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Activiteitenkalender 2009   (Versie 01-12-2008) 

(Onder voorbehoud)        Zie ook www.musissacrumbakel.nl  

 

8 februari  Limonadeconcert 

23 februari  Carnavalsoptocht Bakel 

14 maart   H. Mis verzorgen St.Willibrorduskerk (Opleidingsorkest) 

15 maart   Onderling Solistenconcours 

26 maart   Algemene Ledenvergadering 

3, 4, 5 april  Feestweekend 135 jaar Musis Sacrum Bakel in de sporthal 

  3 april Reünie 

  4 april De Bas De Baas, het Event 

  5 april Wensconcert voor kinderen 

18 april   Oudijzeractie 

29 april   Lintjesregen serenade 

30 april   Koninginnedag 

.. ……   Donateursactie 

6 juni   Fietsenbeurs  

28 juni   Bondsconcours voor majorettes te Bakel. 

18 juli   Feestavond senioren. (vanaf 16 jaar) 

19 juli   Pleinconcert (Harmonie+Slagwerk+Majorettes ABC) 

4 september  Inhalen Kinder Vakantie Week 

5 september  Opening Bakel kermis 

8 september  Kermisschieten St. Willibrordusgilde 

11,12,13 september EK Tractor Pulling Bakel  

25 september  Zwemmen jeugdleden (t/m 15 jaar) 

31 oktober  Jubilarissenconcert (Harmonie+Slagwerk+ Majorettes ABC) 

15 november  Intocht St. Nicolaas 

10 december  Kerstconcert Jan de Witkliniek 

19 december  Kerstconcert St. Willibrorduskerk  

31 december  Oliebollenactie 
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Bestuurlijke noten 
 
Het 2de  halve jaar 2008 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,  diverse 
uitwisselingen, het Brabants, Nederlands en het Europees Kampioenschap 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 opnieuw gebleken.  
 
Jubilarissenconcert. 
Op 25 oktober hebben wij ons jubilarissenconcert gehouden. We hebben dit jaar 5 jubilarissen te 
vieren namelijk Ad Janssen 40 jaar, Ben Nooijen 40 jaar, Jan Nooijen 40 jaar, Reggie Vermulst 40 
jaar en Henri Pieters 25 jaar lid  van Musis Sacrum. Ter gelegenheid hiervan hebben we een heel 
mooi en zeer goed bezocht concert gegeven en daarbij de jubilarissen in het zonnetje gezet. Alle 
jubilarissen nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie jubileum en wij hopen dat jullie allemaal 
nog zeer lang lid van onze vereniging mogen blijven. 
Het was erg jammer dat Ad Janssen niet bij deze manifestatie aanwezig was daarom heeft een 
afvaardiging van het bestuur hem thuis bezocht om hem de daarvoor verdiende aandacht te 
geven.  
 
Samenstelling bestuur. 
Zoals bekend heeft onze penningmeester Berrie Janssen tijdens de jaarvergadering afscheid 
genomen als bestuurslid, hij blijft verder wel zeer actief betrokken bij Musis Sacrum. Inmiddels is 
het bestuur echter weer op volle sterkte doordat Piet Elias zich beschikbaar heeft gesteld voor het 
penningmeesterschap en hiermee hebben we weer negen zeer gemotiveerde leden.   
 
Huisvesting. 
Zoals het bij u allen bekend is, 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. Zoals bij de meeste van u wel bekend zal zijn heeft 
wethouder Mastenbroek tijdens het jubilarissenconcert aangegeven dat de sportzaal aan sporthal 
De Beek is gereserveerd voor Musis Sacrum Bakel. 
Het gemeentebestuur en het bestuur van Musis Sacrum zij nu met elkaar in overleg om  
overeenstemming te krijgen over de aanpassingen en de randvoorwaarden. 
Het tijdstip waarop deze optie feitelijk kan worden gerealiseerd is natuurlijk mede afhankelijk 
binnen welk tijdsbestek de uitbreiding van de sportaccommodatie in Bakel kan worden 
gerealiseerd.  
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Algemeen. 
Even willen wij ook nog stilstaan bij het feit dat wij in dit jaar, helaas te vroeg, afscheid hebben 
moeten nemen van ons zeer gewaardeerd lid Thomas Joosten, die ons door een lange en fatale 
ziekte 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 2008 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 muzikaal 
maar vooral een gezond 2009.  
 
En blijf in je gedachte houden: Musis Sacrum is een vereniging waar je trots op bent, waar je lid 
van wilt zijn, en waar je lid van wilt blijven. 

Theo van Hal, voorzitter 
 

 

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 
 

 

 

bestaat in 2009 

135 jaar 

 
Gestart op 29 juni 1874 als een Fanfare met 12 leden en uitgebreid met een Drumband in 

1954 en een Majorettekorps in 1979.  
De Fanfare werd in 1997 omgevormd naar Harmonie.  

Ook de Drumband is ondertussen omgevormd tot Slagwerkgroep.
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Muzikale poëzie 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

UITBLAZERS 
 

In elke wei 
wachten 
duizenden 
uitgebloeide 
paardenbloemen 
op enthousiaste 
blazers. 
 

DIRIGENT 
 
Ik word later dirigent 
van de diere-liere-band. 
Met op saxofoon de rat 
en op klarinet de kat. 
Op triangel speelt de haai 
en op drums de papegaai. 
Op de basgitaar de stier 
en op altviool de mier. 
Op piano de fazant 
en op slurf de olifant. 

ONDERTUSSEN 

Ondertussen 
is mijn piano 
zo gevoelig 
voor stemmingen 
dat ik niet meer 
kan verbergen 
wanneer in mijn hart 
de gevoelige snaar 
is geraakt 

HAD IK NIET HET LIED 

Had ik niet het lied 
dan had ik niet het ritme 
en niet de eindeloze deining 
van de tekst in mijn hoofd. 
 
De melodie neemt me mee 
op golven van klanken. 
Hij draagt zo de woorden 
op verre vleugels van gevoel. 
 
Een lied van de wind. 
Lied van onze dromen. 
Een lied van de angst 
en voor altijd de spijt 
 
Lied van gaan en van komen. 
Van toch weer opnieuw. 
Van simpele dingen 
en het licht dat steeds blijft. 
 
Ontroering maakt zich meester. 
En ben ik mezelf heel even "kwiet" 
dan kan ik met dichtgeknepen keel 
toch nog zingen van verdriet. 
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IN MEMORIAM 
 

 

Op 30 oktober 2008 bereikte ons het droeve bericht dat, te vroeg en na 
een langdurige ziekte, ons zeer gewaardeerd lid Thomas Joosten was 
overleden op een leeftijd van slechts 67 jaar.  
De verslagenheid binnen de vereniging over zijn heengaan was groot. 
 
 
Thomas was ruim 32 jaar lid van onze vereniging, een  fantastisch en 
fanatiek fanfare- en harmoniemuzikant. Zijn lidmaatschap bestond uit 
twee tijdvakken, met een onderbreking van 22 jaren. Op 3 november 
2001 werd hij gehuldigd vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap.  

Hij was een zeer trotse en geweldige bassist, maar helaas door zijn ziekte vanaf februari dit jaar 
rustend lid. 
 
Thomas was bijna altijd aanwezig op de repetities en bij de optredens, eigenlijk moest alles wijken 
voor de muziek. Als Thomas er was dan was hij er ook echt met zijn open, positieve en gezellige 
instelling en zijn positief kritische houding. Hij was een geweldige verenigingsman waar je echt op 
kon bouwen, altijd de schouder eronder om het optimale er uit halen.  
Musis Sacrum verliest in Thomas een van haar beste leden, wij zullen hem dan ook erg missen. 
Een gegeven dat ook de andere muziekverenigingen waar hij zijn hobby vol overgave uitvoerde, 
zeker zullen beamen. 
 
Laten wij daarom Thomas herinneren zoals hij werkelijk was; een “prachtman”. 
Maar veel erger is het dat Annie, de kinderen en de kleinkinderen haar echtgenoot, hun vader en 
hun opa moeten missen, een gemis wat niet te compenseren valt. 
 
Als eerbetoon aan Thomas heeft Musis Sacrum zijn uitvaartdienst opgeluisterd met de muziek die 
hij zelf daarvoor uitgekozen had. Als onherroepelijk afscheid werd de ”Last Post” voor hem ten 
gehore gebracht.  
 
Thomas, bedankt voor al hetgeen jij betekend hebt voor onze vereniging.  
Rust in vrede. 
 
 
 
Wij wensen Annie, de kinderen en de kleinkinderen zeer veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
grote verdriet en daar waar  mogelijk zullen wij hen daarbij zeker steunen. 
 

Leden, bestuur, directie en commissarissen van Musis Sacrum Bakel. 
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Hap &Trap 
 
Het was de bindingsavond van Musis Sacrum, op zaterdagavond 28 Juni 2008. 
 
Het is niet hap & trap want eerst moet je flink op de pedalen om je eerste gerechtje te verorberen. 
Dus flink trappen voordat je gaat happen! 
 
Met een al flink hongergevoel 
wachten we bij De Zwaan, totdat  het 
startsein werd gegeven. Dat was 
overigens niet zo erg want er werd al 
heel wat afgebuurt onderling. 
We starten in groepen vanwege de 
veiligheid. Binnen zo’n groep ontstaat 
al meteen een binding. Zoiets van 
“wij gaan dat samen maken”. Als de 
een al te hard fietst dan vangt de 
ander dat meteen op, door de nodige 
moed in te spreken.  
 
 
Wij starten als eerste , dus wij werden groep 1. Wij hadden het getroffen met elkaar. Onze leider, 

die  alleen een routebeschrijving had fietste fier 
en voorop. Wij volgden allemaal in goed 
vertrouwen.  
Het ging door de Bakelse beemden op weg 
richting Gemert. Alwaar we na toch al de nodige 
kilometers bij restaurant De Keijzer aankwamen  
voor de eerste stop. In de ridderzaal genoten we 
van een heerlijke soep met brood. De koks 
hadden twee soorten echt heerlijke soep, en we 
mochten kiezen. Het smaakte eenieder goed, 
ook de andere groepen die ondertussen  
arriveerden. 
Na ook nog enkele consumpties stapten we op 
voor de tweede etappe. 
En eerlijk gezegd, toen we bij De Keijzer 
wegfietsten dachten we al de gebakken 
aardappeltje van Grotelshof te ruiken. Het ging in 
stevig tempo door de Groenendaal en over 
Tereijken. Dit tempo was zelfs voor onze beste 
fietser iets te hoog. We hadden dan ook leeftijden 
in onze groep van ongeveer 17 jaar tot  ongeveer 

75 jaar. Maar ik zei het al, als de binding goed is loopt alles toch op rolletjes, en het ging zo.  
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We kwamen goed en wel aan bij Grotelshof.  
Het was heerlijk toeven op het 
binnen terras daar. Toen iedere 
groep was gearriveerd stond het 
buffet gereed, het was geweldig, 
er was te kust en te keur van alles 
te kiezen.  
We lieten het ons goed smaken. 
Heerlijk.  
Verschillenden kwamen voor de 
tweede keer met een vol bord 
terug. 
De consumpties, het bier, de wijn 
of de borrel, deed goed aan de 
benen, voor de laatste etappe. 
 
 

Zo kwamen gingen we op weg naar Bakel naar De Zwaan voor het toetje. Dat toetje was een 
overheerlijk ijs- en nagerechtenbuffet.  
Wederom; het was heerlijk.  
Op het terras kwamen sterke verhalen op 
gang, er werd gelachen en moppen gingen 
rond. De binding ging door tot in de kleine 
uurtjes.  
Al met al was het een fijne avond, ik denk 
dat iedereen genoten heeft.  
Het was goed georganiseerd. Ook voor de 
niet zo fanatieke fietsers was het goed te 
doen, denk ik. Later hoorde ik nog dat er een 
groep verkeerd was gefietst!! Wat vervelend is dat toch!!! 
Maar eigenlijk denk ik  dat ze als eerste wilden arriveren en dat ze groep 1 wilden kloppen. Dat is 
lekker niet gelukt want groep 1 met zijn fiere leider was gewoon niet te kloppen.  
 
Toen  ik de avond zo eens om me heen keek denk ik dat ieder genoten heeft. De sfeer was  goed. 
Ik vond dat geweldig mooi.  
 
Maar alle gekheid op een stokje, ik heb dit verhaaltje wat luchtig willen schrijven. Ik hoop dat alle 
muzikanten  die dit verhaaltje lezen het kunnen  waarderen en dat ze er zo van kunnen genieten 
zoals ik het hele jaar door geniet van hun muziek. 
 
Ieder wens ik een fijne vakantie toe en succes voor het volgende jaar.  
 

Hartelijke groet, Lenie van Hal  
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De Bas De Baas!! 
 

Jaja, de tijd vliegt. De harmonie bestaat alweer bijna 135 jaar! 
We zijn dan ook al flink bezig met een heel aantal mensen om hier een fantastisch feest 
van te maken. Dit alles zal plaats gaan vinden op 3, 4 en 5 april 2008.  
Er staat ons dus een heel jubileumweekend te wachten, waarin de hele vereniging zich 
zal laten zien en waarin de hele vereniging vooral een supertijd samen zal hebben!  
 
