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Activiteitenkalender 2009   (Versie 24-03-2009) 

(Onder voorbehoud)        Zie ook www.musissacrumbakel.nl  

 

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 

16 april   Algemene Ledenvergadering 

18 april   Oudijzeractie 

29 april   Lintjesregenserenade 

30 april   Koninginnedag 

3 mei   Carat optreden Helmond  

16 mei   Bondsconcours majoretten Hardinxveld-Giessendam * 

1 t/m 6 juni  Donateursactie 

6 juni   Fietsenbeurs  

28 juni   Bondsconcours voor majorettes te Bakel. 

28 juni   Bondsconcours majoretten Eindhoven * 

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  

13 september  Centrale training majorettes Waalwijk * 

25 september  Zwemmen jeugdleden (t/m 15 jaar) 

27 september  Bondsconcours majorettes Made 

2, 3, 4 oktober  EK majorettes Kastela, Kroatië * 

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 

  
 *  duo Saskia/Jantine  & A_groep majorettes 
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Bestuurlijke noten 
 

Het jaar 2008 ligt alweer een poosje achter ons en we kunnen constateren dat we een 
zeer druk en geslaagd 2008 hebben afgesloten en dat we weer volop bezig zijn met de 
activiteiten van het jaar 2009. 
Inmiddels hebben we de carnaval, het limonadeconcert en het onderling solisten-
concours achter de rug, welke allemaal zeer succesvol zijn verlopen, alsmede dat de 
agenda voor 2009 alweer redelijk gevuld is. 
Hierin speelt het jubileumweekend in april 2009, waarin we ons 135 jaar bestaan vieren, 
een zeer belangrijke rol. Hieraan worden door de diverse werkgroepen en de diverse 
geledingen hard gewerkt om dit tot een groot succes te maken, zowel voor de vereniging 
als voor de Bakelse gemeenschap.  
 
Samenstelling Bestuur.  
Op 16 april houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarbij de 
bestuursverkiezing  een belangrijk onderdeel is. Dit jaar zijn 3 bestuurleden aftredend te 
weten: Janny Jansen, Rianne van den Boom en Theo van Hal. 
Janny en Rianne stellen zich weer verkiesbaar voor een nieuwe bestuursperiode, terwijl  
ondergetekende heeft aangegeven wel herkiesbaar te zijn maar zich niet wil binden voor 
een volle periode. Ik vind dat een vereniging als Musis Sacrum recht heeft op een 
jongere dynamischere voorzitter met een jeugdiger elan en frissere ideeën.   
Ik verzoek daarom ook aan de leden om serieus op zoek te gaan naar een opvolgende 
voorzitter, waarbij ik graag bereid ben om de nieuwe voorzitter, indien gewenst, in te 
werken. Daarnaast wil ik graag aan de vereniging verbonden blijven maar dan in een 
andere, meer ondersteunende rol. 
 
Accommodatie.   
Met betrekking tot de huisvesting kunnen wij u op dit moment geen verder nieuws 
melden. Het gemeentebestuur is nog volop bezig met de diverse voorbereidingen, maar 
wij kunnen daar nog nauwelijks enige concrete voortgang in ontdekken. Mochten zich 
ontwikkelingen voordoen dan houden wij u op de hoogte. 
Het wordt natuurlijk wel erg hoog tijd dat ook voor Musis Sacrum een adequate 
huisvesting voor alle geledingen wordt gerealiseerd. 
Wij hopen dan ook dat de gemeente binnen afzienbare tijd met duidelijke voorstellen en 
met een duidelijk tijdslijn komt. 
 
Musis Sacrum is een vereniging waar je erg trots op bent en waar je graag lid van 
bent en graag lid van wilt blijven.   
 

Theo van Hal, voorzitter 
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Muzikale poëzie 
 
 

Het gevoel  Muziek in je oren,  
die iets met je doet.     
Diep van binnen,  
weet je waar je houden van moet.  
Doordat het je raakt,  
denk je, ben ik het wel waard?  
Elke keer als je het hoort,  
denk je aan degene die je hart heeft doorboord. 

 
 
 

Muziek   Heb je het lied in de wind gehoord,  
  als hij strelend ritselt door de blaren,  
  zacht blaast doorheen je haren  
 of wild huilend de rust verstoort? 
  

Ken je de melodie van de zee die zingt:  
het klotsende water op een zomerdag,  
het spetterend spel van de golfslag,  
het schuimend gebrul van de branding?  

 
Luister je soms naar het groeiende gras,  
het gefluister van bloeiende bloemen,  
waarrond de insecten blij zoemen  
en naar de treurwilg zijn diepe bas? 

  
Heb je oor voor de echo der bergen,  
waar dennen hun geheimen ruisen,  
vrolijke beekjes tussen de rotsen bruisen  
en knerpende keien inspanning vergen? 

  
Herken je het geneurie van de zon en de maan,  
overstemd door het gerommel van wolken    
die donderend de hemel bevolken,  
de ijle klank van planeten in hun baan?  
  
Want de hele wereld is muziek 
en wij leven er middenin,  
maar wat ik bovenal bemin,  
is de mensenstem en zijn dynamiek. 
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Kerst in de Jan de Witkliniek 
met Harmonieorkest Musis Sacrum op 11 december 2008 

 

Zoals gewoonlijk speelt Musis Sacrum tijdens het kerstconcert op de Jan de Witkliniek. 
Het wordt zeer gewaardeerd gezien de reactie van onze bewoners. 
 
Een bewoner vond het spelen van het stuk de Russian Christmas Music zeer 
hoogstaand. 

 
Bij het spelen van de kerstliederen vond een andere bewoner het een zeer mooie 
aanloop richting kerstmis. 
Op de muziek van The Last Rose of Summer van André Rieu werd door een bewoner zo 
enthousiast meegefloten dat het na de pauze nogmaals werd uitgevoerd. 
Ook Memories werd door deze fluitist mooi begeleid waardoor menig muzikant van de 
Harmonie onder de indruk was.  
Een mevrouw bedankte het orkest na afloop voor deze geweldige avond. 
  
Namens de bewoners van de Jan de Witkliniek graag tot de volgende keer. 
  

Groet, Anneke van den Reek 
Activiteitenbegeleidster  

afd. de Vlier, Jan de Witkliniek 
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Commissaris bij de Harmonie 
  
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven in De Triangel. 
De meeste onder u zullen mij wel kennen als Tony van Piet Verberkt, 
die mij op veel te jonge leeftijd is ontnomen. 
  
Maar het leven gaat verder. 
Daarom vind ik het hartstikke leuk dat ze mij vroegen  
om Commissaris te worden van Musis Sacrum. 
Ik heb daar niet lang over nagedacht. 
  
Ik kom zelf uit een muzikale familie. 
De Harmonie stond bij mijn ouders hoog in het vaandel, 
vandaar dat wij allen bij de Harmonie waren.  
Helaas liet ik het snel afweten.  
Mijn passie was toch zwemmen. 
  
Dat ik nu na 40 jaar in Bakel toch nog bij de Harmonie ben gekomen,  
en dat zonder instrument, bij een vereniging die ontzettend veel doet  
voor de gemeenschap, dat is geweldig! 
135 jaar Harmonie Musis Sacrum. Dak eraf, dat beloofd wat!!!!!!!!! 
  
 
Ik ben trots op de leden, het bestuur, de directie, dat ik hier aan deel mag nemen. 
Ik groet jullie allen. En hou het dak er toch maar op! 
  

Tony Verberkt 
 
 
 
 
 

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 

 
(info 25-03-2009) 



 

 

 

8 

Kerstconcert 20 december 2008 
 
Het is iedere keer weer passen en meten om iedereen in het koor te krijgen (hiermee 
bedoel ik niet dat alle leden van de harmonie in een zangvereniging moeten, maar dat er 
weinig plaats is in het deel van de kerk achter het altaar). De club moet niet veel groter 
worden. 

Het kerstconcert is altijd weer fijn blazen. Een 
goede akoestiek en een dankbaar publiek. 
Jammer is alleen dat vaak dezelfde muziek op 
de lessenaar komt. Maar ja, bij een 
kerstconcert hoort kerstmuziek. Dat maakt de 
keuze beperkt. 
 
Deze keer is het concert iets anders vorm 
gegeven door ook met solisten te werken. En 
dat pakte goed uit. Ik was, naast Marit, Saskia 

en Karen, een van degenen die een liedje voor het altaar ten gehore mocht brengen. Ik 
heb alleen maar positieve reacties gehoord. Ik was wel zenuwachtig, en meende zelf iets 
meer vibrato te hebben gebruikt dan de bedoeling was, maar daar schijnt niemand iets 
van gehoord te hebben.  
Toen ik klaar was met spelen keek ik recht in het gezicht van de burgemeester. Hij zei na 
afloop dat het wel leek of ik de solo voor hem had gebracht. 
De andere solisten zullen ook alleen lovende reacties hebben gehoord, want het klonk 
prachtig.  
 
