert 
donateursactie 
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 Majorettekettetteketet 
 
Majorette4life 
 
Vandaag kwam Lisette met het nieuws dat we voortaan elke zondag(ochtend!) zullen 
trainen voor het EK.  
 
Élke zondagochtend. 
Dat wil zeggen dat ik niet kan gaan werken bij mijn droombaan (de stadschouwburg in 
Haarlem) waar nu ze heel veel mensen zoeken.  
Maar ik weet dat het het allemaal waard zal zijn. Dat ik over een paar jaar terug denk aan 
wat ik allemaal met die majorettes heb meegemaakt en dat ik er dan met een gelukkig 
gevoel aan terug kan denken. Ik kan niet wachten op het EK, maar tegelijkertijd baal ik al 
meteen dat ik weet dat het ook zo weer voorbij zal zijn. Dat alles een keer ophoudt. 
 
Majoretten is zwaar, topsport.  
Vanaf nu zal het hopen vrije tijd kosten. Mijn leven is in Haarlem, maar het leven in Bakel 
kan nog niet stoppen. Eigenlijk heb ik hier al niets meer, behalve natuurlijk mijn familie en 
onze Stekker, van wie ik altijd met pijn in hart afscheid moet nemen omdat ik de panische 
angst heb dat er iemand doodgaat als ik weg ben. En ik heb hier natuurlijk de majorettes. 
Elke dinsdagavond, al jaren achtereen.  
Ik zou niet eens weten wat ik zou moeten doen op zo’n avond, als majoretten er niet 
meer was. Net als in de vakanties, dat voelt zo vreemd, alsof je nog iets moest doen, 
maar niet meer weet wat. Het is niet eens meer een moeite om op dinsdagavond mijn 
managementteam van stage te groeten en op de trein te stappen. Overvol, in de spits om 
half 5, en net op tijd, of te laat, in de sporthal in Bakel voor weer twee uurtjes zweten.  
’s Avonds uiteraard weer terug naar Haarlem, omdat ik op woensdagochtend om 9 uur 
op school moet zijn. Mam zegt wel eens: “Blijf toch eens in Haarlem”, maar ondanks dat 
ik weet dat het gewoon niet kan, zou ik het ook niet willen. Alles of niets en ik kies hier 
liever voor alles. 
Ren je daar op dinsdagavond weer de sporthal binnen. Met slechts een magere salade 
van de AH achter je kiezen. Even twee uurtjes alleen maar majoretten.  
Vandaag had ik namelijk onwijze ruzie met de band die we voor school aan het managen 
zijn. Ik was kwaad, mijn lerares zei letterlijk: “Oh, daarom zie je zo wit!” toen ik haar had 
uitgelegd waarom we herrie hadden. Maar ik heb er twee uur achter elkaar bijna niet aan 
gedacht. Deels omdat majorette zoveel aandacht vraagt als er heel veel op het spel 
staat, maar ook omdat het als prachtige afleiding geldt.  
 
Dinsdagavond majoretten, klaar en geen gezeik. Zo hoort het, zo is het en zo blijft het 
nog even. Samen werken aan het hoogst haalbare. 
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Ik heb er ooit aan gedacht om in Haarlem of Amsterdam verder te gaan met majoretten, 
maar we weten allemaal dat het me niet perse om het majoretten te doen is.  
Die mensen, daarom blijf ik. Omdat er altijd wat te lachen valt, het is altijd gezellig. Er 
staat nu een lichte druk op ons, maar we proberen samen dat EK te behalen en dat geeft 
zo’n kick. Gewoon gaan, gas op die lolly. Of eigenlijk op die baton.  
Inderdaad, een teambuildingsdag is er niets bij. 
 
Verder geen nieuws meer, geloof ik, voor waar dit plaatsje in de Triangel 
eigenlijk bestemd is, dus ik ga het weer afsluiten. Ik moet nog oefenen 
voor de training. 
 

Tot de volgende.               Groeten van Glitter Greet 

 
 
 

 
 

Kom ook bij de majorettes 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Eva van Bree.  
Ik ben 6 jaar en ik zit nu 3 maanden bij de majorette (moeilijk woord zeg). Ik vind het heel 
erg leuk en soms wel een beetje makkelijk. 
Ik kan al draaien met de baton. Wij doen ook altijd een spelletje met muziek. Als de 
muziek aan staat moet je dansen, als de muziek stopt dan moet je zo snel mogelijk 
zitten. Wie het  laatste zit is af! 
Ook doen we leuke pasjes leren.     

