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Activiteitenkalender 2010   (Versie 25-03-2010) 

(Onder voorbehoud)        Zie ook www.musissacrumbakel.nl  

 

 

 

 

 

 

9 april   Uitwisseling harmonie te Zeilberg 

10 april   Oudijzeractie 

11 april   Onderling Solistenconcours 

17 april   Slagwerkuitwisseling in Bakel met Middelbeers en Boxtel 

29 april   Lintjesregenserenade 

30 april   Koninginnedag 

4 mei   Opluisteren Dodenherdenking Bakel 

13 mei   Optreden in de Efteling 

24 mei   Carat optreden Helmond 

6 juni    Opleiding Musis Sacrum in concert 

13 - 19 juni  Donateursactie 

27 juni   Bondsconcours Majorette Bakel 

27 juni   Uitwisseling in Walbeck (D) 

17 juli   Feestavond senioren 

18 juli   Pleinconcert  

3 september  Inhalen Kinder Vakantie Week 

4 september  Opening Bakel kermis 

7 september  Kermisschieten St.Willibrordusgilde 

10,11,12 september Tractor Pulling Bakel  

24 september  Zwemmen jeugdleden (t/m 15 jaar) 

3 oktober  Majoretteconcours in Zijtaart 

16 oktober  Jubilarissenconcert  

30 oktober  Harmonieconcert te Deurne 

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 jaar 2009 ligt alweer een poosje achter ons en we kunnen constateren dat we een 
zeer  geslaagd 2009 hebben afgesloten, met als hoogtepunten natuurlijk het zeer 
geslaagde jubileumweekend en het zeer geslaagde deelnemen door onze majorettes 
aan het EK.  
 
Inmiddels zijn we al weer volop bezig met de activiteiten van het jaar 2010. 
Daarvan hebben we alweer ondermeer de carnaval en het limonadeconcert en enige 
serenades achter de rug, welke zeer succesvol zijn verlopen, alsmede de algemene 
ledenvergadering. De agenda voor 2010 is inmiddels alweer redelijk gevuld.  
 
Samenstelling Bestuur. 
 
Op 25 maart hielden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarbij de 
bestuursverkiezing een belangrijk onderdeel was. 
 
Dit jaar was als bestuurlid aftredend Jan van Ganzewinkel, welke zich na 9 jaar 
bestuurslidmaatschap niet meer herkiesbaar stelde en Franca van de Laar welke wel 
herkiesbaar was. 
Jan heeft zich als bestuurlid zeer actief en betrokken opgesteld naar de vereniging 
waarvoor wij hem veel dank verschuldigd zijn. Wij betreuren het dat wij afscheid moeten 
nemen van een door ons zeer gewaardeerd bestuurslid, maar respecteren zijn 
standpunt. Vanaf deze plaats willen wij Jan dan ook hartelijk danken voor zijn bijdrage en 
inzet en wensen hem zeer veel succes in zijn verdere toekomst. 
Gelukkig heeft Jan aangegeven niet voor Musis Sacrum verloren te zijn, maar dat hij 
volop actief betrokken zal blijven bij een aantal van onze activiteiten. Met name bij 
Tractor Pulling en bij de realisatie van onze eigen accommodatie.  
 
Door het bestuur werd Gary Karel voorgesteld als nieuw bestuurlid, welke nagenoeg met 
algemene stemmen werd gekozen. Wij wensen hem erg veel succes en rekenen op een 
hele goede en prettige samenwerking. Ook Franca werd met nagenoeg algemene 
stemmen herkozen en ook haar wensen wij erg veel succes toe. 
 
Accommodatie.  
 
Met betrekking tot de huisvesting kunnen wij melden dat er inmiddels een aantal stappen 
in de goede richting zijn gezet. 



 

 

 

5 

Inmiddels bestaat de erfpachtovereenkomst voor een periode van 30 jaar ingaande 1 
januari 2011. Deze overeenkomst diende overigens volgens onze statuten wel de 
instemming van de ”Algemene Ledenvergadering” te hebben. 
Derhalve stond dit op de agenda van de vergadering van 25 maart 2010, dit voorstel 
werd met algemene stemmen aangenomen, zodat het bestuur verder kan met de 
onderhandelingen en afwikkeling. 
Tevens hebben wij onder voorwaarden overeenstemming bereikt over de financiële 
bijdrage van de gemeente in de aanpassingen van de huisvesting. 
 
Voordat wij definitief in de zaal aan de gang kunnen zijn wij afhankelijk van de bouw van 
de tweede sporthal.  
Onze informatie daaromtrent is dat de bouwvergunning is verleend en dat de bouw is 
aanbesteed. Binnenkort zal dan ook met de bouw gestart worden en de verwachtingen 
zijn dat wij rond het einde van het jaar kunnen aanvangen met de door ons gewenste 
aanpassingen in de sportzaal. 
 
Dus met een beetje goede wil en natuurlijk de nodige inzet van onze leden zitten wij, met 
al onze geledingen, over een jaar in onze eigen locatie.   
 
 
Musis Sacrum is een vereniging waar je erg trots op bent en waar je graag lid van 
bent en graag lid van wilt blijven. 
 

   Theo van Hal, voorzitter 
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Muzikale poëzie 

Ik val niet gauw voor popmuziek of voor een groot auteur. 
Noch boeit mij ook het levenslied, klassiek en in mineur.   
Noch ben ik fan van Brood, U2 of Gerard van het Reve. 
Dat alles is toch een pot nat. Het is mij om het even.  

Ook kan ik niet begrijpen, waarom men fluit of gilt, 
Als de Backstreet Boys gaan zingen als aangeschoten wild. 
Mozart, Brahms, Vivaldi ook; componisten toch pur-sang. 
Het horen van hun requiem, dat is wat ik verlang. 

 
 

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 

 
 

 
 

Mijn wereld is een paradijs,  Een zwaluw bouwt al musicerend,  
altijd groen en nimmer grijs.  zijn bruine nest met klei en veren. 
De lucht, die is er altijd blauw,  De vogels pikken daar hun tonen, 

kleurt daar de dag rose voor jou,  uit mijn mooiste regenbogen. 
 

Een spin kleurt daar zijn zilveren rag, Zo zingt daar ieder steeds zijn lied, 
de zon zijn goud als nieuwe dag.  want zwarte kleuren zijn er niet. 

Oranje doet ze daar dan gloeien,  Die worden snel weer wit gemaakt, 
rood de avond dan weer boeien.   als donzen veertjes van een zwaan. 

 
Het water, ruist daar als kristal,  Mijn wereld wordt hier kort beschreven. 

is helder in een waterval.   Ze kleurt mijn dromen... vaak, soms even. 
Het klettert, stroomt dan naar het bos,  Maar dromen laat ik in me stromen, 
op weg langs 't riet en 't groene mos.  dan kan een wereld binnenkomen. 
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Wat is je naam?  

Marloes van Dijk 
 
Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt bij Musis Sacrum? 

