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Activiteitenkalender 2010   (Versie 01-12-2009) 

(Onder voorbehoud)        Zie ook www.musissacrumbakel.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 februari  Carnavalsoptocht Bakel 

28 februari  Limonadeconcert 

25 maart   Algemene Ledenvergadering + Vrijwilliger v/h jaar 

10 april   Oudijzeractie 

11 april   Onderling Solistenconcours 

29 april   Lintjesregenserenade 

30 april   Koninginnedag 

………..   Carat optreden Helmond 

1 – 5 juni??  Donateursactie 

27 juni   Bondsconcours Majorette Bakel 

17 juli   Feestavond senioren 

18 juli   Pleinconcert  

27,28,29 augustus Tractor Pulling Bakel  

3 september  Inhalen Kinder Vakantie Week 

4 september  Opening Bakel kermis 

7 september  Kermisschieten St. Willibrordusgilde 

24 september  Zwemmen jeugdleden (t/m 15 jaar) 

16 oktober  Jubilarissenconcert  

14 november  Intocht St. Nicolaas 

16 december  Kerstconcert Jan de Witkliniek 

18 december  Kerstconcert St. Willibrorduskerk  

31 december  Oliebollenactie  
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Bestuurlijke noten 
 
Het 2de halve jaar 2009 is nog niet helemaal voorbij maar wij mogen nu al terug zien op 
een zeer geslaagd jubileumjaar ter gelegenheid van het 135 jaar bestaan van Musis 
Sacrum met veel activiteiten zoals een jubileumweekend, concoursen, serenades, 
inhalen kindervakantieweek, medewerking aan tractor pulling, de activiteiten rond de 
kermis, diverse uitwisselingen, het EK voor de majorettes, concerten, en nog diverse 
andere activiteiten. Onze majorettes hebben zich weer van hun beste kant laten zien op 
het EK in Kaštela, Kroatië. Zij behaalden daar een zeer verdienstelijke 2de plaats voor het 
A-team en een 6de plaats voor het duo. Dames nogmaals van harte gefeliciteerd met dit 
geweldige resultaat.  
Via deze weg wil het bestuur iedereen hartelijk danken voor zijn of haar inzet en bijdrage 
aan al deze evenementen. Want zonder deze inzet en bijdrage kan het niet slagen. 
Echter door gezamenlijk de handen ineen te slaan kan heel erg veel en dat is gebleken.  
 
 
Jubilarissenconcert 
 
Op 31 oktober hebben wij ons jubilarissenconcert gehouden. We hebben dit jaar 7 
jubilarissen te vieren allemaal  25 jaar lid  van Musis Sacrum. Ter gelegenheid hiervan 
hebben we een heel mooi concert gegeven en daarbij drie jubilarissen in het zonnetje 
gezet namelijk Frans Kisters, Peggy Teunis en Jos Vos. Alle jubilarissen nogmaals van 
harte gefeliciteerd met jullie jubileum en wij hopen dat jullie allemaal nog zeer lang lid van 
onze vereniging mogen blijven. 
Het was erg jammer dat Hans Leenders, wegens vakantie, niet bij deze manifestatie 
aanwezig was. Daarom heeft een afvaardiging van het bestuur hem thuis bezocht om 
hem de verdiende aandacht te geven. 
Een drietal rustende leden wilde geen ruchtbaarheid geven aan het jubileum, het bestuur 
heeft deze leden wel bezocht om toch even stil te staan bij hun jubileum.  
 
 
Huisvesting 
 
Zoals het bij u allen bekend, is het bestuur al zeer geruime tijd intensief op zoek naar een 
huisvesting waarin alle geledingen hun repetities kunnen houden en waarbij voldoende 
opslagruimte aanwezig is om onze instrumenten verantwoord op te slaan.  
Na diverse overleggen met het gemeentebestuur en daarbij enige decepties te hebben 
opgelopen lijkt er nu een doorbraak in het vooruitzicht, hoewel er nog enige stevige 
hobbels genomen moeten worden. 
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Het gemeentebestuur en het bestuur van Musis Sacrum zijn nu met elkaar in overleg om  
overeenstemming te krijgen over de aanpassingen en de randvoorwaarden. 
Het tijdstip waarop deze optie feitelijk kan worden gerealiseerd is natuurlijk mede 
afhankelijk binnen welk tijdsbestek de uitbreiding van de sportaccommodatie in Bakel kan 
worden gerealiseerd. Echter dit zal, volgens zeer recente informatie, zeker nier eerder 
zijn dan het eerste halve jaar van 2011.  
 
   
Algemeen 
 
Het tweede halve jaar van 2009 is gelukkig een mooi, succesvol en druk half jaar 
geweest. Voor de rest van 2009 rest ons nog een concert in het Atrium, twee 
kerstconcerten namelijk bij de Jan de Witkliniek en in de St.Willibrorduskerk en als 
afsluiting de oliebollenactie op oudejaarsdag.   
Het bestuur bedankt hierbij alle leden en al die anderen die het ons mogelijk maken en 
meewerken om onze missie uit voeren op de wijze zoals dat is gebeurt. 
En natuurlijk zullen er altijd wel omstandigheden en feiten zijn die daarop enige inbreuk 
maken, maar door gezamenlijk te blijven streven en te werken voor het optimale resultaat 
zijn hele mooie dingen mogelijk. 
 
Verder wensen wij eenieder prettige feestdagen toe, een mooie jaarwisseling en een 
muzikaal maar vooral een gezond 2010.  
 
En blijf in je gedachte houden; Musis Sacrum is een vereniging waar je trots op bent, 
waar je lid van wilt zijn en waar je lid van wilt blijven. 
 
 

   Theo van Hal, voorzitter 
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Muzikale poëzie 

 

 

Vijf lijntjes ondereen, 
met goed wat noten er overheen. 
Wat maken ze toch dolle sprongen, 
maar zo mooi...als ze worden gezongen. 
Met het sleutelke gans van voren, 
kun je allerhande melodietjes horen. 
Ik droom soms weg in mijn muziek, 
zo wonderlijk zo feeëriek. 
Al die noten op een rij; 
ik maak er een liedje van, één voor jou en één voor mij! 
 
 
 
Muziek doet mensen luisteren, naar wie ze zelf zijn.  
Muziek doet mensen huilen, geeft blijdschap na de pijn.  
 
Muziek is liefde en veel meer, jezelf te accepteren. 
Muziek is blijdschap keer op keer, en er ook nog eens van leren.  
 
Muziek is het waard om voor te leven, elke lach op je gezicht. 
Muziek is alles en om anderen te geven, het helderste licht. 
 
 
 
 

Wow als jij lacht,  
snap ik waarom de liefde mij naar jou toebracht. 
Toen ik jou zag ging mijn hart hard kloppen, 
ik dacht kijk ik wel goed uit mijn doppen? 
Joh, wat een gevoel, echt een heleboel. 
Ik wil een leven met je opbouwen, 
maar dan moet je mij wel vertrouwen. 
Later zitten we dan aan tafel met muziek, 
hopelijk is er dan veel romantiek. 
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Triangel Mutaties 
 

De Triangelredactie is op zoek naar enthousiaste nieuwe redactieleden. 
 
Geertje de Visscher heeft te kennen gegeven om te stoppen met haar werkzaamheden 
als redactielid van De Triangel. Een besluit dat wij alleen maar kunnen respecteren, net 
als de ijver en inzet die ze uitstraalde als gedreven redactielid. Geertje, bedankt voor het 
mooie werk wat je voor de Triangel verricht hebt. 
 
Thijs Poels heeft opnieuw aangegeven te zullen stoppen als 
redactielid. Hij werkt(e) deze en de volgende Triangel nog 
mee af en dan is het definitief ‘schluss’. 
 
DUS: 
Wij zijn op zoek naar mensen die als redactielid van de Triangel willen meewerken aan 
de toekomst van ons verenigingsblad. 
Iedereen, jong en oud, die maar enigszins interesse heeft om te helpen het reilen en 
zeilen van onze vereniging in woord en beeld vorm te geven in de Triangel is welkom. 
Laat je door niemand ontmoedigen om je interesse om te zetten in actieve inzet voor de 
Triangel. Iedereen heeft kwaliteit in huis om vanuit zijn eigen inzet en kunde binnen het 
redactieteam te kunnen meewerken! 
 
DAAROM: 
Neem contact op met een redactielid of een bestuurslid.  
Joke, Hilde, Helmy, Marjan en Thijs zullen met plezier het een en ander verduidelijken als 
dat nodig is. Vooraan in deze Triangel staan hun verdere personalia vermeld. 
 
WANT: 
Het zou toch van de zotte zijn als de leden van een prachtige en grote vereniging als 
Musis Sacrum geen mensen zou hebben om hun eigen clubblad te maken! De 
activiteiten en de organisatorische veelzijdigheid binnen de vereniging blijven het waard. 
Om niet te spreken over de presentatie naar alle mensen die hun waardering voor Musis 
Sacrum telkenjare omzetten in een bijdrage aan onze vereniging. 
 
   
    
 
 

-------------------- Heeft jou nodig! -------------------- 

DE TRIANGEL 
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Koninginnedag 2009 was toch anders…………… 
 

Koninginnedag 2009 zou toch al anders zijn dan de voorgaande jaren. Geen 
Koninginnerock, samenwerking met de plaatselijke horeca, weer op de vertrouwde 
locatie onder de kerktoren. 
We hebben er samen met de horeca en met medewerking van diverse sponsoren hard 
aan gewerkt om wederom iets leuks te organiseren tijdens de Koninginnedag. 
 
Zoals gewoonlijk, op Koninginnedag ’s morgens vroeg uit de veren om het centrum van 
Bakel  een oranje kleur te geven. Het weer was fantastisch en niets stond meer in de 
weg om er een prachtig feest van te maken. 
Al voor 12.00 uur kleurde het centrum van Bakel oranje en ik was een tevreden man. Op 
mijn gemak kon ik naar huis om me op te frissen en om te kleden. Ik wilde natuurlijk op 
tijd terug zijn voor de opening door de Burgemeester.  
 
Toen ik uit de douche kwam en mijn oranje bloes aan had werd mij met niet mis te 
verstane bewoordingen duidelijk gemaakt dat het toch beter was om mijn kostuum met 
oranje stropdas aan te doen en niet die achterlijke oranje bloes. Omdat ik altijd goed naar 
Thea en de dochters luister(!) en altijd meteen doe wat ze mij zeggen, trok ik dus dat 
“achterlijke oranje bloesje” maar weer uit en verscheen ik minuten later weer in de kamer, 
strak in het pak, met oranje stropdas. De dames keken en zagen dat het goed was. 
En zo vertrok ik rond de klok van een, met een broodje nog half in mijn keelgat, niet 
vermoedend dat het heel anders zou verlopen als ik als voorzitter voor ogen had, naar 
het oranje plein. 
 
Op het plein deed ik nog snel een rondje om er zeker van te zijn dat alles klaar stond. En 
inderdaad, het feest kon beginnen. Toen kreeg ik het verschrikkelijke bericht door van de 
aanslag in Apeldoorn. Dit na het vreselijke incident met onze sponsor Marius van 
Lamoen van de avond daarvoor.  
We waren er klaar voor; het centrum van Bakel was Oranje gekleurd, de zon scheen 
hoog aan de hemel en toch waren daar die donkere wolken, die de feestvreugde aardig  
verstoorden. 
Het werd drukker  en drukker. Vele kinderen, ouders en belangstellenden maakten het 
plein nog feestelijker, leden van de Harmonie lieten zich al zien en, heej…… wat raar, 
daar fietsten ook enkele leden van het Sint Willibrordusgilde over het plein. “Blijkbaar 
moeten die ook ergens naar toe”,  was mijn eerste opmerking. 
 
Het wachten was op de burgemeester voor de opening om klokslag half twee. Ik keek het 
plein nog eens rond, “waar blijft de burgemeester nu”, dacht ik nog en zag links er rechts 
wat mensen staan waarvan ik dacht “wat doe jij nu hier”. 
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Plotseling kreeg ik de burgemeester en echtgenote in het vizier, net te laat maar toch op 
tijd dacht ik. We konden beginnen. 
 
Het was vanzelfsprekend dat de burgemeester eerst even de verschrikkelijke 
gebeurtenissen aanhaalde van Marius en van de aanslag in Apeldoorn. Gelukkig kon het 
feest doorgaan dus maar snel openen zodat de kinderen aan de gang kunnen. 

 
Maar toen begon de 
burgemeester over mij 
en dat terwijl de 
Harmonie met alle 
geledingen, het Sint 
Willibrordusgilde, 
familie en vrienden op 
het plein verschenen.  
En de burgemeester 
ging maar door, wat ik 
in de loop der jaren in 
Bakel heb 
gedaan……..  

