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Activiteitenkalender 2e helft 2009   (Versie 01-07-2009) 

(Onder voorbehoud)        Zie ook www.musissacrumbakel.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 juli   ‘Hap & Trap’ Feestavond senioren. (vanaf 16 jaar) 

19 juli   Pleinconcert  

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  Rondwandeling(opening) EK Tractor Pulling Bakel 

13 september  Centrale training majorettes Waalwijk * 

18 september  Zwemmen jeugdleden (t/m 15 jaar) 

20 september  Opleidingsorkest concert met jeugdorkest Nijnsel 

27 september  Bondsconcours majorettes Made 

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

31 oktober  Jubilarissenconcert  

7 november  Opluisteren Gildemis (harmonie-ensemble) 

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 
 
De vakantie staat al weer bijna voor de deur en we kunnen terugzien op een zeer 
geslaagd eerste halve jaar van 2009 met vele hoogtepunten zoals het limonadeconcert, 
het onderling solistenconcours, diverse serenades, wedstrijden en acties. 
Met erg veel plezier en trots kunnen wij terugkijken op het zeer geslaagde en goed 
bezochte jubileumweekend naar aanleiding van het 135 jaar bestaan van Musis Sacrum. 
Dat dit evenement zo geweldig geslaagd is, is met name ook te danken aan al diegene 
die vol enthousiasme en met tomeloze inzet gewerkt hebben aan deze manifestatie, de 
uitstekende samenwerking met de basisscholen St.Willibrordus en De Kleine Kapitein en 
natuurlijk niet te vergeten de geweldige bijdragen van onze sponsoren. 
 
Musis Sacrum heeft begin juni haar jaarlijkse donateursactie gehouden en de Bakelse 
bevolking uitgenodigd om het Pleinconcert mee te beleven. 
Ik complimenteer en bedank bij deze al onze leden die enthousiast hebben bijgedragen 
aan het succes van deze actie. 
Helaas moet ik vaststellen dat er ook een (beperkt) aantal leden zijn die hun wijk niet 
hebben gelopen, hetgeen mij zeer teleurstelt en waardoor de opbrengst dus aanzienlijk 
hoger had kunnen zijn. Mijn inziens kan het toch niet te veel gevraagd zijn dat elk lid wel 
eens een kleine bijdrage levert aan de instandhouding van onze mooie vereniging.  
  
Voor dat we met vakantie gaan krijgen we echter ook nog ter afsluiting de feestavond en 
het Pleinconcert. 
De feestavond van 2008 met de formule van “hap en trap” was mede door de grote 
opkomst een geweldig succes, wij hopen en rekenen dit jaar op een nog grotere opkomst 
en deelname aan onze jaarlijkse feestavond. 
 
Ook een prachtig hoogtepunt is het feit dat wij ter gelegenheid van Koninginnedag een 
serenade mochten brengen aan ons zeer gewaardeerd lid Pieter Reijnders omdat het 
hare majesteit behaagt heeft om hem koninklijk te onderscheiden.  
Wij feliciteren hierbij Pieter nogmaals van harte met deze gebeurtenissen en wensen 
hem toe dat hij de onderscheiding nog in lengte van jaren met ere moge dragen.   
 
Daarna wacht ons een welverdiende vakantie om de accu weer op te laden voor het 
tweede halve jaar 2009 wat ook weer rijk gevuld is met diverse activiteiten en optredens, 
onder andere de deelname van ons A-team en ons duo aan het EK voor majorettes. 
 
Met betrekking tot de huisvesting kunnen wij u melden dat wij inmiddels volop in gesprek 
zijn met de gemeente en voorbereidingen aan het treffen zijn om straks de sportzaal in 
gebruik te nemen als huisvesting voor al onze geledingen. 
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De mogelijkheid dat dit werkelijk gaat gebeuren begint steeds reëler te worden en de 
slagwerkgroep en de harmonie hebben daar reeds een repetitie gehouden om te bepalen 
welke aanpassingen eventueel moeten plaatsvinden. Mocht een en ander definitief 
worden dan zullen wij echter op zijn vroegst deze huisvesting in de loop van het tweede 
halve jaar 2010 in gebruik kunnen nemen.  
 
Rest mij nog om eenieder te bedanken voor zijn of haar inzet en bijdrage in het eerste 
halve jaar 2009 en iedereen een welverdiende vakantie toe te wensen, geniet er van, 
kom gezond en met volle energie terug om ook het tweede halve jaar tot een succes te 
maken.  
 
 
Musis Sacrum de mooiste vereniging van Bakel daar ben je trots op, daar wil je bij zijn en 
daar wil je bij blijven. 
 

   Theo van Hal, voorzitter 
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IN MEMORIAM 
 
PIET VAN DEN HEUVEL 
 
 

Op 13 april 2009 bereikte ons het droeve 
bericht dat ons oudste en zeer gewaardeerd 
lid Piet van den Heuvel op een leeftijd van 
87 jaar was overleden. 
Hij was ruim 73 jaar lid van Musis Sacrum; 
een ongekend lange tijd. In oktober 2006 
werd hij gehuldigd vanwege zijn 70-jarig 
lidmaatschap, een gebeurtenis waarvan hij 
toen nog enorm heeft kunnen genieten. 
 
Piet was al vele jaren een rustend lid van 
Musis Sacrum. Toen hij nog een instrument 
bespeelde, eerst de trompet en later de 
bugel, was hij bijna altijd aanwezig op de 
repetities en bij de optredens. Eigenlijk 
moest alles wijken voor de muziek en als 
Piet 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. 
Musis Sacrum verliest in hem een van haar zeer trouwe leden, wij zullen hem dan ook 
missen binnen onze club. Laten wij hem daarom herinneren zoals hij werkelijk was; een 
zeer muzikale en trouwe man. 
Als eerbetoon aan Piet heeft Musis Sacrum de uitvaartdienst dan ook graag mede 
opgeluisterd. Als onherroepelijk afscheid werd bij de Calvarieberg de ”Last Post” voor 
hem ten gehore gebracht. 
 
Piet, bedankt voor al hetgeen jij betekend hebt voor onze vereniging. Rust in vrede. 
Wij wensen zijn vrouw Willie, de kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen 
zeer veel sterkte toe bij het verwerken van dit verdriet en daar waar  mogelijk zullen wij 
hen daarbij zeker steunen. 
 

Leden, bestuur, directie en commissarissen van Musis Sacrum Bakel 
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Muzikale poëzie 
 

 
Hopeloos romantisch, meelevend in tragiek. 
Het gevoel gigantisch; het maakt me energiek.  
  
Woorden die mij raken, herinneringen vloeien mee.  
Heel soms tranen veroorzaken; het doet mij relativeren over wel en wee. 

  
Herkenbaar en harmonieus, ondertussen genot van klanken. 
Het maakt me blij soms serieus; of een mooie geste om iemand te 
bedanken. 
 
Ritme dat mij doet dansen, bij vertier en brasserij. 
Op de achtergrond bij avance; dat alles doet muziek met mij. 

 

 
 

Het symfonieorkest 
Daarin ben ik niet al te best 
Ik speel geen harp en ook geen viool 
Kan wel dansen en ben frivool 
Ook kan ik niet blazen op een trompet 
Meestal maak ik maar wat pret 
Zelfs speel ik geen piano of saxofoon 
Mijn instrument??... ik fluit gewoon.  

 
 
 

In een diep verzonken slaap,  
moe van alle dagelijkse dingen hoor ik kinderen vrolijk zingen.  

Tromgeroffel dichterbij door het driftig springen van de stokken.  
De tambour-maître achterover leunend in stramme pas bepaalt de swing. 

   
Geen Mozart, Hayden of Bizet, maar andere vrolijke klanken.  

Diep in het kussen gedoken en van niets wetend hoor ik haast  
alle instrumenten en ontwaak in een  nieuwe dag, 

een dag vol van muziek. 
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Vrijwilliger van het jaar 
 
Jaarvergadering bij Musis Sacrum 2009.  
Nietsvermoedend volg je de agenda en de daarop staande agendapunten. Een van die 
agendapunten was de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar. Natuurlijk denk je dan; 
“aan wie zou dit jaar de eer toebedeeld zijn.” Ik zeg met name de eer toebedeeld zijn, 
aangezien de commissie van 3 “wijzen” kiest uit de voordracht gedaan door de leden.  
 

 
 
Toen mijn naam viel was 
ik uiteraard verbaasd.  
Waarom ik denk je, er 
zijn toch zoveel leden 
die zich inzetten voor 
Musis Sacrum.  
 
Aan de andere kant was 
ik blij verrast met de 
waardering van de leden 
voor het “werk” dat je 
voor de vereniging nog 
doet, ondanks het feit 
dat ik niet meer actief 
ben binnen het bestuur.  
Door samen te werken 
en je in te zetten voor 
Musis Sacrum draag je 
bij aan een goed 
functionerende 
vereniging binnen de 
Bakelse gemeenschap. 
 

 
Ik vind dan ook dat alle leden zich zoveel mogelijk in dienen te zetten en niet moeten 
denken; “een ander doet het wel”. Niets komt vanzelf. Samen kun je veel.  
Ik ben zeer benieuwd wie volgend jaar de vrijwilliger van het jaar wordt. Ik ben in ieder 
geval trots dat ik het dit jaar ben. Leden bedankt. 
 

Jan Lambregts 
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Majorettepromotie 
 
Tijdens het BraBo Bondsconcours dat op zondag 28 juni 2009 in sporthal “De Beek” 
werd gehouden, werd door de deelnemende majorettes uit heel Nederland uitstekend 
gepresteerd. Als positieve uitschieters werden er liefst vijf promoties naar een hogere 
divisie behaald. 
 
 
 
 
Het trio Benthe 
Janssen/Fenne 
Vereijken/Rowie 
Verbakel 
behaalde 85,00 
punten. Goed 
voor promotie 
naar Jeugd 3b 
Midden. 
 
 
 
 
 
 
De resultaten van de andere Musis Sacrum majorettes waren:  
A-groep 80,34 (Senior Top Accessories), Minke Coort 75,40 (Jeugd 2A), Dana van de 
Kimmenade 76,40 (Jeugd1 Accessories), Kim Tielemans 79,40 (Jeugd1 Accessories), 
Jantine Vereijken/Saskia Reints 80,20 (Senior Top Accessories), Dominique 
Joosten/Kaylee Siroen 79,40 (Jeugd2 Accessories), Smallteam Britt Bouwmans/Rosan 
Bouwmans 81,00 (Jeugd 3), Smallteam Demi Bankers/Britt Bouwmans/Rosan 
Bouwmans/Benthe Janssen/Dominique Joosten/ Kaylee Siroen/Sanne Spiertz/Rowie 
Verbakel/Fenne Vereijken 82,60 (Jeugd2 Accessories). 
 