Dat zijn toch wel de EK’s waar wij aan hebben deel mogen nemen.  
Het EK in Tsjechië is het meest speciaal, omdat dit de eerste keer was. 
Het tweede EK was ook hartstikke leuk, maar het eerste EK blijft toch 
het meest bijzonder. 

 
Wat zijn je hobby’s? 

Majorette natuurkijk. Maar ik houd ook van fitness, uitgaan en gezellige 
dingen doen met mijn vriend en mijn vriendinnen. 
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Wat is je favoriete vakantiebestemming? 

Als het om relaxvakanties gaat vind ik de eilanden van Griekenland erg 
mooi en leuk. Maar, een reis die de meeste indruk op mij heeft 
gemaakt, is mijn reis naar India. Waar ik voor een onderwijsproject naar 
toe ben geweest. 

 
Wat draag je het liefst? 

Het liefste heb ik een rokje met een legging en een mooi truitje aan. 
 
 
Als je iets over zou willen doen, wat zou dat dan zijn en waarom? 

Pfffff, van niets in mijn leven heb ik spijt, want je kunt er altijd weer iets 
uit leren. 

 
Welke film of tv-programma vind je het leukst? 

Bij films haal ik meestal het einde niet, dus daar ben ik niet in thuis. Er 
is maar  één programma waar ik echt thuis voor blijf, dat is ‘Wie is de 
mol?’. Dit programma wordt tijdens de majorettetrainingen uitvoerig 
besproken. En ik denk dat ik dit jaar voor het eerst, vanaf aflevering 1 
op de juiste mol zit.  

 
Waar ben je bang voor? 

Katten. Hier ben ik panisch voor. 
 
Hoe handig ben je? 

Met een beetje logisch nadenken kom ik een heel eind. Maar ik ben en 
blijf een vrouw. 

 
Welke dans beheers je goed? En met wie zou je willen dansen? 

Deze vraag voor een majorette!  Dus dat komt wel goed, het dansen 
met een baton gaat me prima af. Ook heb ik jarenlang aan stijldansen 
gedaan en beheers ik redelijk wat dansen. Met wie ik zou willen 
dansen… ik blijf trouw aan mijn majorettematen. Dus die wens gaat 
iedere dinsdag weer in vervulling. 

 
Het laatste woord is aan jou; zou je nog iets willen zeggen? 

Ik denk dat ik al veel gezegd heb, wil je nog meer weten. Vraag het me 
maar, je ziet wel of je antwoord krijgt. 



 

 

 

10 

 

KERSTCONCERT 19 DECEMBER  2009 
 

Kerstmis. Een feest om naar uit te zien. 
Commercie en kitsch nemen dit feest in toenemende mate in de tang maar van een 
complete machtsovername is nog geen sprake. Er is iets in dat kerstfeest wat zeer veel 
mensen in het hart blijft raken en de oppervlakkigheid doet overstijgen. Dat komt onder 
andere tot uiting in allerlei acties voor goede doelen, in tv-programma’s die mensen wat 
extra geluk willen brengen en in de extra bijlagen van kranten en tijdschriften. 
Maar niet op de laatste plaats wordt dit natuurlijk ook zichtbaar in de muziek. Hoeveel 
kerstconcerten zijn er wel niet vanaf half december. Elke muziekvereniging wil de 
mensen iets in kerstsfeer aanbieden en als muzikant doe je niet liever. Het varieert van 
jingle bells, a white christmas tot en met Maria, Jozef en Kind in de koude stille nacht. 
 
Als harmonie doen we dit al jaren op een bepaalde manier. Waarom niet eens een keer 
anders opperde men hier en daar.   
Onder inspiratie van enkele leden uit het opleidingsorkest groeide het idee van een 
kerstconcert in meer intieme vorm met een kerstverhaal als leidraad. 
Niet de voltallige harmonie op het altaar maar allerlei groepjes muzikanten die op diverse 
plaatsen in de kerk in 
kleine bezetting muziek 
ten gehore zouden 
brengen. Met sfeervolle 
verlichting en veel mensen 
in de kerk. 
Marc schreef enkele 
arrangementen die naast 
bestaand repertoire 
gebruikt konden worden. 
Overal in Bakel werden 
potjes Hak verorberd om 
zoveel mogelijk 
theelichtjes te kunnen laten branden (volgend jaar sponsorcontract laten tekenen). 
Lisette ontwierp een mooie poster die ook als flyer kon worden verspreid. En er werd 
driftig geoefend, in het Muziekhofke, in de Zwaan en zoals altijd uiteraard thuis. 
In krant en huis aan huisblaadjes was de aankondiging te vinden. 
 
De generale repetitie vond plaats, alles moest nu kloppen. Het was koud in de kerk. Maar 
alles liep op rolletjes. De organisatie klopte als een bus. Er was niets aan het toeval 
overgelaten. 
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Zaterdagavond 19 december. Het is 20.00 uur. De muzikanten komen de kerk in, de 

kleding is stemmig zwart. Iedereen zoekt zijn eigen 
plekje, bovenop het koor, op het altaar, de zijbeuk 
en de zijkanten in het midden. De instrumenten 
worden warmgeblazen en gestemd. Langzaam 
maar zeker loopt de kerk vol. Gelukkig. 
 
Het is 20.30 uur. De lampen in de kerk gaan uit. 
Overal flikkeren theelichtjes, er branden kaarsen, 
ledlampjes lichten op.  
Saskia opent met: “Er was eens een 
kerstverhaal….” 
De klarinetgroep in de zijbeuk speelt: “Wij komen 
tezamen”, deze keer met velen, bijeen rond het 
kerstverhaal, maar dan een klein beetje anders, vrij 
verteld naar de fantasie van Herman van Veen, 
serieus maar met humor, met een levendige 
vertolking door Saskia. 

Het verhaal ontspon zich, ondersteund met passende muziekfragmenten. 
“Maria en Jozef gingen zonder een woord te zeggen liggen op een slaapplaats van stro 
en vielen hand in hand in een diepe slaap”. 
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Het Musis Sacrum gelegenheidskoor zong ingetogen “Stille nacht, heilige nacht”, 
brandende kaarsen in de hand.   

Bekende liederen kregen soms een verrassende en gewaagde toonzetting, klinkend uit 
allerlei hoeken van de kerk. Er klonk zelfs een nieuw instrument: de sopraansax.  
 
Na 15 muzikale intermezzo’s volgden de slotwoorden: 

“De mensen geloven 
niet. Ze geloven niet in 
sprookjes. Sprookjes als 
uitingen van mensen die 
telkens weer willen 
vertellen omdat ze hun 
vragen willen verbeelden 
en antwoorden willen 
tekenen”. 
Maar de mensen 
hebben deze avond wel 
in een sprookje geloofd 
en met het verhaal 

meegeleefd. Want dit sprookje vertelt geen oud nieuws maar het laatste nieuws over hoe 
de wereld in elkaar zit. Daarom kon uit vijf richtingen met overtuiging klinken: 
“Hark! The herald angels sing”.  
 