Groetjes, Eva (E-groep) 

 
Als je onder de majorettes wil dat is heel leuk hoor. 
Echt waar. 
Op het einde doen we spelletjes. 
Echt leuk. 
Wil je er ook bij dat is fijn. 
Einde. 

Groetjes, Lise (D-groep)  
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25 april 2008 
 
Een dag om nooit meer te vergeten! 
 
’s Morgens ga je met voorzitter Theo richting  muziekschool in Gemert voor de uitreiking 
van een onderscheiding aan Ger Peijs. In de auto een telefoontje dat het later op de dag 
zal gebeuren, dus wij weer terug naar Bakel. En dan kom je thuis en is je huis vol met 
mensen die van alles op de hoogte zijn. En jij weet van niks! En dan is er ook voor jou 
een  Koninklijke onderscheiding! 
Het is geweldig om dat mee te mogen maken en ik voel me zeer vereerd. 
Het is een prachtige dag geworden met heel veel hartverwarmende felicitaties, bloemen 
en telefoontjes. En dan ’s avonds de vendelgroet van het Gilde en een geweldige  

 
serenade door een hele grote harmonie, slagwerkgroep en majoretten. Daar word je wel 
stil van! Bedankt lieve mensen!  
En of dat nog niet genoeg was; net voor middernacht een telefoontje van Yvonne en 
Ludo dat kleinzoon Jules is geboren.  
 
Een lintje en een kleinkindje op dezelfde dag!  Fantastisch! 
Echt een dag om nooit te vergeten!   
 

 
 
 

Groetjes,  Janny 
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Studenten van toen en/of nu 

 
Het begon voor mij allemaal rond mijn zevende jaar. Muziek heeft altijd wel bij ons in de 
familie gezeten en ik vond het altijd geweldig om naar te luisteren! De regel was dat je 
eerst een jaar of twee blokfluit moest spelen, dat heb ik met geen enkel probleem gedaan 
het was altijd wel gezellig, maar dan wil je natuurlijk de keuze gaan maken welk 
instrument wil ik nu gaan bespelen? 
 
Mijn eerste keuze viel meteen al op de dwarsfluit, helaas was er toen nog geen plaats en 
moest ik op de wachtlijst. In de tussentijd wou ik eigenlijk wel iets doen, en heb gekozen 
om te kijken of ik de klarinet misschien een leuk instrument vond. Dit heb ik een jaar 
gedaan bij Bouke Bekers, maar toen ik hoorde dat er een plaats vrij was om dwarsfluit te 
gaan spelen was de keuze snel gemaakt! 
 
Toen was het moment daar de eerste les, en daar was mijn lerares Joyce Maas. Na wat 
uitleg over het instrument toch eens proberen om iets uit het instrument te krijgen. Dat 
viel niet mee! Dan maar eens alleen met het mondstuk proberen, kijk eens aan er komt 
geluid uit. Natuurlijk werd er ook even flink duidelijk gemaakt dat oefenen heel belangrijk 
was en dat deed ik dus ook zeer serieus. Elke dag als ik uit school kwam, de fluit 
voorzichtig uit de doos en oefenen maar, tot je ouders er gek van werden werd er altijd 
gezegd. Maar dit wierp toch zijn vruchten af, en mijn eerste examen kwam eraan. 
Natuurlijk erg spannend maar erg goed geslaagd, en dan mag je naar het 
opleidingsorkest. Zoveel geluiden om je heen is in het begin erg wennen maar ik vond 
het altijd al geweldig, en gezellig! 
 
Wat examens later heeft Joyce vertelt dat ze er mee ging stoppen op de muziekschool, 
dat was natuurlijk erg jammer. Nadat Joyce was gestopt heb ik een nieuwe leraar 
gekregen: Erik Verbaandert, op het begin natuurlijk een beetje wennen, een andere 
leraar, hij let op andere dingen en vindt ook andere dingen belangrijk. Uiteindelijk mocht 
ik ook op voor mijn laatste B-examen: B2. Na het slagen betekende dit dus dat ik naar de 
grote harmonie ging wat ik nog steeds met veel plezier op donderdagavond doe samen 
met de opleiding. Uiteindelijk ook mijn C-examen gehaald en het nog steeds geweldig te 
vinden, zit de droom er nog steeds: Zou het niet geweldig zijn om straks op het 
conservatorium te zitten?  
Na een inschrijving voor de regionale vakklas heb ik zondag 1 juni 
bericht gekregen dat ik zaterdag 14 juni jl. auditie mag doen. 
Afwachten maar!   
 