De A-groep en het duo Saskia/Jantine namen op deze zondag ook deel aan KNFM 
majorettewedstrijden in Eindhoven in sporthal “Achtse Barrier”, een verplichte wedstrijd 
voor alle EK deelnemers. 
Ook daar gaven de behaalde punten de progressie aan die de majorettes behaalden 
gedurende de voorbije drukke trainingsmaanden. De A-groep behaalde 80,26 punten en 
het duo een prachtige 85,20 punten.  
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Uitgesproken 

Een Prins kan pas echt Koninklijk zijn als hij zich Ridderlijk gedraagt. 
 
Als je geen tijd hebt om iets goed te doen, waar haal je dan de tijd vandaan om je fouten te 
corrigeren? 
 
Als de ene hand de andere wast worden ze beide schoon. 
 
Ik denk niet dat het een meerwaarde heeft als mijn collega's veel van mij  weten. 
 
Zolang ik leef bli jf  ik werken, anders word ik st ikvervelend voor mijn omgeving. Dan 
ga ik me met álles bemoeien. 
 
Mijn belangrijkste bedri jfsresultaat is overgewicht . 
 
Ik wilde op de één of andere manier snel ri jk w orden en vroeg gaan rentenieren. 
Daarom ben ik maar muziek gaan maken . 
 
Zij  vindt dat iedereen recht heeft op een eigen mening, mits die niet afwijkt van de 
hare. 
 
Daar heb ik geen archief voor nodig, daar heb ik mijn vrouw voor.  
 
Ik weet na twee woorden a l met wat voor soort persoon ik te maken heb. Toch 
probeer ik mensen alt ijd het tegendeel van die eerste indruk te laten bewijzen.  
 
We praten elkaar de malaise aan. Het zijn net golfbewegingen.  
 
Kijk, de essentie van een idee is dat het nooit helemaal je e igen idee is.  
 
Ik hoef niet naar de hemel; ik ken daar toch niemand.  
 

In het midden zit mijn haar alt ijd goed . 
 
Pas op voor spiegels. Die weerspiegelen alleen wat u van uzelf vindt. 
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Wat is je naam? 

Mijn naam is Ivanca Linders. 
 
Sinds wanneer ben je lid?  
Ik ben lid sinds oktober 1993, alweer bijna 16 jaar dus! 
 
Welke dans beheers je goed en met wie zou je willen dansen? 
Heel veel oefenen en Lisette als instructrice: dan lukt elke dans goed! Natuurlijk zou ik 
graag met de allerbeste danser aller tijden hebben gedanst: Michael Jackson. Dat gaat 
nu een beetje lastig worden… Nu we dit jaar een Madonna show hebben, lijkt het me wel 
leuk om met haar te dansen. Misschien kan ze ons nog wat extra sexy moves aanleren!  
 
Wat eet je graag? 
Ik ben gek op Japans eten, en dan vooral sushi! Vis vind ik sowieso erg lekker. Verder 
eet ik graag Grieks, Mexicaans, Italiaans… tja wat niet eigenlijk?  
 
Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt bij Musis Sacrum? 
Het EK vorig jaar in Tsjechië was natuurlijk een hoogtepunt, qua resultaat maar ook 
omdat het zo ontzettend gezellig was! Ik weet zeker dat er niemand zoveel lol heeft 
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gehad als onze groep en de meegekomen Bakelse supporters. En dat is eigenlijk het 
allerleukste: we zijn een heel hecht, gezellig en tof team. (Bijna) elke training is een feest! 
 
Is er iets dat we nog niet weten van jou… 
Ja, wat ik studeer blijft een groot raadsel voor iedereen. Ik zal nog een poging wagen! Ik 
doe een Masteropleiding genaamd Imagineering. Dat is bedrijfsinnovatie vanuit het 
belevingsperspectief. Ik leer bedrijven strategisch advies te geven zodat ze betere 
aansluiting kunnen vinden met hun doelgroepen en zo hun eigen verhaal en beleving 
kunnen creëren.  
 
Met wie zou je graag eens een beschuitje willen eten? 
Met mijn prins op het witte paard! Een ander kleur paard of een auto mag ook.   
 
Wat is je favoriete vakantieland? 
Ik ben afgelopen maart met een schoolreis naar Zuid-Afrika geweest en dat was 
geweldig. Het heeft erg veel indruk op me gemaakt; de mooie natuur, de dieren in het 
wild, de gastvrijheid, de armoede maar ook de positieve instelling van de mensen.  
Binnen Europa is Kroatië favoriet. Dat komt goed uit, want daar is het EK dit jaar! 
 
Wat zou je graag veranderd zien binnen Musis Sacrum? 
Dat is niet zozeer iets specifiek binnen Musis Sacrum, maar wel in het majoretten 
algemeen: het imago. Het is zo jammer dat veel mensen majorettes nog steeds alleen 
maar zien als meisjes in jurkjes die voor een harmonie lopen. Iedereen is altijd verrast en 
onder de indruk wanneer ze ons eens op een wedstrijd in actie hebben gezien.  
 
Wat is je favoriete film?  
Natuurlijk staat The Twirlminator met stip op nummer één. Onze reporter Geertje heeft de 
weg naar het EK een jaar lang gevolgd en een topfilm van onze belevenissen gemaakt. 
Hopelijk heeft The Twirlminator 2 een nog betere afloop…!  
 
Hoe handig ben je?  
Zonder al te veel moeite schroeven, draaien en klikken wij elke training en wedstrijd weer 
alle attributen in elkaar, dus ik kan wel zeggen dat ik voortaan best handig ben dankzij 
het majoretten.  
 
Het laatste woord is aan jou, zou je nog iets willen zeggen? 
Ik hoop dat we dit jaar goud mee naar Bakel mogen nemen en er weer super EK van 
maken! Maar dat kan bijna niet anders met zo’n tops(up)porters! 
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Jubileumweekend 135 jaar Musis Sacrum 

 
Mijn naam is Patrick Egelmeers en ik was tot een jaar of 5 geleden nog lid van de 
slagwerkgroep van Musis Sacrum. Door de lange afstanden die ik moest overbruggen, ik 
woonde toen nog in Maastricht en tegenwoordig in Beek, heb ik toen besloten om te 
stoppen. Jammer maar helaas.  
Mij werd nu gevraagd om een stukje te schrijven over de reünie. Omdat ik toch al een 
tijdje niet meer aanwezig ben geweest bij Musis Sacrum leek het mij een eer om dit te 
doen. 
 
Toen ik hoorde dat er een reünie plaats ging vinden heb ik meteen op internet gekeken 
en me aangemeld. Het was leuk om de oude foto’s nog eens terug te zien en ik was dan 
ook benieuwd naar met mijn collega-muzikanten. 
 
Op 3 april jongstleden was het dan zover. Na mijn werkzaamheden ben ik snel naar mijn 
ouders gereden om zo naar de sporthal te gaan. Ik was aan de vroege kant, maar zag 
toch al een aantal oud-collega’s lopen. Na een praatje te maken met een aantal van deze 
collega’s begon het programma met een heerlijk buffet. Een lange dag werken had voor 
een leeg gevoel gezorgd en dus smaakte het eten maar al te goed.  
 
Na het sluiten van het buffet werd het programma gestart met een optreden van de 
slagwerkgroep onder leiding van John Klaus. Blijkbaar was er in korte tijd het een ander 
gebeurt, want de meeste mensen die op het podium stonden kende ik niet. 
Desalniettemin brachten zij een aantal prachtige stukken tentoon. Aan het einde van dit 
optreden werd door de Vrienden van Musis Sacrum een aantal muziekinstrumenten ter 
beschikking gesteld, waardoor de oude tom’s, bongo’s en base drums eindelijk 
vervangen konden worden.  
De officiële opening door de voorzitter werd vervolgd door een trombonegezelschap, die 
de stemming er goed in brachten.  
Het was niet echt mijn muzieksmaak, maar dat maakte de sfeer er niet minder op. Na 
een stukje video, waarop een drietal koppels een dag lang gevolgd werden en de 
prijswinnaars van de foto-contest werd een gezelligheidskapel aangekondigd. Dit 
kapelletje maakte er een ware show van en zorgde voor een goede overbrugging naar de 
band Excelleration. Deze band had een goed optreden met fantastische covers van 
allerlei bands en artiesten. 
In de tussentijd zag ik meer en meer bekenden langskomen en werden oude en nieuwe 
tijden besproken. Als vanouds werd er gelachen en werd er mij nog een aanbod gedaan 
om maar weer eens te komen drummen in de slagwerkgroep.  
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Helaas moest ik dit aanbod afslaan, maar ik kom zeker weer eens kijken en luisteren 
naar de slagwerkgroep. 
Rond twaalf uur vond ik het welletjes geweest en ging maar weer eens naar het “verre” 
Limburg. 
 
Al met al een zeer geslaagde en gezellige reünie en mocht er in de toekomst nog zoiets 
gepland worden dan zal ik zeker bij zijn. 
 

Muzikale groeten, Patrick Egelmeers 

 

 
 
 
Tijdens de reünie kwam Joke Verberkt ons vragen of we een stukje zouden willen 
schrijven voor De Triangel, aangezien we zelf ook diverse jaren in de redactie hebben 
meegewerkt. Daarbij hebben we destijds ook een keer een feestelijke editie op A4-
formaat gemaakt toen Musis Sacrum Bakel ook een jubileum vierde en de uniformen bij 
alle gelederen werden vervangen door de huidige rood/zwarte pakken en rood/witte 
jurkjes van de majoretten. Voor degenen die het zich nog kunnen herinneren: er zat toen 
een inlegvel op A3-formaat bij met foto’s van de oude en de nieuwe uniformering van alle 
gelederen. 
Dus, natuurlijk wilden we ook deze keer wel meewerken aan de Triangelvulling, want het 
is altijd leuk om kopij aangeleverd te krijgen om weer een leuke editie samen te kunnen 
stellen. 
 
Het is november 2008 wanneer plotseling een brief op de deurmat valt. 
Een brief van Musis Sacrum Bakel? Wat zou dat nu zijn. We zijn immers alweer zo’n 10 
jaar geleden uit Bakel vertrokken en hebben toentertijd dus ook afscheid genomen van 
de toen bijna 1-jarige harmonie. 
Nieuwsgierig maken we de brief open. Wat zou er te doen zijn? Waar zou het om gaan? 
Warempel, een reünie vanwege het 135-jarig bestaan. Ja leuk, maar wanneer is het te 
doen? 
Vrijdag 3 april 2009….. 
Daar moet wel wat voor geregeld worden, want we wonen niet heel dicht bij de deur. En 
na een werkdag is het vaak filetijd (grhhh). Vooral op vrijdagavond valt het niet mee om 
van ‘boven de rivieren’ naar het zuiden te komen. Maar gelukkig zouden we bij de reünie 
kunnen Buffelen en hoefden we ons geen zorgen te maken over het eten. Aangezien 
Yvonne en haar Frans inmiddels ook een drietal koters rond hebben lopen, moest er ook 
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oppas geregeld worden. Gelukkig had oma uit Bakel deze avond vrij en konden ze daar 
terecht. 
 