Op vrijdagavond 3 april, staat een reünieavond gepland, waar we natuurlijk allemaal al tijd 
voor hebben vrij gehouden in onze agenda.  
Samen lekker bijkletsen met oud(e)-leden en met huidige leden, terwijl we ons zeker ook 
gaan vermaken met lekker eten, drinken en sentiment.  
Er wordt in de voorbereiding al veel gelachen over alle herinneringen en mogelijke acts 
die bij iedereen naar boven komen. Er zijn al een aantal mensen die er enorm veel tijd en 
werk in steken,  om iedereen te traceren, te bellen, brieven te sturen, te sms-en en je kunt 
het zo gek niet bedenken. We willen nog niets verraden over de activiteiten die gaan 
plaatsvinden, maar wij denken al dat het hilarisch, melig, ontroerend, en nog veel meer 
zal gaan worden, voor iedereen die er bij zal zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdagavond vind HET concert van de harmonie plaats: De Bas De Baas. Een concert 
ontstaan in de naam van Willibrord, en dat nu zeker net zoveel eer zal uitdragen naar 
Thomas. Zo erg we het vinden dat we deze leden verloren zijn, zo’n groot feest gaan we 
ervan maken om er een mooi eerbetoon en een superfeest van te maken. Omdat beide 
mannen bassisten waren, hebben we een professionele bassist uitgenodigd die voor ons, 
en met ons wil komen soleren.  
De avond zal een vliegensvlug programma bevatten met leuke acts. Je zult goed moeten 
blijven opletten om alles te kunnen volgen! Bereid jullie dus maar voor op draaiboeken die 
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je helemaal van buiten moet gaan studeren! (ja je moet er wat voor over hebben). Na het 
concert zullen we ervoor zorgen dat een supergave band de avond voortzet, waardoor 
we nog even lekker door kunnen feesten met ’n goed glas bier.  
 
Zondag komt de opleiding in actie. Het kinderwensconcert wordt dan een feit.  

De basisscholen zijn al hard bezig, om elk 
een aantal acts van kinderen af te leveren, 
die mogen schitteren op het podium in de 
sporthal. Dit met begeleiding van het 
opleidingsorkest, de 
opleidingsslagwerkgroep en de opleiding 
van de majorette. 
  
De basisscholen zijn ieder op hun eigen 
manier bezig met het kinderwensconcert. De 
Kleine Kapitein is per klas een act aan het 

maken, en op de St.Willibrordusschool die veel groter is, wordt er per leerjaar een act 
geselecteerd.  
Wanneer bekend is welke kinderen er met de harmonie gaan optreden, en welke muziek 
ze gaan gebruiken, kan de opleiding van Musis Sacrum aan de bak.  
Natuurlijk gaat er ook gerepeteerd worden samen met de artiest(en).  
Het concert kan niet gek genoeg. Willen de kinderen dansen? Dat kan! Zingen? Mag 
ook! Willen ze een musical of een circusshow? Noem maar op!  
We zijn dus ook heel benieuwd wat het allemaal gaat worden.  
De kinderen mogen in ieder geval als echte artiesten schitteren op het podium! 
5 april zal blijken wat voor een giga-show we ervan hebben kunnen maken.  
 
Op de site www.debasdebaas.nl zullen jullie over het gehele weekend nog meer 
informatie, leuke dingen en nieuwigheden kunnen vinden. Ook kunnen alle mensen zich 
hier aanmelden voor de reünie, en kan er via de site alvast wat bij gekletst worden met 
alle oud-leden en leden. Je kunt ook zien wie er allemaal al komen, en zo kun je ook 
mensen die zich nog niet hebben aangemeld even aansporen!    
 
Het is ontzettend leuk om te merken, dat er al zoveel mensen uit 
zichzelf hebben aangeboden om ook hun steentje bij te dragen aan 
het weekend. Echt super!  
Hopelijk zijn er nog veel meer mensen enthousiast om te 
ondersteunen op hun eigen manier, zodat we er echt samen een 
gigantisch feest van gaan maken. We moeten bijvoorbeeld gewoon al 
allemaal heeel veeeel kaarten gaan verkopen!  
 
Dit weekend gaan we met zijn allen SAMEN beleven, SAMEN maken en we gaan er SAMEN van 
genieten. Dat moet kunnen met zo’n vereniging als de onze! 

De jubileumcommissie 135 jaar MSB 
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Berichten van de “Vrienden van Musis Sacrum” 
 
Aan het eind van 2008 kunnen we wij zeggen dat de doelstelling voor 2008 opnieuw werd 
gehaald. Mede dankzij de bijdragen van u als Vrienden van Musis Sacrum is er opnieuw ruim  
€ 5000,00 bijeengebracht om bij te dragen in de kosten voor nieuwe uniformering en 

instrumentarium van 
onze muziekvereniging. 
Ondermeer werd een 
nieuw klokkenspel voor 
de vereniging 
aangeschaft, alsmede 
nieuwe muziek-
standaards voor de 
slagwerkgroep. Het 
bestuur en de leden 
van Musis Sacrum 
danken dan ook alle 
vrienden die dit 
fantastische resultaat 
mogelijk gemaakt 
hebben. 

Het is ook fantastisch om vast te stellen dat het aantal Vrienden nog groeiende is. Het streven 
blijft er op gericht om in 2009 het aantal leden te verhogen naar minimaal 125 Vrienden.  
Verder constateert het bestuur dat meerdere vrienden spontaan hun bijdrage verhoogd hebben. 
Hartelijk dank daarvoor. 
In overleg met het bestuur van Musis Sacrum, zal eind 2008/ begin 2009 de doelstelling voor 2009 
worden  geformuleerd. U zult daarover in de Triangel van maart 2009 worden geïnformeerd. 
 
De verwachting is dat 2009 een bijzonder jaar wordt.  
Allereerst bestaat Musis Sacrum 135 jaar en zullen in dat kader diverse activiteiten plaatsvinden. 
Verder zal, als alles volgens planning verloopt, een nieuwe eigen accommodatie voor de gehele 
vereniging betrokken kunnen worden. Dat wij als Vrienden een steentje bij willen dragen in de 
inrichting van die accommodatie moge duidelijk zijn.  
Tevens staat groter instrumentarium, zoals een buisklokkenspel en marimba, waarvoor nu geen 
opslagruimte beschikbaar is, hoog op het verlanglijstje en zou dan mogelijk kunnen worden 
gerealiseerd. 
Wij wensen u allen fijne feestdagen en een goed en gezond Nieuwjaar toe en hopen in 2009 weer 
op uw medewerking te mogen rekenen. 
 
Met muzikale groeten, 
 
Het bestuur van de stichting “Vrienden van Musis Sacrum” 

Mia Beks, Jan Lambregts, Pieter Reijnders en Frank van Wel 
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Over marcheren en zo…. 
 
Terwijl de meesten van ons op kermiszaterdagavond door Bakel marcheerden om de kermis te 
openen, zaten wij met z`n allen naar marcheren te kijken. 
In Deurne werd door Drumfanfare Peelland de 2e  Indoor Taptoe Deurne gepresenteerd. 
Een prachtig evenement om te zien en om te horen. 
 
Aan deze taptoe namen meer dan 350 muzikanten deel.  
Onder hen korpsen die al meerdere malen een kampioenschap hebben gewonnen en nationaal 
en internationaal heel goed bekend staan. 
Het thema was: Brabant, welkom in ons dorp. Dit was duidelijk te zien in de entourage, alles 
speelde zich af in een tot Brabants dorp omgebouwde hal. Kleine kinderen speelden 
Oudhollandse spelen. Er werd geopend met het lied “Het Dorp”. En toen kon de show beginnen. 
Zes korpsen in schitterende uniformen traden achtereenvolgens op. 
Heerlijke muziek, mooie marsen, maar ook herkenbare muziek uit musicals en films. 
En vooral de hoorns stalen de show. 
 
En het marcheren, tsja….  

Onvoorstelbaar hoe zij tegelijkertijd mooie muziek 
kunnen maken en ingewikkelde figuren kunnen 
uitvoeren. Zonder tegen elkaar aan te botsen of de 
weg kwijt te raken. 
Daar kunnen wij nog wat van leren. 
 
En Geert-Jan, wat die tambour-maître`s en 
dirigenten allemaal voor danspasjes uitvoeren!!! 
Als jij dat voor ons ook gaat doen, weet ik zeker 
dat het Engels en Amerikaans counteren en wat al 

niet meer, bij ons ook nog stukken beter zal gaan. 
 
Eigenlijk zouden we met z`n allen zoiets eens een keer moeten gaan kijken (tip: uitstapje). 
Hartstikke mooi en indrukwekkend, je kijkt je ogen uit. 
In ieder geval, het was een hele mooie, muzikale en feestelijke avond.  Met als slot een imposante 
Grand Finale en het lied Brabant, gespeeld en gezongen door meer dan 2000 mensen. 
 
Wij hebben er met z`n allen van genoten en ik kan iedereen aanraden om er de volgende keer 
ook naar toe te gaan. 
 
 

Geertje, namens familie van der Putten. 
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Mutaties 
 Naam per 
 
Veerle Bekx   Nieuw lid    25-08-2008 
Wesley van den Berg  Einde lidmaatschap  30-06-2008 
Laura van Bree   Nieuw lid    23-08-2008 
Jessie Coopmans   Einde lidmaatschap  30-06-2008 
Loes Cornelissen   Nieuw lid    25-08-2008 
Lindy Driessen   Nieuw lid    25-08-2008 
Piet Elias    Nieuw lid    23-10-2008 
Mara van Erp   Nieuw lid    25-08-2008 
Piet van den Heuvel  Adreswijziging   18-06-2008 
   De Wilbertsdries 2  5761 CE  Bakel 
Romy van den Heuvel  Nieuw lid    22-11-2008 
Jinte van Houtum   Nieuw lid    25-08-2008 
Sebastiaan Jonkers  Einde lidmaatschap  07-11-2008 
Ruben Joosten   Einde lidmaatschap  14-08-2008 
Thomas Joosten   Einde lidmaatschap  31-10-2008 
Sacha Koelink   Nieuw lid    25-08-2008 
Martijn van Lankveld  Einde lidmaatschap  30-06-2008 
Mandy van Lieshout  Adres-tel.wijziging   19-10-2008 
   Vlomanshof 6  5761 JA  Bakel  Tel. 06-52047652 
Rutger van de Nieuwenhof  Einde lidmaatschap  30-06-2008 
Luc Nooijen   Einde lidmaatschap  30-06-2008 
Daan Peters   Nieuw lid    25-08-2008 
Jonna van der Putten  Nieuw lid    25-08-2008 
Corianne Reijbroek   Nieuw lid    25-08-2008 
Wouter Relou   Einde lidmaatschap  30-06-2008 
Sophie de Ruijter   Adreswijziging   26-07-2008 
   Achter de Molen 11  5761 CJ  Bakel 
Mark Thijs   Einde lidmaatschap  30-06-2008 
Kristie Thomassen   Nieuw lid    25-08-2008 
Sjoerd Thomassen   Nieuw lid    25-08-2008 
Elsje Verberkt   Rustend lid   30-06-2008 
Mieke Verberkt   Rustend lid   30-06-2008 
Jop van de Ven   Einde lidmaatschap  30-06-2008 
Geertje de Visscher  Gestopt als bestuurslid  30-06-2008 
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Het pleinconcert 

Zoals bijna altijd tijdens het pleinconcert waren de weergoden ook nu ons weer goed gezind. 
Zonnetje, (flink) windje, met zo af en toe een ronddwarrelend muziekblad, en een ontspannen 
sfeer. Spelende kinderen op schoot, meewiegend met de muziek. Meisjes die helemaal weg zijn 
van de majorettes (en vele ouderen).  

Stoere slagwerkers, blij met de nieuwe instrumenten. 
En de harmonie met voor sommigen uit het publiek bekende muziek. Zoals iemand zei bij 
Morricone: "Oh dat doet mij denken aan de tijd dat ik op kamers zat, inmiddels ook al weer dertig 
jaar geleden".  

Voor mij deze keer bij het concert als publiek met gemende gevoelens, want eigenlijk hoor ik daar 
ook te zitten tussen de dwarsfluit en de basklarinet. Vanaf mijn plek in het publiek merk ik dat de 
muziek wat anders klinkt. Ik hoor de andere instrumenten nu beter/anders. 

 

Het was een gevarieerd programma. Maar van mij had het wel wat langer mogen duren. En voor 
het publiek volgens mij ook. Want als fietsers, die toevallig lang komen, afstappen om te 
luisteren…..? Wie weet het volgend jaar. 
 
Voor nu allemaal een fijne vakantie en een voorspoedig en gezond nieuw jaar. 

                                                                                                     Miep Rooijakkers
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Puzzel mee 
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Hallo muziekvrienden. 
 
Wij ( 4 veteranen) zijn van de zomer benaderd om te helpen tappen in de tent bij Rowwen Hèze. 
Nou dat hebben we geweten, gezellig dat het was.  
 
We moesten om 19.00 uur verzamelen bij de tent.  
Daar kregen we een mooi T-shirt en instructies wat we wel en niet mochten doen. We waren nog 
maar net binnen en daar kwam toch een hoosbui zodat we nog wat goten en emmers neer 
moesten zetten voor het water. We hadden afgesproken dat de 4 veteranen tussen de bar en 
buffet zouden gaan staan, en de dames achter de bar. Alle drank was 1 munt, wat voor ons oude 
veteranen zeer gemakkelijk was. 
  
De avond werd begonnen met een Ierse band, waarna het podium omgebouwd werd voor 
Rowwen Hèze. Het werd steeds drukker in de tent zodat we steeds meer te doen hadden. Op een 
gegeven moment, tijdens het optreden van Rowwen Hèze, werden hele bladen bier besteld om 
weg te gooien wat voor ons wel een mooi gezicht was om dat nuchter mee te maken.  
Bij onze tap ging de samenwerking zeer goed, wat te merken was aan de snelle bediening voor 
de gasten. We hebben gewerkt tot  ± 2.00 uur waarna we koffie, broodjes en een vette hap 
kregen. Daarna gingen we op de fiets naar huis met een voldaan gevoel.  
Dit was zeker voor herhaling vatbaar, wat ons betreft: volgend jaar 
weer. 

  Een veteraan. 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Waar gebeurd? 
                                                                              

Een klarinet, ‘n hoorn en een dwarsfluit 
waren er een weekje met de majorettes tussenuit. 
Toen ze weer op de repetitie verschenen 
was hun amazure verdwenen.                                    
“Och, wat maakt dat nu uit”, 
zei de schuiftrompet,  
“Ik was wel zes weken in bed”. 
 