Echt, ik stond perplex, ik had totaal niets in de gaten, het overvalt je.  
 
Maar het was fantastisch. Op het juiste moment op de juiste plaats, in het hartje van 
Bakel, werd mij door de burgemeester de onderscheiding opgespeld en mocht ik in het 
bijzijn van Thea en de kinderen de serenades van Harmonie en Gilde in ontvangst 
nemen. Dat is heel bijzonder, zo krijg je iemand stil. 
De prachtige woorden van de voorzitter van Musis Sacrum, Theo van Hal en van Wim 
Roijackers van het Gilde. 
Vervolgens daar ter plekke een drukke receptie, mijn familie, mijn vrienden, collega’s en 
vele Bakelse mensen. Vele felicitaties heb ik mogen ontvangen. 
Het was echt hartverwarmend. 
Velen hebben er lang mee rond moeten lopen, velen wisten het en toch moest het 
geheim blijven. Ik moet zeggen, dat is goed gelukt. 
 
En zo begon Koninginnedag 2009, anders dan anders maar heel bijzonder.  
Ik wil dan ook iedereen nogmaals hartelijk bedanken die hieraan heeft meegewerkt. 
Ik zal het lintje met trots dragen. 
 
Ut waar skòn.        

Pieter Reijnders 
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Happen en Trappen; une Tour mi Frans 
 
Ik heet u van harte welkom bij dit (niet-zo-)live-verslag van de Tour mi Frans.  
Vanavond zullen we getuigen zijn van het bittere gevecht tussen onze wielrenners. De 
strijd wordt gestreden in drie etappes afgewisseld met een korte rustperiode. De winnaar 
van elke etappe zal mogen genieten van een gastronomische verrassing. De verliezer zal 
zich tevreden moeten stellen met de restanten van de overwinnaars. Om de strijd eerlijk 
te houden, zijn alle deelnemers in verschillende klassen opgedeeld. 
 
Tour zonder Frans 
En we zijn op weg… 
De eerste etappe voert ons over de heuvels van de Bakelse en Deurnese Alpen. 
Aanvankelijk lijken onze wielrenners hier weinig problemen mee te hebben. Echter na 
enige tijd blijkt dat menig renner onterecht denkt dat hij het einde van de eerste etappe 
nadert. Teleurgesteld maar nu met meer enthousiasme dan voorheen, trappen zij nog 
even flink door om de Mont Beekman en Beekman te bedwingen.  
De overwinnaar van deze eerste etappe is de trotse eigenaar van de Pain-et-Soupe-aux-
Tomates-bokaal. Verliezers proberen ontgoocheld, doch met goede moed op adem te 
komen door middel van een groot bord groentesoep. Zij hebben immers nog kans om te 
overwinnen op de Alpe du Weijerij of de Champs-Couronne d’Or, beter bekend als de 
velden der Gouden Kroon. 
 
Verrassende winnaar in zijn klasse is Frans van de Laar.  Zijn voorsprong in de eerste 
etappe is zo groot dat besloten wordt hem enkele klassen hoger te plaatsen.  
Hier zal hij strijden tegen de MSB-jeugdploeg en zijn leeftijdgenoot, en grote favoriet in 
deze Tour, Chef Kanters.  
 
Tour mi Frans 
De titanenstrijd is weer in volle gang.  
Verkeersregels worden aan de laars gelapt en renners berijden met vijven naast elkaar 
het asfalt. Snelheden van wel 17 kilometer per uur worden gehaald. Deze recordtijd 
wordt professioneel bijgehouden door de fietscomputers van enkele deelnemers. 
Toeschouwers juichen enthousiast als we het einde van deze spectaculaire etappe 
naderen. We zien een nek-aan-nek-race tussen Frans en Chef. Het wordt een fotofinish 
en na nauwkeurige analyse van deze foto blijkt dat Chef met de Koud-en-Warm-Buffet-
Beker aan tafel mag. 
Ook de andere renners krijgen een bord vol krachtvoer om de spieren weer van energie 
te voorzien. Leden van verschillende klassen gaan bij elkaar aan tafel zitten en geven 
elkaar tips en trucs zodat de laatste etappe mogelijk nóg meer verrassingen zal 
opleveren. 
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Nadat we de Alpe du Weijerij verlaten, beginnen we aan  de eindsprint naar de Champs-
Couronne d’Or. En wat voor een eindsprint: Chef weet al gauw uit het peloton weg te 
sprinten en begeeft zich met een stevige voorsprong richting de finish. Zo’n 50 meter 
achter hem fietst Frans die erg zijn best doet om Chef in te halen. Het zal hem echter 
geen goed doen: Chef is vastbesloten deze ritzege te behalen. Vele meters achter Frans 
komt de rest van het peloton. De hekkensluiters (lees: de jeugd). Zij, die het na jaren 
trainen toch niet in zich hebben om deze Tour te winnen. 
Na deze spannende finale begint de cooling-down periode. Onder het genot van een 
heerlijk ijsbuffet en een verfrissend (gratis) drankje, wordt de overwinning van onze Chef 
du Tour gevierd en is er de gelegenheid om nog even flink op te scheppen over de 
prestaties van deze dag. Ook wordt niet vergeten de weergoden te bedanken voor deze 
schitterende regenloze avond (in tegenstelling tot een niet nader te benoemen 
plensconcert). 
 

 
 
Helaas bleek na de dopingcontrole dat zowel Chef als Frans gebruik gemaakt hebben 
van fietsversterkende middelen. Diskwalificatie volgde. Op dit moment wordt echter nog 
steeds bediscussieerd hoe de gastronomische prijzen geretourneerd kunnen worden. 
 

Dit was uw reporter Lisette Vereijken 

(niet-zo-)live vanuit de Bakelse Alpen. 
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Majorettekettetteketet 
 
Zo. Half november en we zijn weer allemaal bijgekomen van het wederom spannende 
EK. Helaas wederom geen gouden plak, maar het gaat om het meedoen natuurlijk! Dit 
jaar Kroatië, wat hebben we weer gelachen. 
 
Op het moment wordt er door 95% van het team hard gewerkt aan een prachtige show 
voor de kletsavond. Heb ik van horen zeggen, want zelf ben ik een paar dagen na het 
weekend Kroatië weer lekker terug gevlogen naar mijn tijdelijke thuisbasis Jyväskylä in 

Finland. Op moment van schrijven is 
het nog een maandje, maar ik dank 
God – of eigenlijk Lisette – op mijn 
blote knieën dat we nóg een keer 
naar het EK zijn gegaan, zodat ik 
toch tijdens mijn half jaar even naar 
huis kon. 
Vanuit Finland wordt er natuurlijk 
door 5% van het team hard gewerkt 
aan The Twirlminator II. Dit jaar met 
glansrollen voor Martin en Trevor. 
Volgens de huidige prognose gaan 

we het eind van het jaar wel halen. Voor het vertrek van Ivanca en Hilde naar Australië 
moet de film natuurlijk klaar zijn! 
 
Ik was er al aan begonnen, meteen na terugkomst, dan zit alles nog vers in het 
geheugen. Maar na een paar montagedagen is mijn externe harde schijf gecrasht.  
Toen ik er achter kwam dat daar niets meer 
aan te redden viel, ben ik toch wel even in 
paniek geschoten. Mijn hele digitale leven 
stond daarop. Foto’s van Finland, 
huiswerk, oude bestanden van school, 
mijn afstudeerproject! Toen ik daarna 
weer even bedaard was, besefte ik me dat 
dat allemaal niet zo erg was. Die foto’s 
staan allemaal op internet en dat 
huiswerk heb ik al ingeleverd. Die 
bestanden van school, die heb ik toch 
niet meer nodig en mijn afstudeerproject, ach, zover was ik nou ook weer 
niet. Maar…  
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Toen schoot de schrik er pas echt in. De majorettefilm!! De reden dat ik die harde schijf 
had gekocht… Alle filmbestanden, alle foto’s, alle ideeën en zelfs al een stukje film. Ik zat 
op school toen het voorval zich voordeed. Ik kon pas een paar uur later checken of ik de 
filmbestanden nog op de camera had staan! 
 
Gelukkig was ik zo slim om de filmbestanden op mijn camera te laten staan en Thijs was 
zo slim geweest om alle foto’s te bewaren. Er waren toen al verschillende videoclips af – 
ik noem Jamai, ik noem O-zone – maar vol moed ben ik gewoon weer opnieuw 
begonnen. Ik was alleen blij dat ik niet alles kwijt was! 
 

Verder is het erg rustig in Finland. Ze praten 
hier wel al over The Twirlminator.  
Verschillende Nederlandse buitenlandse 
studenten zijn al gestrikt om mee te werken 
aan de film. Sommige buitenlandse 
sportstudenten hebben vol bewondering 
gekeken naar onze show. Dat majorettes dat 
ook doen!  
Ja, ja! Ik zit er aan te denken The Twirlminator 
maar te gaan ondertitelen en hier te 
verkopen… 

 
Terwijl er in thuisbasis Bakel hard wordt gewerkt aan een dans, blijf ik hard werken aan 
de film. Nou ja, met een klein weekje rust dan, want over twee uur vertrekken we naar 
Lapland! Een klein weekje sneeuwhappen en zwemmen in ijs en ijskoud water (hoop ik) 
en dan weer terug naar de warmte van The Twirlminator II. 
 
Jullie gaan het zien! 
 
Moi moi (als de Finnen afscheid nemen, zeggen ze skon skon!) 
 

 

 

 

Glitter Greet 
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Wat is je naam?  

Peter van der Horst 
 
Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt bij Musis Sacrum? 

De Duitslandreis, ‘n supergezellig weekend. En de behaalde 
Nederlandse titels; maar liefst 3 maal! 

Wat zou  je niet willen missen? 
De gezelligheid binnen de club, en de aparte humor van de 
slagwerkgroep. 

Waar ben je bang voor? 
Nergens voor, vroeger op de motor, maar wat gebeurt dat gebeurt. 

Met wie zou je een beschuitje willen eten? 
Bij Maarten Staals als hij vader is geworden. 

Welke dans beheers je goed, en met wie zou je dan willen dansen? 
Kan niet dansen, en beheers geen enkele dans, maar als het moet  
dans ik met danslerares Lisette van de majorettes. 

Wat zijn je hobby’s? 
Heb je even? Slagwerkgroep, tennis, motorrijden, handboogschieten, 
brandweer, en de hond, ja hij heeft ‘n drukke week. 
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Is er nog iets van jou wat wij nog niet weten? 
Heb een eigen motor, en ben een mooiweerrijder en af en toe racen op 
het circuit. 

Wat draag je het liefst? 
Spijkerbroek en T-shirt. 

Wat ligt er bij jou altijd in het winkelmandje? 
Chips, lays hot & spicy maar als alternatief paprika want hot & spicy 
hebben ze niet in Bakel. 

Het laatste woord is aan jou; zou je nog iets willen zeggen? 
Ik wil de groeten doen aan Anne die mij altijd steunt. En aan ons pap 
en mam en niet vergeten ons Donja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Waar gezegd 
Saskia´s reclamebordje: 
 
 
 

   De potjes van Hak, 
koop je bij de C1000 met gemak. 
Zonder papier, goed uitgewassen, 
kan er een theelichtje inpassen. 
Het dekseltje wordt uiteraard, 
bij het oud ijzer op de Hilakker vergaard. 
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Toekomstmuziek? 
 

 
Een aantal leden van de opleidingsharmonie tijdens de zomervakantie in voorbereiding voor hun 
verrassingsoptreden tijdens de huwelijksreceptie van dirigente Saskia. Let vooral op de expressie 
en de gedrevenheid die de muzikanten en Jantine als superieure dirigent uitstralen! Roeping??  

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Wij feliciteren 

 
Getrouwd:  Saskia Martens en Tom van Buël   

Paul Koolen en Angela van de Sanden 

25 jaar getrouwd: Jan en Rianne van den Boom  
25 jaar lid:  Peggy Teunis, Frans Kisters, 
   Jos Vos, Hans Leenders, 
   Peter Kisters, Hein van Dijk, 

  Maikel van der Meer 



 

 

 

17 

Optreden vóór de regen 
  
Ik vond het heel spannend, omdat ik nog maar sinds kort bij de majorettes meedeed en ik 
niet zo heel veel had geoefend.  
En ik vond het spannend, omdat ik de kindjes met wie ik het dansje samen moest doen, 
niet zo goed kende.  
Toch vond ik het ook heel leuk.  

 
Toen het begon te regenen, was ik 
blij dat wij ons optreden nog hadden 
kunnen doen! 