Luid applaus, blije gezichten, bloemen, 
enthousiaste reacties. Dit was het kerstconcert 
van Musis Sacrum 2009, maar anders dan 
anders. 
Alle betrokkenen verdienen een groot 
compliment. Namen noemen is altijd riskant 
maar ik denk toch dat Saskia Martens speciale 
dank verdient als de drijvende kracht en 
organisator van dit prachtige kerstconcert. 
 
Voor mij kon kerstmis dit jaar niet meer stuk. 
 
 

Frans Martens 
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Op de koffie bij Daan Vonk 
 
Voor een informatiebijeenkomst over het begeleiden  van ROC studenten moest ik in 
Eindhoven op het ROC zijn.  
“Hé” dacht ik, “volgens mij woont Daan daar heel dichtbij?” 
Hij had me uitgebreid verteld dat ie op kamers was gaan wonen in Eindhoven. 
Nou dat was een uitgelezen kans om eens daar een bakkie koffie te gaan drinken, 
(…en te inspecteren… haha). 
 
Ik gauw op de computer of Daan online was. 
Ja hoor, hij was er, en meteen contact gelegd. Vol enthousiasme ontving ie mijn voorstel 
om eens langs te komen. 
Ik had het adres gekregen en inderdaad toen ik er naar toe reed: zijn kamer lag echt nog 
geen 500 meter van het ROC af. 
De eerste indruk van zijn “studentenhuis” was dat het een soort kantoor was. Maar al 
gauw bleek dat anders te zijn. 
Binnen gelaten bij Daan kreeg ik eerst een rondleiding. 
Een gezamenlijke keuken met aansluitend een woonkamer. Zag er gezellig uit en ook 
nog eens plaats genoeg. En het was er ook nog  luxe…. En stond een VAATWASSER… 
ik begreep meteen waarom het daar zo netjes was in de keuken en de kamer. Want zeg 
nou eerlijk: dat zou je niet verwachten van een stel mannelijke studenten bij elkaar. 
 
Nou, toen naar de kamer van Daan.  
Ik viel van de ene in de andere verbazing. Weer zo’n opgeruimde goed georganiseerde 
kamer. En ook nog eens veel ruimte. 
“Koffie? ”vroeg Daan.  Lekker….                                                                   
Onder het gezellig koffiedrinken viel me een ding op. 
Ik vroeg aan Daan: “waarom staat je bed zo hoog?” “Kijk er maar eens onder” zei ie. 
VOL MET BIER stond het.  
Geweldig… hier woont een echte gezellige student. 
Dat was lachen. 
 
Nou, Daan zit er hartstikke leuk. 
En mocht iemand een keer in de buurt zijn van het ROC 
aan de Karel Martelstraat , dan moet je vast een langs 
gaan bij Daan. Je wordt er hartelijk ontvangen. 
  
Daan bedankt voor de koffie.., je weet bij ons staat ie ook altijd 
klaar. 

Gera  
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Oliebollen van de Harmonie, Oudejaarsdag 2009 
 
Het was heerlijk om op pad te zijn zo vroeg in de morgen! 
Het was kwart over vijf, lang geleden dat ik zo vroeg op weg was. 
Er hing een rust over het dorp, geen brommers, geen auto’s, alleen heel in de verte 
hoorde je de bosuil roepen.  
Ik was op weg naar  Het Muziekhofke. Na mijn rustige fietstochtje, was daar al volop 
activiteit. De kachel stond hoog, de koffie was al bruin, en Franca en Hannie bogen zich 
al over het recept. 
Toon en Harrie waren bijna in de startblokken om de wagen gereed te maken. Om de 
bakovens met olie te vullen en om die olie op temperatuur te krijgen, daarvoor  hadden 
ze wel enkele uren nodig. 
 
Er was wel een grote spanning bij iedereen!! Zou het lukken om dit jaar betere oliebollen 
te maken dan vorig jaar???? 
Franca had zich er helemaal voor ingezet. Wat was toch de reden dat vorig jaar de 
oliebollen te droog waren en dat ze niet luchtig waren?! 
We maakten het recept zoals ieder jaar, en toch was het vorig jaar niet gelukt om de 
oliebollen te maken zoals we  eerdere jaren gewend waren. 
Wat was toch het probleem? 
 
In overleg met Ad, had Franca nu andere bloem gekocht. Amerikaanse bloem was de 
beste bloem, die er te krijgen was. Want, zo vertelde Ad, in Amerika worden de granen 
nog echt rijp en droog. De 
Europese granen, echter 
worden niet goed rijp en niet 
goed droog. Dat geeft een groot 
verschil van kwaliteit bloem. 
Nadat bakkerij Bakel was 
gestopt, kochten wij als 
harmonie zelf de bloem in, wie 
denkt nu dat dat niet de beste 
bloem is  om oliebollen te 
bakken! Wij gingen  nu aan de 
slag met Amerikaanse bloem. 
 
Toen Toon de olie op temperatuur had en de eerste emmer beslag goed was gerezen, 
konden we de eerste oliebollen proeven!! 
Er viel een spanning van onze schouders (vooral van Franca). De bollen waren luchtig en 
smakelijk. Hè, hè, het was gelukt om weer de ouderwetse smakelijke oliebol te maken. 
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We waren opgelucht, want ja op klachten zaten we niet te wachten. Dat is niet goed. Er 
wordt toch veel werk verricht door heel veel mensen, de bollen moeten goed zijn én de 
verkoop moet goed zijn. 
 
Het was ongeveer zeven uur en het was al druk bij de wagen. 
Er werd al voorgebakken, er kwam hulp van Geert-Jan, van Hélène, Gonnie, Rianne en 
Marianne. Ook zij proefden eerst de oliebol en waren enthousiast over de kwaliteit. 
 
De eerste klanten kwamen; de hele dag verder stonden mensen voor de wagen, die 
oliebollen wilden kopen.  
Dankzij de goede samenwerking van de bakploeg en de verkoopploeg verliep alles op 
rolletjes. Geweldig voor ieders inzet. Vele oliebollen gingen over de toonbank.  
 
De timperaars 
(beslagmakers) 
werden afgelost door 
Diny en Mien. 
Zij namen het over, 
het beslag maken, 
het rijzen in de gaten 
houden, het 
afwegen, het koffie 
drinken, en dan niet 
vergeten, als laatste, 
de hele boel weer 
opruimen.  
 
Dan moet ik nu nog iemand noemen, die zijn steentje geweldig heeft bijgedragen! 
Onze Alex: hij bracht lege emmers terug naar Het Muziekhofke en nam de volle emmers 
deeg  mee naar de wagen, hij hielp met bakken, hij hielp overal waar nodig, en dat deed 
hij geweldig. Verder hoop ik dat ik niemand vergeten ben te noemen.  
De oliebollenactie is mijn inziens goed verlopen. 
Ook hoorde ik dat het een mooi bedrag opleverde voor de harmonie, daar doen we het 
dan voor.  
Voor mijn gevoel was het een echte oudejaarsdag.  
  