                                                                                    Groeten, Sophie de Ruijter 
Ik geef de pen door aan Daan Vonk.               
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 Berichten uit het gastenboek 
 
Het was een mooie strijd tussen 2 saxen, een fluit en 2 tuba's. Saxen en fluit waren mooi 
maar ik was erg onder de indruk van jong en een beetje oud op de tuba. Geweldig! 
Willem wist de aandacht vast te houden en zorgde ervoor dat we 3 keer gingen klappen 
voor hem; dastoch knap hè! Iedereen die mee heeft gedaan proficiat. Het is al een prijs 
waard als je op het podium gaat staan. Groet. 
 
Wat is het toch stil...allemaal Diogenes aan het oefenen zeker? 

Nee Joke, kippen voeren. 

Homepage: http://www.daverende1000.nl/informatie.html 

WIE GAAT MEE DE UITDAGING AAN. Zondag 21 september wil een groep enthousiaste 
dames een record scoren met een spelend orkest van duizend vrouwen. Gaan jullie mee? 
Lees meer op bovenstaande site. 

Gisteren 83,9 punten op de eerste verplichte wedstrijd ter voorbereiding van het EK 
Woeiii, hebben wij dat effe goed gedaan girls! 

De verrassing was compleet voor Janny. Een Koninklijke onderscheiding zondermeer 
compleet verdiend. Én de geboorte op dezelfde dag van haar 2e kleinkind; Jules. 
Proficiat en bedankt! Ook Christian en 'haar ridder Ger' van harte proficiat. 

en wa klinkt ie toch zuiver........... onze schuiver....... 

wat een spierpijn.. na gister. van onze verplichte training in waalwijk. pff.. moeten nu 24 
uur per dag recht lopen staan zitten liggen. valt niet mee.  
en ook nog us over 2 weken wedstrijd waar we nog maar 5 drops mogen hebben oeioei.. 
haha..  

Wakker worden..... morgen is het weer repetitie. 

Wat hebben we een leuke avond gehad bij het 25-jarig jubileum van Gerard Beijers in 
Wanroy. Genoten van de mooie harmonieën op het podium maar ook aan de bar.  
Raadsel: Wie weet wat een mien-tom is?  
 
Antwoord: Da's Mien Poels die Thijs de weg wijst. (LATEN STAAN THIJS)
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MAJORETTES OP WEG NAAR HET EK 
 
Van onze correspondent 
 
BAKEL- Vorige keer heeft u gehoord dat de majorettes uitgenodigd zijn voor het EK.  

En dat hebben ze geweten in Nederland. U ziet het, heel Nederland 
kleurt oranje en praat alleen nog maar over het EK. Welpies, brulshirts, 
vlaggen en natuurlijk de vesten voor onze trouwe supporters en 
majorettes zelf.  
Er zijn zelfs al verschillende pools ingevuld waarmee de mensen geld 
inzetten op de overwinning op het EK. Fijn dat iedereen zo mee leeft.  

 
Wij doen in ieder geval ons uiterste best om hoog te scoren in Tsjechië. Zo hebben we 
een aantal weken terug voor het eerst kennis gemaakt met onze bondcoach en assistent-
bondscoach. Op onze eerste officiële wedstrijd als Nederlandse equipe scoorden we best 
hoog. We dachten eigenlijk dat we al binnen waren. Maar helaas kwam daar echter snel 
verandering in…………. De bondstraining. 
 
Hiervoor moesten wij op zondagochtend om 8 uur vertrekken vanuit Bakel. Voor ons is 
dit vroege tijdstip niet meer lastig, nu we toch geen alcohol meer mogen drinken tot het 
EK. Met de Tom-Tom’s en Hilde-Hilde’s gingen wij op weg naar Waalwijk. Door de 
snelheid die gemaakt werd, ging de stoet snel uit elkaar waardoor iedere auto op zijn 
eigen navigator moest vertrouwen. Auto twee nam de toeristische route, zonder Tom-
Tom, en zij zagen pittoreske dorpen en gebouwen waaronder de wortel van 
Biezenmortel. Dit had als gevolg dat zij de sporthal via de Efteling naderden en maar 
liefst 3 minuten later aan kwamen dan de Tom-Tommers.  
 