Een idee voor een volgende keer is om met kleine ensembles te werken, waarbij iedere 
stem bezet is. Dan weer door een koperensemble, saxofoonensemble of een 
kwintetbezetting met verschillende instrumenten (hoorn, klarinet, fluit, trompet, fagot, of 
als die er niet is bijvoorbeeld een basklarinet). Dat kan ook mooi klinken. 
 
Ook de  harmonie was in vorm. Van Marc hoorde ik dat Russian Christmas Music nog 
nooit zo goed heeft geklonken. Jan liet de trompet weer zingen bij Memories. 
Na het concert hebben we nog nagebuurt bij de Zwaan. Het idee om met zijn allen in het 
restaurantgedeelte samen te komen werkte minder. Het café is toch vertrouwder. 
 
Miep en ik hebben nog gebuurt met onze commissaris dhr. 
van de Eijnde en zijn vrouw. Dat blijken ook enthousiaste 
muziekliefhebbers.  
 

Jan Rooijakkers 
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Het NK vanaf de zijlijn! 
 
Op 13 december moest het gebeuren… Nederlands Kampioen worden! Als we dit voor 
elkaar kregen, stond er namelijk een vliegtuig klaar naar Kroatië voor ons tweede EK.  
En in Kroatië wacht op ons de hoogste trede van het podium (positief denken, zegt de 
Secret). Deze trede wilden we niet teleurstellen, dus we moesten erg ons best gaan 
doen.  
Rond het middaguur reden we met verschillende auto’s naar de hoofdstad van onze 
provincie om daar aan de rest van Nederland te laten zien dat wij het meest geschikt zijn 
om ons land te vertegenwoordigen op het EK majorette 2009. 
Vol zenuwen werd de gebruikelijke routine voorafgaand aan het optreden gedaan, 
namelijk haren in de plooi, make-up, pak aan, intrainen en dan … gaan met die banaan!  
 
Dit keer was mijn rol in het geheel helaas iets 
anders. Ik was namelijk wegens ziekte niet op de 
vloer te vinden om de sterren van de hemel te 
dansen, maar ik had samen met Steffie de taak om 
onze longen uit ons lijf te schreeuwen.  En dat 
hebben ze geweten!  
De mensen op de tribune en de jury waren 
verbaasd van het geluid dat er uit deze twee 
majorettes kwam, maar het heeft geholpen! Steffie 
en ik hadden eerst alle optredens van onze 
tegenstanders bekeken en daar zaten toch wel wat 
kanshebbers bij, dus een beetje goede support hadden onze teamleden wel nodig. 
  
Al stonden de beste stuurlui aan wal, toch is het gelukt en zit er weer een geweldige reis 
aan te komen. Wij zijn weer de uitverkorenen om ons land te gaan vertegenwoordigen: in 
Kroatië in oktober van 2009. Maar tot die tijd zullen we niet stil zitten. Een nieuwe show, 
dus trainen, trainen, trainen, verplichte bondstrainingen en verplichte wedstrijden.   
 
En ik beloof één ding, hierbij ben ik zeker weer te vinden op de dansvloer!  
 

Groetjes, Marloes 
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Oliebollenactie 
 

Een dag uit het leven van de Oliebollenbakkers.   
 
04.00 uur WAKKER… 
Och Carla kan nog even blijven liggen. Gelukkig. Lekker nog een keertje omdraaien. 
Een vervelend geluid maakt dat zij wakker schrikt…..05.30 uur…..  och ja…. Opstaan; 
het is vandaag oliebollen bakken. 
Lekker gewassen en gestreken fietst ze naar de oliebollenkraam.  
Toon Coopmans en Hannie Nooijen staan haar al op te wachten. De wagen moet wat 
verzet worden en dan is mankracht toch wel weer op zijn plaats ofschoon ik de dames 
ook niet uit wil vlakken. 
Wat is dat voor een geluid?  Oehoe.. 
Samen zoeken we de omgeving af want sinds enige tijd verblijft in ons mooie Bakelse 
centrum een wereldvreemde vogel. Een oe… zeg maar UIL. Een Amerikaanse oehoe. 
Sierlijk zit hij op de hekken bij de kerk. Oehoe .. Even later vliegt hij heel laag over 
Carla’s pas gewassen en gestreken bol. Gelukkig, net geen uitwerpselen. Zo groot, zo 
breed. Prachtig.  
Maar ja, lang kunnen de vroege vogels er niet bij stil blijven staan want de oliebollenrace 
wacht. Het deeg. 

Sinds kort is onze vereniging in het bezit van een echte 
deegmenger. Dat maakt het mengen gemakkelijker en 
deze staat dan ook in het Muziekhofke. Alles rondom is 
met plastic afgedekt zodat er niets, maar dan ook niets 
vuil kan worden. 
Gelukkig, Lenie van Hal komt ons bijstaan met het 
mengen van het deeg. Een vrouw met ervaring is nooit 
weg. 
Alle ingrediënten worden afgepast en afgewogen en 
staat in rijtjes bij elkaar. Een mooi gezicht. 
Hup, de eerste mengeling gaat door elkaar…… niet lang 
daarna zit Carla van boven tot beneden onder het deeg. 
Oeps…..wat nu? Nu blijkt dat we in eerste instantie het 
deeg met een grote houten lepel of stok moeten mengen 
en dan pas de menger aan mogen zetten. Alweer wat 
geleerd. 

Daar hebben wij, de redactie, nu net geen foto van. Zonde. 
Maar na enige mengelingen gemaakt te hebben lukt het al wel mét en zonder krenten. 
Het deeg rijst de emmers uit en mag dan naar de oliebollenkraam.  
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Daar worden vele 
oliebollen gebakken 
en verkocht door de 
enthousiastelingen 
van Musis Sacrum.  
 
Ook Thijs Kampen  
en Karen van den 
Broek zijn van de 
partij. Zij promoten 
het Jubileum-
weekend: De Bas de 
Baas op 3, 4 en 5 
april 2009. Musis 
Sacrum 135 jaar. 
Als een Sint 
Bernardshond is 
Thijs de reddende 

engel met een drupje lekkers voor diegene die lang moet wachten, en Karin zorgt voor 
het kleine grut met chocolademelk. De “lievelingsmuziek” van Thijs op de achtergrond 
kon menige klanten niet zo bekoren. Volgende keer kunnen we er beter gaan zitten met 
een blaasorkest. Dat zou wel gezellig kunnen zijn. Misschien een idee voor de 
ideeënbus. 
 
Vanuit Gemert waren er mensen die nog gauw even een zak oliebollen kwamen halen. 
Klokslag 18.00 uur gingen we echt sluiten. Toen merkten we pas hoe ontzettend koud 
het was. De oliebollendag wordt weer verplaatst naar het volgende jaar. De grote 
schoonmaak wacht in het Muziekhofke. 
Snel naar huis want iedereen heeft zo zijn eigen planning. 
Wat een  koude dag. 
 
PS. Een Oe uil is ongeveer 50 centimeter groot en heeft een spanwijdte van 1.30  meter. Zijn klauwen 
kunnen gevaarlijk zijn. Hij is schuw en leeft van kleine katten, muizen, konijnen en ratten. Zelfs bos-, steen- 
en ransuilen zijn voor hem een lekkernij. 
Inmiddels is deze ‘Bakelse’ oehoe weer terug bij zijn eigen baasje in Handel. 

 
Met dank aan alle mengers, bakkers, verkoopsters en deeglopers en natuurlijk niet te 
vergeten: onze klanten die toch veel geduld moesten hebben in de vrieskou. 
  

Joke Verberkt 
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Majorette NK Barneveld 
 
Na een paar shows gezien te hebben, gingen we ons klaarmaken voor onze grote dag, 
de Nederlandse kampioenschappen. 
Dit was voor ons een bijzondere wedstrijd. We kwamen voor de laatste keer uit in de 
junioren midden, want dit jaar komen we uit in de senioren Top. Maar het was ook de 
allerlaatste keer dat we de puzzelshow deden onder leiding van Ellen Leenders.  
Na de make-up en de warming-up was het eindelijk zo ver. Vol zenuwen zaten we op het 
bankje te wachten tot we op mochten. Dion Hoppenbrouwer, onze jury, zat half te slapen 
in zijn stoel. Ellen zei nog tegen ons: “Als Dion wakker wordt, dan hebben jullie het goed 
gedaan”.  Het moment was eindelijk aangebroken. Als laatste voor de pauze mochten we 
onze puzzelshow voor de laatste keer laten zien.  
Onze batons vielen op de grond, het puzzelbord was bijna omgevallen, dus het ging niet 
zo vlekkeloos als wat we gehoopt hadden. Maar, Dion zat wel weer recht in zijn stoel.  
 