Toen ik naar huis fietste was er geen sprake meer van de rust die ik ‘s ochtends voelde. 
Overal drukte zo in de laatste uren van het oudejaar. 
Iedereen wil ik een goed jaar toewensen, en een hartelijke groet,  

een Timperaar   
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Wij feliciteren 
…………………………………………………………………………………… 

 
 
Maarten Staals en Katja Verschuuren met de geboorte 
van hun zoon Joes op 4 december 2009. 
 
………………………………………………………………… 
 
Karin en Pieter-Jan Raijmakers met de geboorte van hun 
dochter Janske op 1 maart 2010. 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

Commissaris mevrouw van Lierop met haar 80ste verjaardag. 
…………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franca van de Laar met haar verkiezing tot onze Vrijwilliger van het Jaar 

En met haar herverkiezing als bestuurslid. 
…………………………………………………………………………………… 

 
Gary Karel met zijn verkiezing als secretaris van Musis Sacrum Bakel. 

…………………………………………………………………………………… 
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Majorette/Twirldag 
 

Hoi allemaal, 
 
Wij (de majorettes B groep) hebben weer de jaarlijkse twirldag te Hoogerheide gehad. 
‘morgens vroeg op. 6.30 uur op om op tijd te kunnen vertrekken. 
Bij aankomst werden we ingedeeld in groepen van 15 kinderen. 
We hebben 5 onderdelen gedaan 

1.  twirlen 
2.  hip hop dansen 
3.  rolls 
4.  street dance 
5.  djambee 

 
1.  het was een super leuke dansleraar hij heeft het alles goed uitgelegd. 
 
2.  we hebben een dans geleerd van de dansjuf Anita. Het was een leuke dans ze weet    
veel van dansen af dit zou ik wel vaker willen doen. 
 
3.  bij deze juf hebben we de rolls geleerd ook hier heb ik veel van geleerd. 
 
4.  Bij deze juf hebben we een street dance geleerd zij kan wel heel goed streetdansen, 
door het dansen hebben we het erg warm gekregen dus veel extra drinken. 
 
5 . Hier hebben we djambee leren spelen het was heel leuk om te doen we hebben een 
ritme leren spelen in het midden van de djambee dat is de bas op de randen zijn de 
tonen. 
 
Het was een leerzame lange dag ik heb er super van genoten en het was de moeite 
waard. 
 

Groetjes Sanne Spiertz 
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Een Kerstsp(r)ookje? 
 

Er waren eens 2 dames uit Bakel, laten we ze voor het gemak mevrouw G en mevrouw C 
noemen, die al jarenlang lid waren van de plaatselijke Harmonie.  
Iedere donderdag bliezen zij op de wekelijkse repetitieavond met veel plezier hun partijtje  
mee op de klarinet. Nu wilde het geval dat dit jaar het Kerstconcert in een geheel nieuw 
jasje gestoken zou worden, 
Er werden binnen het orkest 5 groepjes geformeerd, die op 5 verschillende plaatsen in de 
kerk opgesteld zouden worden, en die beurtelings zouden spelen. 
Ook was er een `gelegenheidskoor’ opgericht, bestaande uit leden van de Harmonie, dat 
4-stemmig enkele kerstliederen ten gehore zou brengen. 
Mevrouw G en mevrouw C maakten deel uit van het klarinetensemble, dat voor in de 
kerk geposteerd was. Bovendien zouden ze ook meezingen in het koor. 
 
De grote dag van het Kerstconcert brak aan. Buiten was het bitterkoud, maar binnen 
werd je verwarmd door de sfeervolle entourage van de kerk. Meer dan 100 glazen potjes 
met waxinelichtjes zorgden voor  een prachtig geheel. 
Niets stond een mooie Kerstviering in de weg. 
Mevrouw C was weliswaar snip en snip verkouden, maar dankzij de juiste medicatie kon 
ze toch van de partij zijn. 



 

 

 

19 

 
Het concert verliep op rolletjes!  
 
Het programma liep gesmeerd en daar was uiteraard ook op geoefend tijdens de 
generale repetitie. 
Meteen na het optreden van het koor was de klarinetgroep weer aan de beurt. De 
klarinetstandaards  stonden zo opgesteld dat de instrumenten meteen ter hand genomen 
konden worden, om het volgende lied te spelen. Na de snelle wisseling stonden mevrouw 
G en mevrouw C weer naast elkaar en knikten elkander vergenoegd toe: missie 
geslaagd. 
Maar wat was dat?  
Mevrouw C kreeg bijna geen `geluud meer uut d´n tuut´! Dat kwam natuurlijk door die 
verkoudheid, dacht ze. Een stevige neut straks in het café zou wel wonderen doen. 
Het kerstconcert in deze vorm bleek een groot succes! Iedereen, zowel spelers als 
publiek, was dolenthousiast. Er werd dan ook lang en gezellig nageborreld. 
 
Op de eerste repetitie van het nieuwe jaar werden de koffers weer uit het stof gehaald en 
uitgepakt. Maar dat was vreemd, mevrouw C zette haar instrument in elkaar en ontdekte 
op haar rietenbinder ineens zilveren lettertjes die er vroeger nooit gestaan hadden. Ook 
haar buurvrouw in het orkest beaamde dit: die lettertjes hadden er inderdaad nooit 
opgestaan. 
Achter haar hoorde ze mevrouw G zeggen: “Wat een raar rietenbindertje heb ik toch 
ineens! Het blaast heel anders.” 
De repetitie begon en het werd steeds gekker: mevrouw C ontdekte ook een vreemd 
duimensteuntje. Dat had er eerder nooit zo uitgezien. Het leek wel of Hans Kazan op 
bezoek was geweest tijdens de kerstvakantie! 
En ja hoor, ook mevrouw G had een raar duimensteuntje op haar klarinet. Hoe bizar… 
De repetitie ging verder en ineens, na anderhalf uur toeteren, viel het kwartje: Zouden ze 
wellicht elkaars klarinet hebben? Ja dus!! 
Het was duidelijk: de verwisseling had plaatsgevonden tijdens het kerstconcert bij het 
changement van zingen naar spelen! Dat kon niet anders! 
Onder grote hilariteit werden de instrumenten na de repetitie snel  geruild.  
Maar zeg nou zelf: wat een muzikanten! Zelfs de dirigent had niets vreemds gehoord aan 
het spel van beide vrouwen!! 
 
En  zo  bliezen ze nog lang en gelukkig…… (op hun eigen klarinet). 
 

Opgetekend door mevrouw C 
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Carnaval 2010 
 

Prins Perry 
 
Hierbij wil ik graag iedereen bedanken voor de vele 
felicitaties die ik heb mogen ontvangen omdat ik 
jeugdprins 2010 was. 
 