De brief ziet er veelbelovend uit: entertainment, sterke verhalen en veel flauwekul. 
Natuurlijk ook op de site gekeken: www.debasdebaas.nl. Leuke verhalen en foto’s zijn 
daar al te zien. Heel mooi om te zien dat de naam van dit feestweekend niet zomaar uit 
de lucht is komen vallen maar bewust gekozen is als eerbetoon aan Willibrord van den 
Broek en Thomas Joosten. 
 
En dan is het vrijdag 3 april 2009. Werken, koffers inpakken voor een overnachting in 
Bakel, na school de oudste ophalen en de andere twee uit bed gehaald. Verzamelen en 
hup in de auto, naar Bakel. Oma had voor het eten voor de kinderen gezorgd, dus dat 
was heel fijn. 
Jolanda en haar Robert hadden nog een heel eindje verder te rijden, want die wonen 
tegenwoordig in Almere-Hout. 
 
Nadat de kinderen in bed lagen en ook Jolanda en Robert waren gearriveerd gingen we 
naar de sporthal, benieuwd naar wie er zouden zijn en wie er een optreden zouden 
verzorgen. 
 
Direct na Binnenkomst werden we al herkend door Judith Tielemans en Peggy Teunis. 
Dus daar even mee staan Bijbabbelen. 
Toen we onze verdere gang richting het buffet maakten, kwam Reggie Vermulst ons ook 
al tegemoet. Die had volgens ons geen seconde na hoeven denken wie wij waren. Tja, 
en wij in ieder geval ook niet wie hij was, want hij is eigenlijk ook helemaal niet 
veranderd. 
 
Daarna dan toch naar het koud/warm buffet om het onderdeel Buffelen van het 
programma niet ongemoeid te laten. Dat zag er heel goed uit en het smaakte ook 
allemaal hartstikke goed. 
 
De tijd voor Beleven, Brullen en Buikpijn was aangebroken. Gastheer Thijs Kampen 
praatte zich uitstekend door de avond heen. Samen met een gelegenheidsensemble, die 
niet over 1 nacht ijs gaan (maar blijkbaar wel over 1 gezamenlijke repetitie, zover we ons 
wijs hebben laten maken… hè Nico),  zongen en bliezen ze een heel vrolijk en feestelijk 
optreden. 
Toen was het tijd voor een optreden vanuit de oude doos door de schuiftromboneblazers 
die Musis Sacrum rijk is (geweest). Ja zeker… dat olifantennummer klonk ons nog heel 
bekend in de oren. In gedachte gingen we terug naar de uitvoering van dit nummer zoals 
dat destijds tijdens het onderlinge solistenconcours werd vertolkt door het toenmalige 

http://www.debasdebaas.nl/
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trombonekwartet onder de bezielende leiding van Cor Nooijen. Als we het goed hebben 
waren het toen Pieter Reijnders, Reggie Vermulst, Hans Leenders en Cees Vergouwen 
???  Maar daar geven we geen 100% garantie op. 
En nu we het toch over ze hebben: wat is die Hans Leenders veranderd. De zwarte 
haardos met snor en baard is sterk naar het grijze gekleurd. Maar… die baard is foetsie, 
en dat geeft wel even een heel ander beeld dan we voor ogen hadden vanuit de persoon 
die altijd ‘een struik bloemen’ weggaf tijdens de bonte avonden. Bij hem hadden we dan 
ook zeker even langer nodig om tot herkenning te komen. 
 
Wellicht eerder dan gepland op deze avond, konden we gaan genieten van de 
welklinkende muziek van de band Excelleration. Zeer zeker de moeite waard! Een 
schitterend optreden. 
Wat is die Paul Koolen uitgegroeid tot een boom van een vent! We moesten wel zeker 
twee keer kijken om hem te herkennen. En ook zijn broer Marcel zagen we de gitaar 
bespelen. Die was niet veel veranderd. 
 
Laat op de avond waren we dan toch van plan om weer huiswaarts te keren. Maar voor 
je dan echt weg bent… Op de gang troffen we Gerard Beijers. Aan zijn aarzeling te zien, 
moest hij toch even kijken wie we waren. Tja, we lijken dan wel niet meer als twee 
druppels water op elkaar, maar Gerard weet nog altijd niet wie nu wie is. Maar daarin is 
hij ook zeker niet de enige. 
Toen kwam ook Arie Hofmans bij ons gezelschap. En even later is ook Gerard van de 
Laar nog onze gesprekspartner. Ja, in de garderobegang werd het steeds drukker want 
nog wat later kwam Gerlach Nooijen nog even langs. Tot slot kreeg Nico van de Laar 
opdracht van Reggie Vermulst om te zorgen dat het nog wat langer zou duren voor we 
echt weer huiswaarts konden gaan. Ze begeleidden ons helemaal tot aan de garderobe 
en hielden ons daar nog een tijdje aan de praat. 
 
Al met al was het een geslaagde avond. 
Vanuit de generatie uit onze Musis Sacrum tijd hebben we het grijsgehalte toe zien 
nemen. En ook waren er her en der enkele kilootjes extra te bespeuren. Wie weet, zien 
we jullie over een x-tal jaar weer? 
 

Groetjes,     Yvonne Janssen-Habraken 

Jolanda Dop-Habraken 
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Enigszins gespannen en zenuwachtig naar het concert. 
Bij binnenkomst werden wij hartelijk begroet door bestuursleden en muzikanten. 
 
Het begin was zeer emotioneel maar ontzettend mooi. De “Last Rose of Summer” door 
diverse muzikanten in diverse bezettingen als rode draad tijdens het concert gespeeld 
was prachtig. 
Verrassend was het nummer van Frans, speciaal geschreven als eerbetoon 
De gast bassist kon tonen uit zijn tuba halen die Tom zeker zou hebben willen evenaren. 
 
 Alle lof voor iedereen die een bijdrage aan deze avond heeft geleverd, speciaal Karin, 
Thijs, Marc en Frans. 
Tom zou zeer trots zijn geweest op dit mooie eerbetoon. 
 

Bedankt,   Annie Joosten en kinderen 

 

 
 

 
Na de gezellige reünie van vrijdag 3 april was het zaterdag tijd voor het grote concert. De 
oude B-groep zit sinds kort bij de A-groep en voor ons was dit de eerste keer dat we echt 
voor groot publiek met de A-groep het podium op mochten. Veel zenuwen had ik niet 
maar het was toch wel spannend omdat de hele sporthal vol zat met vrienden, familie 
etc. Na de voorbereidingen was het om 20:00 uur tijd voor de opening. Mandy stond 
helemaal alleen op het podium en moest uitbeelden wat er verteld werd.  Daarna volgde 
het nummer Last Rose of Summer. Dat dansten we samen met de C-groep waarin zij de 
hoofdrol hadden. Na wat nummers waar wij pauze hadden kwam Mahalageasca, dat 
nummer dansten we alleen met de A-groep. Tussendoor hadden een paar van ons ook 
garderobedienst. Dit deden we om wat extra geld op te halen voor het EK 2009 in 
Kroatië. Als laatste kwam Koning Voetbal. Dat voerden de A- en C-groep ook samen uit. 
Na het concert was het party time. Het was een zeer geslaagde avond en zeker voor 
herhaling vatbaar! Ik heb heel lang naar dit weekend uitgekeken en het was super leuk 
om mee te doen! 

Groetjes, Steffie  
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Zondag 5 april was het dan zo ver. Na 7 weken heel hard repeteren mochten de meiden 
eindelijk optreden voor het grote publiek. En wat was het mooi! 
 
7 weken vooraf: 
In de 7 weken vooraf aan het kinderwensconcert is er niet stil gezeten. Het was hard 
werken om 28 meiden tegelijk en meerdere keren op het podium te krijgen. Ik heb me suf 
gepiekerd om alle dansen uit mijn mouw te schudden. Daarnaast konden ze natuurlijk 
niet in hun blootje het podium op… Dus op zoek naar 28 witte leggings en shirtjes. 
Hiervoor hebben een aantal leden en moeders de hele omgeving afgelopen. Winkel in 
winkel uit, met als resultaat: 28 dezelfde leggings en shirts. Maar met alleen wit is het ook 
zo saai. Dus een ploeg moeders die zilveren rokjes hebben gemaakt en een moeder die 
56 pijpjes en 56 sjerpen gemaakt heeft. 
 
Maar alleen met mooie kleding kun je nog niet optreden. Om de dansen allemaal te leren 
hebben de meiden erg hard getraind. Voor de jongste groepen waren het 3 dansen om te 
onthouden. De iets oudere dames mochten op zaterdag ook meedoen. Dus 5 dansen om 
te leren. Dames ik vindt het erg knap van jullie dat jullie in 7 weken zoveel dansen 
hebben kunnen onthouden! 
Er zijn meerdere extra / langere repetities geweest. Een aantal meiden zijn zelfs op hun 
verjaardag komen trainen. Echte sterren dus, die (bijna) alles opzij zetten voor het 
optreden. 
 
4 april: 
De avond van Bas de Baas. De C-groep meiden mochten ook op deze avond mee doen. 
Een beetje spannend, maar heel erg leuk om met de “grote” majorettes mee te mogen 
doen. Lisette had twee mooie dansen voor de meiden gemaakt. De optredens zagen er 
prachtig uit, de mensen in de zaal hebben genoten. Om 22.00 uur was het concert ten 
einde. Moe maar voldaan gingen de meiden naar huis, om de volgende ochtend om 9.00 
uur weer paraat te staan. 
 
5 april: 
Na al het geregel en het vele oefenen werd het dan toch 5 april. ’s Ochtends om 9 uur 
verzamelen, nog een laatste keer oefenen en optreden. 
Om half 2 konden we de mensen in de rij zien staan om naar ons te komen kijken. De 
kriebels in de buik kwamen er dan toch aan. 
Meiden jullie hebben echt staan stralen op het podium en jullie kenden alle dansen uit 
jullie hoofd. Daar mogen jullie super trots op zijn!!!! 
 
Op deze dag heb ik gelukkig heeeeel veeeel hulp gehad van de moeders van de 
majorettecommissie. Iedere moeder werd omgetoverd tot majorettemama van een van 
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de groepen. Zorgen dat iedereen op tijd omgekleed was, iedereen gegeten had en dat 
we geen meiden kwijt raakten in de grote drukte. Een hele klus. 
Daarom: Angelique, Doritha, Leonie en Nicolette, heel erg bedankt voor alle hulp in dit 
jubileumweekend.  
 
Ook wil ik alle moeders bedanken die voor de kleding hebben gezorgd. Zonder hulp 
krijgen wij de meiden niet allemaal tegelijk het podium op.  
Het jubileumweekend is echt super verlopen. Organisatie bedankt daarvoor. Een dikke 
pluim voor jullie! 
 