Ronja Förster  

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Zwemmen in Eindhoven 
 
Op vrijdag 18 september hadden wij het jaarlijkse zwemfeestje in De Tongelreep.  
 
Wij werden met auto`s vervoerd 
naar Eindhoven door onze 
ouders. 
Het blijft lachen in de tol en het 
gaat superhard, dus veel lol met 
andere muzikanten. 
De andere glijbanen zijn ook cool. 
Snelheid en hoogteverschillen 
vind ik het leukst. 
Friet eten blijft lekker. 
Bijkletsen met vriendinnen na de 
zomervakantie vond ik heel leuk. We hadden elkaar nog niet gezien, omdat we naar 
andere scholen zijn gegaan.  
Alle nieuwtjes en indrukken even uitgewisseld….. 
 
Kortom bedankt voor de gezellige avond. 

Groetjes, Lotte van Rijbroek 
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Marcheren kun je leren  
 

Donderdag 10 september was het weer zover. Het waren weer marcheerrepetities. 
Marcheerrepetities? Wat zijn dat? Wat is marcheren? 
Allerlei vragen die opkwamen bij zowel oudere als jongere leden van onze vereniging. 
Om maar even te vertellen wat het nou eigenlijk is, zullen we maar een beschrijving 
geven van wat er daar allemaal gebeurde. 
 
Rond 8 uur ’s avonds kwamen we bij het KPJ-veld aan met een groep mensen vanaf de 
Zwaan. We hadden een repetitie met de opleidingsharmonie, en aangezien niet iedereen 
daarvan naar de marcheerrepetities moest, kwamen we daar dus wat later aan. 
Na het boegeroep van de rest aangehoord te hebben, konden we ons opstellen tussen 
de rest van de harmonie. Opvallend was dat vooral oudere leden aanwezig waren, en dat 
veel jongere leden, waarvoor het juist het hardste nodig was om marcheerrepetities te 
houden, niet aanwezig waren. 
Maar ja. We begonnen dan maar met onze marcheerrepetitie.  

Eerst maar leren dat we met onze linkervoet moesten inzetten, 
en dan maar proberen om in het ritme te blijven lopen. Voor 

enkelen bleek dit al lastig genoeg. Toen dit eenmaal geleerd was, 
gingen we verder met het maken van bochten en counteren 
(op de Engelse manier, niet op de Amerikaanse), wat naarmate het 

vaker uitgevoerd werd ook steeds beter ging. Toen dit er allemaal goed in zat gingen we 
verder hoe ons te gedragen wanneer we stilstonden, hoe uit rustpositie te komen en hoe 
we moesten draaien. Vooral met het draaien waren er veel problemen, omdat dit niet 
ging zoals de meesten dachten dat het moest (gewoon hoe het ’t beste uitkwam). 
Nee….., we moesten eerst de ene voet optillen, daarna de andere voet draaien en 
daarna die ene voet weer bijsluiten bij de gedraaide voet. Daarna leerden we nog even 
hoe we moesten stoppen met marcheren en hoe dat we op de stok van Geert-Jan 
moeten reageren. 
Tot slot werd dan nog een keer het geheel achter elkaar opgevoerd mét instrumenten 
erbij (wat op zich niet al te veel moeilijkheden met zich meebracht). Nadat dit goed 
verlopen was gingen we allemaal weer terug naar huis / naar De Zwaan, in de hoop dat 
we ons bij Tractor Pulling goed zouden kunnen presenteren. Daar ging alles goed, op 
een paar kleine foutjes na. Voornamelijk helaas bij wat mensen die niet bij de repetities 
aanwezig waren geweest. De conclusie die uit dit alles op te maken valt is, dat we wat 
vaker marcheerrepetities moeten houden (volgens enkele ouderen was er al heel wat tijd 
verstreken sinds de laatste marcheerrepetities). 
Ook op tijden wanneer de jeugd wel kan. 

Pieter van den Boom 
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Mariëlle in Australië 
 

Beste Leden van Musis Sacrum, 
 
Als jullie dit berichtje lezen zit ik inmiddels al in Australië. Ik zal hier 10 maanden in een 
gastgezin verblijven. In Australië ga ik gewoon naar de middelbare school (high school). 
Mijn gastgezin is een heel muzikaal gezin, ze hebben thuis heel veel verschillende 
muziekinstrumenten. Dus ik kan mijn muzikale kwaliteiten de komende maanden blijven 
voortzetten. Er is een schoolorkest en daar ga ik ook in meespelen. Op school moet ik 
een schooluniform dragen, hoe dit eruit komt te zien zal ik de volgende keer beschrijven. 
Mijn afscheidsconcert met Musis Sacrum had ik me iets anders voorgesteld. Ik vond het 
dan ook heel erg jammer dat het begon te regenen, zeg maar plenzen! Ik heb nog een 
leuke foto gemaakt samen met Marc en Saskia. Zoals jullie kunnen zien worden wij als 
leden op handen gedragen door de dirigenten! Ik houd nog een blog bij op het internet, ik 
zou het leuk vinden om iets van jullie te horen (webadres: marielle1992.waarbenjij.nu).  
Ik wens jullie een muzikaal jaar toe! See you later mate! 
 

Groetjes, Mariëlle Nooijen 
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Maak ‘t kleurig       
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Pleinconcert Bakel      - 19 juli 2009 

 
Iedereen zal zich vast nog wel die bijzondere dag herinneren. Mij werd vlak voor het 
concert gevraagd om een stukje te schrijven. Dit omdat ik van buiten Bakel kom en men 
gewoon eens wilde weten hoe een buitenstaander tegen alles aankijkt. 
Ik wil allereerst een groot compliment geven voor de inzet van iedereen. Het is altijd 
mooi om iedereen zo driftig bezig te zien, jong en oud, blazers en slagwerkers, met zijn 
allen de schouders eronder om er weer een mooi feest van te maken. 
Dat is denk ik ook het allerbelangrijkste van een Harmonie, dat je samen muziek maakt, 
maar ook samen een podium opbouwt en later ook weer alles samen opruimt. 
 
Er was een behoorlijk groot publiek, want alle stoelen waren bezet. 
We hebben genoten van optredens van het Opleidingsorkest en van de Slagwerkgroep, 
allemaal mensen die hun uiterste best deden een mooi stuk muziek neer te zetten. 
Ook de grote Harmonie had vast en zeker nog een heleboel in petto. Helaas stond het 
weer dat niet toe. Plotseling was het pleinconcert een plensconcert, zoals het door 
enkele leden werd genoemd. Toen ik naar Bakel toereed was ik al in een goede bui, 
tijdens het concert werd die alsmaar beter, maar ook natter. Helaas voor iedereen moest 
het concert vroegtijdig worden afgebroken.  
Ik denk dat een en ander nog wel een keer een vervolg zal krijgen. 
Bakel laat zich toch niet van de wijs brengen door wat regen!  Ik tenminste niet want ik 
kom gewoon weer een keer terug om te luisteren naar een fantastische Harmonie. 
 

Met muzikale groeten, Hans Vonk 
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P-J 

 
Even voorstellen, voor velen van jullie ben ik ‘de man van Karin’ ofwel die lange.  
Nou ik ben het, Pieter-Jan. Ben inderdaad met Karin getrouwd nadat ik haar ten huwelijk 
had gevraagd tijdens een concert van Rowwen Hèze bij Tractor Pulling, twee jaar 
geleden. Het zal jullie niet voorbij zijn gegaan, want het aanzoek stond vervolgens in 
verschillende kranten en bladen, en zelfs een krant die sprak over ‘Karin en Pieter-Jan, 
beide lid van de Harmonie Musis Sacrum’.  
Het was natuurlijk ook groots aangepakt. Wij zijn daarna op 18 april 2008 getrouwd. 
Mooie dag gehad, zeker met twee geweldige ambtenaren, Pieter Reijnders en jawel..  
Hans Leenders! En we hebben die dag een prachtige serenade van Musis Sacrum 
mogen ontvangen. 
 
Via Karin ben ik dankzij de harmonie als vrijwilliger vervolgens gaan helpen met het 
Tractor Pulling gebeuren. Na enkele jaren te hebben getapt langs de baan, kwam de 
gedachte om bij de Tractor Pulling werkgroep te gaan, omdat mij dat wel interesseerde. 
Hierop vroegen Jan van Ganzewinkel en Jan Lambregts of er geen rol voor mij zou zijn 
weggelegd binnen het horecacomité van de harmonie. Dit heb ik vervolgens met beide 
handen aangegrepen. 
Dit jaar heb ik voor het eerste jaar ‘meegelopen’ met de twee ‘Jannen’ tijdens TPB. 
Ik heb de ervaring nu dat het een erg fijne club is om mee te werken, en waar we nog 
veel van kunnen leren. 
 
Na alle voorbereidingen, begint dan zo’n weekend. Zonder dat je precies weet WAT voor 
een weekend. Nu heb ik dus de ervaring hoe het dus daadwerkelijk verloopt. 
En zo’n weekend vliegt dan vervolgens ook weer voorbij! 
De hele dag hard werken, met fijne mensen. Een hechte club waarvan je op aan kunt. 
Het hele weekend verliep geweldig. Met z’n allen hebben we zo goed mogelijk voor 
iedereen gezorgd, zodat iedereen zijn hapje/drankje heeft kunnen krijgen. 
 

 Het ging skòn! 
 
Hartstikke bedankt allemaal en tot de 
volgende gelegenheid! 
 

Pieter-Jan Raijmakers 
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Mutaties 
 Naam per 
 
Nathalie Beekmans Einde lidmaatschap  01-10-2009 
Mira Bouw  Nieuw lid    01-09-2009 
Tijmen van Dinther  Adreswijziging 
   Dorpsstraat 71 5761 BM  Bakel 25-07-2009 
Ronja Förster  Nieuw lid    12-09-2009 
Vic van Houtum  Nieuw lid    01-09-2009 
Andrea Kriegl  Einde lidmaatschap  20-07-2009 
Jim Mennen  Einde lidmaatschap  10-10-2009 
Mariëlle Nooijen  Rustend lid   01-07-2009 
Elsje Verberkt  Einde lidmaatschap  10-10-2009 
Mieke Verberkt  Einde lidmaatschap  10-10-2009 
Stan Verberkt  Einde lidmaatschap  20-07-2009 
Senna van Wely  Nieuw lid    01-09-2009 
Rolf van de Wijdeven Nieuw lid    03-09-2009 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
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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Piet Elias, penningmeester 
 
Ongeveer een jaar geleden stripte ik mijn T-shirt voor een charmante mevrouw en nu zijn 
we al weer bezig met de financiële jaarafsluiting van de boeken van Musis Sacrum. Het 
fietsongelukje van mijn dochter Britt met Lenie, de vrouw van Theo, heeft gelukkig geen 
nare gevolgen gehad voor Lenie en Britt maar heeft er wel toe geleid dat ik op het 
radarscherm van Theo belandde.  
Ik denk dat mijn doortastende optreden, ik trok mijn T-shirt uit om het bloeden te stelpen, 
indruk gemaakt had. Twee weken later werd ik gevraagd om de penningen te beheren. 
Een andere reden kan ik tot nu toe niet verzinnen. 
 
Als ik terugblik op het afgelopen jaar, ben ik eigenlijk wel blij dat dat kleine ongelukje 
gebeurd is. Ik ben daardoor lid geworden van een zeer interessante vereniging. 
Aangezien ik geen instrument bespeel zou ik daar normaal gesproken niet over 
nagedacht hebben. Ik ben ook nog steeds erg vereerd dat jullie mij hiervoor vroegen. 
Tijdens het jubileum weekend in April kreeg ik eigenlijk pas goed in de gaten wat voor 
een bijzondere vereniging Musis Sacrum is. Het ogenschijnlijk gemak waarmee zo’n 
groots evenement georganiseerd werd en de enthousiaste inzet van zo velen zijn mij 
zeker bij gebleven. 
Maar met name heb ik heel veel respect gekregen voor alle leden en de directie van het 
opleidingsorkest. Het lijkt mij erg moeilijk om in zo’n korte tijd zoveel nieuwe nummers te 
moeten instuderen. En al gaat tijdens het optreden veel van de aandacht van het publiek 
(misschien wel ten onrechte?) uit naar de zingende kinderen, jullie hebben een perfect 
optreden neergezet.  
 