Het dirigentenstokje maakte een tikkend geluid  
en gaf de eerste maat aan het orkest: ”Vooruit, 
Muziek…….Retteketet…..” 
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ZomerOrkestNederland 2008 
 
‘Wil je mee doen aan het zomerorkest 2008?’, was ongeveer de eerste vraag die ik begin vorig 
schooljaar gesteld kreeg. De solist van ZON 2008 zit namelijk bij mij in de klas.  
‘We zoeken nog een aanvoerder op hoorn!’, was de reden.  
Nou ik zag dat dus echt niet zitten. Met allemaal pubers een hele week op stap, en dan ook nog 
eens zenuwachtig liggen zijn of dat ik die hoorns wel aangevoerd krijg?  
Pff, ik heb wel wat beters te doen in mijn vakantie!  
Maar goed, na nog heel wat vragen vanuit de organisatie en wat mailverkeer, ging ik dan toch 
overstag.  
In 2003 ben ik ook mee geweest, en toen was het toch wel zo leuk dat ik het dan toch nog maar 
eens ging proberen. O ja, ik MOEST van mijn hoorndocent op het conservatorium! Dus ik durfde 
niet eens meer nee te zeggen! 
 
Als eerste de ‘inzeepdag’ ergens in mei. Toch wel zenuwachtig ging ik er naar toe, want ik kende 
niemand, behalve mijn klasgenoot. 
  

 
 

Eenmaal daar kwam ik tot de ontdekking dat iedereen toch wel echt heel jong was! De minimum 
leeftijd was 16 maar dat was toch zeker de helft van het orkest. 
Nou dat ging al goed. Dat zou vast niks worden..  
Och het spelen ging wel goed, dat was dan toch nog iets.  
 
Het repetitieweekend in Juli, zag ik dan dus ook al niet zitten. Ja, soms is het wel erg met mij, 
maar ik moest er voor thuis blijven van Canada, waar de rest van het gezin heen ging.  
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Ik nam me voor er maar het beste van te maken, en de gezelligheid zelve te zijn. En dat is gelukt! 
Binnen een mum van tijd, voelde ik me de jongste van de groep, en ik heb me heerlijk gedragen 
alsof ik zelf nog géén 16 was! 
’s Nachts kon ik de trap al niet meer vinden, en laten we het daar maar bij houden…. Mijn 
reputatie was in ieder geval gezet. Nou dat kon niet meer stuk dacht ik!  
Dit  zou ik wel volhouden!  
 
En zo was het ook. ZON 2008 was helemaal geweldig! Het orkest was nog nooit zo jong geweest 
als dit jaar, maar zat ook vol talent. We hebben echt heel goed gespeeld, en ik kijk dus ook uit 
naar de cd.  
Vooral de hoorngroep was natuurlijk top! ‘de beste sinds jaren’ volgens de dirigenten.  
Nou daar moesten we er natuurlijk wel weer een of twee(ëntwintig) op drinken! 
Het bier heeft dus rijkelijk gevloeid, en ik heb gewonnen met mijn act op de bonte avond, die ik 
ook nog eens mee had georganiseerd. Jaja, ik was inmiddels helemaal gesetteld.  
Laten we zeggen, dat ik, die zo bang was voor al die pubers, de grootste puber eruit was. Ik heb 
ook besloten om maar altijd puber te blijven, en tot nu toe bevalt me dat prima!  
ZON 2008, was echt een supergave ervaring, waarbij ZON 2003 zelfs in de schaduw staat, en dat 
kon eigenlijk al niet.  
Iedereen die ook maar 16 is, of wordt en die op c-niveau speelt, MOET echt een keer mee gaan 
voor deze superervaring.  
Alles is leuk! (behalve om 7 uur op staan).  
 

 

 

 

Karen van den Broek.  

 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ter informatie:  
 
Zomer Orkest Nederland, is een orkest bestaande uit jonge muzikanten van 16 t/m 23 jaar. Jeugd 
vanaf c niveau kan zich aanmelden, en via lotingen en referenties, wordt er bepaald wie worden 
ingedeeld.  
Het orkest trekt een week lang door heel Nederland. Bijna elke dag worden er twee concerten 
gegeven. Op het gala concert wordt er zelfs een professionele cd gemaakt!  
Er wordt overnacht in jeugdherbergen of kampeerboerderijen, waar altijd een bar aanwezig is! 
Interesse? Kijk op: www.zomerorkest.nl 
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MOG-B leerlingenmuziekdag Gemert 
 

Zondag 9 november was het muziekdag in Gemert. We moesten om 
kwart voor tien bij de Zwaan verzamelen zodat we op tijd in Gemert 
zouden zijn. Iedereen was nog best moe, maar we gingen met goede 
moed naar Gemert toe. Toen we in Gemert aankwamen werd ons verteld 
dat we met z’n allen vier stukken gingen oefenen. Daarna gingen we in 
groepjes bij elkaar zitten om de stukken in te studeren. Rond half 1 
gingen we eten. We kregen een broodje knakworst en 1 gratis 
consumptie. De meesten hadden ook nog zelf boterhammen 
meegenomen dus niemand heeft honger gehad. Na de pauze heeft 

iedereen nog een tijdje gerepeteerd en daarna was het tijd om weer met zijn allen te gaan spelen. 
Toen was het bijna tijd voor de voorstelling en iedereen had pijn aan zijn lippen van het blazen. 
Om 15.00 uur begon het concert. Het heeft ongeveer tot 16.00 uur geduurd en het was hartstikke 
gezellig. We hebben ook nog een toegift gespeeld. Iedereen heeft het heel erg gezellig en leuk 
gehad op deze dag. Het was wel jammer dat er zo weinig publiek was. Hopelijk komt er bij de 
volgende muziekdagen meer publiek. Dus bij deze, is er een muziekdag? Kom dan allemaal kijken 
want het is echt de moeite waard. 

Groetjes van Mariëlle Nooijen.  
 

 
Zondag 9 november was er een leerlingendag in De Eendracht te 
Gemert. Voor ervaren leerlingen, maar ook voor beginners zoals ik.  
Twintig jaar ben ik bij de drumband/slagwerkgroep geweest. Eerst in 
Helenaveen en daarna in Bakel. Tot voor een paar jaar terug. 
  
Als iemand me een paar jaar geleden had gezegd dat ik nog wel  eens 
bij de harmonie zou gaan, had ik hem voor gek verklaard. In 

Helenaveen hadden we een fanfare en die muziek vond ik helemaal niks. Maar dan gaan je 
kinderen bij de harmonie, je gaat luisteren en denkt: dit is eigenlijk hartstikke leuk. 
 Een jaar geleden trok ik de stoute schoenen aan en ging op hobo-les. Een paar weken geleden 
mocht ik bij het opleidingsorkest. HELP! Hoeveel mollen? VIJF! Dan heb je een mollenprobleem. 
Heeft er iemand een mollenklem voor mij?!  
 
Dan op 9 november de muziekdag. Vier nieuwe stukken instuderen op één dag met zeventig 
leerlingen. Voor velen waren het niet zo’n moeilijke stukken.  Maar sommige mensen hadden er 
meer moeite mee. (zoals ondergetekende, gelukkig maar drie mollen). 
Om 15.00 uur begon het concert. Drie dirigenten, vier nieuwe stukken. Het ging hartstikke goed. 
Het was een leerzame en goed georganiseerde dag.  
Dirigenten met veel geduld.  
De mensen achter de schermen, die de dag georganiseerd hebben, zijn op het laatst ook terecht 
in het zonnetje gezet! 

Yvonne Goossens 
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Over Adolphe Sax, in zijn geboortestad Dinant, waar wij in de herfstvakantie waren. 
 

Antoine Joseph Sax, alias Adolphe Sax, werd geboren te Dinant in België op  
6 November 1814, het jaar na de slag bij Waterloo. Zijn vader, Charles Joseph 
Sax, was instrumentenbouwer en had een fabriek voor blaasinstrumenten in 
Brussel, die werk verschafte aan 250 arbeiders. Sax senior kreeg veel 
overheidsbestellingen, zowel tijdens het Hollands bewind als na de Belgische 
revolutie. Koning Willem de eerste stelde hem aan als zijn muziek-
instrumentenmaker en droeg hem op de instrumenten voor het nieuwe leger 

van zijn koninkrijk te produceren.  
Het is geen onbekend gegeven dat een zoon zijn vader opvolgt, zeker niet in een ambacht als 
instrumentenbouwer. De jonge Adolphe imiteerde dan ook graag zijn vaders vakmanschap en kon 
op 6-jarige leeftijd al perfect een klarinetbuis boren en een hoornbeker maken. 
Sax junior begon zijn muzikale opleiding in 1828 aan de Brusselse Koninklijke Muziekschool, die 
werd opgericht door het Hollands bewind.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zijn eerste experimenten deed hij trouwens met de 
basklarinet. Dat instrument bestond al wel 
(uitgevonden door Desfontenelles in 1802) maar het 

geluid was erg slecht en het systeem was niet te 
vertrouwen.  
Hoewel de saxofoon (of Le Saxophon) al in 1842 
vermeld wordt in een artikel van de componist Berlioz 
wordt het instrument pas tijdens de industriële 
tentoonstelling in de zomer van 1844 gepresenteerd. En 
George Kastner gebruikte voor het eerst de saxofoon als 
basinstrument in zijn compositie The Last King of Juda 
welke op 1 december 1844 in première ging. 
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Waarom commissaris bij Musis Sacrum? 
 
Het zit in de genen!!!  
 
Mijn ouders zijn altijd vrienden geweest van de Koninklijke Harmonie Deurne, mijn geboorteplaats 
en regio waar ik zaken heb gedaan. Ik woon nu bijna dertig jaar in Bakel en werd eind vorig jaar 
overrompeld met de vraag Commissaris te worden van Musis Sacrum.  
Ik moet eerlijk bekennen dat ik altijd een zwak heb gehad voor harmonie, fanfare of gilde.  
Als de muzikanten en gildebroeders er op uit trokken voor een serenade of vendelgroet liet ik dat 
niet ongezien voorbijgaan. Stiekem dacht ik dan, wat zou ik het leuk vinden daarbij te mogen 
lopen. Helaas is het me niet gelukt een instrument onder de knie te krijgen.  
Een verwoede poging van twee jaar klarinet oefeningen is zonder succes verlopen. 
Een van de leden van Musis Sacrum kan hierover meepraten.  
 
Daarom was 9 september de dag van mijn leven; Kermisschieten Sint Willibrordusgilde stond op 
de agenda. Ik heb met heel veel plezier deze dag met jullie mogen beleven.  
Eindelijk marcheerde ik dan toch mee met een harmonie, en wel met Harmonie Musis Sacrum van 
Bakel. In een ongedwongen sfeer en tijdens een gezellige ambiance leer je de leden het beste 
kennen. Een zeer waardevolle dag, met tevens een oproep naar mijn collega commissarissen het 
volgende jaar er zeker bij te zijn. 
  
Ook heeft het bestuur mij, mijn collega’s en partners kennis laten maken met instrumentenfabriek 
Adams in Thorn, wat heeft bijgedragen tot een nog betere betrokkenheid bij deze vereniging.  
Een onlangs bijgewoonde bestuursvergadering als toehoorder, heeft veel respect afgedwongen 
over personen die dit onbezoldigd doen. Complimenten! 
  
Tot slot wil ik zeggen dat ik de financiële bijdrage er graag voor over heb, maar dat ook een 
beroep mag worden gedaan op ondersteuning in de vorm van adviezen. Ik hoop dat mijn muzikaal 
hart nog lang zal mogen blijven kloppen voor deze fantastische vereniging. 
 

Jac van den Eijnde,  commissaris  
 
 
 

 
 

Onze commissarissen zijn: 
   Mevrouw P. van Lierop – Rovers 
   Mevrouw R. Vermulst – Tiebosch 
   Mevrouw T. Verberkt – van Leunen 
   De heer J. van den Boom 
   De heer J. van den Eijnde 
   De heer H. Tijdeman 
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Mijn openbaar examen 

C-examen openbaar doen, dit was nog niet eerder gedaan bij ons bij de harmonie. Het idee om C 
openbaar te doen kwam uit Millus. Daar heeft Gideon Aarts een paar jaar geleden ook zijn C-
examen op zijn tuba openbaar gedaan. Hij had net zoals ik Alex Rutten als leraar en zodoende 
heb ik toen op zijn examen met hem en een Mortelse baritonnist een drietal trio's gespeeld. Dit 
was in het jaar dat ik op ging voor m'n B2-examen. Alex die zei dat het ook wel iets voor mij zou 
zijn om openbaar C-examen te doen. Zodoende is het begonnen. 

In de zomervakantie van 2007 ben ik vervolgens al wat rond gaan kijken welke stukken ik zou 
kunnen spelen. Op internet kwam ik een heel mooi stuk tegen met orkestbegeleiding, maar ik was 
zo stom dat ik niet in de gaten had dat er alleen brassband en fanfare begeleiding bij zat. Daarom 
kwamen we vervolgens uit bij het stuk Çzardas. 

Vooral op het snelle gedeelte van Çzardas heb ik in de meivakantie geoefend. Ik was er namelijk 
helemaal niet zeker van 
of dat wel ging lukken. Al 
na één dag hierop 
geoefend te hebben 
kwam ons mam mijn 
slaapkamer binnen met 
de opmerking dat het 
nergens naar klonk. Ze 
vond het zeker niet mooi. 
Gelukkig was ik aan het 
eind van de vakantie zo 
ver gevorderd dat ze het 
nu wel mooi vond. Ze 
vond het zelfs een best 
wel leuke solo. 

Van een ander muziekstuk was ik er wel zeker van dat het ging lukken. Dat was Partita Veneziana 
die ik al met het solistenconcours had gespeeld en met ’t Prinses Christina Concours. Dit stuk was 
niet zo heel zwaar om te spelen en daarom wist ik al best wel snel dat het een goede afsluiter was 
voor m’n C-examen. Deze ging uiteindelijk ook heel goed omdat het ’t enige stuk was dat ik al een 
keer eerder had gespeeld. 

Naast deze twee nummers leek het me leuk om een stuk met pianobegeleiding te spelen. De 
moeder van een vriend van mij, Jeannette Seijkens, is beroepspianiste en ze had al eerder 
aangegeven dat ze me wel een keer zou willen begeleiden. Nadat mijn leraar al had gezocht naar 
een solo kwam Marc met een hele interessante bugelsolo. Die heb ik vervolgens uitgebreid met 
Jeannette kunnen oefenen omdat die het niet zo erg vond als ik een keer vaker langs kwam. 