Ik wil vooral de jeugdslagwerkgroep, John Klaus en 
het bestuur heel hartelijk danken voor hun 
aanwezigheid op de receptie. 
Het was geweldig om de hele jeugdslagwerkgroep bij 
elkaar te zien. 
 
Carnaval 2010 is voor mij onvergetelijk geworden. 
 

Groetjes Perry Verbakel 
 

 
 
De carnavalsoptocht 
 
Het begon al weer te kriebelen bij sommige leden…… 
Carnaval komt eraan en dus ook de OPTOCHT. 
Na een oproep van Carla kwamen  er spontaan een aantal dames zich aanmelden voor 
de optocht commissie. 
Waarom alleen dames? Waar blijven de heren in dit verhaal???? 
 
Eerst brainstormen, veel vergaderen en na veel bloed, zweet en tranen kwamen we tot 
een origineel idee……..SLAGER. 
Ja want de prins is een slager en daar kunnen we wel wat mee. 
Van: Deutsche schlager tot vegetariër, van: deze koe moet nog tot Carnaval? 
 
De schortjes en witte mutsjes kregen we van de C1000 en jullie weten nu ook hoe Bert er 
uit ziet tijdens zijn werk want de gekleurde netjes kwamen van Bert. 
 
Het was weer gezellig, vooral toen er een paar mannen in ons midden gingen free-stylen 
op hun instrument. 
Dat was echt heel leuk en meteen kwamen we al met een idee voor volgend jaar. 
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Geen thema, 
maar vrij en 
blij…….komen 
we nog op terug. 
Maar alle gekheid 
op een worstje 
euh stokje, doe 
gewoon mee!!!!!! 
Het is echt de 
moeite waard. 
 
En namens Paul, 
Rolf en 
Daan……het 
wordt verplicht 
om na de optocht 
te gaan borrelen 
met z’n allen. 
 

Alaaf, Hélène 
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Bonte avonden 
  
Er werd ons (Jantine, Leona en Steffie) gevraagd om een stukje te schrijven voor de 
Triangel omdat wij voor het eerste jaar met de bonte avonden in Bakel mee deden.  
 
Het begon al een tijdje terug met de voorbereidingen in de sporthal. 
We besloten om het trainen voor een nieuwe show op een laag pitje te zetten en hadden 
dus alle tijd om ons te concentreren op de bonte avonden. Toen kwam het grootste 
probleem; het verzinnen van een thema. 
Na vele namen en dingen gehoord te hebben, kwam er na onze Madonna show de King 
of Pop Michael Jackson uit. De dans voor de bonte avonden voeren we altijd zonder 
baton uit en deze keer moesten er dus wat Michael Jackson moves in komen. Lisette is 
weer druk bezig geweest met het bedenken van een dans met hier en daar wat trekjes 
van Michael erin.  
Het resultaat was een zeer leuke maar ook moderne dans voor de avonden die gingen 
komen. Voor ons was dit iets nieuws. Een soort van 'nieuwe uitdaging' want we hadden 
dit nog nooit gedaan en wisten ook niet wat ons te wachten stond. Veel zenuwen hadden 
we niet, na alweer 10 jaar majorette ben je wel aan het podium en starende mensen 
gewend.  
  
Toen was het zover: De eerste bonte avond, iedereen was al bij de Zwaan alleen Lisette 
nog niet, want die kwam wat later omdat ze iemand mee moest nemen. Wij zaten dus al 
te bedenken wie dat kon zijn, maar we kwamen er maar niet op. 
Toen kwam Lisette eraan samen met Mieke. Zij had een weddenschap met de prins, 
namelijk als Marius prins werd, dan kwam zij als dansmarietje. En nu was het dus zover; 
Marius was prins geworden, en ze had Lisette gevraagd of die mee wilde doen als 
dansmarietje. 
 
We mochten ons boven in het hotel omkleden. 
Toen kwam echter het probleem!! We wilden ons op gaan maken maar Lisette was haar 

make-up koffer vergeten, dus we hadden 
helemaal geen make-up. We mochten de 
make-up van de carnavalsclub lenen, 
maar daar zat niets bruikbaars tussen. 
Dus het werd de eerste avond zonder 
make-up. De andere avonden was de 
make-up er wel. 
 
In een wit bloesje met stropdas, een 
broek met water in de kelder en natuurlijk 
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de witte sokken, stonden daar 10 Michael Jackson’s klaar om hun moves te laten zien op 
het grote podium. In een rij klaarstaand om de zaal te betreden, begon de opmarsmuziek 
en toch ook wel onze spanningen. Je hebt er toch ruim anderhalve maand op getraind en 
dan ben je wel benieuwd wat het publiek ervan vind. 
De andere majorettes, die al vaker aan een bonte avond hadden meegedaan, hadden 
ons al verschillende keren verteld hoe het er aan toe gaat tijdens deze avond. Maar om 
het zelf te beleven is toch tien keer leuker.  

Met een stevige beat komen we de 
zaal ingelopen. De mensen staan luid 
klappend en roepend in de zaal met 
de ogen op ons gericht. Wauw, dat is 
leuk! Door een smal padje in het 
midden van de zaal, lopen we naar 
het podium toe. Iedereen kan ons bij 
wijze van spreken aanraken, 
waardoor je toch wat verlegen wordt.  
Doe ik het nu wel goed?  
Natuurlijk doen we het goed! We 

spetterden van het podium af. 
Met maskers, witte handschoenen en zwarte hoedjes en natuurlijk de Michael Moves 
maakten we het publiek wild. Bij een sexy beweging, krijgen we leuke reacties uit het 
publiek te horen.  
Zo te horen aan het luid klappende publiek en de complimentjes die we na afloop kregen 
werd onze show goed ontvangen. Dat verdient een beloning van de prins.  
 
Deze vier ontzettend leuke dagen met enthousiast publiek maakt de carnaval compleet. 
Volgend jaar weer? Wij hebben er zin in! 
 

Steffie, Leona en Jantine 
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Mutaties 
 Naam per 
 
Demi Bankers   Einde lidmaatschap  20-12-2009 
Fleur Bergmans   Nieuw lid    23-03-2010 
Sanne Jansen   Nieuw lid    13-03-2010 
Gary Karel   Nieuw lid    25-03-2010  
Lisette van Lierop   Einde lidmaatschap  31-12-2009 
Ries Nooijen   Einde lidmaatschap  10-03-2010 
Joyce van Nuenen   Nieuw lid    01-03-2010 
Karin Raijmakers - Leenders  Adreswijziging   01-02-2010 
   Neerstraat 2a  5761 RE  Bakel 
Pieter Reijnders   Adreswijziging   01-02-2010 
   Roessel 2a  5761 RP  Bakel 
Saskia Reints   Einde lidmaatschap  10-02-2010 
Corianne Reijbroek   Einde lidmaatschap  19-03-2010 
Bert van Stiphout   Rustend lid   01-02-2010 
Daan Vonk   Adreswijziging   15-01-2010 
   Willem de Rijkelaan 17a  5616 HZ Eindhoven 
Geertje de Visscher  Einde lidmaatschap  01-01-2010 
Senna van Wely   Telefoonwijziging: 0492-776781 24-02-2010  
Dana de Wit   Einde lidmaatschap  14-10-2009 
 

 
 

 

 

 
 
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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Het Limonadeconcert 2010 
 
Op zondag 28 
februari hadden 
we weer het 
jaarlijkse 
limonadeconcert. 
Om half 10 zijn 
we begonnen 
met het 
instuderen van 
een nieuwe 
dans. De ene 
helft van de 
kinderen mocht 
iets doen met 
een baton en de 

andere helft met een ballon. ‘s Middags gingen we eten op de "Kleine Kapitein", je mocht 
kiezen tussen een broodje kroket en een broodje frikandel. 
Na het eten mochten we gaan optreden, het was heel leuk en gezellig. En na afloop 
kregen we nog een muntje om wat te drinken of wat lekkers te 
kopen. 