Groeten, Ellen Leenders 
 

 
 
 
Op zondag 5 april waren we vanuit Deurne naar Bakel getrokken om in de Sporthal onze 
kleindochter Hannah te zien optreden. 
Weken van te voren ging het er over en eindelijk was voor haar de grote dag 
aangebroken. Natuurlijk moesten opa en oma komen kijken. 
 
Het was voor ons een feestelijke middag. 
Uiteraard genoten we van Hannah die als een heks met Catootje naar de botermarkt 
ging. 
Maar dat niet alleen. De hele middag wisselden ontroerende momenten zich af met 
optredens die ontwapenend waren. 
Veel aandacht was besteed aan de aankleding, en de presentatie was bij Judith en Huub 
in uitstekende handen. 
Complimenten aan iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan zo’n manifestatie waar 
kinderen op een geweldige wijze voor zo’n groot publiek konden laten zien waartoe ze in 
staat zijn. 
Gedurende de twee uur durende  voorstelling  hebben we ons geen moment verveeld. 
 

Huub en Joke van de Weijer, Deurne 
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5 april  was het kinderwensconcert. 
’s Morgens om half 12 moesten we repeteren. Na de repetitie mochten we naar huis of 
blijven kijken naar de andere repetities. Om 2 uur begon het spektakel. 
Er kwamen 1100 mensen. Wij moesten als 7de optreden. Er waren ook “tussen-acten”, 
die waren ook erg mooi. Wij moesten rond half 4 en toen was het ook bijna afgelopen. 
Ons optreden was een groot succes. We kregen veel reacties. Als laatste moesten we 
weer op het podium komen en toen deden we de polonaise. Toen ze hadden gezegd dat 
het bijna was afgelopen zei iedereen: “Oooooh.” 
Maar het gebeurde toch en iedereen ging naar huis. Er werd meteen afgebroken en het 
was snel gesloten. 

   Groetjes, Lisa, Nadeche, Marit 
 

 
 
Zondagmiddag 5 april was het kinderwensconcert. De kinderen van de Kleine Kapitein en 
de St. Willibrordus hebben prachtige optredens verzorgd. Ze werden aangekondigd door 
juf Judith van de Willibrordusschool en meneer Huub van de Kleine Kapitein. Musis 
Sacrum had de muziek gespeeld. Alles was live. De majorettes hebben met een paar 
optredens meegedanst. De kinderen waren allemaal erg enthousiast en de ouders ook. 
Ze vonden het allemaal jammer toen het af was gelopen. 
 

    Groetjes, Benthe en Fenne 
 

 
 
Ook wij, de Opa en Oma van Yente, waren net als vele andere opa’s, oma’s, papa’s, 
mama’s en andere belangstellenden van de partij om het Wensconcert voor kinderen te 
aanschouwen. Onze Judith was zo vrij geweest om ons voor een verslagje te strikken. 
Wetende dat het een uitverkocht evenement was zijn we maar op tijd van huis gegaan 
zodat we in een stralend zonnetje moesten wachten tot de deuren om 13.30 uur geopend 
werden. Om toch maar niets te hoeven missen hebben we ons op een behoorlijk 
overzichtelijk plekje gesetteld. 
Rond 14.00 uur kwam Thijs Kampen met een kort openingswoordje en gaf daarna het 
woord en de presentatie aan Juf Judith van de Willibrordusschool en Mijnheer Huub van 
de Kleine Kapitein. De show waar de kinderen al weken van tevoren bezig waren met 
repetities, oefeningen enz., en waar ze zo naar het daadwerkelijke optreden hadden 
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uitgekeken, kon dan ook direct beginnen. We hebben tijdens het optreden proberen wat 
namen te noteren, maar vanwege de grote deelname en om niemand tekort te doen 
hebben we hier maar vanaf gezien. Iedereen heeft zo uitstekend zijn best gedaan al 
waren er zeker wat uitschieters bij. 
Wat best nog vermeld mag worden is de uitstekende samenwerking met het Musis 
Sacrum Opleidingsorkest en hun dirigenten die, in de van perfecte geluids- en 
lichtinstallatie voorziene sporthal, voor velen een onvergetelijke middag hebben bezorgd.  
Het was een schitterende middag voor elk wat wils mede door toedoen van Judith en 
Huub die het geheel op hoog niveau en rap tempo aan elkaar wisten te breien.  
 
Een geweldige middag met veel Bakels talent waar nog lang over nagepraat zal worden.          

 

Opa en Oma Tielemans 
 

 
  
‘s Morgens vroeg om 9 uur begonnen we te repeteren met het orkest. Na twee dansen 
geoefend kwamen er al een paar andere kinderen binnen die ook mee deden met het 
wensconcert. Toen alle kinderen met het orkest geoefend hadden mochten ze naar huis 
om te gaan eten. Wij aten samen met iedereen van Musis Sacrum in de sporthal. Om 
half 2 kwamen er al een paar mensen. Een half uur daarna begon het concert. De 
optredens waren allemaal goed gegaan, het was heel leuk. Op het eind kwamen alle 
kinderen die mee hadden gedaan op het podium. En speelde het orkest de afsluiter 
'Maak me gek'. Na een groot applaus was het afgelopen en mocht je naar huis toe.  
Het was een super leuke dag!!! 

 Groetjes, Rosan 

 
 

 
 
Zondagmiddag, de kinderen staan allemaal op het podium, het weekend zit erop. 
Een brok in mijn keel, moeite om het recht te houden. 
Als ik mensen daarna aankijk, is er even een stilte, alleen een blik die alles vertelt. 
Het was ongelofelijk speciaal.  
Niet in woorden uit te leggen eigenlijk. Een gevoel van een grote warme deken om je 
heen. 
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Vrijdag begonnen we met de reünie, gezellig, wat gespannen over wat er allemaal komen 
gaat. 
Zaterdag het concert. Overdag druk in de weer met de verbouwing.  
Ben verbaast over het feit dat in het Gemerts Weekblad, wat die dag in de bus valt een 
foto staat van Fanfare Concordia van De Rips uit 1970. 
Voorop zit Willibrord jong en met zijn Cor (die hij toen bespeelde). 
Het voelde voor mij zo dat hij erbij was. En Karen de goede weg opgestuurd heeft met 
haar hoorn. 
Het was dan ook zo speciaal dat zij dat mooie muziekstuk Bist du bei mir speelde, 
na een indrukwekkende opening Last Rose of Summer. 
Voor de pauze heb ik het concert heel intensief beleeft, na de pauze wilde ik het samen 
met heel veel mensen die ons na waren samen beleven, en de avond was eigenlijk veel 
te kort. 
Zoveel warmte en waardering het goede gevoel dat ze nog allemaal aan Willibrord 
denken doet zo goed. 
Indrukwekkend ook de bassist Joost van Genugten, wel moeilijk voor ons. En het 
muziekstuk van Frans, voor Thomas en Willibrord. 
Heel veel mooie dingen die ik allemaal wil terugzien op de film, omdat het teveel was om 
op te kunnen nemen. 
Ook de afsluiting met de voetballers was voor ons heel speciaal.  
Zondag het wensconcert voor kinderen, in een woord geweldig ! Mede omdat Karen zich 
daar zo voor ingezet heeft. 
Ik ben daarom ook ontzettend trots op haar, dat ze ondanks de hele grote schooldrukte, 
dit voor elkaar gekregen heeft. Natuurlijk samen met Thijs en Marc en hele veel andere 
fantastische mensen, die er allemaal een geweldig speciaal weekend van gemaakt 
hebben. 
Een weekend waar Thomas en Willibrord ook super van genoten moeten hebben! 
Harmonie Musis Sacrum bewijst zo een sterke vereniging met gevoel en 
medemenselijkheid te zijn. 
Muziek is emotie, brengt heel wat te weeg, troost je en kan je op weg helpen de wereld 
weer aan te kunnen en er moet dan ook weer gefeest worden. 
Dit weekend geeft zeker een hele hoop energie om verder te gaan.  
Mijn oprechte dank daarvoor. 
 

Maria van den Broek 
 

  

 



 

 

 

30 

Hallo, mag ik mij even voorstellen. 

Mijn naam is Mark Bennenbroek en ben bassist bij Harmonie Excelsior in de Zeilberg. 
Ik maak al zo'n dertig jaar muziek en doe dat nog steeds met veel plezier. 
Jullie zullen wel denken wie is dit, maar ik ben een van de bassisten die mee heeft 
gedaan aan jullie themaconcert De Bas De Baas. 
Mij was gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over dit concert. 
  
Tijdens een concert van de Zeilberg kwam Thijs binnen om kaartjes te verkopen voor 
jullie concert, omdat hij met zijn grote mond had gezegd dat hij er wel 200 zou verkopen, 
alleen! 
Toen hij daarmee bezig was kwam hij naar mij toe en vroeg of ik misschien mee wilde 
doen tijdens dit concert, met een kwartet. Dit leek me heel leuk en heb dus ook ja 
gezegd. 
Een week later had ik de partij en toen ik die zag dacht ik "nondeju, nou moet ik nog 
repeteren ook". 
Na een paar keer getoeterd te hebben zat de partij er al in, dus vol goede moed  naar de 
repetitie in Bakel. Daar hebben we in de garderobe het stuk even doorgespeeld en het 
zat al meteen goed. 
Een week voor het concert belt Thijs op of ik nog een stuk meer wilde doen. Het betrof 
hier een solonummer met zang. Dit hebben we op de dag zelf een keertje geoefend en 
ook dit moest wel lukken. 
Ik vond het wel spannend om met het concert zo voorop te staan daar wij meestal 
achterin zitten, maar ik moet me zeggen dat het me goed bevallen is. 
Met veel plezier heb ik naar jullie geluisterd en met nog groter plezier met jullie 
meegedaan. 
De plannen voor een gezamenlijk concert met Zeilberg en Bakel beginnen al op te spelen 
dus waarschijnlijk zie ik jullie nog wel een keer. 

  
Houdoe en bedankt. 

 
 

 
 
 
Hier enkele indrukken van een slagwerker over het jubileum weekend. 
We begonnen met de reünie, die erg goed bezocht was. Er werd  heel wat afgebuurt over 
het verleden onder het genot van een hapje en een drankje, alleen jammer dat de muziek 
later op de avond wat hard was, waar vooral de ouderen wat moeite mee hadden. 
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Ook voor de slagwerkgroep was het een bijzondere avond. Ze kregen namelijk een 
aantal instrumenten aangeboden van de vrienden van Musis Sacrum waar wij hen nog 
zeer dankbaar voor zijn. 
 