Een paar weken voor het openbaar examen was mijn leraar een beetje ongerust of de begeleiding 
van Çzardas wel goed zou komen omdat er nog maar enkele repetities waren. Uiteindelijk was het 
toch nog goed gekomen. De directeur van ’t Kunstkwartier, John de Goede, had later nog wel 
gezegd dat normaal het orkest de solist er door moest trekken maar dat het nu andersom was. 
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De laatste week voor het examen was ik vooral bang dat ik teveel zou oefenen zodat mijn lippen 
niet genoeg uitgerust zouden zijn tijdens het examen, maar ik wilde natuurlijk wel dat mijn stukken 
zo goed mogelijk gingen. Ditzelfde probleem was er op de avond van het examen. Je moest 
natuurlijk goed zijn ingespeeld maar je wist ook dat je nog flink wat moest spelen en daarvoor 
genoeg amazuur over moest houden. 

Zenuwen had ik wel maar daar heb ik niet zo heel veel last van gehad. Dat had er denk ik ook 
mee te maken dat de sfeer in het Parochiehuis nogal ongedwongen was. De zenuwen zorgden er 
wel voor dat ik helemaal vergat te stemmen met de piano voordat ik begon te spelen. Net nadat ik 
begonnen was met spelen besefte ik dat. Gelukkig gaf mijn leraar een seintje dat ik de stempomp 
uit moest doen. Vervolgens dachten de andere examinatoren dat ik zelf had gehoord dat ik te 

hoog stond! 

Al met al was het een 
geweldig examen en achteraf 
gezien ging het zo slecht nog 
niet. Doordat Loes ook 
examen deed was er een 
mooi afwisselend 
programma. Verder was de 
harmonie naast een 
geweldige begeleiding ook 
een enthousiast publiek. 
Daarvoor wil ik heel de 
harmonie bedanken. 

Willem van den Boom 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
Een kind in huis dat veel oefent geeft voor de overige gezinsleden wel eens wat overlast.  
Willem oefent altijd op zijn slaapkamer en omdat wij een oud huis hebben met een planken 
verdieping is het in heel het huis goed te horen. Daarbuiten trouwens ook, ook de buren kunnen 
“meegenieten” als Willem aan het oefenen is.  
Doordat je alles zo goed hoort maak je van het begin de oefeningen voor een stuk mee. Zoals 
Willem al zei  klonk Çzardas in het begin erg vreemd in onze oren. Daarnaast had het al een hele 
tijd daarvoor gegaan over een stuk om samen met de Harmonie te spelen en in mijn ogen was het 
ook “hoog tijd” dat hij er in de meivakantie aan begon. Dus je had wel zoiets van ‘dat moet 26 juni 
wel af en ook nog met de Harmonie erbij’.  
Daarnaast heeft Willem nog meer hobby’s dan muziek en ook moet er nog huiswerk gemaakt 
worden. Volgens Willem ging het allemaal wel lukken en dat is het ook, maar als “bezorgde” 
moeder denk je wel ‘als het  allemaal maar goed gaat’. Doordat je het oefenen van het begin 
meemaakt heb je het stuk ook zien groeien en vonden wij het ook geweldig gaan op 26 juni.  

Rianne van den Boom 
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 De opening van de kermis met de majorettes. 
 
Zaterdag 6 september '08 mochten wij met de majorettes de kermis openen. We moesten eerst 
lang wachten bij de Zwaan totdat iedereen er was. Toen gingen we via de Schoolstraat naar het 
parochiehuis en onderweg marcheerden we en deden we twirls en van die marcheerdansjes.  
Bij het parochiehuis bleven we stilstaand marcheren en deden we 
weer zo'n twirldansjes. Toen gingen we binnen wat drinken, lekker fris!  
Dat duurde weer best lang.  
Toen liepen we weer aan naar het plein waar de kermis werd geopend. 
Daar deden we weer zo'n twirldansjes, heel veel.  
Er stonden veel mensen bij. Ze vonden het allemaal leuk.  
Daarna hadden we nog wat gedronken bij Hein Horst.  
En toen was het afgelopen voor ons en konden we zelf naar de kermis!!  

Groetjes, Demi Bankers 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

Jeugdmuziekdag in Helmond 
 

Een week of 6 geleden zijn wij 
(Willem, Daan, Sophie en Stefan) 
naar een jeugdmuziekdag in Helmond 
gegaan. De bedoeling ervan was dat 
er van allerlei opleidingsorkesten uit 
de regio muzikanten bijeen kwamen 
om op die dag stukken in te studeren, 
en dan aan het einde van de dag een 
optreden te geven. Eigenlijk was het 
ook de bedoeling dat alle deelnemers 
op niveau ingedeeld werden in 3 of 4 
kleinere orkesten. Doordat er minder 
aanmeldingen waren dan ze verwacht 
hadden, is er uiteindelijk toch maar 1 

orkest gekomen, waarin alle niveaus dezelfde muziek speelden. Daarom was ook de te spelen 
muziek veranderd, en speelde iedereen dus muziek van verschillende niveaus. We speelden in 
totaal een stuk of 5 nummers, waaronder (alweer) Pirates of the Caribbean. 
Ik geloof dat we in het begin eerst met het hele orkest een paar nummers doorgespeeld hebben, 
maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Daarna is iedereen op instrument ingedeeld in 
groepen, waar alle stukken ingestudeerd werden onder leiding van een begeleider of docent. Na 
een pauze hebben we gezamenlijk alle stukken doorgespeeld, en daarna kwam het optreden. 
Ik vond het zelf wel een leuke dag, maar het was wel jammer dat er van ons fantastische 
opleidingsorkest maar 4 mensen meegekomen waren. 

Stefan Remmers 
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De daverende 1000. 
 
Op 21 September begint de herfst!  
Daar was op deze zonnige Zondag in het idyllische Haarsteeg weinig van te merken.  
Immers op deze dag werd daar een recordpoging ondernomen om een orkest te formeren van 
maar liefst 1000 vrouwen!!  

De organisatie was in handen van SAXE-
BELLE, een saxofoonorkestje van 10 dames.  
 
De bedoeling hierachter was tweeledig:  
Muziek maken, en 2 goede doelen 
sponsoren.  
Na aftrek van de gemaakte kosten ging wat 
overbleef van het inschrijfgeld (10 euro p.p.) 
naar de Stichting SONATALA NEDERLAND, 
voor de bouw van een ziekenhuis in India, en 
naar het hospice FRANCINUS DE WIND in 
Waalwijk.  
Het geheel zou plaatsvinden tijdens de 
jaarlijkse braderie in Haarsteeg, in een grote 
tent die opgesteld stond achter Café de 
Harmonie (what is in a name!).  
Een paar Bakelse "MUSIS-SACRUM dames" 
was dit ter ore gekomen, en dus werd er 
binnen de geledingen gepolst of er interesse 
was in deelname aan dit evenement.  
Maar liefst 17 dames gaven gehoor aan deze 
oproep.  

 
Iedereen had van te voren de te spelen partituur thuis gekregen. Het was een 15 minuten durende 
medley, gearrangeerd door Jan Krook, met allemaal liedjes die betrekking hadden op vrouwen.  
In Bakel hadden wij dit tweemaal doorgespeeld na onze wekelijkse repetitie.  
Zo kon het dus gebeuren dat wij op deze stralende zondagmorgen, met 3 auto's op weg gingen 
naar de "DAVERENDE DUIZEND" zodanig aangeduid!  
Onderweg passeerden we nog een aantal andere "daverende" dames, n.l. de deelneemsters aan 
"LEONTIENS LADY-RIDE ", gestart vanuit Den Bosch.  
Luid toeterend en zwaaiend werden deze dames door ons aangemoedigd.  
 
In Haarsteeg aangekomen kreeg iedere deelneemster een paars rugzakje met inhoud: o.a. een 
rood T-shirt, kleine snuisterijtjes, en enkele consumptiebonnen voor een hapje en een drankje.  
Mien en Joke hadden voor een verrassing gezorgd en voor ieder van ons een bloemenkrans 
meegenomen, zodat de Musis Sacrum delegatie er zeer zonnig en vrolijk uitzag!  
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Om 15.00 uur was de repetitie; ± 500 dames uit binnen- en buitenland, gekleed in rode T-shirts 
met ieder een instrument, formeerden samen DE DAVERENDE 1000!  
De muzikale leiding tijdens dit gebeuren was in handen van Daphne Aardoom uit Vlijmen.  
Deze charismatische dirigente zette op een geweldige wijze de puntjes op de i. Na een paar keer 
alles doorgenomen te hebben vond om 16.00 uur het "echte optreden" plaats.  
Dit werd bijgewoond door vele enthousiaste toeschouwers, die dit eenmalige optreden van 500 
dames natuurlijk niet wilden missen!  
Deze geweldige happening die begon met het toepasselijke ROOD van Marco Borsato (vanwege 
onze T-shirtjes) werd afgesloten met de toegift "Thank you for the music” van ABBA.  
 
Het was zeer bijzonder deze "GIRL-POWER op muziek!  
Want zeg nou zelf: hoe vaak krijg je de kans om deel uit te maken van een zo groot orkest, en 
daarbij nog een goed doel sponsoren?  
Het spreekt voor zich dat de 17 Bakelse dames blij waren hier aan deelgenomen te hebben! Het is 
voor herhaling vatbaar!  

Christian Peijs 
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Majorettekettetteketet 
 
Ken je dat zondagavondgevoel dat je de volgende dag weer naar school moet?  
Zo is het nu ook een beetje. Ik zit achter mijn laptop, nog bezig met het monteren van de film van 
het EK. Het is nu een maand geleden, maar nog steeds krijgen we reacties op straat en op 
school. Het was ook geweldig, geweldig spannend. Van de eerste tot en met de zesde oktober 
waren we onderweg. Naar Tsjechië, in Tsjechië en weg van Tsjechië. We hebben Tsjechen 
gespot, met ze gepraat en veel beter nog, keihard van ze gewonnen. 
Maandenlang keihard trainen en de schorre stem van Lisette werden rijkelijk beloond in die week. 
Natuurlijk gingen we voor goud, maar mocht het niet zo zijn, dan wisten we toch dat het geweldig 
zou worden. Lisette, met meerdere EK-ervaringen, had ons al wat voorbereid. Wij hadden wat 
eigen liedjes ingestuurd (o.a. Brno-no there’s no limit). We waren er helemaal klaar voor. 
 
Tijdens het EK was het één groot feest. Donderdagmiddag kwamen we aan in Brno, onze tijdelijke 

thuisplaats, waarna het na een vrije middag alweer tijd voor 
het formidabele avondeten. Vrijdagochtend nog even trainen, 
vrijdagavond was dan toch echt de opening van het EK. Die 
viel echt letterlijk in het water, het feestje vond buiten plaats, 
in de regen, en behalve dat we er niets van konden zien, 
konden we er ook niets van verstaan. Equipemanager José 
besloot het voor Nederland te laten varen en met zo’n 100 

Nederlandse majorettes en hun fans marcheerden we terug naar het hotel.  
 
Zaterdag begon het echte feest, de grote dag 
voor ons duo Saskia en Jantine. Nederland 
had, net als alle landen, een eigen deel op het 
podium, dat helemaal oranje was gekleurd. 
Ook onze fans waren gehuld in het oranje en 

moest er een team 
van Nederland 
optreden, dan werd 
er geschreeuwd en 
gejoeld en werden 
er liedjes gezongen 
als “Sta op als je 
voor Holland bent”. 
Een paar keer 
hebben we 
gebattled met de 
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Noren, die hadden een Noorse versie van ‘Het is stil aan de overkant’ en dat werd over en weer 
geschreeuwd met een passend dansje. 
De show van Saskia en Jantine ging geweldig. Bij de A-groep zat de spanning er nog niet 
helemaal in, die mochten zondag pas. Toen het eenmaal zover was, begon het ook wel te 
kriebelen. De hele dag zijn we bezig met trainen, make-up en haar en met een photoshoot.  

 
We hebben buiten geluncht, verzorgd 
door Janny, Marjon en Marieka. Uren 
voor ons optreden zaten we, 
afgezonderd van onze fans, in de intrain-
ruimte te wachten en te oefenen en te 
lachen met elkaar. We hebben tevoren 
geen enkele tegenstander gezien, 
daarna ook niet, omdat we het 
allerlaatste optreden van het EK waren. 
 
Toen het eenmaal tijd was voor onze 

dans, was het eerder spannend dan eng om daar op te treden. Het was een EK! De Hollandse 
fans joelden ons toe en het zag er allemaal oranjekleurig uit. En het ging fantastisch! Al bij het 
tweede deel (van de vijf) stonden onze reserves Steffie en Leona te janken aan de zijlijn, toen de 
rest van het team zich na de show uitgeput bij hen voegde, was het verhaaltje compleet. Dit was 
het dan. We hadden opgetreden op het EK en we hadden 
het verdomd goed 
gedaan. Voor ons allen 
was er een droom 
uitgekomen. 
Na nog een tijdje tussen 
het publiek doorgebracht 
te hebben, was het tijd 
voor de prijsuitreiking. Na 
een extra paraderondje, 
om de slechte opening 
goed te maken, was het 
tijd voor de punten. 
Hoewel het voor de A-groep nog niet zo spannend was, zij 
zaten toch pas bij de allerlaatste categorie, zat het er bij de 
rest van de zaal goed in. Voor Holland werd weer 
uitgebreid gejoeld. Toen de categorie van Saskia en 
Jantine aan de beurt was, was het even kriebelen, maar met een mooie 6e plaats werd dat 
afgerond. 
  
Maar toen kwamen wij. Met de handen ineen geslagen, sloegen onze harten op hol. Wat als? 
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Nummer drie werd opgenoemd, dat waren wij in ieder geval niet. Na een briljante opmerking van 
Marloes, die zag dat nummer 8 t/m 3 al op het grote scherm vooraan stonden, bleek dat we óf 
tweede óf eerste moesten zijn. Wederom: wat als? 
Uiteindelijk bleken we tweede te zijn, de ontlading was enorm! Met een blij gevoel hebben we 
allen onze beker opgehaald. Trots dat we waren, trots dat onze fans waren. 
’s Avonds was er nog tijd voor een (magere) party, maar het was met ons allen natuurlijk wel 
gezellig. Maandagochtend om zes uur vertrok de bus alweer terug naar huis. Nog even, dan was 
het weer afgelopen. 
 