Thijs Poels vertelde me dat er voldoende ruimte was voor dit stukje in de Triangel, dus ik 
wil van deze gelegenheid gebruik maken om een kleine introductie te schrijven en mijn 
familie voor te stellen. 
Ik ken Bakel al sinds ik 15 jaar geleden bij Koppens begonnen ben met werken. Ik kom 
oorspronkelijk uit Tilburg, woonde toen nog in Den Bosch en ben daarna al vrij snel naar 
Helmond verhuisd. Ik ben bij Koppens, zoals de meeste het bedrijf nog steeds kennen, 
actief in de verkoop als productspecialist en reis veelvuldig op Rusland en Noord- en 
Zuid-Amerika. Na een periode in Azië hebben wij ons in 2007 definitief gevestigd in Bakel 
op de Hoekendaalse Velden. Ik heb het woord definitief maar weer doorgestreept want 
dat weet je bij ons maar nooit.  
 
Met ons (zie bijgaande foto) bedoel ik uiteraard mijn vrouw Lian en onze twee dochters 
Britt (9 jaar – groep 6 op de Willibrordus) en Pam (7 jaar – groep 4 op de Willibrordus). 
Lian is Medisch Secretaresse en is onlangs weer begonnen met werken in het Maxima 
Medisch Centrum te Eindhoven op de afdeling neurologie. Britt is dit jaar begonnen met 
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basketbal bij de Yellow Sox en volgt sinds een paar weken trompetles en Pam vindt haar 
plezier in de blokfluitlessen. 
Gaan wonen in Bakel was eigenlijk voor iedereen wel een groot vraagteken, maar het is 
ons 100% meegevallen, vooral door het actieve verenigingsleven en de vele activiteiten 
die er jaarlijks worden georganiseerd in Bakel. 
 
Zo, dan nu ook nog wat serieuze zaken. 
Al tijdens de afgelopen jaarvergadering werd het duidelijk dat de meeste van  jullie heel 
weinig interesse hebben in het financieel reilen en zeilen van de vereniging. En zo hoort 
het eigenlijk ook. Berrie heeft de complete boekhouding zeer overzichtelijk overgedragen 
en alle activiteiten zijn goed vastgelegd. En ook wat betreft de begroting heeft de 
vereniging zijn zaken goed op orde. Wat mij wel direct is opgevallen, en dat wil ik hier 
toch ook met jullie delen, is de grote afhankelijkheid van de vereniging van andere 
inkomsten dan de contributie en lesgelden. In principe wordt bijna 75% van alle 
verenigingskosten niet door de eigen leden betaald. Commissarissen, vrienden, 
sponsoren, activiteiten zoals het kienen, tractor pulling, oud-ijzer actie maar ook de 
gemeentesubsidie nemen deze kosten voor hun rekening. 
 
Het is dan ook als vereniging van levensbelang om continue nieuwe leden proberen te 
werven, en met name bij de jeugd voor alle geledingen. Laatst sprak ik mijn zwager uit 
Vessem, en die vertelde mij dat ze daar bij de harmonie te kampen hebben met een 
ledenstop voor de jeugd. Er is teveel animo! Dus het kan wel degelijk. Maar dit betekent 
in mijn ogen wel dat we van Musis Sacrum de leukste (jeugd) vereniging van Bakel 
moeten maken en daar hebben we iedereen voor nodig. 
Er zijn ook al vanuit de vereniging en de directie hiervoor ideeën naar voren gebracht, die 
ik van harte ondersteun. Dus wellicht horen jullie hier spoedig meer over. 

 
Zoals iedere maand 
is ook december 
nog een erg drukke 
maand voor Musis 
Sacrum vol met 
leuke activiteiten. 
Misschien dat we 
jullie daar ook 
mogen ontmoeten.  
 

Groetjes,  

Piet Elias 
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Jubilarissenconcert 2009 
 
Ook dit jaar hadden verschillende mensen een jubileum te vieren als  lid van Musis 
Sacrum waar natuurlijk op een gepaste manier aandacht aan geschonken moest worden. 
Dit gebeurde op zaterdag 31 oktober. Het betrof allemaal mensen die 25 jaar lid van de 
vereniging  zijn, die het dus zeker verdienden om in het zonnetje gezet te worden. 
 
Theo van Hal begon zijn openingswoord met het welkom heten van de jubilarissen en 
familie, vrienden, bekenden en leden van Musis Sacrum.  
 

Enkele jubilarissen hadden ervoor gekozen om dit op een wat rustigere manier te 
herdenken en zullen een thuisbezoek krijgen van het bestuur. 
  
Theo gaat verder met “helaas is Hans Leenders 25 jaar lid en kan hier in verband met 
vakantie niet aanwezig zijn”, waarop iedereen moet lachen en ook meteen de 
onbedoelde verspreekfout herkent (dit was namelijk niet de eerste keer). 
Want voor ons als orkest gaat ook Hans ons aan het hart en we hadden graag voor hem 
gespeeld en hem willen feliciteren. Hans is een gewaardeerd en positief lid van de 
vereniging en we weten zeker dat het bestuur dit goed naar hem zal overdragen, en dat 
de struik bloemen wel op zijn plaats komt. 
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Verder hebben we dit concert opgedragen aan Frans Kisters, Jos Vos en Peggy Teunis, 
alle drie leden van het harmonieorkest en de slagwerkgroep, en hebben ze zelf ijverig 
voor elkaar meegespeeld.  
 
Het leuke was dat voor enkele leden van het orkest en de slagwerkgroep dit het eerste 
optreden bij de grote Harmonie en de slagwerkgroep was en er dus trotse ouders en 
familieleden zaten te luisteren. 
  
Hoewel er  een  minimum aan publiek was, heeft Saskia toch op een erg leuke wijze het 
programma aan elkaar gepraat. Ze wilde net een derde nummer aankondigen toen John 
zich in zijn enthousiasme iets te vroeg liet horen en daardoor van slag raakte. Hij begon 
zelfs over de fanfare te praten. Maar het is hem vergeven, want Saskia benoemde eerder 
de slagwerkgroep als drumband. 
Logisch dat men wat onder de indruk is als we Theo al die lovende woorden horen 
zeggen over Frans, Jos en Peggy.   
 
Frans die al 25 jaar trouw lid is, een bestuursfunctie gehad heeft en sinds kort de bas 
blaast omdat hier behoefte aan is.  
Jos die door studie enkele jaren zijn tuba op een lager pitje heeft moeten zetten, maar 
dat het Musis Sacrum gevoel toch overheerst en je hem  elke week trouw ziet.  
En dan Peggy. Zo jong nog en dan al 25 jaar mede het gezicht van de slagwerkgroep. 
Ook zij krijgt een waslijst van lovende woorden en worden ook haar nevenactiviteiten 
benoemt zoals dirigent van kinderkoor Por Gusto. Peggy geniet dan ook terecht van al 
die mooie woorden en als dank bied ze de slagwerkgroep een muziekstuk aan dat ze 
samen met John heeft uitgekozen.  
 
Als de jubilarissen gehuldigd zijn begint Musis Sacrum aan het tweede deel van de 
avond, maar eerst moeten we wachten tot de gehuldigde muzikanten zich bij ons 
gevoegd hebben zodat we samen met deze kanjers nog een mooi stukje muziek kunnen 
maken. 

 
Vanaf deze plaats wil ik alle jubilarissen namens alle 
leden van Musis Sacrum van harte feliciteren  en 
bedanken voor hun muzikale inzet.  
Het is fijn om met zulke muzikanten te mogen spelen. 
                                                                        
 

                                             Groetjes, Lenie Joosten 
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Saskia naar Masters 
 
Na afloop van het jaarlijkse pleinconcert dat dit jaar helaas letterlijk en figuurlijk in het 
water is gevallen werd ik benaderd door een redactielid van de Triangel.  
Of ik een stukje wilde schrijven over Saskia en het behalen van haar diploma Master 
Klarinet. Op het verzoek uiteraard ja gezegd.  
Zoals dat vaker gaat komt het er niet van. Tot ik eraan herinnerd werd via een e-mail.  
O ja, een stukje voor in de Triangel ‘Saskia naar Masters’ met als uitgangspunt hoe ik dit 
alles heb ervaren. De weg daar naar toe en de ontlading tijdens en na dit grote optreden. 
Wat is het beste moment om dit stuk te schrijven? Inderdaad, donderdagavond. Saskia is 
dan al lekker vroeg weg naar het opleidingsorkest. Daarna de repetitie en uiteraard 
napraten aan de bar. Een lekker lange avond om wat op papier te zetten.  
 
Na 4 jaar conservatorium is het vervolg een 2-jarige masteropleiding tot uitvoerend 
musicus. Alleen muzikanten die met tenminste een 8 zijn geslaagd voor de 
(basis)opleiding docerend musicus en die zich nog verder willen en kunnen verbeteren 

op muzikaal vlak komen voor deze opleiding in aanmerking.  
De masteropleiding betekent 2 jaar langer hoofdvak les van je 
klarinetdocent maar ook de mogelijkheid om lessen te halen bij 
andere (internationale) docenten en je op persoonlijk vlak te 
ontwikkelen. 
Deze opleiding wordt afgesloten met het eindexamen: het recital. Op 

dit ene moment word je beoordeeld en moet je laten zien dat je er staat.  
Uiteindelijk mag je bij voldoende resultaat de titel Master of Music voeren.  
 
Saskia heeft de voorbereiding op het recital op haar eigen manier aangepakt. 
Eindexamen in de conservatoriumzaal? Dat doet (bijna) iedereen. Door Art in Listening 
was ze gevraagd om een lunchconcert te verzorgen in de jaarlijkse concertreeks op 
zondag. Al snel werd het idee opgepakt om het recital en lunchconcert te combineren 
met als thema: Muziek vanuit de stilte.  
Dus geen conservatoriumzaal maar De Schalm in Veldhoven werd het podium en dan 
ook maar meteen de grote zaal. 
Podium geregeld, nu nog de muziek. Na 6 jaar conservatorium heb je je eigen muzikale 
identiteit ontwikkeld en stel je een programma samen waarin je als muzikant de luisteraar 
wilt meevoeren en raken. Voor de pauze twee prachtige stukken begeleid door Martien 
Maas op de piano. Het hoogtepunt voor de pauze was voor mij het solostuk Abîme des 
oiseaux. Gecomponeerd in een concentratiekamp en voor het eerst uitgevoerd in een 
concentratiekamp onder verschrikkelijke omstandigheden. Saskia’s muzikale uitvoering 
daar op het podium in de grote zaal van De Schalm heeft mij diep geraakt.  
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Na de pauze het Nonet van Franz Lachner. Wat is er mooier en leuker dan samen met 
andere muzikanten te musiceren? Maar, regel maar eens acht muzikanten die tijd 
hebben om te repeteren en zondag 17 mei op de grote dag mee kunnen spelen.  
Na veel bellen en heen en weer e-mailen is het uiteindelijk gelukt de 
groep compleet te krijgen. Het is een internationaal gezelschap 
geworden: België, Luxemburg, Polen en Nederland zijn allemaal 
vertegenwoordigd. Een repetitieweekend wordt georganiseerd. 9 mensen 
moeten kunnen musiceren, eten, drinken, slapen. Uiteindelijk leidt dit tot 
een zeer mooi optreden op de zondagochtend in De Schalm.  
 
Het optreden achter de rug, nu in spanning wachten op de uitslag. Samen 
met de vele vrienden, familie en bekenden die het concert hebben bijgewoond. Het 
eindresultaat mag er zijn: een concert helemaal zelf georganiseerd en een zeer mooie 
uitvoering. Uiteraard meer dan geslaagd.  
 
Hoe heb ik deze tijd ervaren? 
De vakantie om eindexamen en recital(s) heen plannen.  
Het instrument gaat zelfs mee op vakantie. Oefenen, oefenen, oefenen. De conditie en 

lipspanning moeten op peil blijven. Soms irritant en als niet-blazer 
kun je daar niet altijd begrip voor opbrengen. Aan de andere kant is 
het fijn om mee te helpen met het maken van uitnodigingen en 
programmaboekjes maken en om over het een en ander mee te 
denken. Voor het optreden de laatste zaken regelen en dan vol 
spanning in de zaal zitten om te gaan genieten van het concert.  

 
De ontlading tijdens en na het optreden: trots, ontroerd, emotioneel, blij, goed gevoel, 
afsluiten van een periode, begin van een nieuwe, toe aan een biertje. 

 

 

Tom van Buël 

 

 

 
Noot Triangelredactie: 

Master of Music (afkorting: MM of MMus) is een hbo-master in het kader van het Bachelor-Masterstelsel. De internationaal herkenbare titel 

geeft aan dat iemand de voortgezette  opleiding tot beroepsmusicus heeft afgerond aan een Conservatorium (Hogeschool) of een 

vergelijkbaar instituut of een universiteit in het buitenland. Deze opleiding is op verscheidene Conservatoria in Nederland en België te 

volgen. In Nederland heeft het Bachelor-Masterstelsel het oude stelsel van Docerend- en Uitvoerend Musicus vervangen, hoewel het 

bijvoorbeeld op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag ook mogelijk is om een Master in (instrumentale) muziekpedagogiek te halen. 
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Musis Sacrum Bakel en Harmonie Excelsior Zeilberg brachten samen  

een serenade aan het bruidspaar Paul Koolen en Angela van de Sanden. 
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Musis Sacrum puzzel 
 
 

Alle in te vullen woorden hebben een relatie met Musis Sacrum. 
 