De zaterdag was een speciale avond, die in het teken stond van de bas, we weten allen 
wat daar de reden van was. 
In een zeer goed gevulde zaal heeft iedereen kunnen genieten van een gevarieerde 
muziekavond, met als slot een gezellige afterparty 
Zondag is toch wel een dag geweest waar de Bakelse gemeenschap nog heel lang over 
zal nagenieten, die stond namelijk in het teken van de Bakelse jeugd. 
Nu was de zaal tot in de kleinste hoekjes gevuld met honderden mensen die kwamen 
genieten van het talent wat Bakel nog achter de hand heeft, het was een geweldige 
middag 
Al met al een zeer geslaagd weekend waar we nog lang van zullen na genieten  
Rest mij dan nog om het comité nogmaals te bedanken voor dit mooie weekend. 
 

Een slagwerker 
  

 
 

In april was ik te gast bij een groots opgezet concert met de titel "de Bas de Baas". Bij 
binnenkomst werd iedere bezoeker muzikaal onthaald door een fris klinkend ensemble. 
Schitterend. Weliswaar geen basgeweld maar de toon was gezet. 
Na een drankje, een rondje buurten en een sanitaire stop, nam ik plaats op gepaste 
afstand van de eregasten en liet de eerste concertklanken over me heenkomen. Allemaal 
leuk en wel, maar na een tijdje werd het onrustig in m`n hoofd. Wie was er eigenlijk de 
baas bij "de Bas de Baas"? De bassen in ieder geval niet. Zij voerden alles behalve de 
boventoon. Let op, ik heb er geen verstand van hoor! Ik ben slechts een onnozele 
baslievende amateur. Uitspraken die ik doe, zijn dan ook ongegrond. Maar "ongegrond" 
was voor mijn oren wel een probleem; In de elektronisch-opgewekte balans van het 
orkest heb ik de hele avond geen bas gehoord. Die arme bassen... en zij maar denken 
dat ze het voor het zeggen hadden. Zij droomden er misschien van, het fundament van 
de avond te zijn en dus ook het orkest te kunnen voorzien van een bomBastische Basis 
met als gevolg een opperbeste balans en stemming. Nee hoor, niets van dat alles! 
Tenminste, het was niet waarneembaar op mijn plekje in de zaal. Tja, waar geen baas is, 
is geen klank. 
Maar enfin, de maestro stond rustig gebarend op z`n bok. Blijkbaar was er geen sprake 
van (bas)paniek. Dus daar, ver weg op dat grote podium, zal de stemming er vast goed 
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ingezeten hebben. Toch moest ik denken aan die goeie brave oude bassen.... Ik had met 
ze te doen. Was er dan geen bas-doktor in de zaal? Jawel die was er! Maar Dr. Bas ging 
ten onder (aan de zaalruis) met zijn veelal onversterkte blaaspogingen, de omvang van 
z`n toeter ten spijt. Dus, ondanks zijn deskundigheid, werd ook hij geen baas. Het is die 
bassen ook niet gegund, he? 
Gelukkig lieten andere veel sterkere optredens uit eigen gelederen mij al dat bas-leed 
weer snel vergeten. Uiteindelijk genoot ik van verschillende goedklinkende blaas- en 
slagwerkensembles. Petje af, goed werk! En ik genoot ook weer bij het zien van een 
fotoreportage waarbij de geschiedenis herschreven werd. Al met al, inclusief het horen 
van "Mon ami" niet te vergeten, was daarmee de avond zeker geslaagd. Komt er volgend 
jaar weer een soortgelijk concert met de titel "de bas alsnog de baas"? 
 

Peter Kisters 

 

 
 

 
En er waren te weinig stoelen…… 
 
…Is ongeveer het belangrijkste wat het Eindhovens Dagblad na “De Bas De Baas” had te 
melden. Het had de krant gesierd wanneer ze een foto had geplaatst van de 
mensenmassa die tot aan de Auerschootseweg stond te wachten om binnen te mogen 
komen voor het wensconcert. In dat geval zou het stoelentekort een positieve draai 
hebben gekregen. Nou leek het er meer op alsof het weekend slecht was georganiseerd . 
Geen wonder dat het medium krant het zwaar heeft te verduren; sensatiezucht en 
negatieve berichtgeving voeren er de boventoon terwijl de plaatselijke correspondent 
toch haar uiterste best doet om er iets leuks van te maken. Gelukkig hebben de meeste 
mensen genoten van het feest. 
 
Het positieve in mensen naar boven halen is de drijfveer om zo’n evenement te 
organiseren. Één mens maakt er twee enthousiast die vervolgens vier mensen 
enthousiast maken enz. Dit is waar je continue mee bezig bent in de voorbereiding. 
Praten met elkaar, ideeën opwerpen, teleurstellingen incasseren plannen trekken en 
uitvoeren, maar ook weer bijschaven als er kritiek komt. Luisteren en respect hebben 
voor tegenstrijdige belangen en vooral voor elkaar. Dit proces duurt zo ongeveer tot 4 
weken voor het evenement, daarna is het vooral mouwen opstropen en uitvoeren. Deze 
voorbereidingen worden getroffen door een kleine groep mensen. De complete 
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vereniging krijgt pas voor het eerst echt zicht op het geheel in die laatste weken.  Dan 
komen er nog vele ideeën, suggesties en tips bij. Helaas kun je met je comité hier niet 
altijd op in gaan omdat dit de plannen dwarsboomt. Het gevolg is dat er her en der wat 
spaanders vallen of frustraties uit het verleden naar boven komen. Ook dit hoort er 
allemaal bij.    
 
Voor mij was dit de eerste echte vuurdoop met de vereniging sinds mijn herintrede twee 
jaar geleden en ik heb er met volle teugen van genoten. Er zitten zoveel positieve 
elementen in de club; bijna iedereen waar je medewerking aan vroeg gaf deze ook 
binnen zijn of haar kunnen. De spontane hulp die Karen heeft gekregen voor de 
begeleiding op de scholen was ronduit hartverwarmend. Zelf heb ik enorm genoten van 
de initiatieven die werden ontplooit om de entr’acts in te vullen. Het meest trots ben ik 
toch wel op het feit dat wij (en niemand anders dan wij) in staat zijn geweest om 
zonder hulp van artiesten een mensenmassa hebben kunnen vermaken.  Dat was de 
boodschap die ik steeds heb proberen uit te dragen. Uiteraard blijven er altijd 
meningsverschillen over het uiteindelijke resultaat (van met name zaterdag) en dat is ook 
goed want het toont de betrokkenheid van de club. 
 
Graag wil ik gebruik maken van de gelegenheid om nog even te reageren op de kritiek 
die in de jaarvergadering is geuit op het fenomeen “zuipfeest” en de negatieve gevolgen 
van een rumoerige zaal. De algemene perceptie was dat dit zondag veel beter zou zijn 
geweest. De videocamera heeft beide dagen geregistreerd en het rumoer uit de zaal is 
op beide dagen even hopeloos!!!.  Het verschil zit hem in het feit dat de waarnemer 
zaterdag achter een doek echo uit de zaal heeft opgevangen en verstoten is geweest van 
het visuele aspect, terwijl hij/zij zondag voor het podium heeft gestaan met muziek recht 
uit de luidspeakers en zicht op koddige kindjes. Het rumoer uit de zaal is daarbij niet als 
storend ervaren. Dit stemt overeen met de reacties die ik op zaterdagavond heb mogen 
ontvangen. Grappig op de video is wel te zien dat een aantal “zaterdag critici” zondag 
even vrolijk mee staan te drinken en kletsen tijdens de diverse optredens. En daartoe 
was alle aanleiding want het was nondedju een skôn fist.  
Op naar het volgende. 
 
 

Groeten, Thijs Kampen 
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LA BASSE LA PATRONNE 
 

 
 
 
?  Vrouw, pak pen en papier en schrijf nu eindelijk eens voor de Triangel dat stukje 

       Bas-Baas,  je hebt ’t beloofd. 
Ja maar ik zit nu in Frankrijk al hun stokbrood op te eten en hun rosé op 
te drinken en het is al veel te lang geleden, de mensen zijn het allang 
vergeten en ik herinner me nog petites pièces van de avond zelf en ik 
heb pas een ongeluk gehad. 

 
?  Ja ja,  oui oui, maar jij was toch zo enthousiast hè over de avond, en wat zei je ook 
    alweer na afloop oneerbiedig tegen monsieur Maestro Marc? 

Móóí Mán!!! 

 
?  Alors. 

Ja, ik vond ’t ook mooi. 

 
?  Alors dan, wie of wat belet je het stukje te schrijven? 

Nou…uh…ik heb ook wat critique… 

 
?  Nou,  en? 

Mensen houden niet van critique. 
 

?  Nee,  jij wél zeker?     
Ik ?  Moi?.......  Ik denk….. dat ik critique………. óók difficile vind. 

 
?  Hè hè, ‘t is eruit, nou, dan schrijf je een kritiekloos stuk. 

Non, nee, daar vind ik niks aan, dan neem ik mezelf niet meer serieus. 

 
?  Nee,  je stookt graag!!! 

Daar ben ik me niet van bewust…of…soms toch wel… 

 
?  Wat voor bemerkingen had je dan over De Bas De Baas? 

Ja, dat weet iedereen nu onderhand wel. 

 
?  Zeker dat een groot gedeelte van het publiek respectloos door de muziek stond te 
buurten? 

Ik zeg niets. 
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?  En dat je liever iedereen netjes sur une chaise gezeten had zodat la publique en de 
dirigent met zijn muzikanten gezamenlijk van het concert genoten zouden hebben en 
na afloop zouden STRÁLEN…  net zoals bij het Musical Spektakel Bakel? 

Ik zeg rien. 

 
?  Maar la musique vond je mooi oui? 

Ja, die vond ik heel mooi en Bonaparte zelfs ontroerend met die 
filmfragmenten van oorlog zonder vrede. 

 
?  En dat het concert ook ter ere van Thomas en Willibrord was,  dat vond je toch ook  

formidable? 
Ja,  dat was goed!!! 

 
?  Maar dat privéconcert voor je neus die zondagmorgenrepetitie, weet je nog dat je 
ontroerd was bij je entree in De Zwaan, toen Musis Sacrum Bonaparte speelde? 

Nou!!  Ik was overdonderd door al dat blaas- en paukengeweld,  
fantastique!!! En net zoals ik eens instinctief voor een machtige 
Oostenrijkse waterval stond te applaudisseren, zo klapte ik bij 
Bonaparte spontaan in mijn gehavende handen. 

 
?  En de bien venue-kus van de dirigent negeerde je toch ook niet. 

Welke femme zou die kus negeren? 

 
?  En al de muzikanten waren jou toch opeens heel dierbaar toen ze hun repertoire 

helemaal uitwerkten? 
Bien sur!!! Nou en of!!!  Ik keek zo eens het orkest rond en ik dacht aan 
al die intense medelevende hartelijkheid die ik na mijn ongeluk van 
iedereen ontvangen had door gedachte woord en daad en ik was 
ontroerd en dankbaar en ik nam me nu zeker voor om mijn onwillige 
vingers weer onder controle te krijgen zodat ik weer deel uit zou maken 
van dit prachtige gezelschap……. 

 
?  Nou? 