Groetjes van Lindy en Sacha 
 
 

Het limonadeconcert 
 
We kwamen om 9.30 uur bij elkaar bij de Doelen, om alle instrumenten te vervoeren naar 
de Zwaan met de vrachtwagen. Iedereen hielp mee om de instrumenten op te bouwen. 
Daarna gingen we 2 nummers oefenen:  
Starflight en de Mickey Mouse mars, dit ging erg goed. 
Tussen de middag hadden we pauze op de Kleine Kapitein, we gingen broodjes frikadel 
en kroket eten (ze waren verrukkelijk)!!!!! 
Na de pauze gingen we terug naar de Zwaan, en hebben we nog even geoefend. 
Toen begon het concert, het was een heel leuk concert, met de harmonie en de 
majorettes en natuurlijk de jeugdslagwerk groep. 
Vic en Koen mochten voor het eerst meedoen, ze deden het erg goed. 
Vic en Sjoerd mochten op een stoel staan, omdat het publiek ze anders niet goed kon 
zien. 
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Na het concert kreeg iedereen die had geholpen een snoepzak. Daarna moesten we nog 
met z’n allen opruimen. Het was een super leuke dag!!!!!!! 

Groetjes, Perry en Sjoerd 
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Limonadeconcert 
 
Zondag   28  februari moesten Minke Laura Robin Dominique Fenne Benthe Rowie 
Rosan Aniek  en Britt de B groep optreden met het liedje Hanna Montana howdown 
trowdown  met de majorette. En met ze allen een nieuwe dans: de Mickey Mouse Mars! 
Onze kleinste groep de D groep had met een liedje van K3 mama se mamma sa mamma 
sakaboemba opgetreden. En de C groep had een liedje van de Lyon King. Als eerste 
gingen we naar sportzaal De Beek, daar deden we alle dansjes nog een keer oefenen. 
En leerden de Mickey Mouse Mars meteen erbij. 
We deden die dans met baton en ballon. Daarna gingen we naar de Kleine Kapitein een 
broodje frikadel of  een broodje kroket eten. Toen we klaar waren liepen we naar de zaal 
De Zwaan. Daar moesten we ons eigen omkleden en klaarmaken. Na het klaarmaken 
gingen we de muziek  testen, na een beetje rommelen was alles  goedgekeurd. 
  

 
Toen was het zover we moesten optreden!  Gelukkig was alles goed gegaan. Al  snel  
was het  voorbij  en gingen we naar huis !!! 
 Dat was onze dag. Doei. 
 

Geschreven door: Laura van Bree en Minke Coort 
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Limonadeconcert 
 
Wij moesten eerst naar de Kleine Kapitein. Daar moesten we eten. Mmm… dat was 
lekker. We mochten ook drinken. Toen moesten we oefenen, dat ging heel goed. We 
waren klaar, we moesten in de auto naar de Zwaan want het regent. Kijk! Daar is de 
Zwaan, we stappen uit. 
De majorettes waren er al. Ze waren al aan het oefenen. Ze dansten heel mooi.  
Ik zag mijn vriendinnen, ik ging er snel naar toe. Ze hadden een ballon vast, ze gooiden 
ermee. Ik ging heel leuk met ze spelen. Toen kwamen er steeds meer. Toen iedereen er 
was gingen we allemaal oefenen om de beurt. We mochten op het podium oefenen en 
het ging heel goed.  
Een uurtje later kwamen de ouders en de meeste oma’s en opa’s. Het ging gebeuren.  
 

 
 

Wij mochten als eerste met ons groepje op het podium. Eerst mochten wij een liedje 
spelen, toen de andere blokfluitgroep en toen samen. Er waren ook presenteerders, dat 
waren kakkige damentjes. Zo grappig. Na ons kwam de slagwerkgroep, toen alle 
majorettes, groepje voor groepje. Ze deden het heel mooi. En toen kwam de harmonie, 
alle instrumenten samen. Ze speelden de Mickey Mouse mars, dat was heel leuk want 
wij mochten voor op het podium zitten met Mickey Mouse oren op. Toen speelden ze vier 
liedjes van Disney, we zaten er nog steeds. En als allerlaatste de Mickey Mouse mars 
weer. Dat is het einde van ons verhaal. 

Daniek van der Horst en Pam Elias 
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Limonadeconcert  
 
Om 10.00 uur begonnen 
we met de liedjes te 
oefenen. Ik zat in een 
groepje met 4 andere 
hobo’s. In het begin 
waren de liedjes nog best 
moeilijk. Maar na 3 keer 
spelen, weet je 
onderhand wel hoe het 
moet. Om 11 uur was het 
even een korte pauze. 
Want om 11.15 uur 
moesten we met iedereen 
de liedjes gaan oefenen. 
Toen we alle liedjes 
ongeveer 3 keer hadden 
doorgespeeld, gingen we 
onze instrumenten 
inpakken en broodjes 
frikadel of kroket eten.  
Na een tijdje gingen we 
naar De Zwaan.  We 
oefenden nog even en 
daarna hadden we tijd om 
naar de majorettes en de 
slachtwerkgroep te kijken. 
Toen waren wij aan de 
beurt. En het was warm! 
Mijn lippen waren op het 
eind van de dag helemaal 
uitgeput. Maar het was 
wel heel leuk. Volgend 
jaar doe ik weer mee. 
 