Dus nu was het wachten op de prijsuitreiking. Omdat het best lang duurde, gingen we 
met z’n allen Barneveld in om een lekker patatje te eten. Toen we weer terug waren in de 
sporthal, gingen we nog een paar shows bewonderen en ons klaarmaken voor de 
prijsuitreiking. Dus deden we onze kerstmutsen op, wat al jaren een traditie is.  
 
Na veel categorieën waren wij eindelijk aan de beurt. Met een zilveren medaille gingen 
we uiteindelijk naar huis.  
 

Omdat we nu geen les 
meer hebben van Ellen, 
maar van Lisette, willen 
we Ellen bedanken voor 
de leuke en fijne tijd bij 
haar. We hebben 5 jaar 
les van haar gehad en 
dankzij Ellen hebben we 
al zoveel bereikt, wat 
zeker niet gelukt was 
zonder haar.  
We zijn nu een nieuwe 
show aan het maken, de 
CSI-show, waarmee we 
naar het EK mogen in 
Kroatië.  

Saskia Reints 
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Aan: Sjef Kanters 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Wat is je naam? 
Sjef zeggen ze. 
 

2 Sinds wanneer ben je lid? 
Ja wat is lid? Vroeger blies ik mee maar was ik geen lid. Vader was lid en die 
leerde ons muziek maken, en af en toe moesten we invallen. Ik kon in het begin 
niet bijhouden. Ik ben een tijdje gestopt vanaf 1985/1986. Officieel ben ik 
ongeveer 22 jaar lid. 
 

3 Waarom tuba? 
Ik ging voor een klein instrument. Vroeger waren de instrumenten kleiner en dat 
was minder moeilijk. 
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4 Wat kijk je graag op TV? 
Voetbal of quiz, krek wat er op komt. Orkesten, opera. 
 

5 Wat zijn je hobby’s? 
Timmeren, iets maken zoals ponykarretjes. En tuinen, groente kweken. 
 

6 Wat zou je niet willen missen? 
Er  is zoveel wat je niet wil missen. Muziek maken, seniorenorkest, boerderij. 
 

7 Wat eet je graag? 
Ik lust alles, al is het ene weer lekkerder dan het andere. Veel stamppot, lekkere 
Hollandse pot. 
 

8 Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt bij Musis Sacrum? 
De gezelligheid, buurten met Frans. Muzikale wandelingen, optochten.  
Festivals met 4 of 5 korpsen en elk korps 3 nummers spelen, dat was gezellig. 
En samen vanuit Bakel op de fiets naar Milheeze, De Mortel, Aarle-Rixtel. 
 

9 Waar heb je een hekel aan? 
Ruzie. En dat mensen zeggen dat ze niet mee doen. 
 

10 Is er iets wat we nog niet weten van jou? 
Ik ben een goeie timmerman. Een handige man die mooie molentjes maakt. En 
dat ik meer van feesten houdt. Dat doe ik liever als werken! 
 

11 Heb je nog wensen? 
Vroeger mocht ik een week op vakantie in de Viltstraat. Nu wil ik op vakantie bij 
mijn broers en de families in Oostenrijk, Australië en Nieuw-Zeeland. 
 

12 Het laatste woord is aan jou. Zou je nog iets willen zeggen? 
Ik wil 100 jaar worden!.  
 

 

Stilte is wat je niet hoort als je goed luistert...
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Gezocht: ONS!! Oudijzer 

 

Het verzamelen van oud ijzer en andere metalen is al sinds jaar en dag een vaste 
Musis Sacrum activiteit. Daarin geweldig gesteund door de Bakelse gemeenschap 
die het hele jaar trouw en vaak met veel inzet verzameld, om het tijdens de 
oudijzeractie op te laten halen door verenigingsvrijwilligers. Of die bereidwillig het 
oudijzer gedurende het jaar deponeren in de container die daarvoor klaar staat bij 
Ben Nooijen op Hilakker 4a. De opbrengst is jaarlijks een zeer welkome en 
noodzakelijke aanvulling voor de kas om de vereniging draaiende te houden. 
Daarom begrijpt u onze teleurstelling en woede omdat wij melding moeten maken 
van de brutale en laffe diefstal van onze gehele container, vol met oudijzer.  
Een schadepost van naar schatting minimaal 1400 Euro. 
De diefstal werd gepleegd op woensdag 4 februari 2009 op Hilakker 4a in Bakel. 
ONS oudijzer zat verpakt in ONZE rode ijzercontainer. 
Wij zijn daarom op zoek naar personen die of getuige zijn geweest van de diefstal, 
of die anderszins aanwijzingen kunnen verschaffen met betrekking tot de diefstal. 
Alle aanwijzingen zijn welkom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maar we laten ons door deze laffe diefstal er niet van weerhouden om onze 

jaarlijkse oudijzeractie ook dit jaar weer uit te voeren! 
 
Zaterdag 18 april 2009 komen onze vrijwilligers weer in actie om Bakel te ontlasten van 
het gespaarde oudijzer en andere metalen. 
 
Schroom niet om je op te geven als actief deelnemer voor deze actie. 
Contactpersoon is Jan Rooijakkers; hij is bijzonder blij met jouw aanmelding! 
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Blokfluit puur plezier 
 
Een paar weken geleden werd ik gebeld door mijn lieftallige schoonzus, bij eenieder 
beter bekend als  moeder van de majorettes. 
Ze was aan het vergaderen met Rianne over het limonadeconcert en liepen tegen een 
probleem aan. De juf van de blokfluiters kon niet aanwezig zijn op het concert.  
Wat nu??? 
 
Na vele voorstellen, personen, leraressen, kwam het idee om mij te bellen. 
In het verleden heb ik wel eens meegeblazen met de blokfluiters dus was het nog niet 
zo’n gek idee. 
Meteen heb ik toegestemd om mee te helpen. Ben dan ook direct op cursus gegaan. 
 

Hoe overleef ik 12 kinderen met een blokfluit in de hand. 
Hoe overleef ik de spanning van het lesgeven. 
Hoe overleef ik de verwachtingen van opa’s oma’s mama’s en papa’s. 

 
Ja het valt nog niet mee hoor om zo’n dag door te komen. 
 
Om 10.00 uur was ik al aanwezig. Niet alleen om erg op tijd te zijn. Rick en Amy waren 
natuurlijk ook van de partij. 
Om 11.30 uur kwamen mijn “leerlingen”. Allemaal een beetje gespannen want wat gaat 
er toch allemaal gebeuren en vooral: wanneer gaan we eten! 
Samen hebben we het eerste nummer voor alle leerlingen gespeeld. De echte juf had 
goed geoefend met de kinderen want dat ging meteen goed. Bij het tweede nummer 
kwamen we tot de conclusie dat dat een echt duet zou worden, dus met 2 leerlingen. 
Robyn en Hendrik waren de gelukkige. Nou dat ging dus echt KEI goed. 
 
Even een luchtje scheppen en voor de “juf” een kopje koffie, want na zo’n zware repetitie 
ben je daar echt aan toe. 
Gelukkig kwam Hendrik mij eraan herinneren dat hij honger had en of de blokfluiters ook 
mochten eten. NATUURLIJK jongen, ga maar gauw de rest roepen.  
Oef, toch nog moeilijk hoor, juf zijn. 
 
Na het lekkere broodje kroket, frikadel, hagelslag, kaas en de ranja, cola, sinas gaan we 
allemaal in een optocht naar zaal de Zwaan waar het echte concert zal plaatsvinden. 
 
Wanneer moeten wij?  
En waar gaan we staan?  
Moet mijn blokfluit mee?  
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Geef jij een teken? 
Welk teken?  
Waar laat ik mijn tas?  
 
Toch wel een beetje spannend zo’n concert. 
Even een soundcheck en dan, nadat heel de zaal vol is gelopen met Héél Véél mensen, 
gaat het beginnen.  
En wij mogen als eerste.  
 
Het is echt zo goed gegaan, jammer dat we niet meer nummers mochten spelen.  
Na heel veel nummers (als je moet wachten dan duurt het toch wel lang) gaan we op de 
rand van het podium zitten en op mijn teken gaan we bellenblazen. Want meespelen met 
het laatste nummer was nog een beetje te moeilijk. 
 

 
 
Ik vond het heel erg leuk om met “mijn” blokfluiters mee te doen.  
Misschien mag ik volgend jaar weer en zie ik een paar blokfluiters op een ander 
instrument. Want wat is er nou leuker dan samen muziek maken.   
   

Groetjes, Hélène van de Laar 
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Limonadeconcert 
 

Hallo allemaal. Wij vonden het leuk en leerzaam.  
 
We hebben de liedjes in aparte groepen ingestudeerd. Femke en Jonna moesten bij 
Marc en VeerIe moest bij Saskia.  
We vonden het heel spannend maar het was toch gelukt. Veerle en Jonna deden het 
voor het eerst dus het was extra spannend.  
In de pauze kregen we broodjes met frikandel of kroket, en ook nog limonade.  