Wat Nou? 

 
?  Zeg ’s mooi merci bien allemaal. 

Naturellement…. Maestro Marc,  Musis Sacrummers, Thijs, Karin, Miep 
en André…. ik dank u allen zeer hartelijk voor de mooie De Bas De 
Baas-avond en voor al uw hartelijkheid,  vóór…… en ná mijn ongeluk,  
merci,  merci bien!!!!!!!  

betje 
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MON AMI 
 

Vorige week na de repetitie ( als jullie dit lezen ondertussen een maand geleden) kwam 
Geertje de Visscher bij me met de vraag of ik een stukje in de Triangel wilde schrijven. 
Aanleiding hiervan was de mars die ik geschreven heb voor twee verloren vrienden van 
me bij Musis Sacrum, ook spelers van de bas, Willibrord en Thomas. 
 
Het idee was al lang aanwezig en kwam meer als een verzoek (of uitdaging) van 
Thomas. Ik denk al wel twee jaar geleden. 
Daar ik jaren geleden al begonnen ben met voor allerlei kapellen nummers uit te 
schrijven, dacht ik: “Dat moet ik toch ook kunnen.” 
Het heeft me wel  wat moeite gekost, ik heb nog al eens gedacht: “waar ben ik aan 
begonnen?” 
Maar met wat vragen over diverse instrumenten richting Marc, is het me toch vrij aardig 
gelukt, dacht ik. 
 
De naam van de mars komt na veel nadenken van Marc en mij. 
 

   
 
 
 
 
Ik heb al tegen Geertje gezegd dat ik buiten het schrijven van muziek geen schrijver  ben, 
dus ga ik er nu mee stoppen. 
 
Groetjes aan iedereen, 

Frans van de Mortel 
 
 
Naschrift:  
Frans, ik denk dat je te bescheiden bent. Dat je goed muziek kunt schrijven wisten we al. Dat je goed voor de 
Triangel kunt schrijven, is nu ook bewezen. Dank je wel voor beide “stukken”.  Geertje. 
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Mutaties 
 Naam per 
 
Emke van Bommel  Einde lidmaatschap  20-07-2009 
Els van Driel  Einde lidmaatschap  20-04-2009 
Britt Elias   Nieuw lid    01-07-2009 
Mara van Erp  Einde lidmaatschap  20-07-2009 
Piet van den Heuvel Overleden   14-04-2009 
Jannah van Hout  Nieuw lid    06-06-2009 
Michel van Hout  Einde lidmaatschap  20-07-2009 
Janne van Bommel  Nieuw lid    06-06-2009 
Janske Koolen  Nieuw lid    06-06-2009 
Bas van Lierop  Rustend lid   20-07-2009 
Joey van Lieshout  Einde lidmaatschap  01-07-2009 
Karin Raijmakers-Leenders Nieuw adres & tel.nummer  01-07-2009 
  Nuijeneind 16 5761 RG  Bakel  06-22863295   
Bas van Rijbroek  Einde lidmaatschap  01-07-2009 
Tijn van Rijbroek  Einde lidmaatschap  01-07-2009 
Maartje Vloet  Nieuw lid    06-06-2009 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
Wij maken iedereen er op attent dat zowel aanmeldingen als afmeldingen dienen te 
gebeuren via het bestuurslid van de geleding harmonie, slagwerkgroep, majorettes 
of opleiding. Dat geldt ook voor adres-, telefoon- en andere wijzigingen. 
 
Musis Sacrum leden die zich afmelden als leerling van KunstLokaal Gemert (vroeger 
Muziekschool Gemert-Bakel), dienen zich ook af te melden bij het betreffende Musis 
Sacrum bestuurslid.  
 
Harmonie: Carla van Lieshout 
Slagwerkgroep: Maarten Staals 
Majorettes: Franca van de Laar 
Opleiding: Janny Jansen of Rianne van den Boom 
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Majorettewedstrijd in Hardinxveld-Giessendam 
 
Op 16 mei 2009 hadden we een verplichte wedstrijd in Hardinxveld-Giessendam. Deze 
wedstrijd is verplicht omdat we deelnemen aan het EK op 3 en 4 oktober dat in Kroatië 
zal plaatsvinden. We kwamen uit in Senior Top Accessories. Het was de allereerste 
wedstrijd met onze nieuwe show. Voordat we naar Hardinxveld-Giessendam vertrokken 
gingen we eerst trainen in de sporthal in Bakel.  
We behaalden 77,76 punten, we waren best tevreden met de punten omdat het tenslotte 
de eerste keer was. En de show was nog niet helemaal klaar. We zijn alweer flink aan 
het oefenen voor de volgende wedstrijden. 

Groetjes, Leona 

 
Verslag EK voorbereidingen 

 

Het zou de afsluiting van een mooie en lange periode van de A-groep worden en die kun 
je toch niet mooier beëindigen dan met een lang gekoesterde droom die uitkomt; 
deelname aan het EK in de Topklasse! Dit was zo’n geweldige kick om mee te maken dat 
ik hoopte om nog eens mee te mogen doen (op mijn oude dag…als deelnemer bedoel ik 
dan!) Maar alleen gaat dat me niet lukken…zouden meerdere dat gevoel hebben??? Ik 
kan ze niet dwingen….oh please…..zeg dat jullie ook willen….. 
We zaten op de hotelkamer in Brno na te genieten van dit spektakel….toen een aantal 
meiden zich bedachten; wat als we het NK winnen?…dan mogen we weer naar het 
EK….Ik zou nog wel eens willen, was echt gaaf man….moeten we wel weer heel veel 
trainen…..maar ja, we weten nu wat ons te wachten staat…..Oh ik zal jullie zeggen; ik 
had het niet meer…Franca en ik keken elkaar al eens aan van; dat zal toch niet…willen 
ze nu toch doorgaan?? De nieuwe showthema’s flitsten al door mijn hoofd…wat zal ik 
dan gaan doen?? Franca zei al; het zal wel een bevlieging van die dames zijn, als we 
thuis zijn denken ze er wel weer anders over! Eenmaal terug in Bakel ben ik toch maar 
meteen aan het denken geslagen over een eventuele nieuwe show want stel dat….dan 
moet ik wel iets klaar hebben liggen….  
Na een paar gesprekken met de groep hebben we besloten er weer helemaal voor te 
gaan. En als we A zeggen, zeggen we ook B…..C, D, E, F….etc. 
Dit betekende wel eerst nog het NK winnen en vervolgens in 3 maanden tijd een nieuwe 
show op de vloer zetten. (De druk lag weer hoog…stel dat we geen kampioen worden?) 
Gelukkig kwam er al spoedig wat bovendrijven (namelijk Madonna als thema) en ben ik 
de muziek gaan uitzoeken, mixen, vele malen beluisteren, ideeën opdoen en jawel, in 
mijn hoofd was het al helemaal klaar….ik zag het in m’n dromen al helemaal voor me! 
We zijn vol goede moed begonnen met trainen (al bekenden een aantal me het thema in 
eerste instantie niet echt geweldig te vinden…dit is inmiddels bijgetrokken heb ik 
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begrepen). Nu 6 maanden verder en intussen vele uren trainen en een aantal 
bondstrainingen verder was het zover; 28 juni een wedstrijd in ons eigen Bakel en 
vervolgens ook nog een verplichte wedstrijd in Eindhoven. 
Het was vroeg dag….om 8 uur hadden we de eerste plukken haar te pakken om ze in 
een vlecht te leggen en werd de make-up op de al zweterige smoeltjes geplakt…want 
wat was het al warm zeg…poeh poeh….. 
Rond de klok van kwart voor 10 waren we aan de beurt. We hadden er zin in maar waren 
vooral heel benieuwd naar onszelf en de reacties op onze nieuwe show…hoe zou 
iedereen het vinden? Wordt het wat? Want we weten dat we nog heel wat uurtjes nodig 
zullen hebben om de puntjes op de i te zetten…niet alles loopt al zoals het zou moeten 
en de automatische piloot ontbreekt ook nog, komt onze kleding goed over en blijven de 
attributen een beetje op z’n plek?….hopelijk wordt de opzet van de show goed 
beoordeeld zodat we ook echt met de afwerkingen kunnen gaan beginnen. Het optreden 
verliep goed en het zweet droop van ons lijf, meteen kwamen er leuke reacties op de 
show…..gelukkig!  Ook Jantine en Saskia mochten in Bakel hun nieuwe EK show voor de 
allereerste maal aan de jury vertonen…dit ging helaas niet helemaal gesmeerd….er zat 

plots een bril van de een in de haren 
van de ander….. 
Diezelfde middag stonden we ook op 
de wedstrijd vloer in het eveneens 
zweterige Eindhoven. Wederom 
hadden we er zin in en zouden we 
alle charmes in de strijd gaan gooien! 
Aangezien nog niet iedereen van de 
groep zich volledig inleeft in het 
thema van de show en we daar nog 
hard aan moeten werken om ook dat 
tot een geheel te krijgen en we die 

middag 2 van de al zeldzame mannelijke juryleden aan de tafel hadden zitten….zagen 
we dat wel als een uitdaging…Ook dit keer verliep alles redelijk naar wens en waren we 
benieuwd of de juryleden op een lijn zaten in zowel Bakel als Eindhoven. Met ons duo 
Jantine en Saskia verliep dit keer alles vele malen beter…geen bril meer in de haren….. 
De prijsuitreiking: de A-groep 80,26 punten….mooi resultaat en inmiddels hadden we 
begrepen in Bakel 80,37 punten behaald te hebben. Jantine en Saskia presteerden het 
zelfs om 85 punten te behalen! Helemaal super…als dat niet motiveert! 
Al met al een waardevolle en leerzame zweterige dag en mooie videobeelden om verder 
te kunnen met de voorbereiding op het aanstaande EK in oktober. Vakantie zit er 
voorlopig nog niet in!..... 
 

Groetjes, Lisette 
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  (lever uw eigen vertaling in bij de redactie!!)   
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32 geslaagden voor muziekexamens 
 
In april 2009 slaagden onderstaande leerlingen van Musis Sacrum Bakel bij het 
Kunstlokaal afdeling Muziek in Gemert voor hun muziekexamen: 
A1: Emke van Bommel alt-saxofoon  goed 
 Yvonne Goossens hobo 
 Anne Koppens  hobo  goed 
 Sjors van Mierlo  slagwerk 
 Lotte van Rijbroek dwarsfluit goed 
 Corné van de Ven slagwerk 
 Femke Verhoeven trompet 
 Thijs de Visscher  slagwerk 

Renske Vloet  dwarsfluit 
A2: Bram Goossens  trompet 

Tijn Haesen  slagwerk  goed 
Charlotte Jonkers  hobo    
Amy van de Laar  alt-saxofoon 
Marte Nooijen  dwarsfluit goed 
Reini van der Putten alt-saxofoon goed 
Perry Verbakel  slagwerk 

B1: Rob van Lierop  slagwerk 
 Ries Nooijen  slagwerk 
B2: Sigrid Coolen  slagwerk 

Roy Goossens  klarinet 
Rick van de Laar  trompet 

 Mariëlle Nooijen  alt-saxofoon 
 Lisan Smits  alt-saxofoon 
 Gijs Verhoeven  slagwerk 
C: Karin van Lierop  alt-saxofoon 

Lizzie van der Putten klarinet  goed 
 Fanne Smits  dwarsfluit 
 Jantine Vereijken  klarinet 
In juni/juli 2009 slaagden 
C: Bas van Lierop  melodisch slagwerk 
D: Sophie de Ruijter  dwarsfluit goed 
 
Predicaat GOED; puntentotaal minimaal 8 gemiddeld.  
 