 
 
Horizontaal: 
 

1. Niemand kan zonder …., Dansende meisjes die ook nog acrobatisch zijn. 
2. Elk jaar weer een grote happening. 
3. Clubblad Musis Sacrum. 
4. Dit jaar viel het echt in de “regen” en werd ………… genoemd 
5. Aan dit evenement neemt  Musis Sacrum jaarlijks in korte tijd 2x deel. 
6. Een jaarlijks terugkerende lekkernij, Het is niet alles goud wat er blinkt. 
7. Schreef in  de vorige uitgave van het clubblad vanuit Frankrijk. 
8. Hoe heet de laatst gekozen vrijwilliger van het jaar met zijn achternaam. 
9. Met  Koninginnedag krijg je misschien een …… 
10. Het concert wat in Helmond bij het water wordt gegeven heet …… 
11. Ieder jaar wordt dit nat uitje georganiseerd voor onze jeugdleden. 
12. Niet trappen maar …… 
13. Een warm en vredig moment vindt men tijdens het …… 

 
 
Verticaal: 
 
 1.   Wil je alle noten leren lezen dan volg je een …….. 
 2.   Deze persoon zwaait met een stokje, Na happen  moet je weer…… 
 3.  Onze majorettenmoeder heet ….. 
 4.  Met happen en trappen moet je …… 
 5.  Speel je de een na de ander, De majoretten werken met een ……. 
 7.  Onze vrijwilligers tonen altijd veel ….. 

8.  Hier werden onze EK majoretten 2de en 6de,  Wij brengen geregeld een….. 
 
 
Vul deze puzzel in en je kunt in 6 verticaal een toepasselijke zin voltooien. 
 
Succes. 
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Majorette topsport in Kroatië. 
Van onze correspondentes 
 
Donderdag 1 oktober om 12.15 uur vertrokken we per auto naar Nobis in Asten waar de 
bus kwam die ons naar het vliegveld in Brussel bracht. In deze bus zaten ook majorettes 
en supporters uit Maasbree en Meijel. Vanuit Brussel vlogen we om 18.20 uur naar 
Zagreb in Kroatië.  

We hadden allemaal een flink vliegtuig 
verwacht, maar helaas het was net een 
grote bus met vleugels. Het overgrote deel 
van de passagiers was dan ook oranje. In 
Zagreb moesten we even wachten op het 
volgende vliegtuig dat ons naar Split bracht. 
Dit vliegtuig was ietsje groter. In Split 
stonden de Nederlandse bondscoach, de 
equipemanager en de voorzitter van NBTA 
Europe om ons te verwelkomen.  
Allemaal in de bus naar het hotel waar ons 

een koud buffet stond te wachten volgens het programma. Helaas het was niet zo.  
We kregen allemaal een bord met koude schnitzel, tomaat, banaan en brood. Als je 
honger hebt smaakt dat ook wel. Daarna naar de kamers. De majorettes gingen direct 
slapen, het was inmiddels ook bijna middernacht, en vrijdagmorgen moesten ze om 7.00 
uur alweer in de bus zitten om richting sporthal te gaan voor de muziektest.  
Wij als trouwe supporters gingen nog even op het terras een borrel drinken. Dit viel vies 
tegen want de wijn was niet te pruimen.   
Vrijdag vanaf 6.00 uur ontbijten en daarna met 
de bus dus naar de sporthal. De supporters 
gingen ook mee zodat we wisten hoe het er uit 
zag en tevens konden de kaartjes voor de 
wedstrijddagen gekocht worden. Toen alle 
deelnemers van Nederland even op de vloer 
hadden gestaan met een kort stukje muziek 
gingen we weer terug naar het hotel. Wie wilde 
kon om 11.00 uur met de bus naar Trogir, een oud stadje in de buurt. Een groot gedeelte 
van de Bakelse majorettes en hun supporters maakte hiervan gebruik. We hebben daar 
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wat gewandeld, gegeten en wat foto’s gemaakt. Op eigen gelegenheid moesten we terug 
naar het hotel. Wij hadden gedacht met de boot terug te gaan die bij ons hotel langs 

kwam. Helaas dat ging niet, want de boot was net een grote 
huifkar op het water en kon maar 28 personen vervoeren en er 
stonden voor ons al ongeveer 15 personen te wachten. 

Arie (onze buschauffeur van vorig jaar) was de reddende engel 
en bracht ons met zijn bus terug naar het hotel.  
De supporters van Voorhout die hij van uit Nederland gereden 
had moesten ook met dezelfde rit mee, dus dat werd proppen 
toen zij instapten. Eén van die supporters kon het niet 
waarderen dat er al mensen in “haar ”bus zaten. Maar ja…..!! 
Bij het hotel aangekomen gingen de majorettes zich klaar 

maken voor de opening.  Wij gingen even wat drinken op een terrasje aan de waterkant. 
Op tijd stond iedereen weer klaar om met de bus naar de sporthal te gaan voor de 
opening.  Dit jaar werd de opening weer in de sporthal gehouden en was dan ook 
spectaculairder dan vorig jaar in Tsjechië, waar deze buiten in de regen was. 11 landen 
presenteerden zich. Sommige landen waren maar met 10 en andere met meer dan 100 
majorettes. We werden vermaakt met zang en dans uit de regio.  
Na de opening weer naar het hotel voor het diner. Inmiddels was het 21.00 uur en had 
iedereen wel trek. Met de buikjes gevuld ging ieder zich wat opfrissen. De majorettes 
hadden nog een meeting en daarna naar bed, want ‘s morgens stond de bus weer om 
7.00 uur klaar voor de eerste wedstrijddag.   

De supporters gingen nog even wat drinken op het 
terras, want het was nog lekker weer. Even 
bedenken wat te nemen in plaats van de wijn, 
maar dat lukte wel. 
 
Zaterdag weer vroeg uit de veren, want het eerste 
optreden was een Nederlands. Dat was de eerste 
keer dat we dat weekend zongen; ”Sta op als je 
voor Holland bent”. En er volgden nog ontelbare 
keren. De majorettes mochten dit jaar niet op de 
tribune van de supporters zitten. Dus werd er naar 
elkaar ge-sms-t en gezwaaid.  
Na het ochtendprogramma gingen we wel 
gezamenlijk eten. Lekker buiten in het zonnetje bij 
ongeveer 25 graden. 

  
Laat in de middag was het de beurt aan Jantine en Saskia. Hun optreden ging niet 
helemaal zoals ze het gewild hadden.  
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Na het laatste optreden, het was  inmiddels ruim 20.00 uur, gingen we met de bus weer 
terug om te gaan eten. De rest van de avond verliep hetzelfde als de dag ervoor. De 
majorettes op tijd naar bed na hun meeting en de supporters nog even op het terras 
genieten van de mooie avond en de drankjes. 
Zondag gingen de majorettes na het ontbijt weer om 7.00 uur met de bus naar de 
sporthal. De groep was vandaag aan de beurt, maar dat was pas rond 16.15 uur. Er werd 
begonnen met de haren vlechten en de make-up zodat dat voor de lunch klaar was.  

De supporters sliepen vandaag een beetje uit en 
gingen om 10.30 uur richting sporthal, want het was 
zaterdag toch wel een lange zit geweest op die harde 
banken van de tribune en onze dames waren pas ‘s 
middags aan de beurt. Toen de haren en de make-up 
van de dames klaar was werden er groepsfoto’s 
gemaakt en gingen we naar de tent om wat te eten. 
Daarna gingen de majorettes zich voorbereiden voor 
de wedstrijd. Rond 16.00 uur kwamen ze pas weer in 
beeld. Eerst pascontrole en dan staan wachten tot de 
deelnemers voor hun klaar waren. Er werd door 
sommige wat gestrest en een ander was lekker 
rustig. Tijd om op te stellen. Nu moest het gaan 
gebeuren.  

De show ging uitstekend. Een paar drops, maar dat kan gebeuren. Na onze majorettes 
kwamen nog een paar tegenstanders. De concurrentie bleek groot te zijn. Maar ja wat wil 
je, we zijn ook op het E.K., en daar komen de besten van ieder land. Toen begon het 
lange wachten op de prijsuitreiking.  
Eindelijk, ze begonnen. Ons duo behaalde een mooie 6e plaats. De groep behaalde 
ZILVER. Een prachtig resultaat.  
Voor de laatste keer terug met de bus naar het hotel naar het diner en vervolgens de 
“feestavond” voor de Nederlandse deelnemers en hun supporters, waar de bondscoach 
voor iedere deelnemer een kort woordje had. Onze majorettes gingen na het bedanken 
van iedereen eerst douchen om daarna bij hun supporters op het terras te gaan zitten en 
wat te drinken. We moesten om 4.00 uur weer klaar staan om naar het vliegveld te gaan. 
Sommigen gingen voor een kort nachtje even naar bed en anderen bleven wakker.  
Een van mijn kamergenoten stond op toen de wekker ging en riep: “Ik ben klaar”. Ze was 
met kleren en schoenen aan naar bed gegaan. Dus inderdaad meteen klaar om te 
vertrekken. De bondscoach en de equipemanager waren ook opgestaan om ons uit te 
zwaaien, terwijl zij pas twee uur later vertrokken. We gingen met de bus, een vliegtuig, 
nog een vliegtuig, weer een bus en als laatste de auto naar Bakel. Even gezamenlijk nog 
wat drinken bij het clubhuis en toen naar huis. Het was inmiddels 14.30 uur.  
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Even rusten om om 18.15 uur weer in de Bakelse sporthal te zijn waar onze majorettes 
gehuldigd werden, omdat ze ZILVER hadden behaald op het E.K2009. 

 
 
We kijken terug op een vermoeiend maar mooi weekend in Kroatië met een mooi 
resultaat. 

                                                                                          Lianne Sleegers 

 
 

Vlag en draagster 
Er werd me gevraagd om een klein stukje te schrijven over mijn ervaring als 
vaandeldraagster tijdens het EK van afgelopen oktober in Kroatië. 
Nou daar kan ik heel kort over zijn, het was gewoon GEWELDIG. 
 
Nee, alle gekheid op een majorettestokje…… 
Op de laatste bondstraining moest ik bij de bondscoach komen. Ik dacht dat ik straf 
kreeg, schrok me rot, wat moest ik komen doen?? We deden toch heel hard ons best!!!!! 
Michelle lachte al dat ik na het gesprekje strafrondjes 
moest rennen…ik zei “alweer???  Dat heb ik thuis ook al 
gemoeten” …..hahaha. 
Er werd me toen gevraagd of ik op het EK tijdens de 
opening en de slotceremonie de Nederlandse vlag wilde 
dragen. Het leek de bondscoach en de equipemanager 
leuk om mij deze taak te geven als afsluiting van mijn 
majorettecarrière als deelneemster. Ik had namelijk 
besloten om na het EK niet meer zelf actief deel te 
nemen aan majorettewedstrijden, maar om me helemaal 
te focussen op het lesgeven.  
Natuurlijk vond ik het hartstikke lief dat ze aan mij 
gedacht hadden om de vlag te dragen! Ik had niks gezegd tegen de meiden van Musis 
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Sacrum en tijdens allerlei mededelingen werd bekend gemaakt dat ze een vaandel-
draagster hadden gevonden en wel… Lisette van Rooij. 
Die meiden allemaal “HUHHHH, wist jij dat al lang???” Nou nee dus! 
Diezelfde middag hebben we met de hele equipe de opening- en slotceremonie getraind. 
Eenmaal in Kroatië kreeg ik vlak voor de openingceremonie verdere instructies van 
Michelle, de vlag moest tijdens het Nederlands volkslied overhandigd worden aan de 
president van de NBTA, Henny Bunnekreeft. Wanneer dat precies was wist zij ook niet. 
Ik zeg; “Hoe wil je dat ik de vlag overhandig?? Gewoon normaal of via een radslag-
overslag-salto gecombineerd met een illusion en een exchange?????” 
“Doe dat laatste maar” zei Michelle……en wat is nu het geval….komen we met de gehele 
Nederlandse equipe op 3 meter afstand van Henny  te staan! Midden in de zaal!  
We stonden er zowat bovenop… 

Helaas heb ik de geheel geplande 
show dus niet kunnen uitvoeren (ik 
had geen afzetmogelijkheden haha 
en eerlijk gezegd kan ik van dat hele 
gebeuren geen bal!) en heb braaf 
mijn vlag via de normale weg 
afgegeven. 
Nou je leest het; een GEWELDIGE 
ervaring was het…..een TOP EK. 
 