Allemaal bij elkaar begon onze eerste training.  
ZWAAAAAAAAAAAAAR, niet normaal.  
Met het gevolg dat alle majorettes voortaan met een korset televisie kijken, huiswerk 
maken en naar bed gegaan. De bondscoach vond ons maar zandzakken en dat moest 
veranderen. Het kan zijn dat u ze niet meer recht in de ogen kunt kijken, nu ze allemaal 5 
centimeter langer zijn. Misschien is het voor enkele dames belangrijk om de lengte in het 
paspoort te wijzigen om geen problemen aan de Tsjechische grens te krijgen. 
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 Én de bondscoach wilde graag maar 5 drops zien, in plaats van 40!!, op de 
eerstvolgende wedstrijd.  
 
Na hard trainen, veel veranderen, vooral veel nadenken en daarbij onthouden zijn we 
met onze missie (5 drops) naar de tweede verplichte wedstrijd gegaan.  
Deze vond plaats in het mooie Soesterberg. In een sporthal die er niet zo gelikt uitziet als 
‘De Beek’ en waar een nog ouderwetsere sportkantine was dan ‘De Kolk’. Het was zelfs 
zo erg dat er een grote tennisbal door het dak van de sporthal naar binnen kwam. 
Doordat die tennisbal in dat gat zat kwam er bijna geen frisse lucht meer de sporthal 
binnen. Door de spanning in de zaal was de temperatuur gestegen naar een graad of 39.  
De wedstrijd verliep best goed en we dachten de bondscoach goed verstaan te hebben 
op de training. 5 Drops, alleen 3 keer 5 tegelijk. Na ons optreden kwam ze al vragen of 
we de opdracht verkeerd hadden begrepen.  
Ze zag wel positieve veranderingen in de show, ze complimenteerde ons met onze inzet. 
 
Zoals u al gelezen heeft zijn de majorettes aardig op weg voor het EK, er moet natuurlijk 
nog veel getraind worden voor het oktober is. Dit doen we zeker, iedere dinsdag en 
zondag én we gaan gewoon door in de vakantie. Bent u benieuwd naar onze show, dan 
is deze te bewonderen op het Bondsconcours in Bakel en natuurlijk tijdens het 
Pleinconcert.  
Voor jullie fijne vakantie en tot het volgende EK journaal! 
 

Groetjes van Neerlands Hoop in Tsjechië 
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Maak ’t kleurig 
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Wij feliciteren 
 

Verjaardagen juni t/m december 
 
 

Dag 
 

 Maand 
 

 

Kees Hofsteede 2 - 6  

Kaylee Siroen 3 - 6  

Marc van Kessel 5 - 6  

Lizzie van der Putten 9 - 6  

Carla van Lieshout - van Lierop 10 - 6  

Jan Nooijen 10 - 6  

Lise van den Elzen 11 - 6  

Karin Raaijmakers - Leenders 11 - 6  

Rutger van de Nieuwenhof 20 - 6  

Rob van Lierop 21 - 6  

Christian Peys - Donné 22 - 6  

Anne Koppens 24 - 6  

Harrie Klaus 25 - 6  

Maarten Remmers 26 - 6  

Fenne Vereijken 29 - 6  

Hein van Dijk 30 - 6  

John Klaus 4 - 7  

Geertje Verberkt 5 - 7  

Britt Bouwmans 7 - 7  

Peter van der Horst 8 - 7  

Eline Dirks 10 - 7  

Emke van Bommel 11 - 7  

Tijn Haesen 11 - 7  

Petri Maas - Habraken 11 - 7  

Sjors van Mierlo 13 - 7  

Wendy Leenders 14 - 7  

Alex Rutten 15 - 7  

Monique Wilbers - van Dijk 15 - 7  

Dana de Wit 15 - 7  

Karen van den Broek 18 - 7  

Minke Coort 23 - 7  

Berrie Janssen 25 - 7  

Lisan  Smits 2 - 8  

Leona Sleegers 3 - 8  
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Piet Nooijen 4 - 8  