Wij wensen de geslaagden en hun opleiders van harte proficiat met dit geweldige 
resultaat. 
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Majorettekettetteketet 
 
Het is me wel eens gezegd dat als het in het ene deel van je leven perfect gaat, er 
ergens anders altijd iets helemaal mis gaat. Zo is het nu eigenlijk ook wel een beetje bij 
ons majorette-leven. Vorige week waren er opeens drie nieuwe liefdes in het spel. Zowel 
MvD als GV als SvL. 
 
Maar de dinsdag erop was die roze wolk alweer verdwenen. Werd de eretribune tot voor 
kort slechts bezet door Geertje, die dankzij een voetoperatie niet mee kan trainen, tijdens 
de generale voor de wedstrijden van zondag 28 juni zitten er drie manke nelissen op de 
bank toe te kijken. Mandy had een kleine botsing met een deur en brak wat tenen. Dana 

zat tegen bijna twee zweepslagen en moest ook rust houden. 
Dat wilde zeggen dat we door onze reserves heen waren én 
zelfs al meedansende majorettes moesten inleveren. 
 
Het is me wel eens gezegd dat als het in het ene deel van je 
leven perfect gaat, er ergens altijd iets helemaal mis gaat. 
Maar over het derde deel heb ik nog niemand gehoord. De 
dans zelf. Gaat die dan goed of niet? De trainingen beloofden 
ons niet meteen de eerste plaats, maar om er nou meteen 

vanuit te gaan dan de majorettes een schandalige dans zouden neerzetten.... Het was en 
bleef gissen. De meningen waren verdeeld. De dansende majorettes zelf zagen het 
somber in, de mensen op het publiek hielden moed. Er waren voor die zondag maar liefst 
twee wedstrijden geplaatst. Nu, na het EK van vorig jaar, merken we toch dat onze 
populariteit gestegen is. Daarnaast zijn de wedstrijden natuurlijk ook erg goede 
trainingen, kansen die we niet moesten laten liggen. 
 
De moed van het toekijkende publiek was helemaal niet misplaatst, want zowel in Bakel 
als in Eindhoven zat er zowaar vorm en eenheid in de show. Na enkele maanden 
mochten we nog niet hopen op een wonder – laten we realistisch blijven – maar de show 
ging wél goed. En dat tot twee maal toe. Twee maal ruim 80 punten, zelfs Dion 
Hoppenbrouwer vond de show erg sexy. Als dat geen compliment is……… 
Wellicht komt dat door onze nieuwe, prachtige pakken. De aankomende vrijwilligers van 
het jaar hebben keihard gewerkt om alles er zo mooi en sexy mogelijk uit te laten zien. 
 
Na onze kleine overwinningen is het weer tijd om met beide benen op de grond keihard 
door te trainen voor het EK. Het drillen gaat gewoon door! 
 

Tot de volgende update.                                                Glitter Greet, the Twirlminator 
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Studenten van Toen en/of Nu 

 
Dit keer is het mijn beurt om iets te vertellen over mezelf op het gebied van muziek. 
Het is allemaal begonnen in groep 4/5. In een groepje samen leren blokfluiten en 
proberen fatsoenlijk geluid uit de blokfluit te krijgen. We vonden het allemaal leuk en dus 
waren we na het tweede jaar als groep dan ook ver gevorderd.  
Na het tweede jaar mocht ik kiezen: Wat voor instrument zou ik het liefst willen 
bespelen? Ik wilde iets anders dan de anderen in huis, dus leek me klarinet wel leuk, ook 
omdat daar geen lange wachtlijst was. Maar toen ik er beter over nadacht en beter naar 
de verschillende instrumenten luisterde, besloot ik voor de saxofoon te gaan. Hier was 
wel een aardig lange wachtlijst voor, maar gelukkig mocht ik er het volgende schooljaar 
mee beginnen.  
De eerste lessen waren spannend, want ik wist helemaal niet of het ging lukken met zo’n, 
toen nog, groot instrument met een rietje. Kristel, mijn eerste lerares, zorgde ervoor dat 
het toch lukte. Trots dat ik was! Ik bleef maar oefenen om het saxofoonspelen beter 
onder de knie te krijgen. Toen ik een paar lessen van Kristel had gehad, vertelde ze dat 
ze ermee stopte. In plaats van Kristel kreeg ik Frans van Zutphen. Hij gaf anders les dan 
Kristel, maar dat maakte niet zoveel uit. Ik was nog steeds fanatiek, want ik wilde zo 
goed mogelijk worden. Al snel mocht ik van Frans voor mijn A examen op, ook omdat ik 
zo fanatiek was. Toen ik A gehaald had, mocht ik bij de opleiding. Ik vond het een grote 
uitdaging om samen met andere instrumenten te spelen. De eerste keer was dan ook 
wennen, maar gelukkig ging het samenspelen steeds beter.  
2 jaar later mocht ik alweer op voor B1. Met veel plezier ging ik altijd naar de lessen van 
Frans. Maar helaas stopte ook Frans met lesgeven. Ik kreeg weer een andere leraar, 
namelijk Adri Verhoeven. Adri heeft me klaargestoomd voor het B2 examen. Hierna 
mocht ik bij de grote harmonie, wat natuurlijk reuze spannend was. Echt in uniform en 
over straat lopen en natuurlijk ook weer een hoger niveau van muziekstukken, die je op 
je lessenaar krijgt.  
Dit jaar heb ik mijn C examen met goede punten gehaald. Ook heb ik pas te horen 
gekregen dat ik de eerste stem krijg bij de harmonie. 
Komend schooljaar ga ik hard oefenen voor mijn D examen. Dat wil ik graag openbaar 
doen, dus ik ben nu al bezig met het bekijken en spelen van stukken die ik leuk vind. En 
tegelijkertijd heb ik op school mijn eindexamenconcert voor muziek, dus dat is dan een 
goede generale voor mijn D examen. Bovendien wil ik graag duetten gaan spelen samen 
met Marit. Dit lijkt me een grote uitdaging en natuurlijk ook nog super leuk om samen met 
mijn zus op een podium te staan.  
 

Groetjes,  Nienke Tijdeman 
 
Bij deze draag ik de pen over aan John Klaus.  
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Opnieuw grandioze ondersteuning 
 

Commissarissen en Vrienden van Musis Sacrum geven prachtige cadeaus 
ter gelegenheid van het-135 jarig jubileum. 

 
In het weekend van 3,4 en 5 april 2009 vierde Musis Sacrum haar 135-jarig bestaan. Een 
spetterend en evenwichtig programma was hiervoor in elkaar gezet. 
Traditioneel kiezen de commissarissen en de vrienden van Musis Sacrum jaarlijks een 
concert of avond uit waar zij hun waarde voor de vereniging tonen door de aanbieding 
van instrumentarium. Meestal doen zij dit apart, maar ter gelegenheid van het 135-jarig 
bestaan was voor een gezamenlijke aanpak gekozen. Logisch dat het dit jaar het 
jubileumweekend daarvoor werd uitgekozen. De vrijdagavond werd daarvoor de 
geschiktste avond bevonden. 
Op die avond kon ik als contactpersoon van de commissarissen bij Musis Sacrum en 
voorzitter van de Stichting Vrienden dan ook namens de commissarissen en vrienden 
van Musis Sacrum het navolgende instrumentarium aan de vereniging aanbieden: 
2 nieuwe bassdrums, dit keer trendy zwart van kleur met witte belettering en logo; 1 set 
concert bongo’s met bijbehorende standaard en bag; 4 concert toms met bijbehorende 
standaards en hardcases. Als klap op de vuurpijl kon een lang gekoesterde wens, 
namelijk een nieuw buisklokkenspel met hoes, worden aangeboden.  
Verder kwam net voor het jubileumweekend nog een wens naar voren, namelijk 
lessenaarverlichting van de gehele vereniging. De vereniging zou zich daarmee nog 
beter kunnen presenteren. Nadat ik alles op een rijtje gezet had bleek dit financieel net 
niet haalbaar, doch dankzij sponsoring van het bedrijf  “2 Complicated” (het bedrijf van 
ons lid Thijs Kampen) kon ook deze wens alsnog in vervulling gaan. Voor de gehele 
vereniging werd lessenaarverlichting met ledlampjes aangeboden. 
Het lijkt allemaal zo gemakkelijk, maar om dergelijk instrumentarium aan te kunnen 
bieden vergt dit nogal wat inzet die niet voor iedereen zichtbaar is. Het resultaat ter 
waarde van bruto ongeveer €14.000,00 mag dan ook als overweldigend bestempeld 
worden. 
Dat ik dit bedrag vermeld is niet alleen om te kunnen laten zien hoeveel alles kost, maar 
is ook bedoeld voor ons leden. Waardeer het instrumentarium bij Musis Sacrum. Ben er 
zuinig op. Veel andere verenigingen zijn jaloers op jullie instrumentarium. 
Ik denk dat een pluim op de hoed voor iedereen die deze cadeaus mogelijk heeft 
gemaakt dan ook zeer zeker op zijn plaats is.  
 
Commissarissen, Vrienden van Musis Sacrum en 2 Complicated, bedankt voor jullie 
ondersteuning. In een woord grandioos. 
 

Jan Lambregts 
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Recepten  

 

Enkel recepten van cocktails; lekker en gezellig op een terrasje in de zon. 
 
WHISKY SOUR: 
Een heerlijk, verfrissend aperitief. 
Benodigdheden: ijs, 45 ml schotse whisky, 30 ml citroensap, 15 ml suikersiroop en 
citroenschil. IJs, whisky, citroenrasp en suikersiroop in een shaker doen en schudden. 
Dan in een glas met ijsblokjes schenken en versieren met citroenschil . 
 
GIMLET: 
Gimlet is een populair aperitief. Gebruik een goede kwaliteit citroenbrandewijn en serveer 
het met een flinke scheut spuitwater . 
Benodigdheden: ijs, 45 ml gin, 15 ml citroenbrandewijn spuitwater en een schijfje citroen. 
IJsblokjes in een glas doen, gin en citroenbrandewijn toevoegen en er een flinke scheut 
water erbij doen. Citroenschijf toevoegen en serveren met  een roerstaafje. 
 