De liedjes die 
we moesten 
spelen waren: 
Listen to the 
Music en Eye 
of the Tiger, ze 
waren erg leuk. 
Bedankt voor 
het leuke 
concert. 

                                                          Groetjes Veerle, Jonna en Femke 
=========== 

 

Hallo, ik ben Daan Peters en ik ben 13 jaar. 
Ik ben sinds september bij drummen. Ik krijg les van John Klaus en ik vind het erg leuk! 
Ik heb meegedaan aan het limonadeconcert 2009. Dat was wel gaaf! 
We moesten die ochtend naar de Zwaan komen en hebben een nummer ingestudeerd. 
Het was wel een pittig stuk maar het is gelukt. 
De blazers en majorettes deden ook een paar nummers. 
Rond 12 uur gingen we naar de Kleine Kapitein en hebben we daar broodjes gegeten en 
toen was het moment aangebroken… 
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Het Concert 
 
Als eerste waren de majorettes met een leuk dansje. 
En daarna wij, het was een gezellige sfeer al die slaginstrumenten door elkaar. 
En we kregen een daverend applaus! 
De blazers hadden ook een leuk nummer uitgekozen. 
De wat meer ervaren muzikanten hadden nog een paar nummers meer gespeeld. 
 
Het was een leuk, leerzaam, en gezellig concert! 
 

=========== 
 
 
Hallo allemaal, 
  
Hier een berichtje van Serina en Indy Joosten over het limonadeconcert. 
Wat hebben we de nachtjes afgeteld voordat het zover was. 
Want ik had Indy al verteld hoe gezellig het is om met iedereen te mogen eten 
vooral die broodjes frikandel die doen het helemaal. 
 

 
 
Maar zeker het oefenen de hele ochtend met de grotere meiden is reuze gezellig. 
 
Maar het optreden voor al die mensen is toch wel heel erg spannend. 
Dan begint het namelijk ook bij ons te kriebelen in de buikjes. 
Maar ondanks dat kijken we alweer uit naar het volgende optreden. 
  

Groetjes van Serina en Indy 
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Mutaties 
 Naam per 
 
Curine van der Horst  Adreswijziging   16-02-2009 
   Mouwersel 9, 5761 JH  Bakel 
Paul Koolen   Nieuw lid    05-02-2009 
Jan van de Rijt   Einde lidmaatschap  01-02-2009 
Anniek Thijssens   Nieuw lid    13-12-2008 
Esther Verhoeven   Einde lidmaatschap  13-01-2009 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij feliciteren 
 

 
 
Bouke Konings-Bekers; 
met de geboorte van zoon Niels. 
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Van d’n fanfare naar harmonie 
 
Tís wa, ga ik serieus oefenen op mijn klarinetje met mijn medeklarinettisten, komt ons 
fluit binnen;  “Mien en Christian hadden een idee!!!!!” 
En dat hadden ze naar het bestuur gestuurd. “We moeten met de harmonie ook mee 
doen met de carnavalsoptocht. (dacht ik net ervan af te zijn……) Het kan niet zo zijn dat 
de slagwerkgroep en de majoretten mee doen en wij langs de kant staan!. En dat in ons 
jubileumjaar…. onmogelijk. Maar ja, wat te doen?” 
En daar begon het. De ideeën vlogen over de tafel maar wat wil je ook als er twee van 
Verberkt bijzitten. 
“Iedereen gaat meedoen”, riep de één “en ook alle dieren nemen we mee” riep een 
ander. En na een lege fles wijn zijn we eruit.   
De fanfare anno 1874. Blazen kenne we nie maar gezellig dat het is. 

Dus met kip, geit, fluit etc. etc. 
lopen we mee met de Bakelse 
carnavalsoptocht. 
En o ja, we gaan wel voor de 
eerste prijs. 
 
En dan is het zover………  
 
De Optocht! 

Wat zien we er allemaal leuk uit. De één is een 
heerboer, de andere een gewone boer, de één 
een dame van stand en de ander een lui wij….. 
 
Met fijne muziek om te blazen vertrekken we 
naar het beginpunt. De kartrekkers voorop, 
gezegend door onze geestelijk adviseur.  

 
Met Bennie als dirigent 
maken we er een mooie 
show van. Voor onze 
fietser was het wel 
wennen  met zo’n skon 
vrouw voorop. En dan ook nog één die iedereen kent. Ze hèt nie 
veul geblaozen volgens mij.  
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Maar alle gekheid op een stokje, al zijn we niet eerste geworden,  we hebben de 
harmonie van de goede kant laten zien, dus chapeau voor Mien en Christian. 
 
Uit betrouwbare bron heb ik nog vernomen dat het na de optocht erg gezellig was aan de 
tap en dat er lekker gegeten is bij Chico’s. Niet iedereen heeft alles opgegeten en er 
waren er die om 20.00 uur te bed lagen maar volgend jaar gaan we er weer voor.  
Met een ander thema maar dezelfde muziek wordt het weer kei gezellig. 
 

Alaaf , Hélène 
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Puzzel mee 
 
Maak van de volgende letters een dier; puzzel de letters door elkaar. 

 
Schept  __________  Groenakoe __________ 
Schapenmie __________  Langfimo __________ 
Sidderroma __________  Roeshounn __________ 
Rakkeropi __________  Graslibln __________ 
Dezejarepa __________  Gratennoegoa __________ 
Laatgroil  __________  Tilnoaf  __________ 
Paggawoudo __________  Ikdrolko  __________ 
Zeevlinmeur __________  Siwvla  __________ 
 

Woordzoeker;  zoek namen van muziekinstrumenten. 

S T O B G Y H N J M 

A C Z R S C E L L O 

X U Y H G O S V K T 

O V P T I E B I H R 

F L U I T N L O R O 

O D H T A K C O B M 

O X Z A A N M L T M 

N S C V R U O N A E 

I G T R D P N G Y L 

B K L A R I N E T H 
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Allerlei 
 
Een van de ‘vaste’ activiteiten van Musis Sacrum is de medewerking aan Tractor Pulling 
Bakel. Wij zorgen daar, tegen een afgesproken vergoeding voor de verenigingskas, dat 
de gasten goed en snel verzorgd worden met drankjes. Zo dragen wij bij aan het slagen 
van dat mega-evenement, en onze vereniging wordt er alleen maar beter van. 
Dat gaan we dus ook weer doen tijdens het Europees Kampioenschap Tractor Pulling dat 
op 11, 12 en 13 september 2009 weer in Bakel zal plaatsvinden. 
Wij vragen aan degene die (ook) dit jaar wil meehelpen, dat weekend daarvoor vrij te 
houden en aan te geven dat hij of zij dan paraat wil zijn. Als er bij iemand (weer) animo 
bestaat om mee te helpen neem dan zelf tijdig contact op met onze secretaris Jan van 
Ganzewinkel. 

Een andere activiteit is het kienen in 
Bakel. De opbrengst is voor verenigingen 
uit Bakel die geselecteerd zijn door de 
kiencommissie. 
De geselecteerde verenigingen, waar 
onder ook Musis Sacrum, dienen tijdens 
de afgesproken kienavonden aanwezig te 
zijn met een bestuurslid en een 
begeleidend lid. 
De opbrengst van het gehele jaar kienen 
wordt volgens een vooraf afgesproken 
verdeelsleutel gedeeld. Vaak een heel 

mooi bedrag om de verenigingskas aan te vullen. 
Ook voor deze kien-activiteit vragen wij mensen!  
Het mag toch niet zo zijn dat een bestuurslid zo ongeveer moet bedelen bij de leden of 
iemand bereid is om enkele uurtjes super gemakkelijke inzet te plegen voor de 
vereniging. De kans om een mooi prijsje te winnen is aanwezig! 
Dus laat jullie niet kennen en meldt je aan bij een van jullie bestuursleden. 
 
En in het algemeen; 
Laat niet alleen ‘de anderen’ het werk opknappen. Met ieders kleine of grote bijdrage, 
binnen eigen mogelijkheden om algemene dingen binnen de 
vereniging te doen, is iedereen gebaat.  
Musis Sacrum is geen vereniging van eenlingen die hun kunstje 
uitvoeren en de rest daarna laat staan. 
Gelukkig zijn er heel veel leden die dit principe al lang kennen 
en daar naar blijven handelen. 
 