Lenie Joosten 5 - 8  

Yvonne Goossens - Vaasen 11 - 8  

Theo van Hal 13 - 8  

Erik Verbaandert 13 - 8  

Kim Brisko 14 - 8  

Fanne Smits 14 - 8  

Nico van de Laar 17 - 8  

Rick van de Laar 17 - 8  

Thijs Poels 18 - 8  

Guido Verachtert 20 - 8  

Dhr. Jan van den Boom 23 - 8  

Peter Busser 24 - 8  

Jim Mennen 25 - 8  

Loni Mennen 25 - 8  

Demi Bankers 27 - 8  

Roy Goossens 1 - 9  

Elly Joosten 3 - 9  

Adri Verhoeven 6 - 9  

Sanne Spiertz 9 - 9  

Geertje de Visscher 10 - 9  

Liesbeth Maassen 12 - 9  

Bouke Konings 17 - 9  

Serina Joosten 17 - 9  

Mevr. Tonnie Verberkt - van Leunen 19 - 9  

Toon Coopmans 26 - 9  

Johan Habraken 27 - 9  

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

Franca van de Laar - van Horssen 28 - 9  

Indy Joosten 29 - 9  

Ad Janssen 30 - 9  

Bram Goossens 4 - 10  

Doranda Thomassen - van Houdt 4 - 10  

Marika van de Vossenberg 6 - 10  

Saskia Martens 7 - 10  

Reggie Vermulst 10 - 10  

Janique Arnts 12 - 10  

Helmy van Dijk 12 - 10  

Hanny Nooijen - Kuijpers 13 - 10  

Lisette Vereijken 13 - 10  
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Peter Kisters 15 - 10  

Theo Leenders 16 - 10  

Pieter Nooijen 20 - 10  

Mieke Verberkt 20 - 10  

Gera Verberkt - van der Linden 21 - 10  

Ries Nooijen 22 - 10  

Elsje Verberkt 29 - 10  

Susan Eringfeld 2 - 11  

Mike  Mennen 4 - 11  

Bas van  Lierop 9 - 11  

Betje Verachtert - van Gerwen 16 - 11  

Joke Verberkt - Linskens 17 - 11  

Mara van Ansem 18 - 11  

Martijn van Lankveld 18 - 11  

Ben Vereijken 18 - 11  

Gerard Beijers 19 - 11  

Henri Pieters 19 - 11  

Henk Somers 21 - 11  

Loes Janssen 22 - 11  

Stefan Remmers 23 - 11  

Stan Verberkt 23 - 11  

Don Siroen 25 - 11  

Nathalie Beekmans 26 - 11  

Frans van de Mortel 26 - 11  

Sebastiaan Jonkers 27 - 11  

Gonnie Raaijmakers 27 - 11  

Pieter Reijnders 27 - 11  

Bas van Rijbroek 27 - 11  

Tijn van Rijbroek 27 - 11  

Janny Geerts - van Dalfsen 1 - 12  

Jan Rooyakkers 2 - 12  

Ron Verhoeven 3 - 12  

Frans Martens 4 - 12  

Frans Kisters 5 - 12  

Jan Lambregts 5 - 12  

Ellen Leenders 6 - 12  

Yente van Stiphout 6 - 12  

Daan Vonk 6 - 12  

Bert van Stiphout 7 - 12  

Jessie Coopmans 9 - 12  
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Hélène van de Laar - van Oorschot 9 - 12  

Lisette van Lierop 9 - 12  

Renske Vloet 12 - 12  

Mevr.  C. de Natris - Willekens 14 - 12  

Mien Poels - van den Einden 16 - 12  

Maarten Staals 19 - 12  

Geert-Jan van der Pol 20 - 12  

Ans Bouwmans 22 - 12  

Job van Rijbroek 23 - 12  

Marianne Mennen-Bouwmans 26 - 12  

Nienke Tijdeman 27 - 12  

Hilde van Dijk 29 - 12  

 

 
 

 

Janny Jansen vanwege haar Koninklijke onderscheiding 
 
 

Gerard Beijers vanwege zijn 25-jarig dirigentenjubileum 
 
 

Ad Janssen vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap 
 
 

Ben Nooijen vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap 
 

 

Jan Nooijen vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap 
 
 

Reggie Vermulst vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap 
 
 

Henri Pieters vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap 
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Wie ben ik? 
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U kunt uw antwoord op deze vraag uiterlijk 01-09-2008 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 2008_1 was: Stan Verberkt. 
Er was geen winnaar. 