NEGRONI: 

De negroni wordt  steeds populairder als avonddrankje. Desgewenst met wat water 
aanlengen. Serveren in een cocktailglas of als u water toevoegt in een longdrinkglas. 
Benodigdheden: ijs, 30 ml gin, 30 ml zoete vermout, 30 ml campari, spuitwater en een 
schijfjes sinaasappel. 
IJs, gin, vermout en campari in een mengglas doen en roeren. In een cocktailglas 
schenken en wat spuitwater toevoegen en versieren met een schijfje sinaasappel. 
 
ANANAS SHERRYPUNCH: 
Deze verfrissende zomerpunch is eenvoudig te bereiden. 
Gebruik als het kan verse ananas en voeg de ginger ale vlak voor het serveren toe. 
Voldoende voor 12 personen. Serveren in bowlglazen. 
Benodigdheden: 375 ml droge sherry, 1 rijpe ananas, 300 ml sinasappelsap, 300 ml 
appelsap, 1 kopje koude zwarte thee, 500 ml ginger als, 2 passievruchten, schijfje citroen 
en plakjes komkommer. 
Ananas schillen, kern verwijderen, in kleine stukjes snijden en in een schaal doen. Sherry 
erover gieten, afdekken en 30 minuten laten staan. 
Sinasappel en appelsap en thee toevoegen en goed roeren, 
Ginger ale erbij schenken vruchtvlees van passievrucht, schijfjes citroen en plakjes 
komkommer toevoegen. 
 

PROOST 
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Van onze buitendurpse correspondent. 

 
Voor het vijftiende jaar heeft Helmond de programmering voor de kiosk op de Warande 
gereed. 
Als eerste was de harmonie Musis Sacrum uit Bakel aan de beurt,135 jaar jong. 
Een goede keus, want deze harmonie had een juiste mix van serieuze en lichtere werken 
gevonden. 
Maar als minder bekende werken zoals Golden Age en Bonaparte door een van de leden 
deskundig van een goede uitleg worden voorzien, is het voor het publiek ook beter te 
volgen en te begrijpen wat een componist met een bepaald werk heeft willen uitdrukken. 
Het duet uit de Parelvissers was een voorbeeld, dat een harmonie met een goed 
arrangement, en met goede solisten, een bekende melodie dat enkel bekend is als een 
zangduet, daar een prachtige uitvoering van kan maken, heel verrassend. 
Evenals de bekende melodieën uit de musical Annie. 
De afsluiting met de mars Mon Ami van Frans van de Mortel, opgedragen aan twee 
onlangs overleden leden, tekent de sfeer van deze harmonie, vrienden vergeet je nooit. 
Onder leiding van Marc van Kessel was dit een waardig begin van een lang 
zomerprogramma. 

                                                                                     J.v.O te E.                
 
 
 
 
 
 

Musis Sacrum jubilarissen in 2009 
 

Hein van Dijk 
Frans Kisters 
Peter Kisters 

Hans Leenders 
Maikel van der Meer 

Peggy Teunis 
Jos Vos 

 
Zij zijn allen 25 jaar lid. 
 
 
Het Jubilarissenconcert vindt dit jaar plaats op 31 oktober 2009. 
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ALL THE SEXY LADIES 
 
Van onze correspondent 
 
BAKEL- Zoals jullie vorige keer hebben gelezen zijn wij druk aan de slag gegaan met 
onze nieuwe show. Moesten we vorige show onze rug netjes strekken, rechtop zitten en 
borst vooruit, moeten we nu alle heupen los en sexy proberen te dansen. Dit is voor ons 
weer een nieuwe ervaring, door het verbod wat ons vorig jaar opgelegd is. 
  
In deze drukke tijd is mij als correspondent veel langs me heen gegaan. De afgelopen tijd 
hebben we vooral veel getraind. Het gezellig bakkeleien heeft ineens plaats gemaakt 
voor serieuze en intensieve training. Dit alles voor een goed doel. 
 
De eerste keer dat we onze prachtige nieuwe show mochten laten zien was tijdens de 
bondstraining. We gingen met goede zin richting Waalwijk. Thuis flink geoefend zodat de 
show goed voor de dag getoverd kon worden. Attributen klaar en in de lak, ontwerpje 
voor het pak in de tas en…….. de muziek bij Lisette thuis inMeijel!!! Daar stonden we dan 
in Waalwijk, zonder muziek. Gelukkig zijn onze stemmen prachtig in harmonie en kenden 
wij de tekst, dus zat er niets anders op dan te zingen en te dansen tegelijk. Dat moet 
Madonna immers ook en die is al 50, dus ons lukte het prima. 
 
Het geraamte van de show zat goed in elkaar, alleen het bijschaven van ons als stijve 
planken moet nog gebeuren. Wij moeten sexy gaan dansen. Dus kom je ons in de kroeg 
tegen, dan weten jullie hoe wij moeten dansen. 
 
Na de bondstraining moesten we weer hard aan de slag, want een wedstrijd stond op het 
programma. Een wedstrijd waar we eigenlijk nog niet helemaal voor klaar waren. De 
pakken waren klaar en de meeste attributen waren ook zoals ze hoorden te zijn. De 
eerste wedstrijd verliep niet geheel vlekkeloos, maar een jurycommentaar was er wel. 
Natuurlijk zien wij commentaar als leerpunten en was er weer genoeg te leren voor ons.  
Maar niet alleen voor ons. Ook ‘Naaiatelier Bakel’ kon weer aan de slag.  
De pakken waar de dames zo hard aan gewerkt hadden glitterden niet genoeg. Nou dan 
ben je bij ‘Naaiatelier Bakel’ aan het juiste adres, want deze ‘schitterende’ dames weten 



 

 

 

51 

wel hoe ze ons moesten laten stralen. 
Vele uren ontwerpen, naaien en 
wijntjes drinken namen de hele week 
van de dames in beslag, mét een 
prachtig resultaat.  
De pakken schitteren en zien er erg 
Madonna uit. Zelf zijn wij bij de 
productie niet aanwezig geweest, maar 
hebben wij wel kunnen concluderen 
dat er wijntjes gevloeid zijn tijdens 
deze avonden. Als je van heeeeeel 
dichtbij kijkt, zie je af en toe een scheef 
lijntje.  Maar dames….super gewerkt!! 
Wij kunnen het niet!! 
 
Ik denk dat u weer een beetje bij bent 
wat betreft onze weg naar het EK.  
Wij gaan weer een hete, zweterige 
zomer tegemoet in de sporthal.  
Met alle liefde en plezier gaan wij 
verder met hard werken aan onze sexy 
moves en zorgen wij ervoor dat wij in 
oktober in Kroatië ‘schitteren’ in onze 
prachtige glitterpakken!!! 
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Inspeelwerk????  Doorspeelwerk??? 
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Pieter Reijnders geridderd. 
 
Op 30 april 2009 is ons lid en trombonist Pieter Reijnders benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Tijdens de opening van de Koninginnefeesten in Bakel, waar hij als 
voorzitter van het Oranjecomité leiding gaf werd hij tot zijn grote verrassing zelf in het 
zonnetje gezet. De opsomming van de lange rij van verdiensten binnen de Bakelse 
gemeenschap onderstreepten de terechtheid van deze onderscheiding. 
 Pieter, proficiat. 

 

 
 
 

Misschien is dit een aanleiding voor deze straatnaam? 
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Wij feliciteren 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Saskia Martens  
       Master Klarinet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
               Sophie de Ruijter   Bas van Lierop 
                    D-examen Dwarsfluit         C-examen melodisch slagwerk 

 
 
 
en natuurlijk ook alle andere leden van Musis Sacrum die de (school) opleiding 
waar ze mee bezig waren met succes afgerond hebben. 
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Wie ben ik? 
 

 
 

W 
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Het antwoord op deze vraag uiterlijk 01-10-2009 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 2009_1 was: Roos Verberkt. 
De winnaar is: Mandy van Lieshout. 

 
Ook jouw inzending is welkom !! 

mailto:musissac@musissacrumbakel.nl


 

 

 

56 

Lera(a)r(ess)en 
 
 
 

KunstLokaal Gemert 
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 ……. ?! 
 

 We nog steeds niet weten wie de echte De Bas De Baas is? 

 Willem bijna kennis had aan een toiletjuffrouw? 

 Thijs K. niet de beer maar een echte knuffel wilde? 

 de trompettenblazers beter naar de dirigent kijken als hij wel denkt? 

  onze dirigent bij de generale repetitie van de Bas de Baas al apetrots was? 

 de Bas de Baas goed is verlopen? 

 door het Kinder Wensconcert menig artiest is geboren? 

 het Caratconcert met wat regendruppels gepaard ging? 

 men daardoor ongemerkt sneller ging spelen? 

 er bij Saskia Martens op een muzikaal kopje koffie werd getrakteerd? 

 dit met meesterlijk resultaat is afgelopen? 

 Sjef z'n borrelmaat weer op retour is? 

 binnenkort enkele leden over de schreef zullen gaan? 

 zij besloten om hun trouwdag aan te kondigen? 

 wij hen heel veel geluk en voorspoed wensen? 

 wij graag willen weten of en wanneer ze ‘open huis’ houden? 

 onze eindredacteur een nieuwe computer heeft aangeschaft? 

 er nu nog meer verhalen mogen komen? 

 we dit echt niet zonder alle leden van Musis Sacrum kunnen? 

 we U allemaal bedanken voor de medewerking het afgelopen jaar ? 

 voorzitter Theo nog steeds een opvolger zoekt? 

 De uitdaging dus nog steeds open staat voor de juiste persoon? 

 Van sporthal naar muziekhal ook een uitdaging is? 

 Dit nog eventjes toekomstmuziek zal blijven? 

 Er enkele ‘valse’ noten moesten worden gekraakt in de gemeenteraad? 

 De betrokken verenigingen in eendracht vol aan de bel trokken? 

 Een goede voorbereiding altijd de basis van de afwerking blijkt te zijn? 

 Wij de volgende Triangel na de vakantie gaan voorbereiden? 

 Jullie bijdragen weer de basis zullen zijn van Triangel 2009_3? 
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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  
2e editie 2009 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Ellen Leenders 
Lisa 
Nadeche 
Marit 
Benthe 
Fenne 
Lisette van Rooij 
Opa en Oma Tielemans 
Huub en Joke van de Weijer 
Rosan 
Maria van den Broek 
J.v.O te E. 
Yvonne Janssen-Habraken 
Jolanda Dop-Habraken  
Patrick Egelmeers 
Peter Kisters 
Thijs Kampen 
Mark Bennenbroek 
Frans van de Mortel 
Annie Joosten 
Jan Lambregts 
Hilde van Dijk 
Ivanca Linders 
Nienke Tijdeman 
Piet Elias 
Geertje Verberkt 
Leona Sleegers 
Steffie van Lieshout 
Betje Verachtert 
 
 

               
 