Lisette van Rooij 

 
 

Ja, ik mocht ook mee naar Kaštela in Kroatië. 
Donderdagmiddag vertrokken wij vanuit Nobis Asten met de bus naar Brussel om naar 

Zagreb af te reizen. Daar gekomen moesten we nog 
overstappen naar Split. Na nog  10 minuten in de bus 
kwamen we moe in het hotel aan. Waar een koud buffet 
klaarstond (koude schnitzel, tomaat, en ‘n banaan). We 
gingen nog even een terrasje pikken want het was al die 
dagen schitterend weer, wel 25 tot 30 graden, dus we 
mopperden maar niet. Vrijdag gingen we na ‘n vroeg 
ontbijt naar de sporthal om even te kijken en om de 
muziek te testen en entreekaartjes kopen. 
  
Daarna hadden we ‘n vrije dag en werden we naar Trogir 
gebracht, dit is een heel mooi stadje en staat op de 

werelderfgoedlijst van Unesco. Het was er schitterend, maar ook gezellig en we hebben 
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met z’n allen lekker gegeten op ‘n terras aan  het water. Die avond was de officiële 
opening in de sporthal. Dat is zo’n machtig prachtig gezicht als daar Nederland 
binnenkomt met ons Lisette voorop als drager van de vlag.  

 
Er staan dan wel meer dan duizend majorettes op de vloer en wel 130 daarvan in het 
oranje. En zaterdag begonnen de wedstrijden; om 6 uur moesten we al ontbijten want de 
bus vertrok om 7 uur, en om half 8 stonden we al bij de deur van de sporthal.  
Voor ons duo Saskia en Jantine was dat hun grote dag. Hun optreden was heel goed 
gegaan. Het was ook ‘n lange dag maar de moeite waard. Veel mooie shows gezien en 
tussendoor gingen we naar buiten. Daar stond een tent voor de catering en die was 
goed, en af en toe buiten in de zon was lekker.  
’s Avonds weer lekker op een terras aan het water gezeten en bij het hotel.  
En ja, toen werd het zondag; voor ons allemaal de belangrijkste dag van de EK. De bus 
vertrok weer vroeg want de wedstrijden begonnen weer vroeg. De supporters gingen wat 
later want de dag duurt toch al lang als je de hele dag in de sporthal moet zitten. De 
majorettes hadden hun dag goed vol aan de voorbereidingen: de haren vlechten, make-
up, teamspirit vasthouden en de zenuwen de baas blijven. Ondertussen gingen we ‘n 
stukje wandelen en 3 straatjes verder zaten we aan het strand lekker te lunchen. Je 
kreeg er ‘n vakantiegevoel van, bijna 30 graden en ‘n mooi uitzicht, wat wil je nog meer. 
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Maar terug naar de realiteit: Op naar de sporthal want het is bijna tijd voor onze dames. 
De senior majorettes accessories beginnen. Je kijkt naar alle landen en je denkt; o, wat 
zijn ze goed. En dan komen onze dames hun paspoorten laten controleren en gaan ze 
zich opstellen. De zenuwen gieren door mijn keel en ik krijg bijna weeën van de 
spanning, na al die jaren wordt het alleen maar erger. Ja hoor, nu komen ze op.  
Onze majorettes zetten een geweldige show neer, het ging mooi en bijna foutloos. Toen 
ze klaar waren kwam de spanning er bij hun ook uit.  
Dan is wachten op de uitslag. Ik ben blij dat ik geen jurylid ben want er waren veel mooie 
shows, maar ook veel minder mooie shows.  En toen kwam de afsluiting. De omroeper 
dacht dat ie nog een show moest weggeven en toen kwamen alle teams weer op de 
vloer en wij werden maar steeds zenuwachtiger.  
Uiteindelijk was het zover; Jantine en Saskia behaalden de 6de plaats. Daarna kwamen 
de groepen, ik heb nog nooit zoveel keren het Wilhelmus gehoord! En toen hoorden we 
dat ze de 2de  prijs hadden waren we toch blij. Je bent toch zeker wel de 2de van Europa!!  

 
Dames, het 
was geweldig. 
Schitterend.  
Ik moest ‘n 
traantje weg-
pinken want 
het zou de 
laatste keer 
zijn. ‘s Avonds 
hebben we 
natuurlijk weer 
een feestje 
gebouwd op 
het terras tot 
in de late 
uurtjes.  

We zijn nog een enkel uurtje gaan slapen want om 4 uur ’s morgens moesten we weer in 
Split op het vliegveld zijn om de terugreis te aanvaarden.  
Op maandagavond werden onze majorettes nog groots gehuldigd in de sporthal en werd 
er als afsluiting nog even gefeest. 
 
En wat niemand had verwacht en had durven dromen: de majorettes gaan nog door en 
zijn nu al weer volop aan het repeteren voor de kletsavond, ze krijgen er nog geen 
genoeg van. Ik denk toch weer terug aan een fijn en vermoeiend weekend in Kroatië, dat 

ik voor geen goud had willen missen.    Groetjes, moi. 
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Recepten 
 

Alle recepten zijn voor 8 á 10 personen. Bijvoorbeeld voor de naderende feestdagen. 
 

Pastoorhaasjes, deze naam komt uit ons katholieke zuiden, waar de pastoor na de slacht bij de 
mensen langsging om het vlees te zegenen. En als dank kreeg hij natuurlijk het beste mee. 
1 ½ á 2 kg varkenshaas in 20 medaillons, 2 tenen knoflook gesnipperd, 10 jeneverbessen 
gekneusd, 4 takjes rozemarijn, 4 kruidnagels, 4 blaadjes laurier, 1 fles rode wijn, 4 el azijn, 20 
plakjes gerookt spek, 4 el bruine basterdsuiker, ½ l vleesjus9 vers of uit een pakje, 1 el maïzena 
of aardappelzetmeel en 4 el bakboter. 
Leg het vlees in een ruime schaal. Vermeng de knoflook, en specerijen en doe ze samen met de 
wijn en azijn bij het vlees. Laat het afgedekt met plasticfolie een nacht in de koelkast marineren. 
Neem het vlees uit de marinade, dep het droog met keukenpapier en omwikkel de zijkant van elk 
medaillon met een plakje spek. Zet het vast met een cocktailprikker. Bewaar het vlees afgedekt en 
haal het 1 uur  voordat het wordt gebakken uit de koelkast. Kook voor de saus de marinade in tot 
de helft, voeg de suiker en de jus toe en laat het nog 5 minuten inkoken. Zeef de saus en bind die 
eventueel  met aangemaakte maïzena. Maak hem op smaak met peper en zout. Hij moet lekker 
naar vlees  wijn en kruiden smaken en mag een beetje zoet zijn. Bak de haasjes in gedeelten 
0ngeveer 4 minuten om en om in de bakboter en houd ze warm in een oven van 100 graden. 
 

Stoofpeertjes. 
10 a 12 stoofpeertjes, geschild maar met steeltje, 1 fles rode wijn, 1dl bessenjenever of rode port, 
200 gr suiker, 2 laurierblaadjes, 1 kaneelstokje, 1 el maïzena of aardappelzetmeel. 
Breng de peertjes met wijn, jenever, suiker en specerijen aan de kook en laat ze in 45 min. Op 
een heel laag vuur en met de deksel op de pan langzaam garen. Haal de peertjes voorzichtig uit 
de pan, maak de maïzena aan en bind hiermee het kookvocht. Zet de peertjes terug in de pan en 
laat ze afkoelen in de saus. 
 

Gestoomde zalm-aspergerolletjes met wittewijnsaus en granaatappel. 
30 gr groene asperges, harde onderkant verwijderd. 5 zalmfilets a 160 gr, 2 granaatappels 
uitgelepeld, een  paar takjes groene kruiden. 
Voor de saus: 1 dl witte wijn, ½ dl azijn, 1 ui fijngesnipperd, 1 takje tijm, 2 ½ dl kookrook, 100 g 
boter of margarine in kleine blokjes, peper en zout. 
Laat de wijn met azijn, ui en tijm inkoken tot er een derde van over is. Giet de room erbij en laat 
nog 5 minuten inkoken. Zeef de saus. Klop op het laatste moment, van het vuur af, de boter-
blokjes met een garde door de hete saus. Breng op smaak met peper en zout. Blancheer voor de 
rolletjes de asperges gedurende 1 min. Laat ze afkoelen in ijskoud water. Snijd de zalmfilets 
horizontaal doormidden in 2 dunne plakjes. Rol steeds 3 asperges in een plakje zalm en leg de 
rolletjes met de naad naar onderen in een op een inzetstuk van de stoompan. Stoom de 
zalmrolletjes in maximaal 2 minuten net gaar. Leg de zalmrolletjes midden op verwarmde borden 
en lepel er saus over. Garneer met een royale schep granaatappel en de kruiden. 
 

Smakelijk eten.
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Bakel- november 2009 
 
Met het laatste EK achter de rug komt er helaas een einde aan het EK JOURNAAL, 
althans vooralsnog…. 
Voor veel mensen rijst nu de vraag, wat gaat er eigenlijk gebeuren met deze groep 
majorettes?? Was dit hun laatste wedstrijd??  
 
Deze vraag ‘was’ er bij iedereen. Een aantal wilde heel graag doorgaan, een aantal wist 
het nog niet precies en een aantal wisten zeker dat ze zouden stoppen.  
Met deze gedachten reisden wij weer met onze privéjet terug naar Bakel. Nog niet 
helemaal terug in Bakel begon het weer te kriebelen en veranderden gedachten en 
besluiten. Sommige majorettes zijn zo veranderlijk als het weer….  
Toen we weer met onze voeten op aarde waren en bekomen van de vreugde volgde een 
goed gesprek over de toekomst van de majorettes. In dit gesprek zijn we er achter 
gekomen dat we helemáál niet willen stoppen. De gezelligheid in de groep is zo groot dat 
het niet de moeite waard is om te stoppen, tja wat moet je dan op een dinsdagavond?!? 
Door sommigen waren we al afgeschreven en ook voor hen kwam ons besluit dus als 
complete verrassing. Gelukkig voor onze fans: WIJ GAAN DOOR!!!!!!!! 
Maar hoe??? 
 
Ons hoge topsportgehalte wordt minder, wij gaan door op amateurbasis, haha.  
Dat wil niet zeggen dat we geen ambities meer hebben, nee integendeel zelfs. Wij gaan 
er weer voor…, maar op een iets lager pitje. In plaats van 2 keer in de week bootcamp, 
wordt het 1 keer in de week een gezellige conditietraining en wordt onze techniek 
aangescherpt. Een van onze doelen blijft het niet laten vallen van de baton.  
Ook gaan we ons weer van onze beste kanten laten zien aan het Bakelse publiek en 
werken we momenteel weer hard aan een nieuwe show voor de kletsavonden.  
Sommigen zijn na de drukke inspanningen van de afgelopen 2 jaar toe aan een 
sabbatical en gaan de concurrentie aan de andere kant van de wereld ontdekken, om 
vervolgens met een frisse nieuwe start te beginnen aan een nieuwe show. Ja mensen, u 
leest het goed, er komt weer een nieuwe show. De plannen voor het thema zijn in de 
maak en het creatieve proces is zich weer aan het ontwikkelen in het hoofd van onze 
instructrice. Met deze show is het de bedoeling om weer van de vloer te spetteren en met 
onze winnersmentaliteit veel prijzen te behalen. Dit alles met als doel om opnieuw 
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Nederlands Kampioen te worden, want dat blijft toch kriebelen. En wie weet zijn we ooit 
nog eens te bewonderen op een EK.  
Ja dames en heren, dán komt er gewoon weer een nieuw EK-JOURNAAL!!!!!  
 
Voor nu alvast bedankt voor het lezen en tot ziens bij Musis Sacrum. 
 

Hilde van Dijk 

 

 
 
 

 
 

Majorettes vereeuwigd in Malmö, Zweden.  
 

Wanneer komt dit standbeeld in Bakel?
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Loes Janssen in de popband 
 
Een tijdje geleden hoorde ik van Loes dat ze gevraagd was om in een echte popband 
mee te spelen. Het is de jonge band “Bag on Wheels”, uit Beek en Donk en Helmond. 
Vet! De saxofonist van de band zit namelijk een paar maanden in het buitenland en ze 
zochten een invaller. Meteen op Youtube opgezocht, leuke nummers en goede 
optredens. Natuurlijk wilde ik ze live horen, met Loes! 
 