 

 

 

27 

Majorettekettetteketet 
 
Vorig jaar december was het weer zover.  
Eén van die, tegenwoordig, zo vele wedstrijden die allesbepalend zijn. In december van 
2007 hadden we het Nederlands Kampioenschap waar ons Europese Kampioenschap 
vanaf hing. We werden geen eerste, maar mochten toch naar het EK. Daar hadden we 
die alles bepalende wedstrijd voor buitenlandse faam. We werden tweede, maar 
daardoor was het niet minder leuk. 
In december van 2008 was er weer zo’n wedstrijd. Het NK waarbij we, als we weer 
eerste werden, nogmaals naar het EK mochten. Dit jaar zonder al die poespas. Zonder 
gelukspoppetjes, zonder The Secret. Gewoon op eigen kracht, zelf dansen en alles 
geven. Op het EK waren we al briljant, waarom dan niet op ons eigen NK? 
Het feest was dit jaar weer in de immens grote sporthal van Den Bosch, waar we vol 
spanning de dag moesten doorbrengen. Haar, make-up, attributen kapot maken van de 
tegenstanders. Nee, tot dat laatste hoefden we ons niet te verlagen, want we wisten 
precies wat we daar kwamen doen. Winnen. 
 
En Jezus Christus van Nazareth, wat waren we briljant!  
 

 
 
We dansten en twirlden de sterren van de hemel en werden dik eerste. Het was ons dit 
jaar wél gelukt. Eerste worden in de eredivisie, dan ben je dus de aller-aller beste van 
Nederland. En die aller-aller besten moeten natuurlijk naar het EK. 
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In oktober zullen we dus weer te vinden zijn op het EK. In onze stylish trainingspakken, 
dit keer in Kroatië. 
 
Met de voorbereidingen zijn we natuurlijk meteen begonnen.  
Lisette had al een briljante show in haar hoofd en die wordt nu keihard getraind.  
Het wordt dit jaar een Madonna-show, met haar muziek en attributen die aan haar doen 
denken. Nog even en dan zult u ons nieuwe pareltje kunnen aanschouwen. 
 
Tot het EK 2009 hebben we nog een klein presentje waarmee we de herinneringen aan 
het vorige EK in ere kunnen houden. Namelijk: The Twirlminator. 
Van alle beeldmateriaal heb ik een film gemaakt om ervoor te 
zorgen dat we het EK 2008 nooit meer zullen vergeten.  
Nou ja, álle beeldmateriaal…  
Er was voor zo’n 6 uur aan filmmateriaal en bijna 2.000 foto’s! Ik 
ben uiteraard bereid om op het volgende EK dat record te 
verbeteren! 
Mocht er nog iemand geïnteresseerd zijn in The Twirlminator, dan 
kunt u te allen tijde contact opnemen. Dit met de échte Twirlminator, 
Glitter Greet haarzelve, want vanwege een voetoperatie en de 
daarbij behorende brace lijk ik nu net op The Terminator. Nou ja, 
The Twirlminator. 
 
Naast onze internationale allure, blijven we gewoon met onze beide benen op de grond 
door de optredens in ons eigen dorp natuurlijk ook te aanvaarden.  
Op het moment dat ik dit schrijf zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor De Bas 
De Baas, om de verschillende dansen uit ons hoofd te leren.  
Zondag hadden we al een duotraining met de C-groep, waarbij zelfs één van de dames 
van de A-groep gaat infiltreren bij de C-groep. Tot nog toe gaat alles over rolletjes en 
komt het helemaal goed met de majorettes. 
 

Groetjes van Glitter Greet,  
The Twirlminator 

 
 
 

 

I’ll be back 
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Studenten van Toen en/of Nu. 

 
Het begon allemaal met de intocht van sinterklaas.  
 
Als klein meisje ging ik natuurlijk met mijn broertjes naar het centrum van Bakel om de 
sint en zijn pieten te aanschouwen. Behalve de sint en zijn pieten staat daar in mijn ogen 
een immens grote harmonie, met allemaal dezelfde mooie pakken aan en wat kunnen die 
muzikanten toch mooie muziek maken!  
Dit soort aangelegenheden waren mijn eerste kennismakingen met de harmonie en de 
muziek (ik heb namelijk een a-muzikale familie). Ik weet nog heel goed dat ik daar 
bewondering voor had en ik wist meteen wat ik later wilde gaan spelen. Dwarsfluit.  
 
Toen ik in groep drie zat ben ik dan ook met blokfluit begonnen, met veel plezier ging ik 
elke woensdagmiddag naar de blokfluitles. Samen met onder andere Elsje Verberkt 
leerde ik blokfluit spelen. Na twee jaar op de blokfluit te hebben gespeeld mocht ik 
overstappen op een écht instrument; mijn keuze was inmiddels wel veranderd. De 
dwarsfluit had plaatsgemaakt voor de sax. Nadat mijn lerares uit groep 3, Franca Vogels, 
haar tenorsax mee naar school had genomen wist ik het zeker: dat wordt mijn instrument!  
 
Toen ik begon kwam die sax echt nog tot mijn knieën maar wat was ik er trots op! 
Fanatiek ben ik begonnen met oefenen, mede door mijn eerste lerares Kristel. Ik ga nog 
steeds met heel  veel plezier naar mijn muziekles, en  dat doe ik nu toch al voor het 
tiende jaar. 
De ambities om echt verder te gaan in de muziek 
heb ik ook nog eens gehad. Rond mijn 16e wilde 
ik er dan ook helemaal voor gaan. Ik heb de open 
dag van het conservatorium in Tilburg bezocht en 
ik ben begonnen met pianoles. De pianoles heb 
ik nog steeds maar de ambities niet meer. Ik vind 
het nog steeds super leuk om te spelen, en ik ga 
elke week met heel veel plezier naar de 
harmonie, maar het blijft voor mij een hele leuke hobby en niet meer. Nu komt 
DeBasDeBaas er weer aan (volgens mij is deze Triangel pas uit wanneer dit weekend al 
tot een einde is gelopen) maar ik heb er super veel zin in, en met mij vele anderen!  
 
Mijn leven is nog niet zo ontzettend lang dus ook een lange muziekcarrière zat er niet in 
om deze aan u te vertellen. Ik hoop u toch wat nader te hebben kunnen toelichten! 
 

Groetjes, Loes Janssen 
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Recepten  

 
1. 
Ingrediënten; 200 gr biscuits, zoals Bastognekoeken, 300 gr Philadelphia Naturel, 125 gr boter, 
300 ml slagroom, 100 gr witte basterdsuiker, 1 zakje vanillesuiker, 1 zakje klopfix 
Bereidingswijze: Verkruimel de koekjes in een keukenmachine, voeg de boter toe en meng 
het goed door elkaar. Verdeel het koekmengsel over de bodem van een springvorm en strijk het 
geheel mooi glad met de bolle kant van een eetlepel. Roer de Philadelphia Naturel los en smeuïg.  
Klop in een andere kom de slagroom, de basterdsuiker en de vanillesuiker met een mixer. Voeg al 
kloppend de klopfix toe. Zorg dat de slagroom niet te stijf wordt. Roer de Philadelphia en het 
slagroommengsel goed door elkaar. Schep het geheel op de koekbodem en strijk het geheel glad 
met de bolle kant van een lepel. Maak de lepel eventueel nat voor een extra gladde afwerking.  
Laat de taart minimaal 2 uur opstijven in de koelkast. 
Tips voor de vulling: Meng het slagroommengsel ook eens met: citroensap en fijngehakte 
citroenschil of fruit uit blik (uitgelekt) of jam in alle smaken (halveer dan wel de hoeveelheid suiker) 
of stukjes chocolade.  
Tips voor decoratie: fruit, met gelatine gebonden vruchtencoulis, chocolade snippers, gekonfijte 
citroen, gesmolten chocolade, karamel, kersen- of aardbeienvlaaivulling. 
Voor 4 porties.  Bereidingstijd: 25 minuten. 
 
2. 
Ingrediënten: 450 g spaghetti, 200 g Philadelphia, 2 uien, 4 plakken gekookte ham, in reepjes, 1 
tl olijfolie, ¼ l groentebouillon  
Bereidingswijze: De spaghetti volgens de instructies op de verpakking beetgaar koken.  
Uien en hamreepjes in de hete olie fruiten, blussen met de groentebouillon en kort laten inkoken.  
Op een matig vuurtje de Philadelphia in de saus laten smelten. Blijven roeren en niet meer laten 
koken. Daarna op smaak brengen met peper en zout en samen met de spaghetti opdienen. 
Voor 4 porties.  Bereidingstijd: 25 minuten. 
 
3. 
Ingrediënten: 2 kg groenten, bijvoorbeeld uien, koolrabi, wortelen, aardappelen, 1 el boter, 1/2 l 
groentebouillon, 200 g Philadelphia Kruiden, 1 bosje peterselie, fijngehakt, 4 sneetjes roggebrood. 
Bereidingswijze: De groenten in stukjes snijden en stoven in de boter. Vervolgens blussen met 
de bouillon en ongeveer 5 minuten laten sudderen.  
Ongeveer de helft van de groenten uit de soep halen en de rest mixen. Even laten inkoken.  
Op een matig vuurtje de Philadelphia Kruidenspread toevoegen, blijven roeren en rustig laten 
smelten. Niet meer laten koken.  
De rest van de groenten opnieuw bij de soep doen. Eventueel op smaak brengen met peper en 
zout en bestrooien met de fijngehakte, verse peterselie.  
Voor 4 porties.  Bereidingstijd: 25 minuten. 
 