Charlotte Jonkers 
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Recepten 

 

OVENSCHOTEL MET ZALM: Voor 4 tot 6 personen. 
1 eetlepel boter, 1 teentje  fijngehakte knoflook, 1 bakje  in kwarten gesneden 
champignons, halve liter groentebouillon, 1 dunne prei in ringen van 1 á  2 cm, winter-
wortelen in plakken van 1 cm, 2 stengels bleekselderij in boogjes  gesneden ¾  cm, 1 blik 
rode zalm (418 gr ) uitgelekt en in stukken, 3 eetlepel fijngesneden peterselie, 400 ml 
bechamelsaus,  450 gr aardappelpuree, 2 eetlepel paneermeel, 25 koude boterklontjes. 
Verwarm de oven voor op 185 gr. Verhit de boter in een koekenpan  en bak de knoflook 
en champignons 5 min. Haal uit de pan en zet apart. Breng de bouillon aan de kook en 
leg de rest van de groente erin. Laat 5 min afgedekt koken. Giet de bouillon af en vang 
het vocht op. Schep de groente voorzichtig met de vis en de helft van de peterselie om 
en doe over in een ingevette hoge ovenschaal van 1 1/2 liter. Giet de bechamelsaus 
erover en roer een keer om. Roer de puree los met de rest van de peterselie en verdun 
indien nodig met 2 á 3 eetlepels van de opgevangen bouillon. Verdeel de puree over de 
ovenschotel en strijk glad. Bestrooi dun met paneermeel en beleg de bovenkant met de 
klontjes boter. Zet de ovenschaal in het midden van de oven en bak in 35 min. goudbruin. 
OMELET VAN ZALM MET RUCOLA: Voor 2 personen. 
1 blikje rode zalm (213 gr) uitgelekt en in stukken, 2 eieren, 1 eetlepel plantaardige olie,2 
eetlepel fijngesneden ui, 1 tomaat in stukjes, 1 eetlepel boter, 50 gr rucola, toast met 
boter. 
Trek de zalm los in grove stukken. Klop de eieren kort los en bestrooi met zout en peper. 
Verhit een koekenpan met dikke bodem of anti-aanbakpan op laag vuur met olie en bak 
de ui en tomaatstukjes zachtjes, af en toe. Bak de omelet nog net niet gaar. Verdeel de 
zalm erover en bak nog 1 min. Klap de zijkanten over elkaar en laat op een 
voorverwarmd bord glijden. Garneer met de rucola en serveer er toast en boter bij. 
PASTA MET TONIJN: Voor 4 personen. 
2 eetlepels milde olijfolie,1 grote gesnipperde ui, 2 tenen knoflook in plakjes, 1 stuk 
pompoen van 500 gr in stukjes van 2 cm, 1 klein stronkje broccoli in kleine roosjes, 1 pak 
gezeefde tomaten, 150 ml crème fraîche, 2 eetlepel fijngehakte peterselie, 2 blikjes 
tonijnstukken met groenten á 185 gr, 400 gr pasta bijv. farfalle. 
Verhit in de olijfolie een pan met dikke bodem op laag vuur en bak daarin de ui met 
knoflook in 5 min. zacht. Voeg de pompoen toe en bak 5 min. Voeg de broccoli toe en 
bak nog 5 min. Voeg de tomatensaus en 100 ml kokend water toe, breng  tegen de kook 
aan en laat nog 8 min. zachtjes koken totdat de groenten gaar zijn. Roer de crème 
fraîche en peterselie erdoor en breng op smaak met peper. Kook de pasta volgens de 
gebruiksaanwijzing beetgaar. Schep de tonijn met groenten door de saus en serveer bij 
de pasta. 
 

Smakelijk eten.
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Musis Sacrum Future Highlights 

 
Waarschuwing: Alleen geschikt voor lezers die hun agenda bij de hand hebben (en er 
ook daadwerkelijk iets mee doen) 
  
In de komende tijd staan er, naast de jaarlijks terugkerende concerten, een aantal leuke 
activiteiten op de planning. Om iedereen alvast enthousiast te krijgen, staat hieronder 
een kleine greep uit de activiteitenkalender. 
 
  

Uitwisseling Zeilberg 9 april 
Speciaal voor onze harmonie zullen op vrijdag 9 april de wieken van 
de molen ‘Maria Antoinette’ draaien. Bij de Zeilbergse muzikanten is 
deze molen beter bekend als ‘De Muziekmeule’. We hebben daar 
een uitwisselingsconcert met Harmonie Excelsior Zeilberg. Beide 
orkesten zullen zich van de beste kant laten horen. Dat beloofd een 
gezellige avond te worden! 
 

 
Solistenconcours 
Het solistenconcours staat weer voor de deur. Deze dag hoeft 
eigenlijk geen aankondiging te hebben want iedereen is 
natuurlijk al maanden aan het oefenen! 11 april zullen we zien 
wie overwint: de muzikant of majorette of meneertje Zenuw. 

 
 

Uitwisseling met Middelbeers en Boxtel 
Je vraagt je natuurlijk af waarom de slagwerkgroep 
niet meegaat naar Zeilberg. Nou, zij zijn dan hard aan 
het oefenen voor hun uitwisselingsconcert. Op 17 april 

komen de slagwerkgroepen uit Middelbeers en Boxtel namelijk naar 
Bakel om samen met onze slagwerkgroep ‘De Zwaan’ muzikaal vol te trommelen. 
 

 
Dodenherdenking 
Tussen alle leuke en gezellige concerten in zit toch ook een minder 
vrolijke activiteit voor de harmonie: De dodenherdenking op 4 mei. 
Even stilstaan bij de slachtoffers van de tweede wereldoorlog….. 
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Efteling 
Al jaren probeert het opleidingsorkest een optreden in de 
Efteling te regelen. En nu is het dan eindelijk gelukt: ze hebben 
een uitnodiging gekregen om op donderdag 13 mei, 
Hemelvaartsdag, het pretpark met hun muziek te omhullen. 

Maar niet alleen het opleidingsorkest mag komen, ook de harmonie en de 
opleidingsslagwerkgroep krijgen op vertoon van het uniform + instrument een 
intreekaartje. Ook de majorettes (A en B groepen) gaan mee. 
Let wel: we komen daar om een concert te geven en een muzikale rondwandeling te 
verzorgen, dus denk er aan dat je ook na het tiende ritje in de Python de muzieknoten 
nog moet kunnen lezen! 
 

Carat optreden Helmond 
Het jaarlijks terugkerende optreden in het Caratpaviljoen staat ook 
dit jaar weer op de agenda. Deze keer zal het echter op maandag 
24 mei, tweede pinksterdag, rond het middaguur zijn.  
Zet deze datum ook in de agenda van ooms, tantes, ouders, 
grootouders, vrienden en vijanden, want het zou nog leuker zijn als 

ook zij van onze muziek en de mooie Warande in Helmond kunnen genieten. 
  

Le Vésinet (mei) 
Deze datum mag je uit je agenda schrappen. We hadden ons er zo op 
verheugd.... De gemeente in Frankrijk wilde liever een ander orkest 
uitnodigen. Nou ja, hebben ze watten in hun oren? Dus ons uitstapje 
naar Frankrijk gaat helaas niet door. Wraakacties zijn overigens beperkt 
toegestaan, maar richt deze niet op Françaises binnen ons orkest. 

 
Jeugdleden presenteren zich 
Nu we het toch over de toekomst hebben, moeten we vooral onze 
jeugdleden niet vergeten. Op 6 juni zullen de 
opleidingsslagwerkgroep, de opleidingsharmonie en B-groep 
majorettes laten horen en zien wat ze in hun mars hebben. Iedereen 
is welkom in het Parochiehuis om te komen genieten! 