 
Ook jouw inzending is welkom !! 

mailto:musissac@musissacrumbakel.nl
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Recepten 
 
Varkensreepjes met prei en champignons; Voor 4 personen: 500 gr magere varkenslapjes, 
peper, 1 el bloem, 3 kleine preien, 3oo gr champignons, 2 el olie, 1 teentje knoflook, 2 dl warme 
vleesbouillon, 2 el sojasaus, zout,en 1 tl kerrie (mild). 
Het vlees onder in reepjes snijden en bestrooien met peper en licht met bloem bestuiven. 
De prei schoonmaken en in ringen snijden. De champignons in dunne plakjes snijden. 
De olie in een grote koekenpan verhitten. De vleesreepjes eraan toevoegen en even op een hoog 
vuur bakken. De prei en champignons toevoegen en al roerend 3 minuten meebakken. 
De knoflook pellen en boven de pan uitpersen. De bouillon en de sojasaus erbij schenken en het 
vlees op een vuur ongeveer 15 min. zachtjes laten sudderen. Met zout, peper en kerrie op smaak 
brengen. Hierbij passen rijst, pasta of aardappelpuree en een salade. 
 

Kiprijstpannetje; Voor 4 personen: 250 gr zilvervliesrijst, zout, 1 middelgrote ui, 1 kleine rode, 1 
kleine groene, 1 kleine gele paprika. 1 vleestomaat, 4 kipfilet, teentje kinoflook, zout en zwarte 
peper, 1/2 tl paprikapoeder, 2 el boter, 1 bosje peterselie. 
Rijst koken met zout zodat deze beetgaar is. 
Ui schoonmaken en snipperen. Paprika's halveren en in reepjes snijden. De tomaat ontvellen, en 
in blokjes snijden. De kipfilet in grove stukjes snijden. De knoflook pellen. De olie in een grote 
koekenpan verhitten, de stukjes kip toevoegen en 5 min. bakken. De knoflook erboven uitpersen 
en het vlees op smaak brengen met zout, peper en paprikapoeder. Uit de pan nemen en warm 
houden. De boter in de pan smelten. Ui en paprikareepjes toevoegen en op een laag vuur 5 min. 
bakken. De rijst en de tomatenblokjes toevoegen en op smaak brengen met zout, peper en 
paprikapoeder. De stukjes kipfilet erop leggen, het deksel op de pan doen en het geheel op een 
laag vuur in 10 min. gaar laten worden. De peterselie wassen en fijnhakken en voor het serveren 
over het gerecht strooien. 
  

Rundvlees uit de wok; Voor 4 personen: 4 grote gedroogde Chinese paddenstoelen, 500 
magere runderlapjes, 1/2 rode, 1/2 groene, 1/2 gele paprika, 1 bosje lente-uitjes, 250j gr 
bleekselderij, 1 teentje knoflook, stukje gemberwortel, 4 el sesamolie, 25 gr cashewnoten, 2 el 
sojasaus, 2 el rijstwijn of droge sherry, zout en peper. 
De paddenstoelen in warm water leggen en 30 min. laten wellen. Regelmatig het water verversen. 
In de tussentijd het vlees wassen, droogdeppen en in reepjes snijden. De groente wassen en 
schoonmaken. De paprika’s in reepjes, de uitjes in ringen en de selderij in plakjes snijden. De 
knoflook en de gember schoonmaken en fijnsnijden. De paddenstoel onder de kraan wassen, 
droogdeppen en in zeer dunne reepjes snijden. De olie in een wok verhitten. De noten hierin 
bakken tot ze gaan geuren en dan uit de wok halen. Het vlees al roerend gaar bakken in de rest 
van de olie. De groenten, de knoflook en de gember toevoegen knapperig bakken. 
Met sojasaus en rijstwijn blussen, op smaak brengen en het mengsel al roerend nog ongeveer 3 
minuten gaar laten worden, eventueel nog een beetje water toevoegen. Over de borden verdelen, 
de noten erover strooien en serveren. 
 

Smakelijk eten.        Groetjes, Moi 
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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: 
      vacature …………….. …. .. ………. … 

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: 
Maarten Staals Klimroosstraat 10 5761 GN  Bakel 06 54992653 

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 Schoolstraat 52 5761 BV  Bakel 06-52593963 
 
 

 
 
 

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 
 Maarten Staals  (slagwerkgroep) 06 54992653 
  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 ……. ?! 
 