 
Smakelijk. 
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Onderling solistenconcours 2009 
 

Het Solistenconcours is weer voorbij. 
Wij als werkgroep, zijn altijd blij als zich weer een groot aantal deelnemers aanmelden, 
want zonder deelnemers is er natuurlijk geen concours.  
Op 15 maart hebben 56 leden van Musis Sacrum ons weer laten genieten van hun 
muziek en dans. Zij verdienen alle lof en wij bedanken hen nogmaals en hopen dat zij 
volgend jaar weer van de partij zullen zijn! 

namens de werkgroep, Janny Jansen 
 

De resultaten; 
 

Naam Divisie Instrument Punten Prijs 

Jonna van der Putten,  
Femke Verhoeven 

Introductiedivisie Hoorn, Trompet 48 1e 

Dana van de Kimmenade Introductiedivisie Majorette 44,1 2e 

Renske Vloet Introductiedivisie Dwarsfluit 48 1e 

Kim Tielemans Introductiedivisie Majorette 43,74 2e 

Emke van Bommel Introductiedivisie Alt-saxofoon 48,5 1e 

Dominique Joosten,  
Kaylee Siroen 

Introductiedivisie Majorette 48,78 2e 

 
Simone van de Laar 

3e divisie Klarinet 45 2e 

Lotte van Rijbroek 3e divisie Dwarsfluit 48 1e 

Minke Coort Introductiedivisie Majorette 47,28 2e 

Amy van de Laar,  
Reini van der Putten 

3e divisie Alt-saxofoon 47 2e 

Benthe Janssen,  
 
Rowie Verbakel,  
Fenne Vereijken 

3e divisie Majorette 46,2 2e 

Marte Nooijen 3e divisie Dwarsfluit 48,5 1e 

Britt Bouwmans,  
Rosan Bouwmans 

Introductiedivisie Majorette 47,52 2e 

 
Bram Goossens,  
Roy Goossens,  
Yvonne Goossens 

3e divisie 
Trompet, Klarinet, 

Hobo 
45,5 2e 

 
Jonna van der Putten,  
Lizzie van der Putten,  
Reini van der Putten,  
Wieke van der Putten,  
Geertje de Visscher 

3e divisie 
Hoorn, Klarinet, Alt-
saxofoon, Blokfluit, 

Klarinet 
49,5 1e 
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Loes Cornelissen Introductiedivisie Snaredrum 43,5 2e 

Sjoerd Thomassen Introductiedivisie Snaredrum 47 2e 

Bram Goossens,  
Rick van de Laar,  
Stefan Remmers 

2e divisie Trompet 45,5 2e 

Sjors van Mierlo Introductiedivisie Snaredrum 46,5 2e 

Daan Peters Introductiedivisie Snaredrum 48 1e 

Lisette van Lierop, Lisan Smits 2e divisie Alt-saxofoon 45,5 2e 

Don Siroen Introductiedivisie Snaredrum 48,5 1e 

Lizzie van der Putten,  
Reini van der Putten 

2e divisie Klarinet, Alt-saxofoon 50,5 1e 

 
Jeroen de Visscher,  
Thijs de Visscher 

3e divisie Snaredrum 48 1e 

Roy Goossens 2e divisie Klarinet 46,5 2e 

Perry Verbakel 3e divisie Multipercussion 48,5 1e 

Mariëlle Nooijen 2e divisie Alt-saxofoon 50 1e 

Corné van de Ven 3e divisie Snaredrum 43 2e 

Fanne Smits 1e divisie Dwarsfluit 48 1e 

Tijn Haesen 3e divisie Multipercussion 50 1e 

Thijs de Visscher 3e divisie Snaredrum 43,5 2e 

Willem van den Boom,  
Sophie de Ruijter 

Ere divisie 
Tenor-tuba, 
Dwarsfluit 

45 2e 

 
Bas van Rijbroek,  
Job van Rijbroek 

3e divisie Snaredrum 49,5 1e 

Kayl Bouwmans 2e divisie Snaredrum 48 1e 

Nienke Tijdeman Ere divisie Alt-saxofoon 48 1e 

Rob van Lierop 2e divisie Multipercussion 49 1e 

Sophie de Ruijter Ere divisie Dwarsfluit 57 1e met lof 

Matty Driessen 2e divisie 
Snaredrum, bass, 

cowbell 
46 2e 

Corneel Verhoeven 2e divisie Drums 51,5 1e 

Willem van den Boom,  
Bernard Nooijen 

Ere divisie Tenor-tuba 50 1e 

Tijmen van Dinther 2e divisie Snaredrum 52 1e 

Ries Nooijen 2e divisie Xylofoon 51,5 1e 

Karin Raijmakers - Leenders Ere divisie Trompet 54 1e met lof 

Pieter van den Boom,  
Maarten Remmers 

1e divisie Multipercussion 54,5 1e met lof 
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Willem van den Boom Ere divisie Tenor-tuba 54 1e met lof 

Job van Rijbroek 1e divisie Snaredrum 51,5 1e 

Prijzen per divisie 
  Introductie Emke van Bommel / Don Siroen 

 3e Divisie Tijn Haesen 

 2e Divisie Tijmen van Dinther 

 1e Divisie Pieter van den Boom en Maarten Remmers 

 Ere Divisie Sophie de Ruijter 

 HARMONIE Sophie de Ruijter 57,0 
 SLAGWERK Pieter van den Boom en Maarten Remmers 54,5 
 

MAJORETTES Britt Bouwmans en Rosan Bouwmans 47,52 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(op de foto ontbreekt Rosan Bouwmans)
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Berichten uit het gastenboek 
 
heeej..  
Ik euh was bij de tandarts de triangel aant lezen.. en in Willem zn stuk stond dat hij als 
eerst openbaar examen c deed.. nou.. dat wil ik even rechtzetten. dat was ik! alleen.. 
kwam er niemand van jullie kijken.. daar kan ik ook niks aan doen..  
zo even weer een misverstand de wereld uit. Heb het nog wel op film voor degene die 
deze schitterende dag gemist hebben.  groeten van karen 
 
ik en loes zijn straks op geweest voor ons theorieexamen en geslaagd natuurlijk 
euhm, Karen.......... ik,mag bij de tandarts nooit de triangel lezen, maar je hebt wel gelijk 
mbt.jou c examen,want ik weet dè nog!!! 

KIEN......... fantastische avond, met hele mooie opbrengst, wat weer mooi ten goede 
komt van onze vereniging. kleine moeite, GROOT GEBAAR!! (ben nog net niet verslaafd) 

Afgelopen zondag was het limonadeconcert. Het was, zoals ook vorig jaar, weer 
spannend voor mijn dochter. Het repeteren valt wat betreft de moeilijkheid toch tegen. 
Maar als ze dan met z'n allen spelen valt het weer mee. En dan in de zaal spelen, voor 
iedereen. Het programma zat erg leuk in elkaar en we hebben genoten van wat we 
zagen (majorettes) en hoorden (slagwerk en harmonie). En we gingen ook met een trots 
kind (en ouders) naar huis toe. Bedankt voor de leuke dag. 
 
Beste mannen en vrouwen van de slagwerkgroep. 
Keibedankt voor jullie geweldige reacties!!! Ook helemaal geweldig dat jullie met een 
delegatie in Lierop waren gister, super! Het was een mooi fisje 
 
Beste slagwerkgroep: Proficiat met jullie behaalde resultaat. 

Slagwerkgroep van Lierrup natuurlijk. Ik was nog niet wakker....... 

Het was erg leuk. Leuke muziek om te blazen en met zo'n dirigent kan het natuurlijk niet 
fout gaan. Onze 3 drummers waren geweldig, kei leuk dat ze met ons mee liepen. En wat 
dachten jullie van onze Fluit. We waren un skon harmonieke! zou Gera al uitgerust zijn?) 

Het valt niet mee om de foto's van de repetitie voor de DBDB te bekijken. Het gaat wel 
errug snel!  Commentaar: Er moet toch veel vaart in het programma zitten!? 

Thijs K. wil graag nog meer "verbondenheid" zien.



 

 

 

35 

 

 

DROMEN ZIJN MOOI!!! 
 