Vrijdagavond 6 november 2009, aansluitend aan het Promsconcert van de harmonie van 
Lieshout speelde de 
band tijdens de 
afterparty.  
De avond zelf stond 
de harmonie in the 
picture. “Sounds of 
Caecilia”. Het 
spektakel vond 
plaats in een 
sporthal, vlakbij de 
Bavaria brouwerij. 
Het klonk geweldig! 
Goede artiesten, 
leuke dansjes. Ik 
heb genoten!  
 
De band speelde die 
avond met een drummer, basgitaar, elektrische gitaar, een zangeres, een trombone, 
trompet en… Loes op altsax. Wat later dan gepland stond “Bag on Wheels” te 
soundchecken. Spontaan werd er al geapplaudisseerd. Rond middernacht begon het 
optreden. Wat klonk dat vet! De rol van de blazers was in sommige nummers 
bescheiden, maar niet minder spetterend. 
 
Het programma omvatte meerdere genres, ik hoorde een paar nummers ska, hardrock 
en natuurlijk pop. Ik kon helaas maar tot de pauze blijven, maar heb toch een vette solo 
van Loes gehoord. Het is het nummer “Nightboat to Cairo” van Madness. Met een lage 
scheepstoeternoot begon Loes het nummer en speelde de solo die erin zit supervet. 
Wow. Ik heb genoten van de avond en de band, en kom als ik kan zeker nog een keer 
kijken! 
 

Daan Vonk 
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Gerry bedankt! 

 

Ons lid Gerry Kisters heeft tijdens de Brabantse 
Kampioenschappen op 21 en 22  november 2009 
afscheid genomen van de Brabantse Bond van 
Muziekverenigingen.  
Zij wordt als wedstrijdcoördinator opgevolgd door 
Ingrid Diender-Verblakt die gedurende bijna negen 
jaren majorette-instructrice bij Musis Sacrum was. 

 

Beste Gerry, 
Bedankt voor al jouw inzet en alle zorg die je als 

wedstrijdcoördinator besteedt hebt aan alle majorettes, en aan de organisatie van al die 
majoretteconcoursen van de Bossche Bond en de Brabantse Bond gedurende de 
afgelopen tien jaar. 
 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

SINT EN PIET IN DE SPORTHAL 
 

Eerst gingen we naar zaal De Zwaan. 
Toen gingen we vesten passen en aantrekken. 
Het begon toen ineens heel hard te regenen. 

We konden niet meer op straat lopen. 
We gingen naar de sporthal en konden beginnen. 
De muziek begon en de leidsters Hilde en Jantine 

deden voor wat we moesten doen. 
 

De pieten gaven af en toe wat snoep.   
Piet Marco warmde ons op met oefeningen. 

Toen kwam Sinterklaas binnen. 
Piet Marco was verstopt maar de kinderen vonden  

hem weer terug 
We kregen ook nog een snoepzak en een mandarijn. 

Toen was het afgelopen. 
Wij vonden het leuk, volgend jaar weer! 

 

EINDE  
 

Geschreven door Minke Coort en Kim Tielemans 
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Toeteren in het land van de reizende zon. 

 
In oktober hebben Marc, Karen en ik met ons kwintet Brass Colours, een reis gemaakt 
naar Japan.  
Samen met elf andere muzikanten hebben we, als “Japan the Netherlands exchange 
brass ensemble”, Nederland vertegenwoordigd in het kader van 400 jaar handelsrelaties 
met Japan.  
Met deze groep, maar ook als kwintet, hebben we daar concerten gegeven en een 
geweldige tijd gehad. 
 
In januari 2009 kwamen wij in gesprek met Iman Soeteman.  
Als voormalig hoornist van het Concertgebouworkest heeft hij vanuit die positie al jaren 
contacten met Japan en heeft al meerdere malen een concertreis met een amateurorkest 
georganiseerd. Ditmaal was hij op zoek was naar koperblazers. Na enkele weken van 
twijfel hebben we toegezegd om mee te gaan. 
 
Uiteraard moest er vooraf worden gerepeteerd, want er lagen pittige stukken op de 
lessenaar. De muzikanten kwamen uit alle windstreken variërend van Heemstede en 
Friesland tot Limburg. Er waren mensen die voor een repetitie 350 km moesten rijden. 
Een echte band onderling was er toen nog niet, maar dat zou later allemaal goed komen. 
 
Op zestien oktober vertrokken we dan vanaf Schiphol. Het zou nog spannend kunnen 
worden, want het instrumentarium ging mee in het vliegtuig, dus ook de Bastuba.  
Omdat deze niet als handbagage werd aangemerkt, moest hiervoor een aparte stoel 
worden besteld. De trubbel bereikte zijn hoogtepunt bij de controle. De metaaldetector 
raakte oververhit, maar de tuba paste niet in de x-ray machine. De betreffende diender 
raakte hierdoor in paniek. Ik probeerde hem duidelijk dat het apparaat alleen bedoeld 
was om polka's te spelen en terplekke heb ik even moeten foepen voordat het kwartje 
viel. Na veel gedoe gingen we uiteindelijk de lucht in richting Japan. Het waren gezellige 
uren, met bier en whisky in overvloed en bij velen ging na enkele uren het licht al uit. 
 
Onze eerste kennismaking met het Japanse leven was op de reis van het vliegveld naar 
ons verblijf. In een wegrestaurant nuttigden we onze eerste lunch. Tegenover ons zat 
een Japanner op een ongelooflijk gore manier met chopsticks de noedels uit zijn soep 
naar binnen te slurpen. Langs ons nam een coquette ouder stelletje plaats dat 
vervolgens even vrolijk mee begonnen te slurpen. De wc in het restaurant bestond uit 
een gat in de grond waarboven je gehurkt je noedels weer kon deponeren. Oké, dit was 
dus echt even wennen. 
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Het mooiste aspect van de reis was dat we logeerden bij gastgezinnen zodat we ook echt 
in aanraking kwamen met het Japanse leven.  
De families varieerden van arm tot rijk, maar iedereen deed zijn uiterste best om ons te 
vermaken. Het was een echt cultureel uitwisselingsprogramma. Hoewel gebruiken echt 
anders zijn dan bij ons houden Japanners zeker ook van feesten en die hebben we dan 
ook veel beleefd.  
Uiteraard hebben we veel muziek gemaakt en prachtige, maar ook emotionele 
momenten beleefd. Teveel om op te noemen.  
 

 
 
 
 
Graag nodig ik iedereen uit om alle avonturen te lezen op onze website 
http://www.brasscolours.com waar je onder de menuoptie “Over ons” een onderdeel 
“Blog” aantreft waar bijna dagelijks een verhaal is gepubliceerd.  
Op http://picasaweb.google.com/brasscolours tref je 4000 foto's aan.  
 
Het was een zeer bijzondere ervaring. 

Thijs Kampen 

http://www.brasscolours.com/
http://picasaweb.google.com/brasscolours
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Brabantse kampioenschappen 2009 
 
Tijdens de Brabantse Kampioenschappen 2009 voor majorettes op 21 en 22 november 
werden bijzonder goede resultaten behaald door majorettes van Musis Sacrum Bakel.  
De scores van de zaterdagwedstrijd zijn; 
  
Solisten  
Kim Tielemans 80,20 punten (2e),  
Dana van de Kimmenade 79,00 
punten (3e), Minke Coort 84,15 
punten (2e).  
 
Duo’s  
Dominique Joosten/Kaylee Siroen 
80,00 punten (2e), Britt 
Bouwmans/Rosan Bouwmans 
76,80 punten.  
 
Trio  
Benthe Janssen/Fenne 
Vereijken/Rowie Verbakel  
80,10 punten (3e). 
 
Het smallteam Jeugd 2 accessories bestaande uit Britt Bouwmans, Rosan Bouwmans, 
Dominique Joosten, Kaylee Siroen, Benthe Janssen, Fenne Vereijken, Rowie Verbakel, 
Demi Bankers en Minke Coort (zij verving de geblesseerde Sanne Spiertz) werd met 83,2 
punten Brabants majorettekampioen smallteams in de divisie Jeugd 2 accessories. 
 
Tijdens de zondagwedstrijd werd het duo Jantine Vereijken/Saskia Reints gewaardeerd 
met 83,49 punten. Zij behaalden voor het derde!!! achtereenvolgende jaar als duo het 
Brabants Kampioenschap. 
 
Wij feliciteren alle majorettes met hun inzet en prestaties die een goede basis voor de 
Nederlandse Kampioenschappen in december vormen. Daarvoor zijn het smallteam 
Jeugd 2 accessories, soliste Minke Coort (Jeugd2A), het duo Jantine/Saskia (Topdivisie 
accessories) en het trio Benthe Janssen/Fenne Vereijken/Rowie Verbakel (Jeugd3 
accessories) uitgenodigd.  
Voor eventuele majorette-informatie:  
Franca van de Laar-van Horssen  Tel. 0492-342984. 
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Berichten uit het gastenboek 

 
Iedereen op vakantie????? 
 
Nee hoor! we zijn weer back from the holidays! ik heb vernomen dat het een plensconcert was! 
Erg jammer!iedereen een fijne vakantie en tot gauw, liefs sophie 
 
Eigenlijk kun je met het weer van deze week beter op vakantie gaan naar ründ üm hause 
 
Ik heb de ardennen overleefd. Niks gebroken 
 
We kunnen dan maar beter met de kermis beginnen te oefenen dan hebben we hoeden in de 
buurt... 
 
We zullen eens kijken of we er vanavond wat vrolijke noten uitkrijgen. Anders het weekend wel. 
 
Hallo allemaal; Denken jullie aan de eikes op kermisdinsdag.. 
 
Kan niet anders zeggen dat we al goed geoefend hebben tijdens de kermis; alleen Geert Jan 
sloeg op de vlucht!!?? 
 
Wat een opkomst op vrijdagmorgen. Dat was ver boven mijn verwachting. 
Ik wist niet dat we zoveel majoretten in opleiding hadden. Ze zijn zo groot dat ze onder de trom 
van Ad Jansen door kunnen lopen!!! 
 
ik vind vliegen ENG. Nog nooit gevlogen en ik zie ze vliegen, en, en, en, brrrrrrrrr…... maar ik ga 
mee, watterokgebeurt. 
 
Heel veel succes daar in Kroatië aan het strand. Ik zal heel hard voor jullie duimen... 
  
Hé Zussie, Van Harte Gefeliciteerd met jullie topprestatie dames!!! GA ZO DOOR 
 
Bedankt! Ook al had ik gezegd dat het niet nodig was om op zaterdagavond iedereen te laten 
komen voor een serenade was het geweldig dat jullie er waren. Wij hebben er van genoten! 
 
Ooh Sinterklaas vergeet ons niet..... 
 
wow, hadden jullie gezien hoe Marc stond te glunderen en te genieten!! we hebben kei goed 
gespeeld en erg leuk daar, om te mogen spelen. 
 
alle bewoners bedankt dat we jullie tuin mochten gebruiken!! haha tja zo is `t toch! 
 
Zelfs de vogels werden stil van onze gespeelde stukken! 
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Wie ben ik? 
 

 

W 

 

I 

 

E 

 

 

B 

 

E 

 

N 

 

 
I 

 

K 

 

? 

Het antwoord op deze vraag uiterlijk 01-03-2010 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_2 was: Thijs Poels. 
De winnaar is: Steffie van Lieshout. 