 
 
Nu is het helemaal afgelopen. Op 13 december weer een Nederlands Kampioenschap, waar ons 
weer een kans op een plekje op het volgende EK in Kroatië gegund wordt. Mochten we winnen 
die 13e, dan gaan de meesten weer keihard trainen voor volgend jaar. Anderen laten hun voet 
operen en moeten elke dag tegen trombose spuiten, ’t is maar net wat je liever hebt natuurlijk! 
 
Al met al was het uiteraard fantastisch. De voorpret, het EK zelf en natuurlijk de napret.  
Want er komt nog een geweldige DVD met alle ins en outs, bloopers, een heuse videoclip en de 
shows van de tegenstanders van de A-groep. 
 
Tot dan of tot volgend jaar in Kroatië! 
 

 
 
 

Glitter Greet  

(Glitter Grêtska in het Tsjechisch!) 
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Mijn EK belevenissen met de majorettes van Musis Sacrum 
 
Om 22.00 uur vertrok de bus vanuit Bakel richting Brno in Tsjechië. Tot mijn grote verbazing was 
er op dit late tijdstip een flinke groep supporters naar Bakel gekomen om de bus enthousiast uit te 
zwaaien. Ik reed mee op deze bus als bondscoach/begeleider namens de NBTA. 
Tijdens de lange busreis heb ik kennis mogen maken met de meiden uit de seniorengroep en met 
het duo Jantine en Saskia, een aantal bestuursleden en supporters van jullie vereniging. Ik voelde 
me direct met open armen ontvangen en heb tijdens de reis ook vele gezellige momenten met 
jullie mogen beleven.  
Na een lange reis van 15 uur kwam onze bus als eerste aan bij het hotel in Brno en kon iedereen 
gelijk naar de kamer. Even lekker bijkomen en uitrusten alvorens we gingen dineren. Tijdens het 
diner werd iedereen gelijk verrast door de leden van Musis Sacrum, die stonden namelijk aan de 
deur al klaar met hun toi-toi’s. Een lippenbalsem met het logo van de vereniging erop. Nog 
bedankt voor deze leuke attentie! 
 
De volgende ochtend was het weer vroeg dag. Om 08.00 uur ontbijten en om 09.30 uur 
verzamelen om vervolgens naar de hal te gaan voor de muziektest. Toen ik bij de bus aan kwam 
zat de stemming er al goed in!! Het leek wel carnaval!! Er werd polonaise gelopen door de bus en 
er werd luidkeels meegezongen met de muziek. Volgens mij had iedereen goed geslapen!! Hierna 
was de toon gezet voor de rest van de reis en mochten we ons vanaf dat moment de ‘gezelligste 
bus van het EK’ noemen. Samen met onze DJ Arie (de buschauffeur) en de mensen uit Maasbree 
hebben we het onwijs gezellig gehad. 
 
Buiten alle gezelligheid moest er natuurlijk ook gepresteerd worden. En hoe!!!!!!! 
Een geweldige 2de plaats voor de senioren sectie B groep van Musis Sacrum. Wat een stel 
enthousiaste meiden zijn dit. Ze waren pas op zondag als allerlaatste aan de beurt en hebben er 
dus lang op moeten wachten. Ik heb samen met Franca naar dit optreden staan kijken dat soms 
wat lastig te zien was omdat er steeds geschoven werd met de schermen. Vlak voor het optreden 
vroeg ik wat ze wilde bereiken en het antwoord was: “niet meer dan 10 drops” en dit is ze gelukt!! 
Nog nooit ging de show zo goed en ik heb ook niet meer dan 10 drops kunnen tellen. SUPER!! 
Natuurlijk mag ik ook Jantine en Saskia niet vergeten te noemen want zij gingen dit jaar alweer 
voor de 3de keer mee naar het EK. Ik stond samen met trainster Ellen naar het optreden van 
Jantine en Saskia te kijken en het was even spannend of alle puzzelstukken wel goed in elkaar 
zouden passen en of alles zou lukken. Alles lukte en een geweldige prestatie is er neergezet door 
het duo en dit heeft ze uiteindelijk een mooie 6e plaats opgeleverd!! Gefeliciteerd dames!! 
 
Het waren lange en vermoeiende dagen maar ik kan terug kijken op een geweldig EK 2008!!  
Niet alleen Musis Sacrum maar de hele Nederlandse equipe heeft het geweldig gedaan. 9 x goud, 
5 x zilver en 5 x brons is wat wij mee terug mochten nemen naar Nederland.  
Ik wil alle leden en bestuursleden van Musis Sacrum bedanken voor de geweldige dagen die ik 
met jullie gehad heb!! Ook hoop ik in de toekomst nogmaals leden van jullie vereniging mee te 
mogen nemen naar een EK. Jullie zijn top!! 

Veel liefs, Petra Janssen, (vervangend) bondscoach equipe 2008 
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Hallo leden van Musis Sacrum van Bakel. 
  
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de mooie muziek met Bakel kermis. Wie zijn wij, we zijn de 
bewoners van afd. de Meidoorn JWB (Jan de Witkliniek) te Bakel. 
Totaal onverwachts werden we al (voor ons gevoel) opgewacht door de harmonie met een 
serenade, de pret begon al meteen.  
Een terras opgezocht en onder het genot van koffie en een heerlijke wafel met slagroom, kwamen 
jullie ons weer vergezellen en mochten we weer genieten van jullie muziek, onze dag kon niet 
meer stuk. Wat hebben we genoten van deze middag en dit was zeker te danken aan jullie inzet 
met de altijd vrolijke noot.  Nogmaals hartelijk bedankt,                             

Bewoners afdeling de Meidoorn.  

……………………………………………………………………………………………………… 
 
3 Brabantse Kampioenen. 
Majorettes van Musis Sacrum Bakel zijn tijdens de Brabantse kampioenschappen op 22 en 23 
november 2008 3 keer kampioen geworden. 
Het smallteam Jeugd 2 B behaalde met 84,85 punten het Brabants kampioenschap. Dit team 
bestaat uit Demi Bankers, Britt Bouwmans, Rosan Bouwmans, Benthe Janssen, Dominique 
Joosten, Kaylee Siroen, Sanne Spiertz, Rowie Verbakel en Fenne Vereijken.  
Het duo Jantine Vereijken en Saskia Reints werd met 88,45 punten opnieuw Brabants Kampioen 
junior midden B. Zij behaalden van alle deelnemers op de wedstrijddag het hoogste puntenaantal. 
De A-groep zette haar show geroutineerd om in een nieuw Brabants Kampioenschap senior Top 
B (de hoogst bereikbare majorettedivisie!) met 85,35 punten.  
Het kwartet Junior midden B (Leona Sleegers, Saskia Reints, Steffie van Lieshout en Jantine 
Vereijken) behaalde met 85,45 punten een hele mooie 3e plaats.  
Het trio Benthe Janssen, Fenne Vereijken en Rowie Verbakel (Jeugd 2B) mag met 82,70 punten 
en een 4e plaats terugzien op een heel goed resultaat. 
Wij feliciteren de majorettes en hun instructrices Lisette van Rooij en Ellen Leenders met dit 
bijzonder geslaagd optreden. 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
Een jaar later….. 
In juni  2007 ben ik, na goed overwegen, begonnen als bestuurslid. 
Ik had er heel veel zin in en wilde me graag inzetten voor de vereniging. 
Helaas heb ik door omstandigheden een jaar later geen andere keus gehad dan weer te stoppen. 
Ik vind het heel erg jammer dat ik me niet verder in kan zetten als bestuurslid, ik had het graag 
gedaan. Ik wil iedereen die me geholpen heeft en het vertrouwen in me heeft gehad nogmaals 
heel erg bedanken. 
Tot slot heb ik, na alles wat er afgelopen jaar gebeurd is, een speciale kerstwens voor iedereen. 

 
Embrace life                    Omarm het Leven 

Fijne feestdagen, Geertje 
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Zwemmen bij de Tongelreep 
 

Hallo, 
Op vrijdag 19 september gingen we met de jeugdleden+majorettes zwemmen bij de Tongelreep. 
Dat was erg leuk.  

We hadden op een plek afgesproken dus mochten we 
lekker gaan zwemmen. Bijv. in de tol, de familieglijbaan, 
in het golfslagbad, de zwarte glijbaan of in de stroming.  
Toen werd er omgeroepen dat we konden eten. 
Lekkere…frietjes.  
Toen we klaar waren met eten mochten we weer gaan 
zwemmen.  
Het was een leuke avond! 

 

Groetjes Simone, Amy en Reini.  

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Karten met de slagwerkgroep 
 
Eindelijk was het dan zover…… we gingen karten! 
We moesten op 1 november ’s middags rond 16:00 uur verzamelen om gezamenlijk naar de 
kartbaan te gaan. We gingen naar Hezemans indoor karting in Eindhoven. 
Toen we daar aankwamen kregen we eerst uitleg over de regels en de baan, zodat er niet zo’n 
erge dingen konden gebeuren. (de baan is over 2 verdiepingen verdeeld!) 
We mochten allemaal een speciale overal aan, of een jas. Verder kreeg je nog een helm en een 
bodyprotector.  
 
We konden beginnen. 
 
Eerst reed de groep van 16+ een kwalificatie, om 
een half uurtje later een grote finale te rijden. In de 
tijd dat die groep zat te wachten, mochten de leden 
die onder de 16 zijn, (Job, Corneel en ik) gaan 
karten. 
Wij moesten achter een begeleider aan rijden die de ideale baan liet zien.  
 
Toen wij klaar waren, mocht de andere groep weer de baan op. De finale…. 
Op nummer 1 is Peter geëindigd, en een 2e plaats was voor Maarten Staals. 
John kwam op de 3e plaats, die net een paar seconden sneller was als Gijs. 
 
Het is dus een hele geslaagde dag geworden. 

Cas v. d. Putten 
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Aangezien een ieder het wel en wee van ons, de jubilarissen, in de pers al lezen kon, 
hier een aan het seizoen aangepast relaas in de vorm van een acrostichon. 

 
Jubilarissenconcert 

 
Aan de zaal met stoelen in uniforme kleur zou het niet liggen voor dit speciaal concert. 
De dirigenten en leden van alle geledingen waren op spanning, van top tot teen alert. 
 
Bovendien een zaal vol van enthousiaste liefhebbers en familieleden, 
Echt een omgeving voor muzische hoogstandjes en culturele gebeden. 
Nun echte Musis Sacrum avond om het zo maar te duiden. 
 
Ronduit gezellige, stemmige en voor iedereen interessante geluiden. 
Een avond waarin zowel harmonie als slagwerkers hun geheime krachten konden aanboren. 
Gevolgd door Çzardas waarin onze Willem zijn spetterende solo liet horen. 
Geweldig zo’n demo van talenten uit de doos van Musis Sacrum’s jeugd, 
In de oren van  het publiek een ware deugd,  
Een prestatie die ook de jubilarissen zeer konden waarderen. 
 
Henri was de ster van het jubilarissenkwartet. 
Eenieder genoot van Henries uitingen van dolle pret. 
Nooit was iemand meer trots op zijn uniform dan hij. 
Raak was de foto met veel Henries deze maakte hem dolblij. 
Inspirerend waren woorden van de voorzitter hierbij. 
 
Enige muziekstukken later werden ook wij, de veertigjarigen in het zonnetje gezet. 
Natuurlijk met een schitterend cadeau, jubileumspeld en muziekbondbrevet. 
 
Jazeker ook de woorden van de wethouder waren zeer gewaardeerd, 
Al met al waren we als gehuldigde oude rotten in het vak zeer vereerd. 
Namens de jubilarissen daarom aan een ieder hartelijk dank je wel. 

Jan Nooijen 
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Je leeft naar een feest toe. 
 
Je leeft naar een feest toe, nou dat was voor mij een hele belangrijke datum deze keer! 
Zaterdag 25 oktober 2009, ik was al vol verhalen en enthousiasme de dagen af aan het tellen, 
voordat het eindelijk zover was! 
Voor mij een hele eer, ja ja!! 25 jaar bij de harmonie. 
 
Vol trots en enthousiasme, netjes in mijn pak ben ik apetrots naar deze avond in De Zwaan 
gegaan. 
Er waren heel veel mensen gekomen, mijn familie, medehuisgenoten, vrienden, werkbegeleiders, 
kennissen en al mijn vrienden van de harmonie. 
Ik werd toegesproken met mooie woorden, hierop reageerde ik met een spontane bevestiging van 
“ja en dat klopt”. 
 
Genoten heb ik van de foto in de krant, de mooie speech en dan daarbij die hele originele foto van 
mij ( hoeveel keer? ik zal niet meer klagen dat ik er te weinig op sta) en de harmonie.  

Via deze weg een enorm groot compliment en  
dank aan de harmonie voor dit originele idee. 
 
Ook de majorettes zetten me nog in het 
zonnetje. 
Allemaal hartstikke bedankt.  
 
Ik ben trots op zo’n harmonie en ben heel erg  
blij dat jullie mijn hobby en mijn vrienden zijn. 
 
Om met mijn woorden van mijn speech af te 

sluiten; Ik hoop volgend jaar mijn 26-jarig 
jubileum te kunnen vieren. 

 
Nogmaals hartelijk dank aan iedereen van de 
harmonie voor deze geweldige avond!  
 
De complimenten voor jullie betrokkenheid, 
originaliteit en inzet! 
 

   Henrie Pieters 
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Studenten van Toen en/of Nu. 
 
Het begon allemaal toen ik een jaar of 5 was. Mijn vader speelde toen al jarenlang bij de 
drumband en een blaaskapel hier in Veghel. Ik en mijn twee zusjes begonnen op de blokfluit. Mijn 
moeder begon op klarinet om ons te helpen bij het oefenen.  
 