Van onze correspondent 
BAKEL- Wat een geluk voor u als lezer, het EK-journaal gaat gelukkig door.  
Vorige keer heeft u gelezen dat de majorettes nog een jaartje door willen om het 
volgende EK te halen. De zilveren medaille op de Europese Kampioenschappen was 
natuurlijk een mooi resultaat maar wij willen meerrrrrrrrrrrr. Als je eenmaal aan het 
succes geroken hebt wil je ook het hoogste puntje bereiken.  
Zo blijf je als majorette dromen… Vroeger was je dolgelukkig met een Brabantse titel en 
droomde je van deelname aan een Nederlands Kampioenschap. Die Nederlandse 
Kampioenschappen kwamen er en zelfs de titels, toen dit op een gegeven moment ‘een 
gewoonte’ werd zijn wij gaan dromen van promotie naar de hoogste divisie. Want…. als 
je in de hoogste divisie zit kun je naar het EK. En het EK dat is de ultieme droom van 
elke majorette.  
Nu zijn we er geweest afgelopen oktober en zou je denken dat wij uitgedroomd zijn, maar 
helaas; dat berust niet op de waarheid. Al in de bus lagen alle majorettes weer te slapen 
en droomden ze plots allemaal verder. WIJ WILLEN NOG EEN KEER!!! En het mooiste 
van de droom was… dat treetje hoger dan we nu hadden behaald.  
Om deze droom tot werkelijkheid te laten komen moest er eerst iets anders gebeuren. 
Nederlands Kampioen worden en niets anders. Gebeurt dat niet dan valt de hele droom 
in duigen. 
 
Na alle interviews met kranten, reportages van lokale tv-stations, handtekeningen-
sessies, huldigingen en dergelijke werd het weer tijd voor de realiteit. Er moesten nog 
een paar dingen afgewerkt worden om weer een reisje te kunnen maken. Als eerste 
stonden de Brabantse Kampioenschappen op het programma.  
Op de ranglijst stonden we sterk als eerste geplaatst. Lichtelijk ontspannen vertrokken 
we naar deze kampioenschappen, maar toch met enige onzekerheid omdat we niet 
wisten wat we van de tegenstanders konden verwachten. De wedstrijd verliep lekker en 
wij mochten plaats nemen op het hoogste schavotje. Zo, dat was één puntje van het 
verlanglijstje.  
 
In de aanloop naar het Nederlands Kampioenschappen zagen we onze concullega’s 
(concurrenten is volgens de Secret verboden te noemen) dichterbij komen op de ranglijst. 
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Oei, oei! De dromen die kwamen in de aanloop naar het NK moesten plaats maken voor 
slapeloze nachten van de spanning.  
De dag van het NK stond bij vele majorettes op de kalender als D-day. Deze dag moest 
het gebeuren: ennnnnnn het gebeurde!! Wij werden Nederlands Kampioen!!!! We 
draaiden deze show voor de laatste keer en hij stond geweldig!!  
 
Maar ja, wat betekent dit nou?  
Een héél prijzig reisje naar Kroatië, voor een aantal mensen de eerste vliegles (als ze er 
aan denken krijgen ze al opvliegers), een tijd vol spanning en het allerbelangrijkste een 
nieuwe show! Aangezien onze instructrice niet veel slaapt in de nacht, maar graag 
andere dingen doet was deze show - in haar hoofd - zo gemaakt.  
Nu nog overbrengen aan de majorettes in een hele korte tijd. Waar wij normaal 
gesproken anderhalf jaar over doen, moet nu in drie (3!!) maanden. En dan komt er nog 
een wijziging in de formatie bij. Ja, want na jaren zwoegen en… dromen maken de 
majorettes van de B-groep hun intreden in het danspaleis van de A-groep.   
 
Een nieuwe show is niet alleen nieuwe muziek, een nieuw thema, nieuwe pasjes, nieuwe 
twirls. Nee dan ben je er nog niet, omdat wij sectie B zijn moeten er ook nieuwe attributen 
komen. Klusbedrijf Linders is weer aan het werk gezet, muziekinstrumenten zijn gestemd 
en helaas hebben zo’n 100 kippen het leven moeten laten. Dit alles voor een goed doel, 
dé EK-show van de Bakelse majorettes. We hebben zelfs een heuse popster zover 
gekregen dat zij de muziek van onze show in wil zingen en dat is niemand minder dan…. 
MADONNA. 
 
Drukke tijden breken aan en zoals Madonna ooit eerder zong: ‘It’s like a dream, no end 
and no beginning’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wordt vervolgd. 
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Maak ’t kleurig 
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De Bas De Baas; de weg naar….. 
 
135 jaar Musis Sacrum in Bakel; een jubileum dat duidelijk het bestaan onderstreept van 
een vereniging die midden in de gemeenschap staat. 
Een harmonie die vanuit een klein aantal leden tellende fanfare is ontwikkeld tot een 
bloeiend gezelschap van muzikanten en majorettes. 
Binnen die 135 jaar is er binnen de Musis Sacrumfamilie, net zoals in het ‘normale’, veel 
gebeurd. Ook daar geldt ‘in lief en leed’ voor iedereen, ook daar krijgt de een een andere 
portie dan de ander. Maar de tijd gaat door en staat nergens voor stil, jaar na jaar. 
Samen de muziek en dans beleven blijft de voornaamste intentie om almaar nieuwe 
uitdagingen te zoeken, en die dan al oefenend te overwinnen. De lat telkens hoger 
leggen dan je eigenlijk denkt te kunnen springen. 
 
Begin 2008 komt de organisatietrein langzaam rollend op gang.  Want; wat willen we 
doen, hoe gaan we dat doen, waar gaan we dat doen, en vooral wie gaat wat doen. Dat 
er iets gedaan gaat worden daar is men wel voor in. Ideeën worden gevraagd en 
aangeleverd. Niet alles is uitvoerbaar of wordt niet als passend beoordeeld. 
Er wordt besloten om een reünie, een ‘volwassenen’concert en een concertmiddag voor 
kinderen op te gaan zetten. Gekozen wordt voor het weekend 3, 4 en 5 april 2009, in de 
sporthal die zal gaan dienen als muziektempel. Iets wat al tijdens eerdere feestelijke 
gelegenheden vanuit Musis Sacrum is uitgevoerd. 
De organisatie wordt opgezet met Thijs Kampen achter het stuur van de organisatiebus. 
Weliswaar met een ingebouwde en soms zeker niet overbodige snelheidsbegrenzer en 
Karen van den Broek als co-chauffeur. “De Bas De Baas” staat op die bus, een titel die 
het instrument aangeeft dat Willibrord en Thomas bespeelden binnen de Musis 
Sacrumfamilie. Twee steunpilaren die ons zo kort na elkaar ontvallen zijn. 
 
Vergunningen worden aangevraagd, de sporthal wordt geregeld en de sponsors worden 
gezocht en gevonden. De programma-invulling wordt bekeken en afgestemd met de 
directie. Ontelbare wissels moeten worden omgelegd om de trein door te laten rollen.  
Een aparte website komt in de lucht; www.debasdebaas.nl 
En niet te vergeten de financiën want het feest mag zeker geen gat slaan in de begroting! 
Gelukkig mogen er veel toeschouwers in de zaal die tegen een redelijke vergoeding een 
veelbelovende avond of middag gaan beleven.  Wat wordt er zoal verwacht? 
 
De vrijdagavond is de avond van de reünie van leden en oud-leden. De animo om dit 
mee te maken is veelbelovend. Datzelfde geldt voor de beleving van deze avond; er is 
veel en verrassend amusement beloofd! 
Op zaterdag is de avond van De Bas De Baas met als soloartiest professioneel 
bastubaïst Joost van Genugten, binnen een programma dat in steeds afwisselende 
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versnellingen wordt neergezet door harmonie, slagwerkgroep, majorettes en andere 
gasten. Met een grote lach en een kleine traan  wil Musis Sacrum een show neerzetten 
waarover nog lang nagepraat zal worden. Met after-party! 
 
Vol overgave hebben de kinderen van de Bakelse basisscholen gerepeteerd om zich 
samen met de opleidingsharmonie en de opleidingsslagwerkgroep aan het publiek te 
tonen. Met een grote variatie aan acts, vol inzet en tot in de puntjes voorbereid. Een 
massa papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en andere deskundigen zullen aanwezig zijn. 
Een Kinder Wensconcert brengt alle talent van de basisschooljeugd uit Bakel bijeen, als 
afsluiting van dit jubileumfeest. 
 

Ik zal er zeker bij zijn!  Volgende Triangel vertel ik meer.                                             MP 
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Een vreemde eend in de bijt? 
 
Een Bakelse muzikant keert terug naar zijn oude nest…  

Zijn naam: Paul Koolen 
 
Beste lezer,  
 
Inleiding: 
Ik ben in de eervolle positie om wat onzinnige dingen op papier te zetten over mezelf in 
relatie tot de herrie-munnie van Boakel. Welnu, vanaf  medio februari 2009 mag ik legaal 
bier aan de bar drinken met mijn collega-Boakelse-muzikanten, met andere woorden ik 
ben lid geworden van een mooie vereniging met muzikanten die bestaat uit mensen met 
een gezamenlijke passie: namelijk niet op concours gaan, schitterend! 
 