 
Ook jouw inzending is welkom !! 

mailto:musissac@musissacrumbakel.nl
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Verjaardagen t/m augustus 
Kristian Vereijken   2 1 

Robin Driessen   8 1 

Jannah van Hout   10 1 

Dhr. Jac van den Eijnde   11 1 

Dana van de Kimmenade   12 1 

Judith van Stiphout - Tielemans   13 1 

Charlotte Jonkers   15 1 

Saskia Reints   15 1 

Miep Rooyakkers - van den Berg   19 1 

Kayl Bouwmans   22 1 

Jantine Vereijken   22 1 

Friedie Coolen   24 1 

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

Marte Nooijen   25 1 

Frans van de Laar   27 1 

Ad van Grootel   28 1 

Fred van Lamoen   28 1 

Mevr. M. Cornelissen - van der Linden   29 1 

Veerle Bekx   31 1 

Wilma Vereijken - Verhoeven   31 1 

Mevr. P. van Lierop - Rovers   1 2 

Dhr. Henk Tijdeman   1 2 

Piet Elias   7 2 

Janne van Bommel   13 2 

Rianne van den Boom-Smits   13 2 

Hans Leenders   13 2 

Sigrid Coolen   14 2 

Cas van der Putten   14 2 

Dhr. Hans Beks   15 2 



 

 

 

52 

Willem van den Boom   15 2 

Vic van Houtum   16 2 

Janny Jansen - van Tilborg   19 2 

Thijs Kampen   22 2 

Sjef Kanters   22 2 

Lotte van Rijbroek   25 2 

Louise Aldenzee - Saris   27 2 

Rosan Bouwmans   27 2 

Karin van Lierop - Naus   28 2 

Pieter van den Boom   1 3 

Anita Leenders   1 3 

Corneel Verhoeven   1 3 

Lisette van Rooij   3 3 

Imke Egelmeers   7 3 

Romy van den Heuvel   9 3 

Jeroen de Visscher   9 3 

Curine van der Horst   15 3 

Jan van Ganzewinkel   16 3 

Dominique Joosten   16 3 

Thijs de Visscher   17 3 

Femke Verhoeven   19 3 

Jos Vos   19 3 

Matty Driessen   23 3 

Amy van de Laar   25 3 

Kim Tielemans   25 3 

Ben Nooijen   26 3 

Rayna de Wit   26 3 

Dhr. J. Vogels   27 3 

Simone van de Laar   30 3 

Sophie de Ruijter   31 3 
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Dhr. Hans Vermulst   2 4 

Sjoerd Thomassen   4 4 

Reini van der Putten   5 4 

Gerdie Verberne   5 4 

Joyce Verberne   5 4 

Cornelli Remmers - Roodenburg   6 4 

Gerard van de Laar   7 4 

Kristie Thomassen   7 4 

Tijmen van Dinther   11 4 

Roos Verberkt   13 4 

Loes Cornelissen   15 4 

Senna van Wely   15 4 

Gerry Kisters - Quaedflieg   16 4 

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

Naddy Timmers   17 4 

Benthe Janssen   18 4 

Silvie Joosten   18 4 

Marloes van Dijk   23 4 

Steffie van Lieshout   23 4 

Gijs Verhoeven   23 4 

Rowie Verbakel   29 4 

Eva van Bree   2 5 

Jan  van de Mortel   5 5 

Bernard Nooijen   6 5 

Diny Nooijen - Verhoeven   8 5 

Marjan Coopmans - van Dijk   10 5 

Perry Verbakel   10 5 

Maria van den Broek - Manders   11 5 

Ivanca Linders   11 5 

Mariëlle Nooijen   11 5 
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Sacha Koelink   12 5 

Thomas Tijdeman   12 5 

Mevr. Riet Vermulst   13 5 

Marit Tijdeman   14 5 

Peggy Teunis   16 5 

Cor van Dinter   25 5 

Corné van de Ven   25 5 

Frank van Wel   25 5 

Jonna van der Putten   27 5 

Mandy van Lieshout   30 5 

Maikel van der Meer   30 5 

Piet van de Ven   30 5 

Kees Hofsteede   2 6 

Kaylee Siroen   3 6 

Marc van Kessel   5 6 

Britt Elias   7 6 

Lizzie van der Putten   9 6 

Carla van Lieshout - van Lierop   10 6 

Jan Nooijen   10 6 

Lise van den Elzen   11 6 

Karin Raijmakers - Leenders   11 6 

Laurence Daigne - Valty   16 6 

Paul Koolen   20 6 

Rob van Lierop   21 6 

Christian Peijs - Donné   22 6 

Anne Koppens   24 6 

Harrie Klaus   25 6 

Maarten Remmers   26 6 

Fenne Vereijken   29 6 

Hein van Dijk   30 6 
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John Klaus   4 7 

Geertje Verberkt   5 7 

Britt Bouwmans   7 7 

Peter van der Horst   8 7 

Tijn Haesen   11 7 

Petri Maas - Habraken   11 7 

Sjors van Mierlo   13 7 

Wendy Leenders   14 7 

Alex Rutten   15 7 

Monique Wilbers - van Dijk   15 7 

Dana de Wit   15 7 

Karen van den Broek   18 7 

Minke Coort   23 7 

Lisan  Smits   2 8 

Leona Sleegers   3 8 

Piet Nooijen   4 8 

Lenie Joosten   5 8 

Yvonne Goossens - Vaasen   11 8 

Theo van Hal   13 8 

Erik Verbaandert   13 8 

Kim Brisko   14 8 

Fanne Smits   14 8 

Nico van de Laar   17 8 

Rick van de Laar   17 8 

Thijs Poels   18 8 

Guido Verachtert   20 8 

Dhr. Jan van den Boom   23 8 

Peter Busser   24 8 

Loni Mennen   25 8 
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Najaarsconcert  29 november `09 
 
Koffieconcert als afsluiting van het jubileumjaar in het frisse maar tegelijk warme Atrium. 
De voorzitter droeg het concert tevens op aan het jarige Doortje. Wie was er nou 135? 

 
Wat een acou.. 
akoest… klank 
in die mooie 
glazen ruimte; 
een arena met 
wel drie ringen.  
Ik geloof dat 
muziek hier 
sensationeel tot 
zijn recht komt, 
ook met andere 
gelegenheden. 
 
Met ‘To my 
country’ zette 
Marc zwaar in. 

De diamantduifjes bogen voorover en een staart vertoonde pauwenvormen.. 
‘Bonaparte’ liet ons alle hoeken van het Atrium zien. Geweldig! De parkieten zaten zelfs 
in de houding! 
Met ‘Highlights from Hook’ was alles goed in de haak en ‘Gerona’ warmde het talrijke 
publiek op met de Pasa Doble, nog vóór de lekkere koffie was het kippenvel al 
verdwenen. 
Dat kippenvel kwam weer opzetten bij het prachtige ‘Jozeph and the amazing 
Technicolor dreamcoat’. Stefan was loepzuiver op trompet, bij mij kwamen de eerste 
donsveertjes er al op! 
‘Groovin`around’ was opzwepend, vooral met de solo`s van Daan en Paul. Zo 
confronterend dat de zebravinkskes nog nie mèr durfden over te steken. 
Met de mars ‘Astra’ werd iedereen met een heerlijk gevoel het verdere weekend 
ingedirigeerd. Echter niet nadat het ‘Lang zal ze leven’  voor het jeugdige Doortje  werd 
gespeeld! 
 
Als het spannende Kerstconcert op 19 december (kom genieten!) ook zo warm en 
harmonieus wordt moet de kerk uitpuilen! 
Zegt het voort!       

Een Vriend 
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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 
 
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: 
Klarinet: 
Adri Verhoeven  Brundtlandstraat 3  5283 JA Boxtel 0411 616486 

mailto:kunst-lokaal@planet.nl
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MUSIS SACRUM BAKT ZE 
ALWEER LEKKER EN BRUIN. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

DUS: 
KOOP OLIEBOLLEN VAN MUSIS SACRUM BAKEL 

EN ZET UW STEUN OM IN EEN SMAKELIJKE EINDEJAARSHAP 
 

Donderdag 31 december 2009 
St.Wilbertsplein Bakel 

 
Per stuk: € 0,50 
11 stuks: € 5,00 

Ook dit jaar sluiten wij af met onze 
oliebollenactie op 31 december op 
het St.Wilbertsplein, waar die dag 
vanaf 11.00 uur tot ±16.00 uur de 
oliebollenverkoop plaatsvindt.  
De oliebollen kosten € 0,50 per stuk 
terwijl 11 stuks slechts € 5,00 
kosten. Deze ondertussen in Bakel 
en omstreken wereldberoemde 
oliebollen worden ter plekke 
gebakken door onze (bak)ploeg die 
in alle vroegte in eigen beheer het 
beslag maakt en van het 
voortvarende en toch geduldig 
rijzen daarvan én het bakken én de 
verkoop van de oliebollen een 
spannende en dagvullende 
bezigheid heeft gemaakt als 
vrijwilliger om én de Musis Sacrum 
kas te spekken én hun klantenkring 
vol blijdschap met hun verworven 
kostelijkheden het nieuwe jaar in te 
zien gaan. 
 

DUS: 
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Wij wensen iedereen  prettige feestdagen 

en een voorspoedig en gezond 2010 
 

 

KERST MET MUSIS SACRUM 

 

Hét verhaal, dé muziek 
- maar dit jaar – anders dan anders. 

 
U komt toch zeker ook meegenieten? 

Zaterdag 19 december 2009 om 20.30 uur in een sfeervol 
verlichte Sint Willibrorduskerk in Bakel. 

 
Het wordt een gevarieerd 'anders dan anders' kerstconcert. 

Een samenwerking tussen de opleidingsharmonie en de harmonie 
van Musis Sacrum. 

Er wordt een mooi, modern kerstverhaal voorgedragen met veel 
muziek er tussendoor. De harmonie en de opleidingsharmonie 

spelen niet als orkest, maar zijn verdeeld in diverse 
ensembles die op verschillende plaatsen in de kerk zijn opgesteld. 
Daarnaast heeft Musis Sacrum haar eigen gelegenheidskoor dat 

enkele nummers ten gehore zal brengen. 
De kerk wordt verlicht door kaarsen om de klankverhalen een 

uitzonderlijk kerstgevoel mee te geven. 
Wij nodigen iedereen uit op dit gratis toegankelijke kerstconcert 
om te komen luisteren en mee te genieten van een gezellig en 

luisterrijk muzikaal gebeuren in kerstsfeer. 
 

Komt u samen met ons de kerstdagen goed inluiden? 
Tot ziens in de kerk van Bakel. 
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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     
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) 06 42450378 
  Ellen Leenders (majorettes) 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 ……. ?! 
 

 Dat er drinkbrillen maar ook leesbrillen zijn? 

 Reggie hier gretig gebruik van maakt? 

 Saskia en Tom op een hele mooie zonnige dag getrouwd zijn? 

 Paul en Angela dat ook wel wilden, maar dat het toen een graadje kouder was? 

 Musis Sacrum en Excelsior van jas wisselden tijdens de serenade? 

 De majorettes op dat moment stonden te stralen in een warm Kroatië? 

 Zij met prachtige resultaten naar huis kwamen? 

 De ‘kleine’ majorettes, bij terugkomst van de Kroatiëgangsters, met volle 
overgave optraden in onze toekomstige muziekhal? 

 Cornelli zegt niet goed te horen en daarom nooit naar de dirigent kijkt? 

 Karen Raijmakers steeds meer voor tweeën speelt? 

 Het marcheren voor bijna alle aanwezigen een groot succes was? 

 We hier veel plezier mee gehad hebben en nog? 

 De tambour-maître ons netjes in het gelid liet staan en er zelf tussenuit piepte? 

 Wij geluk hadden dat we toen net niet goed luisterden? 

 We anders nu nog bij het verzorgingshuis de Wilbertsdries hadden gestaan? 

 2 harmonieleden inclusief onze dirigent naar Japan zijn geweest? 

 Zij de Japanse noten voortaan wel kunnen kraken?  

 Sjef Kanters expres langs de vogel schoot tijdens het kermisschieten? 

 Meer leden het gewoon vertikten om de vogel neer te halen? 

 Een giletje als het warm weer is ook heel mooi kan staan? 

 Paul Koolen met z´n getoeter alle verdwaalde noten opvangt? 

 Slagwerker Peter van der Horst de Harmonie is komen versterken? 

 Hij daarbij ijverig ondersteunt wordt door zijn maatje Thomas? 

 Nog steeds niet iedereen zijn eigen vereniging kent?. 

 De Harmonie geen fanfare is en de Slagwerkgroep geen drumband? 

 Sommige A-majorettes voor hun 25-jarig jubileum lijken te gaan? 

 Wij hun teamgeest en inzet heel bijzonder blijven vinden? 

 Er wel een rustigere periode ingebouwd is na al die hectische jaren? 

 Ook (en vooral) het EK2008 en EK2009 ‘veul kreum’ gekost hebben? 

 Sinterklaas ons dit jaar zo maar vergeten was? 

 Wij allemaal het jaar 2010 in zicht hebben? 
 De redactie iedereen een fantastisch, gezond en gelukkig jaar toewenst? 
 Musis Sacrum de mooiste vereniging van Bakel blijft; waar je trots op bent, waar 

je bij wil zijn en waar je bij wil blijven!! 
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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  
3e editie 2009 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Pieter Reijnders 
Lisette Vereijken 
Mariëlle Nooijen 
Ronja Förster 
Hans Vonk 
Lotte van Rijbroek 
Peter van der Horst 
Pieter-Jan Raijmakers 
Lianne Sleegers 
Daan Vonk 
Piet Elias 
Tom van Buël 
Lenie Joosten 
Lisette van Rooij 
Geertje Verberkt 
Moi 
Pieter van den Boom 
Hilde van Dijk 
Kim Tielemans 
Minke Coort 
Theo van Hal 
Een Vriend 
Thijs Kampen 
 
 
 
 
 

               
 