Na twee jaar maakte ik de overstap naar de altsaxofoon. Ik begon op de muziekschool bij Peter 
Lammers. De lessen waren altijd erg leuk en ik heb er ontzettend veel van geleerd. Peter 
organiseerde soms voorspeelavonden en zorgde voor afwisselende muziek op de lessenaar. Ik 
heb ook verschillende keren met een kwartetje meegedaan met andere leerlingen van Peter. 
Al snel kwam ik met de harmoniemuziek in aanraking, net voor ik mijn A haalde begon ik bij het 
opleidingsorkest in Veghel. Richting de carnaval wilde ik bij de jeugdblaaskapel, maar kon pas 
een jaar later terecht. Als jong muzikantje mocht ik toen een dagje meedraaien met de blaaskapel 
waar mijn vader slagwerk speelt, wat was dat leuk zeg! 
 
In 2000 mocht ik meedoen met een grote amateurtheaterproductie van het ziekenhuis in Veghel, 
omdat mijn moeder daar werkt. Met heel veel oefenen lukken de stukken net, maar wat was dat 
leuk om te doen! Ik ben toen ook begonnen bij de jeugdblaaskapel en een saxensemble van Jo 
Hennen. Later kwam ik pas bij de grote harmonie in Veghel. 
 
Bij de harmonie heb ik toen voor het eerst 
meegedaan met een solistenconcours, spannend 
zeg! Ik heb in Veghel verschillende prijzen gekregen 
en vaak meegedaan, alleen of in een saxensemble. 
Maar het leukste is het meedoen. Nu ik geen les 
meer heb merk ik hoe leuk het is, hoe je toch ergens 
hard naartoe werkt.  
 
Ondertussen zit ik al weer meer dan twee jaar bij 
Musis Sacrum. Voor de weinigen die het niet weten 
zal ik vertellen dat ik na het ontzettend leuke 
muziekweekend naar Duitsland bij de vereniging 
ben gebleven. Grootste voldoening haalde ik dit jaar 
op het solistenconcours, het stuk dat ik speelde ligt 
nog steeds een beetje boven mijn niveau, maar blijft 
schitterend mooi om te spelen! 
 
Op moment van schrijven is de Big band in Veghel weer hard aan het oefenen voor de 
hofzittingen eind november. Hier doe ik ook met veel plezier aan mee. Echt leuk dat ik naast mijn 
studie zoveel muziek kan maken, zoveel afwisseling, zoveel mensen leren kennen, zoveel 
gezelligheid. Ik wil het nog heel lang blijven doen! 

Met muzikale groet, Daan Vonk 
Ik geef de pen door aan Loes Janssen. 
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40 Majorettes!! 
 
Iedereen die mee heeft gedaan met de intocht van de Sint heeft het zelf kunnen zien. We hebben 
weer heel erg veel majorettes in Bakel. Op dit moment hebben we er precies 40. Een groot aantal 
waar we dus ook heel blij mee zijn.  
Het grootste deel bestaat uit jeugdige leden wat veel goeds belooft voor de toekomst. 

 
Iedereen weet dat we een A- en een B-groep hebben. Zij treden veel op en zijn 
pas nog naar het EK geweest. Vanaf december gaan wij deze twee groepen 
samenvoegen naar een groep van 13 majorettes.  
Dan hebben we ook onze C-groep nog. Zij zijn met 9 meiden en hard aan het 
oefenen om steeds weer nieuwe twirls en pasjes te leren. Ze oefenen elke 
maandagavond. Deze groep neemt deel aan wedstrijden. Ook zij dansen met 
attributen en gaan deze week deelnemen aan de Brabantse kampioenschappen. 
Ook volgend jaar zullen zij hun kermisshow nog op wedstrijden laten zien. 
De meeste majorettes vinden we in onze D-groep. Deze 10 meiden oefenen elke 
zaterdagochtend. Ze zijn nu vooral twirls en danspasjes aan het leren, om in de 
toekomst ook deel te kunnen gaan nemen aan wedstrijden. Het komende jaar 
zullen we echter eerst besteden aan het jubileumweekend en limonadeconcert. 
Een deel van deze meiden is al meer als een jaar lid. Een aantal andere zijn lid 
sinds mei 2008. Toen hebben we een succesvolle ledenwerving gehouden, die 
maar liefst 12 nieuwe majorettes heeft opgeleverd! 
Onze E-groep bestaat uit de jongste leden van de majorettes. Zij zijn met 8 
majorettes tussen de 4 en 6 jaar. Ook zij oefenen elke zaterdagochtend met veel 
enthousiasme in het Parochiehuis. Deze meiden oefenen op dit moment ook 
vooral met twirls en danspasjes. Zij gaan nog niet op wedstrijd maar zullen volgend 
jaar wel optreden tijdens het jubileumweekend. 
 
Naast dat de majorettes met de groep oefenen is er ook een mogelijkheid om als 
solist / duo / trio op te treden. Uit de A, B en C-groep hebben we hier de afgelopen 
jaren al verschillende optredens gehad. Komend seizoen mogen ook de meiden 
van de D-groep zich hiervoor aanmelden. Zoals het er nu uit gaat zien, krijgen we 
volgend jaar ook weer een heleboel solo’s / duo’s die hun show op wedstrijd zullen 
laten zien. 
 
Zoals jullie allemaal kunnen lezen hebben we dus heel veel majorettes, met heel 

veel zin om elke week te komen trainen. Voor mij is het dan ook geen enkele opgave om elke 
week twee keer te gaan trainen. De majorettes lijken steeds sneller nieuwe dingen te leren, 
waardoor het niveau hoger ligt als een aantal jaar geleden. In de toekomst hopen we dan ook dat 
we weer met een grote groep op wedstrijd kunnen.  
En ik hoop natuurlijk dat we ook de komende jaren veel nieuwe jeugdleden blijven krijgen, zodat ik 
nog heel lang binnen Musis Sacrum les kan blijven geven.  

Zonder majorettes gaat dit niet lukken!                                                             Ellen Leenders 

Anita 
Benthe 

Britt 
Curine 
Dana 
Dana 
Demi 

Dominique 
Eva 

Fenne 
Geertje 
Gerdie 
Hilde 
Imke 
Indy 

Ivanca 
Jantine 
Joyce 
Katlee 

Kim 
Laura 
Leona 
Lindy 
Lise 

Mandy 
Mara 

Marloes 
Minke 

Nathalie 
Robin 
Romy 
Rosan 
Rowie 
Sanne 
Sacha 
Saskia 
Serina 
Steffie 
Wendy 
Yente 
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Mag ik mij even aan u voorstellen?! 
 
Onderstaande gegevens waren bedoeld om op de uitnodiging voor de Ledenvergadering op 23 oktober j.l. 
vermeld te worden. Door omstandigheden was dat  toen niet mogelijk. Vandaar deze vorm van publicatie. 

 
 
Geachte leden van Musis Sacrum,  
 
Allereerst wil ik hier vanuit Moscow, waar ik op een beurs werk voor CFS 
(Koppens) de majorettes feliciteren met het behaalde succes in Brno. Een 
geweldige prestatie waar met trots op terug gekeken kan worden.  
 
Zoals jullie misschien al begrepen hebben, wil ik graag penningmeester 
worden van Musis Sacrum.  

 
Anderhalf jaar geleden ben ik samen met mijn vrouw Lian en dochters Britt (8 jaar) en Pam (6 
jaar) komen wonen in Bakel. Ik kom van oorsprong uit Tilburg en mijn vrouw is opgegroeid in 
Vessem. Ik werk al zo'n 14 jaar voor CFS (Koppens) in een verkoopfunctie en toen ze ons in 2001 
vroegen of wij twee jaar in Shanghai wilden wonen hebben we meteen ja gezegd. Achteraf zijn die 
twee jaar wat uitgelopen en hebben we daar zes jaar gewoond.  
In die tijd heb ik ook veel van het penningmeesterschap geleerd. Lian en ik verzorgden daar 
samen de financiële activiteiten van de Nederlandse Vereniging, een vereniging die qua grootte 
en activiteiten goed overeenkomt met Musis Sacrum.  
 
Wij hebben er specifiek voor gekozen om bij onze terugkeer in Bakel te komen wonen, niet alleen 
vanwege de korte loopafstand naar mijn werk, maar met name voor het open, landelijk karakter 
van Bakel en de nabijheid van zoveel natuur. Wel weer een verademing na zes jaar in een toch 
wel overvolle stad (16 miljoen inwoners in Shanghai).  
Lian, Britt en Pam waren al snel ingeburgerd, dankzij de vele activiteiten die in Bakel 
georganiseerd worden en het actieve verenigingsleven hier. En via het penningmeesterschap kijk 
ik er zelf ook naar uit om jullie beter te leren kennen.  
 
Een jubileumjaar staat voor de deur met tal van activiteiten, mogelijk nieuwe huisvesting voor de 
vereniging wordt besproken en met name het programma om schoolgaande kinderen meer met 
muziek kennis te laten maken, zijn allemaal activiteiten die mij erg aanspreken en waar ik graag 
een steentje aan wil bijdragen.  
 
Oh ja, het belangrijkste bijna vergeten. Ik speel geen muziekinstrument, heb ook nooit iets van 
muzieklessen gekregen  en zie dit als een groot gemis. Vandaar ook mijn interesse in 
bovenstaand programma.  
 
Hopelijk heb je een idee gekregen van wie ik ben en wat ik doe.  

Piet Elias 
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Berichten uit het gastenboek 
 
Hoi allemaal! Gefeliciteerd met dit super goede resultaat in Meijel!!! Wij hebben veel aan jullie 
gedacht terwijl wij aan het kanoën waren in de Ardennen (lees: kapseisden met de kano)... De 
volgende keer hoop ik er ook echt weer bij te zijn! 
Tot donderdag! En ik denk dat de examens gewoon op de oude tijd blijven staan of niet... Helaas 
heeft Nederland het niet gehaald.. maar ja.. ook helemaal niet verdiend! Doei doei, Kus Roos  
 
Als die mannen nu ook eens iets gingen ondernemen met z`n allen < bv.wie `t lekkerste kan 
koken > komen wij wel proeven!! 
 
Hey Lianne, volgens mij heb jij je behoorlijk vergist.Die twee mannen van jou hebben het goed 
voor elkaar, evenals die twee mannen van de overkant van de weg. 
 
namens alle errug blije majorettes: 2e voor de A-groep en 6e voor Saskia en Jantine!!!!! Super 
dus!! Dan gaan we nu effe feesten!! 
 
heee... dankjewel voor de serenade!! was heel leuk!! 
 
En omdat ik zo wakker ben... las ik vandaag een stukje in het Weekblad van Deurne over ons als 
majorettes... Volgens die krant waren wij toch ff mooi 2de op het WK geworden!  
Hahaha! 2e van de wereld??? hmm.. die schrijver is wel erg enthousiast geweest! 
 
Hierbij wil ik een ieder bedanken voor de mooie avond met mijn 40-jarig jubileum. Het beeldje dat 
ik van de Harmonie kreeg heeft al een mooi plekje gekregen. Verder wil ik nog een verspreking 
van onze voorzitter recht zetten, toen hij zei dat Ad helaas 40 jaar lid was. Dat moest zijn ‘helaas 
op vakantie’ was. Maar het was wel grappig. Nogmaals bedankt voor de felicitaties en de attentie. 
Ook namens mijn vrouw en kinderen. Gr. Reggie 
 
En onzen Henri dan? Ja... Wat was hij trots dat hij zo gehuldigd werd. Jazeker..... 
 
Nu Sint en Piet weer zijn aangekomen 
in het land van water en bomen 
heeft hij alweer rondgekeken 
en is voor jullie mooie muziek bezweken 
in die mooie grote hal 
wat misschien eens jullie muzieklokaal worden zal 
klonken de Harmonie en slagwerkgroep 
de majorettes dansten en genoten van het snoep 
wat Zwarte Piet al strooide in het rond 
en wat verdween in menige mond 
geniet van deze dagen en  
jullie mogen allemaal een kadootje vragen 
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Slagwerkconcert Lierop-Lieshout-Bakel 
 

 
 
Op zondag 30 november 2008 vond in Het Parochiehuis in Bakel een slagwerkconcert plaats met 
de opleidingsslagwerkgroep Musis Sacrum Bakel, en de slagwerkgroepen uit Lierop en Lieshout. 
 
De slagwerkers uit Bakel traden als eerste op en speelden o.l.v. John Klaus een drietal nummers, 
waarvoor  het publiek met een geestdriftig applaus bedankte. Het blijft bijzonder om een zo 
jeugdig korps zo mooi te horen spelen, vol bravoure en gezamenlijke inzet. 
 
Slagwerkgroep St.Willibrordus uit Lierop, net als hun collega-slagwerkers uit Lieshout in de laatste 
voorbereiding voor het concours in Etten-Leur, maakte duidelijk dat er weinig schort aan de 
uitvoering van hun concoursrepertoire. 18 man/vrouw sterk, o.l.v. John Klaus, zorgden zij voor een 
prima uitvoering. 
 
Slagwerkgroep St.Caecilia uit Lieshout vulde met 21 personen en een groot aantal 
slagwerkinstrumenten de zaal van Het Parochiehuis bijna volledig. Er diende zelfs een marimba 
gedemonteerd te worden om het instrument door een te smalle toegangsdeur te krijgen. 
Ook dit korps zorgde, o.l.v. van Peter Bergmans, voor een geweldig optreden en liet horen op de 
goede weg te zijn naar het concours. Ook voor hen was er een welverdiend en langdurig applaus. 
 
De jury bestond uit beide instructeurs aangevuld met slagwerkkenner bij uitstek Harrie Klaus. 
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WAT EEN ERVARING!!! 
 