Even terug in de tijd: 
Het begon allemaal op 20 juni 1978 toen Mien en Martien Koolen een nieuw manneke op 
de wereld hadden gezet. De jongste uit het gezin Koolen, welke genoot van zijn 7 jaar 
oudere zus Daniëlle en 9 jaar oudere broer Marcel. Mijn (neus)peutertijd vloog voorbij en 
ik ging naar de basisschool. Toen ik 7 jaar was en zag hoe mijn broer en zus pogingen 
deden om een muziekinstrument vast te houden, kon ik me ook niet meer inhouden. Ik 
begon als een gek met blokfluiten te gooien, toen ik er geen geluid uit kreeg. Om een en 
ander te stroomlijnen besloot m’n moeder dat het slim was om ook mij op AMV 
(Algemene Muzikale Vorming)-cursus te sturen. Nadat ik het felbegeerde papier op zak 
had werd ik toegelaten tot het bonte genootschap van: Fanfare Musis Sacrum te Bakel. 
Vervolgens werd er in die tijd een beetje gekeken waar de bezettingsgaten in het korps 
zaten. Mijn broer en zus vertegenwoordigden zoals gezegd ook de Fanfare in de Tuba-
sectie en Waldhoorn-afdeling, dus een koper instrument moest het in ieder geval wel 
worden. Al gauw werd beslist dat Paul Koolen vast en zeker trompet zou moeten gaan 
bespelen, want: “die hewe nog wa nodig!”. Vol overgave ging ik naast mijn hobby ‘orgel 
spelen’ elke zaterdag naar de basisschool waar het leslokaal van instructeur Gerard 
Beijers gevestigd was. De trompet bespelen ging me redelijk goed af, al had vaders en 
moeders het er wel regelmatig moeilijk mee om zoonlief aan de trompetstudie te houden.  
Naarmate ik ouder werd en dus ook flink groeide werd de verhouding trompet / lichaam 
redelijk uit zijn verband getrokken. De schuiftrombone werd geïntroduceerd door Gerard 
(want daar hadden ze eigenlijk nog een groter tekort aan).  
Mijn zaterdaglessen werden voortaan niet meer verzorgd door Gerard maar door Cor 
Nooijen, destijds alom bekend in Bakel als virtuoos op velerlei instrumenten waaronder 
ook den trombone (ook wel “Posaune“ genoemd in het Latijn,  ook wel “Skkkeuf” 
genoemd door Hans Leenders).  
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Ik merkte al snel dat schuiftrombone mijn ding wel was en na het behalen van diploma A 
mocht ik bij de jeugdfanfare. Ondertussen verstreken er nog wat jaren, had ik nog een 
paar diploma’s gehaald en zat ik bij het ‘Almighty’ hoofdkorps van Musis Sacrum. 
 
Turbulent manneke: 
Na enkele jaren mee-getuft te hebben bij de fanfare, braken mijn balsturige puberjaren 
aan en zocht ik uitvlucht in de soos / kroeg en werd alles belangrijker dan toeteren bij de 
fanfare. Mijn ouders waarschuwden me dat ik het jaar af moest maken, waarna ik besloot 
de toeter in een hoek te parkeren. NB: trombones staan goed tegen de wand met een 
bloemstukje erin. Het lidmaatschap van de fanfare werd opgezegd. 
 
Eind van mijn menopauze: 
Na enkele jaren van muzikale rust op toetergebied werd ik onverwacht aangetrokken 
door een hoempa-festival in Aarle-Rixtel, genaamd: “Blaaskapellen Festival van de 
Klokkendorper muzikanten”. 
Ik had dergelijke feesten ook al meerdere malen meegemaakt in Bakel bij de BP:  Het 
befaamde Tirolerfestijn, dat overigens tot mijn spijt niet meer tot de evenementen van 
Bakel behoort. 
In Aarle-Rixtel was men op zoek naar versterking op gebied van trombone en toetsen en 
men zag heil in het jongere broertje van Marcel Koolen, die daar in enige jaren al heel 
wat tuf uit zijn tubatoeter met de tapijttegels van ‘Café Van Bracht’ had weten te 
vermengen. Ik was ten tijde van mijn eerste repetitie bij de Klokkendorper 16 jaar en mijn 
moeder had de overige leden van de club toen vermanend aangesproken, hopende mij 
zo te behoeden van overmatig drankmisbruik. Zo ging ik wekelijks met mijn ‘begeleiders’ 
naar de repetitie  en kende daar 12 leuke jaren waar ik verschillende muzikale vrienden 
aan over heb gehouden (o.a. met Thijs ‘maat’ Kampen). 
Toen ik een jaar of 18 was, vroegen enkele leden van de Klokkendorper of ik ook bij 
Harmonie Excelsior te Zeilberg een noot wilde spelen. Dit ben ik gaan doen, maar  op dat 
moment ging ik ook, na mijn studie MAS te Boxtel, op kamers in Den Bosch om daar iets 
te leren op de HAS. Ik was dus niet echt een trouwe repetitieganger. Na de  HAS koos ik 
ervoor om een poging te wagen aan de universiteit van Wageningen, met als gevolg dat 
ik 3 jaar in Wageningen op kamers zat. Maar aan alle bierrondes komt een eind en toen 
ik in Wageningen mijn papiertje op zak had, vond ik het weer eens tijd 
om terug te keren naar Bakel. Inmiddels heb ik samen met mijn 
vriendin Angela van der Sanden de kans gekregen een mooi huis te 
bouwen in de nieuwe wijk Soersel te Bakel. Toen ons huis klaar was 
dacht ik dat het leuk zou zijn om weer terug te keren naar het oude 
nest… Harmonie Musis Sacrum te Bakel. Ik hoop er met jullie nog 
heel wat jaartjes door te brengen. ‘Let the music play…’ 
Houdoe. 
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Wie ben ik? 
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Het antwoord op deze vraag uiterlijk 01-06-2009 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_3 was: Henri Pieters. 
De winnaar is: Cas van der Putten. 

 
Ook jouw inzending is welkom !! 

mailto:musissac@musissacrumbakel.nl
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Lera(a)r(ess)en 
 

 
 

Muziekschool Gemert - Bakel 
Vondellaan 49  5421 PN  Gemert 
Tel. 0492 362075  Fax: 0492 392475 
www.kunstlokaal.net/ 
E-mail: kunst-lokaal@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 

mailto:kunst-lokaal@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 840046 
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 ……. ?! 
 

 de wisseltruc met het klokkenspel gelukkig niet gelukt is? 

 de naklank na het gebruik terecht een stemming in mineur veroorzaakte? 

 Thijs P. weer eens overijverig was met zijn Triangel? 

 de tekst verdween voordat de Triangel in de brievenbus zat? 

 de WistUDatjes even ZoekDeWistUDatjes waren? 

 Jim geen doedelzak maar wel een ander instrument bespeeld? 

 hij heel veel “maten” van de ringtones kent? 

 Frans M. met kerst the little loverboy dacht te gaan spelen? 

 dat een heftige slip off the tong was? 

 de Baas de Bas grensverleggend wordt? 

 het orkest visueel interessant wordt? 

 Marc Bert aanraadt om bijles te gaan halen bij Judith? 

 zij haar energie wel ergens anders in kan steken? 

 Freddy een Thais toontje in zijn trompet had zitten? 

 hij aan het oefenen is voor een toekomstige fijne tijd? 

 wát voor jullie een vraag en voor ons een weet is? 

 de meeste mensen geen eigen oprit naar een rotonde hebben? 

 Pieter R. een oprit te weinig vindt en er dus nog maar eentje bijmaakt? 

  de A-majorettes  en een duo dit jaar weer meedoen aan het EK? 

 zij een druk programma hebben met heel veel repeteren en optreden? 

 zij op 28 juni zelfs aan twéé Bondsconcoursen meedoen? 

 de autoweg tussen Bakel en Eindhoven dan een snelweg wordt? 

 John momenteel wel 4 korpsen ‘in beheer’ heeft? 

 ook voor hem een strakke planning gaat gelden? 
 
 
 
 
 
 
 

 Er heel veel van zulke 
engeltjes in de optocht 
rondliepen? 
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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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22e jaargang  
1e editie 2009 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Anneke van den Reek 
Joke Verberkt 
Hélène van de Laar 
Marloes van Dijk 
Hilde van Dijk 
Jan Rooijakkers 
Daan Peters 
mp 
Veerle Bekx 
Jonna van der Putten 
Femke Verhoeven 
Loes Janssen 
Tony Verberkt 
Janny Jansen 
Paul Koolen 
Glitter Greet 
Theo van Hal 
Saskia Reints 
Serina Joosten 
Indy Joosten 
Sjef Kanters 
 
 
 
 
 
 