 Janny grote vraagtekens zette bij Theo’s aangepaste manier van autorijden? 

 Zij op weg naar Gemert alle verkeer, inclusief vrachtwagens, voorbij zag flitsen? 

 Haar chauffeur exact gepland omdraaide en haar weer thuis afleverde om haar totaal 
onverwacht een Koninklijke onderscheiding in ontvangst te kunnen laten nemen? 

 Saskia en Jantine positieve reacties hebben gekregen van de EK juryleiding voor hun 
werk om hun show binnen 3 maanden klaar te stomen voor het EK.   

 ze dat eerlijk gezegd niet verwacht hadden?   

 Karin’s oogopslag na haar trouwdag ineens heel anders was? 

 Karen last heeft gehad van overbelaste lippen? 

 Zij daardoor niet op de repetitie kon zijn….? 

 De ietwat oudere leden blij zijn dat dat niet leeftijdgebonden is? 

 De ”bessen” niet te pruimen waren tijdens een of andere repetitie? 

 We alweer een nieuw muziekinstrument hebben bij de slagwerkers? 

 Dat de Congoballen van kokosnoten van Elsje zijn? 

 Zij deze tijdens de Carnaval heel ergens anders liet klinken? 

 Zij dacht dat dit een grap was? 

 Je voor een gastslagwerker echt alles over moet hebben? 

 Deze ook alles kort en klein mag maken? 

 De Tom Tom tijdens de repetitie heel anders klinkt als dat ding in de auto? 

 Frans v.d. L. volgens Marc achter de dames aanhobbelt? 

 Wij alleen maar zien dat hij rustig blijft zitten? 

 Peter van der H. de paaltjes op de I zet tijdens het slagwerkweekend in Boekel? 

 Daardoor chauffeuse Geertje de V. bijna niet op de plaats van bestemming kon komen? 

 De zieke instructeur uit Boekel vervangen werd door een zieke instructeur uit Bakel? 

 Dat deze laatste zijn allerbeste beentje voor heeft gezet? 

 Gerard Beijers alweer een mooie avond heeft beleefd tijdens zijn 28-jarig dirigentschap? 

 Heel Wanroij en omgeving was gekomen naar zijn jubileumconcert? 

 Het eigenlijke jubileum wel al drie jaar geleden was? 

 Aarle-Rixtel, Wanroij en Bakel dit jaar pas een gezamenlijk (concert)gaatje vonden? 

 Wij Gerard nogmaals vanuit de redactie van harte feliciteren? 

 Wij zijn vrouw Ellie nóg veel meer uithoudingsvermogen toewensen? 

 Het bestuur van Musis Sacrum Bakel nog steeds een penningmeester zoekt? 

 Wij alle leden aansporen om ijverig mee te zoeken en kandidaten aan te melden? 

 Pieter wel erg blij is met zijn nieuwe trombone? 

 Hij nu wel twee keer zo hard blaast als voorheen?  

 Muziekvereniging St.Caecilia Lutjebroek een nieuwe dirigent zoekt (grapje Marc)? 

 Wij iedereen een prettige en veilige vakantie toewensen, zonder valse noten? 

 Bakel het mooiste vakantieoord blijft en Musis Sacrum de mooiste vereniging? 

 Onze voorzitter dat desgevraagd aan iedereen vol trots zal willen bevestigen? 
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Rabobank Peel Noord 
Postbus 11 
5420 AA  Gemert 
 
Algemeen telefoonnummer: 0492 467467 
 
  Kantoor Bakel   Kantoor Gemert 
  St WiIbertspIein 8  Ridderplein 7 
  5761  BK Bakel                         5421 CV  Gemert 
  Tel. 0492 391919   Tel. 0492 391919 

Wij 
luisteren  
het liefst 
naar  
u 
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21e jaargang  
2e editie 2008 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Cas van der Putten 
Mark Thijs 
Frans van de Laar 
Rick van de Laar 
Ineke Bevers 
Bram Goossens 
Supertrotseouder 
mp 
Janny Jansen 
Perry Verbakel 
Ben Nooijen 
Bas en Karin van Lierop 
Sophie de Ruijter 
Jan van den Boom 
Marjan Coopmans 
Gerard van de Laar 
Glitter Greet 
Eva van Bree 
Lise van den Elzen 
Theo van Hal 
Hilde van Dijk 
Moi 
 
 
 
 

 