Van onze correspondent 
 

BAKEL- Het is alweer even geleden dat u de vorderingen van de Bakelse majorettes op weg naar 
het EK hebt gelezen. In het volgende bericht wordt u bij verteld over de ervaringen die de 
majorettes de afgelopen tijd hebben opgedaan. 
Wij zijn onze vakantie weer heerlijk door gekomen op een prachtige bestemming, sporthal De 
Beek in Bakel. Ja hoor, een beetje professional traint de hele zomer door. Dus ook de majorettes. 
Iedere dinsdag en zondag was het weer zwoegen voor ons om de show zo op en top mogelijk uit 
te kunnen voeren. Zo zat er voor ons dit jaar ook geen Bakel kermis in… Op zondagochtend 7 
september liep de wekker bij ons om 6 uur af om om 7 uur te vertrekken richting Voorhout. Die 
dames hadden meer geluk, bij hen was het ook kermis, maar zij konden lekker uit slapen tot 9 uur. 
Voor ons weer een spannende dag, want het werd onze 2e ontmoeting met de bondscoach en we 
hadden afgelopen keer veel huiswerk meegekregen en onze vorderingen moesten we laten zien.  
Het begon allemaal heel goed door meteen foutloos naar Voorhout te rijden, het begin was al 
gemaakt voor die dag. 
Aangekomen in Voorhout begon de bondstraining, de show ging goed en de bondscoach was 
zeer tevreden met ons. Maar….vandaag werden we dan eindelijk voorgesteld aan ons nieuwe 
kloffie wat we tijdens het EK mogen dragen. Ons prachtige, fluorescerende, knal maar dan ook 
knal oranje 
trainingspakken. 
Waarschijnlijk 
hebben ze voor 
deze knalkleur 
gekozen omdat het 
weer in Tsjechië wel 
eens wisselvallig is. 
In ons prachtige 
trainingspak 
mochten we ook 
voor het eerst 
oefenen, namelijk 
het lopen van het 
defilé. Het lijkt heel 
gemakkelijk, maar 
dat is het niet. We 
hebben dezelfde 
stoomcursus 
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zwaaien gekregen als prinses Maxima en we kunnen u vertellen dat is niet zo gemakkelijk als het 
lijkt. De dag na deze bondstraining wederom…spierpijn! 
De laatste bondtraining betekent ook dat het EK dichterbij komt. Dat is ook zeker te merken in de 
onderbuik. Bij de gedachten aan Brno gieren de zenuwen door ons heen. Om het gevoel van het 
EK na te bootsen en een training om onze zenuwen onder controle te houden hebben we een 
openbare repetitie gehouden voor al onze fans. Natuurlijk stond de hele tribune in de sporthal vol 
en waren de kaartjes al ver van te voren uitverkocht. Wij konden voelen hoe het was om met onze 
zenuwen om te gaan, voor Franca was dit helaas niet mogelijk en hebben wij als majorettes 
gezorgd voor een anti-stresspakket met Cabalero 24. Zo kon Franca ook ontspannen naar Brno. 
 
Tja…en toen was het zover. Op woensdag 1 oktober laat in de avond stond onze bus naar 
Tsjechië klaar. Wederom waren alle fans weer opgetrommeld en keek het hele Kerkplein zwart 
van de mensen om ons uit te zwaaien. Een select gezelschap van fans mocht zelf plaats nemen 
in de bus. Zij hadden VIP kaartjes gewonnen via www.musissacrumbakel.nl en mochten de hele 
reis in de buurt komen van hun idolen, de Bakelse majorettes. Zo mochten zij mee backstage, 
sliepen ze in hetzelfde hotel, mochten samen eten met hen en op de foto met hen. Ook kwamen 
er nog een aantal trouwe fans na, die geheel op eigen vervoer geen moment wilden missen van 
hun idolen.  
Helaas kan onze verslaggever niet veel vertellen over de heenreis, omdat zij dit alles als een 
droom heeft ervaren. Toen zij uit haar droom ontwaakte, was de bus (inmiddels met chauf Arie) al 
in Brno.  
 

 
 

De dagen in Tsjechië vlogen voorbij, maar waren eigenlijk best relax. We hadden een goed hotel, 
waar heerlijk gekookt werd en waar ze heerlijke goedkope wijn hadden. Het uitzicht was er 
prachtig, alleen het weer viel een beetje tegen.  

http://www.musissacrumbakel.nl/
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De openingsceremonie stond gepland in open air in het centrum van Brno. Helaas is deze hele 
openingsceremonie letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Het enige waar we op dat moment 
blij mee waren, waren de knaloranje trainingspakken met beschermhoes. Wat daarvan weer een 
nadeel was, dat het ons moeilijk maakte om ongezien te vluchten van dit spektakel.  
De openingsceremonie betekende dat het EK officieel begonnen was. Voor ons betekende dit, dat 
onze grote droom eindelijk uitkwam. We moesten hiervoor alleen nog 2 dagen wachten, want 
zoals een goede organisatie doet hebben ze het beste tot het laatst bewaard. Wij waren namelijk 
de afsluiters van het EK. Dat hield in dat wij zondag als allerlaatste onze kunsten mochten 
vertonen en dat wij op zaterdag lekker op de tribune plaats mochten nemen om de andere 
optredens te bekijken. Zo ook die van het duo, die het overigens erg goed deden.  
 
De zaterdag ging vlug en de nacht was kort door de spanning. Zondag: D-day was aangebroken 
en vol goede moed gingen we op weg naar de sporthal waar alle andere mazoretzky’s ook al 
waren gearriveerd. De dag begon vrij relax en onze attributen waren (met behulp van special 
delivery) ook aangekomen in Brno. Het voorbereiden kon beginnen, attributen opbouwen, warm 
draaien, omkleden, op maken en de opmars. 
Het was zover… daar stonden we dan als Bakelse majorettes voor een miljoenenpubliek op het 
EK in Brno. Wat een heerlijk gevoel, dit zorgde ervoor dat we alleen maar konden lachen tijdens 
de show. De adrenaline gierde door ons bloed, het zweet liep over onze rug en de tranen barsten 
los na het optreden. ONBESCHRIJFELIJK!!!!!! 
 
Met deze show die we hebben uitgevoerd hebben we het podium gehaald. We hebben een 
prachtige zilveren medaille behaald op het EK. Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar, een tweede prijs 
dat smaakt natuurlijk naar meer!!!!!!!! 
 
Dus dames en heren, fans en aanbidders, hebben wij een verrassing voor u!!! 
WIJ GAAN DOOR!!  

Wij hopen dit jaar 
Nederlands Kampioen te 
worden en volgend jaar 
voor de Europese titel te 
mogen strijden in Kroatië. 
 
Ik hoop dat dit niet het 
laatste EK-journaal wordt. 
Anders heel hartelijk 
bedankt voor het lezen van 
de journaals en ik hoop dat 
u er van genoten heeft. 
 

Hilde 
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Maak ’t kleurig 
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Een vreemde eend in de bijt?" 
 
Een Franse muzikant in Bakel… 
 
Hallo, met Laurence. 
 

Vanaf september 2008 ben ik lid van de Bakelse Harmonie. Ik kom uit Frankrijk (Le Vésinet, een 
voorstad van Parijs), waar ik ook lid was van de Dorpsharmonie. De muziekstukken waren soms 
hetzelfde maar het uniform heel anders! Minder warm moet ik zeggen… maar ook minder chic !  
Hierbij een paar foto’s, één van een officieel militair defilé (ja, dat hebben we nog veel in 
Frankrijk!) en één van een zomerconcert met een T-shirt met het embleem van ons dorp en 
een “canotier”, dat betekent de hoed! 
 

 
 

Kijk goed naar de foto van het defilé, naar de benen van de muzikanten, ze lopen niet in de pas 
en niet gelijk op ! Nu begrijp je waarom ik zo zenuwachtig was voor mijn eerste defilé met Music 
Sacrum!!! 
 
De twee harmoniekorpsen zijn allebei gezellig, verschillende leeftijden, niveaus en cursus. Wat de 
organisatie betreft is het wel een beetje anders.  
In Bakel heb ik niet een map vol met muziekstukken waar je wel 10 minuten kwijt bent om het 
juiste stuk te vinden! Voor een repetitie hier weet ik welk stuk we gaan spelen en kan ik thuis een 
beetje oefenen (wat ik nooit deed ik Frankrijk, moet ik zeggen, want ik wist nooit welk stuk we 
zouden spelen). 
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Daarom is mijn zoon, Martin, die 5 jaar is, heel verbaasd als ik  thuis fluit speel, want hij dacht dat 
ik alleen maar buiten met een muziekkorps kon spelen… en mijn dochter, Charlotte, die 2 jaar is, 
had me nog nooit zien spelen..., alleen maar gehoord tijdens mijn zwangerschap! 
 
Misschien zie je me ook soms met gefronste wenkbrauwen als ik naar de dirigent luister, want ik 
weet niet altijd waar hij het over heeft met : “doe is een ‘vies”?!, of “is er niet een mol”?!  In het 
kinderboek van mijn zoon is een mol een dier, of niet soms ? Ook zegt hij : we beginnen maat 4 
met een A of een G… nou …dat is helemaal vreemd. Ondanks mijn pas 33-jarige leeftijd ben ik in 
Bakel een ouderwetse muzikant omdat ik do-ré-mi muziek heb geleerd ! In Frankrijk leren 
kinderen nog steeds met do-ré-mi !! 
Hoe ik jullie gevonden heb ?  
Nu dat was niet makkelijk. Ik ben twee jaar geleden in Nederland aangekomen, mijn man werd 
voor zijn werk naar Nederland uitgezonden. Ik wou meteen een harmonie vinden …  

 
Op ons eerste 
Sinterklaasfeest zie ik 
een paar Zwarte Pieten, 
muzikanten, met een 
naam van een 
harmonie. Waarom 
niet!? Ik ben dus naar 
hen toe geweest maar 
het ging niet door want 
de repetitie was om 
18.00 uur. Ik ben dus 
daar niet lid geworden. 
En één jaar later, op een 
zonnige dag in April, de 
30ste, was ik met mijn 
familie uit Frankrijk in 
Bakel om spelletjes te 

doen voor de Koninginnedag en opeens hoor ik muziek en zie een klein defilé door de straten 
gaan….ik keek er eens naar en dacht toen: volgend jaar wil ik ook met hun spelen, het lijkt me 
gezellig en de sfeer van een muziekkorps mis ik toch wel erg !! 
 
Hoe moet dat ? Op de website kijken …. Repetitie om 20.00 uur, dat komt goed uit ! Maar hoe 
kennis te maken ? Dankzij de Bakelse molenaar ( ja, ja… de molen is voor onze Franse 
bezoekers onze eerste Nederlandse attractie natuurlijk!) heb ik contact gekregen met Theo van 
Hal van het harmoniebestuur en toen met Carla… en de rest weten jullie. 
En nu, na een paar weken, heb ik al gezellige herinneringen! Zoals mijn eerste concert met mijn 
warme, wollen broek, mijn eerste straatdefilé, mijn eerste  kermis en het gildeschieten, de 
daverende vrouwen…. en er komt vast nog meer! 
 

Laurence Daigne – Valty 



 

 

 

48 

Wie ben ik? 
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Het antwoord op deze vraag uiterlijk 01-02-2009 afgeven bij of sturen naar:  
Redactie Triangel p/a Randwijk 8  5761 AV  Bakel. 
Of via e-mail naar musissac@musissacrumbakel.nl 
 
Maak kans op € 10,00 als prijs voor de juiste inzending. 
 

De foto uit Triangel 2008_2 was: Toon Coopmans. 
De winnaar is: Michel van Hout. 

 
Ook jouw inzending is welkom !! 

mailto:musissac@musissacrumbakel.nl
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Verjaardagen t/m juli 
 

Jarige Datum 
 

Kristian Vereijken 2-1 

 

Andrea Kriegl 8-1 

Robin Driessen 8-1 

Kayl Bouwmans 11-1 

Dhr. Jac van den Eijnde 11-1 

Dana van de Kimmenade 12-1 

Judith van Stiphout - Tielemans 13-1 

Charlotte Jonkers 15-1 

Saskia Reints 15-1 

Joey van Lieshout 17-1 

Miep Rooyakkers - van den Berg 19-1 

Jantine Vereijken 22-1 

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

Friedie Coolen 24-1 

Marte Nooijen 25-1 

Frans van de Laar 27-1 

Fred van Lamoen 28-1 

Ad van Grootel 28-1 

Mevr. M. Cornelissen - van der Linden 29-1 

Veerle Bekx 31-1 

Wilma Vereijken - Verhoeven 31-1 

   

 

1-2 Mevr. P. van Lierop - Rovers 

1-2 Dhr. Henk Tijdeman 

7-2 Piet Elias 

13-2 Hans Leenders 

13-2 Rianne van den Boom-Smits 

14-2 Sigrid Coolen 

14-2 Cas van der Putten 

15-2 Willem van den Boom 

15-2 Dhr. Hans Beks 

19-2 Janny Jansen - van Tilborg 

22-2 Thijs Kampen 

22-2 Jan van de Rijt 

22-2 Sjef Kanters 
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25-2 Lotte van Rijbroek 

26-2 Piet van den Heuvel 

27-2 Rosan Bouwmans 

27-2 Mevr. L. Aldenzee - Saris 

28-2 Karin van Lierop - Naus 

   
Anita Leenders 1-3 

 

Els van Driel 1-3 

Pieter van den Boom 1-3 

Corneel Verhoeven 1-3 

Lisette van Rooy 3-3 

Michel van Hout 6-3 

Imke Egelmeers 7-3 

Jeroen de Visscher 9-3 

Romy van den Heuvel 9-3 

Esther Verhoeven - van de Kerkhof 13-3 

Curine van der Horst 15-3 

Dominique Joosten 16-3 

Jan van Ganzewinkel 16-3 

Thijs de Visscher 17-3 

Femke Verhoeven 19-3 

Jos Vos 19-3 

Matty Driessen 23-3 

Kim Tielemans 25-3 

Amy van de Laar 25-3 

Ben Nooijen 26-3 

Rayna de Wit 26-3 

Dhr. J. Vogels 27-3 

Simone van de Laar 30-3 

Sophie de Ruijter 31-3 

 

  
2-4 Dhr. Hans Vermulst 

4-4 Sjoerd Thomassen 

5-4 Joyce Verberne 

5-4 Gerdie Verberne 

5-4 Reini van der Putten 

6-4 Cornelli Remmers - Roodenburg 

7-4 Kristie Thomassen 
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7-4 Gerard van de Laar 

 

11-4 Tijmen van Dinther 

13-4 Roos Verberkt 

15-4 Loes Cornelissen 

16-4 Gerry Kisters - Quaedflieg 

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

17-4 Naddy Timmers 

18-4 Silvie Joosten 

18-4 Benthe Janssen 

23-4 Marloes van Dijk 

23-4 Steffie van Lieshout 

23-4 Gijs Verhoeven 

29-4 Rowie Verbakel 

   
Eva van Bree 2-5 

 

Jan  van de Mortel 5-5 

Bernard Nooijen 6-5 

Diny Nooijen - Verhoeven 8-5 

Perry Verbakel 10-5 

Marjan Coopmans - van Dijk 10-5 

Maria van den Broek - Manders 11-5 

Ivanca Linders 11-5 

Mara van Erp 11-5 

Mariëlle Nooijen 11-5 

Sacha Koelink 12-5 

Thomas Tijdeman 12-5 

Mevr. Riet Vermulst 13-5 

Marit Tijdeman 14-5 

Peggy Teunis 16-5 

Corné van de Ven 25-5 

Cor van Dinter 25-5 

Frank van Wel 25-5 

Jonna van der Putten 27-5 

Mandy van Lieshout 30-5 

Maikel van der Meer 30-5 

Piet van de Ven 30-5 
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2-6 Kees Hofsteede 

3-6 Kaylee Siroen 

5-6 Marc van Kessel 

 

9-6 Lizzie van der Putten 

10-6 Carla van Lieshout - van Lierop 

10-6 Jan Nooijen 

11-6 Lise van den Elzen 

11-6 Karin Raijmakers - Leenders 

16-6 Laurence Daigne - Valty 

21-6 Rob van Lierop 

22-6 Christian Peys - Donné 

24-6 Anne Koppens 

25-6 Harrie Klaus 

26-6 Maarten Remmers 

29-6 Fenne Vereijken 

30-6 Hein van Dijk 

   
John Klaus 4-7 

 

Geertje Verberkt 5-7 

Britt Bouwmans 7-7 

Peter van der Horst 8-7 

Petri Maas - Habraken 11-7 

Tijn Haesen 11-7 

Sjors van Mierlo 13-7 

Wendy Leenders 14-7 

Monique Wilbers - van Dijk 15-7 

Dana de Wit 15-7 

Alex Rutten 15-7 

Karen van den Broek 18-7 

Minke Coort 23-7 

Berrie Janssen 25-7 

 
Wij feliciteren ook;  

 
Henk Tijdeman / Tonnie van Kan waren 25 jaar getrouwd. 
Gerard en Franca van de Laar waren 25 jaar getrouwd. 
 

 
(Ongetwijfeld waren er jubilea of anderszins redenen die een felicitatie verdienen, maar die niet bij de redactie bekend zijn.) 
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Recepten 
 
KRUIDKOEK: 
Zeef boven een kom: 250 gr bloem, 1 theelepel kruidnagelpoeder, 1 1/2 theelepel kaneel, 1/2 
theelepel nootmuskaat, snufje zout en snufje witte peper en voeg er 150 gram bruine 
basterdsuiker en 1 theelepel citroenrasp er aan toe en schep alles door elkaar. 
Meng er geleidelijk 1 1/2 dl melk door tot een stijf beslag. Vet een cakevorm van 1 liter met boter 
en bestuif het met bloem. Schep er het beslag in en strijk het glad. Bak de kruidkoek onder in een 
voorverwarmde oven van 175 gr. in ca. 45 minuten gaar. Laat de kruidkoek eerst ca. 10 minuten 
in de open oven afkoelen. Stort de koek op een taartrooster. Laat de kruidkoek verder afkoelen. 
ZWEEDS APPELGEBAK: 
Benodigdheden: 1 pakje bladerdeeg, schijfjes appel, 1 velletje bakpapier. 
Bereiding: Bestuif de korstplakjes of druk ze luchtig in de bloem en vouw ze rechthoekig. Maak  
meerdere insnijdingen tot op 2/3 van de breedte, te beginnen aan de open zijde. Hierna open 
vouwen en 2 a 3 stukjes appel in het midden er op leggen. Vlecht nu de deegbandjes om en om 
over de appelschijfjes, bevochtig de bovenzijde met kwastje water en druk deze in de suiker. 
Bakken op bakvast papier op de bakplaat in voorverwarmde oven ong. 20 minuten bij 230 gr. 
CHAMPIGNONBROODJES: 
Benodigdheden: 5 plakjes bladerdeeg, 200 gr champignons, deze snijden en fruiten met een uitje, 
zout en kruiden, laten afkoelen en bestrijken met bieslook en peterselie, losgeklopt ei, en 11 
velletje bakpapier. 
Bereiding: Bladerdeegplakjes bevochtigen met kwastje water. Vulling er midden op leggen, de vier 
punten naar het midden vouwen en goed aandrukken.  
Bovenzijde bestrijken met losgeklopt ei. In voorverwarmde oven bakken ong.  20 min bij 
oventemperatuur  230 -240 graden. 
AMANDELBROODJES: 
Benodigdheden: 1 pakje bladerdeeg, 1 pakje amandel- of banketspijs, 1 velletje bakpapier. 
Bereiding: Spijs verdelen in 10 stukjes en uitrollen op lengte van 10 cm. 
Bladerdeeg bevochtigen met kwastje water. Rolletjes spijs midden op het bladerdeeg plakje 
leggen en dichtvouwen en aandrukken. 
De bovenzijde met kwastje water bevochtigen en in de kristalsuiker drukken.  
Amandelbroodjes 2 cm van elkaar op de bakvast papier leggen en op de bakplaat schuiven. 
Bakken in voorverwarmde oven ongeveer 20 min. bij 230 graden. 
EIERKOEKEN: 
Klop in een kom 4 eiwitten schuimig en meng er 1 theelepel bakpoeder, en 2 theelepels 
citroensap en een snufje zout door. Klop er geleidelijk 75 gr suiker en 2 zakjes vanillesuiker door 
tot het eiwit stijf is en in pieken blijft staan. Klop in een kom 3 eierdooiers en 50 gr suiker tot een 
romige crème. Zeef 100 gr bloem 5 keer en spatel het samen met de crème door het schuim tot 
een glad beslag. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Schep er met een volle eetlepel hoopjes 
beslag op met een tussenruimte van ca. 5 cm. Bak de eierkoeken in het midden van en 
voorverwarmde oven van 175 graden in ca. 20 minuten goudgeel en gaar. Strooi er direct 
poedersuiker over en laat de eierkoeken in de open oven afkoelen. 

Smakelijk! 
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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: 
Piet Elias Hoekendaalse Velden 39 5761 CN  Bakel 0492 349333 
Bestuurslid Harmonie: 
Carla van Lieshout Hooge Braak 17 5761 HB  Bakel 0492 342795 
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 
  Lisette van Rooij (majorettes A, B) 06 42450378 
  Ellen Leenders (majorettes C, D, E) 06 52593963 

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 ……. ?! 
 

Bij de openbare repetitie weinig baspartijen aanwezig waren? 
Om het gemis op te vangen hebben ze nieuwe instrumenten bedacht: Een trompetzanger, en een 
baszanger. Meestal was Marc de …..zanger en ging keurig op de juiste plaats binnen het orkest 
zitten. Het was een mooie vertolking door de trompetzanger.   
 
Er tijdens de openbare repetitie veel bezoek was van de lagere scholen uit Bakel? 
Zij werden gemist bij het Atriumconcert van de opleidingsharmonie…! 
 
Bij de Slagwerkgroep af en toe de tromstokken verdwenen van het zware slagwerk? 
Niemand wist waar ze bleven… Tot bleek dat Marjan toch wel erg veel reservestokken thuis had 
liggen. Ze zijn nu weer bijna allemaal compleet. We missen er nog een. Wie heeft/weet die? 
 
De slagwerkgroep in Boekel een mirakels concert heeft gegeven? 
Heel veel mensen vonden dat leuk en enkele collega’s van zusterverenigingen deden zoveel 
nieuwe inspiratie op dat zij na deze dag nieuwe muziek op de lessenaar wilden hebben.  
 
John daags na het concert een erg korte evaluatie heeft gegeven? 
Of het aan het voetballen lag weet ik niet maar zijn reactie was: “We hebben daar een goed 
concert neergezet met een juiste muziekkeuze. Daar wil ik het bij laten!” 
 
Harrie Kl. na het Boekelconcert wel supersnel naar huis wilde, meestal is ie een hekkensluiter?  
Hij zal wel coach zijn geweest van het NL11tal. Of zij wél naar hem geluisterd hebben, hebben we 
nog steeds niet vast kunnen stellen! 
 
Dat de dirigent wel erg van de kerstsfeer houdt en dat ie er geen genoeg van kan krijgen?  
Hartje zomer  in o.a. Wanroij en Meijel werd er Russische Kerstmuziek ten gehore gebracht! 
 
De familie Janssen wel heel erg onder de indruk was na het openbare examen? 
Eerst was vergat Loes haar saxofoon mee te nemen en daarna kwam papa Peter er achter dat hij 
vergeten was om de consumpties af te rekenen. Maar alles is toch weer goed gekomen!! 
 

 onze dirigent bij de eerste repetitie na de vakantie al opvliegers had? 

 dat de helft van het Harmonieorkest na de pauze naar huis ging? 

 het doosje van Joke de oplossing was tijdens het Happen & Trappen? 

 Arno een bijzonder talent als plakker bleek te hebben? 

 er nogal wat Girlpower aanwezig is bij Musis Sacrum? 

 de majorettes dat hebben bewezen in Tsjechië? 

 een bult op je eigen kop door je eigen baton ook een bedrijfsongelukje is? 

 Thijs een stille aanbidder lijkt van de majorettes? 

 hij tijdens de Tsjechië-reis een bus vol vrouwen om zich heen had? 

 Franca in Tsjechië ‘The president of Bakel’ genoemd werd? 
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 haar stresspakket al weken voor de reis op was? 

 zij als ‘moeder van de majorettes’ bijzonder trots is op haar meiden? 

 de andere moeders ook erg trots waren.. en Thijs ook? 

 om deze reden verschillende dames tijdens de repetitie gekke uitmaaksels hadden? 

 ‘The 11 finger emailman’ alle EK majorettes een (on)duidelijk fanSMSje stuurde? 

 dat een naamgenoot van die andere fan bleek te zijn? 

 Brno drie dagen een groep fanatieke Bakelse majorettepaparazzi moest beleven? 

 het verschil tussen de 1e en de 2e prijs maar een paar Euro was? 

 de prijskaartjes nog onder op de EK bekers zaten geplakt? 

 wij dat zagen toen onze beker voor de 2e keer als gevonden voorwerp terugkwam? 

 17  dames van onze Harmonie aan het Duizendvrouwenorkest hebben deelgenomen? 

 dit een leuke happening was? 

 er uiteindelijk  500 dames aanwezig waren in een grote tent en daar mooi presteerden? 

 daar MP: Mega Power en MF: Mega Fout betekende? 

 Mien  nog steeds niet goed ingesteld is op haar Tom-Tom? 

 Joke de dames van Leontiens’s Ladies Ride van het pad af probeerde te toeteren? 

 Henri voor zijn jubileum opvallend vaak op de harmonierepetitie was? 

 de zak van Sinterklaas zonder kruis gespeeld moet worden? 

 er verschillende heren waren die dat niet zagen tijdens de repetitie? 

 Pieter R. moet leren met zijn tong te blazen? 

 hij belooft heeft dat hij dat thuis gaat oefenen? 

 Hans zijn beterschapwens zelf kwam halen op de repetitie? 

 de Kerstman zijn komst voortaan aankondigt met een "spoor"bel? 

 dat het allernieuwste instrument is wat men bij de Harmonie kan bedenken? 

 wij volop in voorbereiding zijn naar een nieuw jaar? 

 er weer volop Musis Sacrum activiteiten zijn? 

 het jubileumweekend erg leuk en heftig beloofd te worden? 

 er voor dit drie dagen durend festijn nog veel te regelen valt? 

 de sporthal tot aan de nok toe vol mag met bezoekers? 

 daar nog menig kaartje voor aan de man of vrouw gebracht moet worden? 

 de Reünie, DeBasDeBaas het Event, en het Kinderwensconcert veelbelovend zijn? 

 ruim 800 leden en oud-leden een uitnodiging kregen voor de reünie? 

 mond-op-mond reclame als aanvulling als een goede tam-tam werkt? 

 iedereen zijn beste mondje daarvoor voor mag zetten? 

 Musis Sacrum op 31 december weer oliebollen verkoopt op het St.Wilbertsplein? 

 wij daarna beginnen aan een splinternieuw jaar? 

 de sterren voor onze nieuwe accommodatie politiek gunstig staan? 

 wij iedereen een voorspoedig en gezond nieuw jaar toewensen? 

 Musis Sacrum een vereniging blijft je trots op bent, waar je lid van wilt zijn, en waar je lid 
van wilt blijven? 
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Uitspraak van de Maand:                                            
 

Hoe ouder dat je wordt, hoe groter het instrument…. 
 

 

                                             

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

MUSIS SACRUM BAKT ZE 
WEER LEKKER EN BRUIN. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

KOOP OLIEBOLLEN VAN MUSIS SACRUM BAKEL 
EN ZET UW STEUN OM IN EEN SMAKELIJKE EINDEJAARSHAP. 

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: 
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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  
3e editie 2008 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Lenie van Hal 
Miep Rooijakkers 
Christian Peijs 
Harrie van Tiel 
Marion Goossens 
Demi Bankers 
Simone, Amy en Reini 
Henrie Pieters 
Laurence Daigne – Valty 
Daan Vonk 
Stefan Remmers 
Cas van der Putten 
Yvonne Goossens 
Ellen Leenders 
Willem van den Boom 
Rianne van den Boom 
Jac van den Eijnde 
Karen van den Broek 
Glitter Grêtska 
Mariëlle Nooijen 
Hilde van Dijk 
Petra Janssen 
Bestuur Vrienden 
Jubileumcommissie 135 jaar MSB 
Theo van Hal 

 
 

 
 