 
 
Walbeck (D) 
Op 27 juni gaan we een reisje naar Walbeck in Duitsland maken. En als 
je je na een zoektocht op Google Maps afvraagt welke van de drie 
Walbeck's in Duitsland onze bestemming is: Het is die ene net over de 
grens bij Nederland. Dus de reiskoffers mogen in de kast blijven staan. 
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We zullen daar van de gastvrijheid van Musikverein Walbeck gaan genieten en wie weet 
kunnen we ze over een paar jaar weer bij ons verwelkomen. 

 
Alle thuisblijvers kunnen genieten van het 
majoretteconcours in de sporthal in Bakel. 
 

 
Pleinconcert  
Aan het einde van het muzikale jaar, op 18 juli, hebben we weer het 
traditionele pleinconcert. Zoals bij ieder pleinconcert, zullen we, op het 
plein (heel verrassend) voor de kerk spelen voor al onze fans uit Bakel en 
omstreken. Laten we hopen dat we dit jaar meer muziek kunnen maken 
dan bij het pleinconcert van vorige keer. 
 

 
Concours Zijtaart 
De majorettes hebben de laatste jaren flink wat successen geboekt op 
NK’s en EK’s en ze zijn nog lang niet afgekickt van die winning spirit. 3 
oktober zullen ze schitteren tijdens een concours in het iets dichter bij 
huis gelegen Zijtaart.  

 
  

Cultuurcentrum Deurne  
Misschien heb je voor deze datum een nieuwe agenda nodig: Op 30 
oktober heeft de harmonie een uitwisselingsconcert in Cultuurcentrum 
Martien van Doorne in Deurne. We zullen daar spelen in een heuse 
concertzaal. Onze gastvrouw is ons net iets jongere zusje Koninklijke 
Harmonie Deurne. Voor hen is deze dag de generale repetitie voor 

een ander belangrijk concert. Voor ons wordt dit het hoogtepunt van ons muzikale jaar.  
Dit hoogtepunt willen we natuurlijk met heel Bakel delen, dus nodig iedereen uit: er is 
plaats genoeg (365 stoelen). Plan ook niets in de weken voor 30 oktober, want we zullen 
hoogstwaarschijnlijk op locatie repeteren.  
 
 
Je ziet het, je mag hier niets van missen.  
Dus mensen, als je al een afspraak hebt staan op een van de concertdagen, ZEG DIE 
DAN AF!!!!!! Wat kan er nou leuker zijn dan deze activiteiten? 
Houd de activiteitenkalender goed in de gaten, want er staat nog veel meer te gebeuren. 
 

Lisette 
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D(r)ie klarinetten 
 

Er waren eens drie klarinetten 
die de boel op stelten zetten. 
Wat was nu het geval? 
De ene klarinet ging op vakantie met koffer en al; 
Verbleef in het Muziekhöfke, na het Kerstconcert.                                                                     
Totdat de eigenaar erg ongerust werd.                                                              
Wat was er nu precies aan de hand?                                                                         
Het volgende verhaal kwam tot stand.                 
Tijdens het opruimen in de kerk ging Joke met een koffer aan de haal. 
Dat was voor Gerards klarinet fataal. 
Hij wist niet waar zijn koffer met instrument was gebleven, 
tot er een lichtpuntje voorbij kwam zweven. 
Bij de kerstborrel kwam het idee boven borrelen haarfijn, 
dat de klarinet in het Muziekhöfke zou kunnen zijn. 
Dat was het eerste aparte geval, 
wat hiermee eindigen zal.                                                                                                                                                     
                                                                                                          

 
 
 
 

Tijdens een van de repetities van het nieuwe jaar, 
oefent de Harmonie weer alles bij elkaar. 

Weken later, de kerstvakantie allang weer voorbij, 
riep een klarinettist: ”Dit instrument is niet van mij,  

deze doet niet wat ik wil, 
wat een verschil”.  

De klarinet werd bekeken, 
met andere vergeleken. 

En uiteindelijk hadden Christian en Gera van instrument geruild, 
de instrumenten tijdens het Kerstconcert verruilt. 

Tja, wat was nu uiteindelijk het geval, 
je weet het al;  

de leeftijden komen om de hoek gekeken. 
Dat is een eerste teken. 

Soms verstrooit, soms afwezig, maar met veel plezier, 
zijn wij nog altijd muzikaal bezig hier. 
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Maak ‘t kleurig  
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60 dagen zonder majoretten 
 
1 september 1990 en 1 september 1993.  
Sinds die data hadden wij, Hilde en Ivanca, onze majorettecarrière niet langer 
onderbroken dan de verplichte zomervakantie van zes lange weken. 
Op welk zonnig oord we ons ook begaven, onze baton was nooit uit onze gedachten. 
En zelfs die zomerse onderbreking zat er de afgelopen twee jaar niet in, vanwege onze 
deelname aan de EK´s.  
 
Toen wij besloten om twee maanden te gaan backpacken in Australië was er dan ook 
maar één echt bezwaar waar we uren over hebben moeten nadenken: kunnen wij 60 
dagen zonder majoretten? En: kunnen de majorettes wel 60 dagen zonder ons?  
 
Met het fijne afscheidsfeest van de avond tevoren nog vers in ons geheugen – de 
première van The Twirlminator 2 - stapten we in ons vliegtuig richting Melbourne. 
En wat bleek: de majorettes functioneerden prima zonder ons. 
Ze zetten een fantastische show neer op de kletsavonden, waar ze als ware Queens of 
Pop over het podium dansten. Ze repeteerden nieuwe twirls and Lisette fantaseerde 
alvast een nieuwe show bij elkaar. Want… the show must go on, ook zonder ons.  
 
Dat gold ook voor ons. Natuurlijk hadden we af en toe een terugval en verlangden we 
naar ons geliefde stukje staal. Triplepasjes, windmills en neckwraps.  
Het was niet altijd gemakkelijk. Maar als je dan dag na dag getrakteerd wordt op 
kangoeroes, watervallen en Aboriginals wordt het leed wel enigszins verzacht. 
Danspasjes oefenden we sowieso elke avond in de plaatselijke pubs en clubs, we pikten 
en passant nog enkele nieuwe dansstijlen op 
ook.  
  
Na 60 dagen zat het er op. We hadden onze 
majorettengeheelonthouding doorstaan. Enkele 
weken geleden werden we weer met open armen 
ontvangen op de training. 
Alsof we nooit weg waren geweest. 
 
Het enige wat ons Australische avontuur nu nog 
verraadt is onze veel te bruine vel. Daar is de 
rest dan wel weer jaloers op! 
 

Groetjes, Hilde en Ivanca 
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Studenten van toen en/of nu 
 
Laten we beginnen bij het begin. 
Ten tijde van de kleuterschool bij juffrouw Tiny was er bij mij nog niet al te veel te merken 
dat ik mijn beroep zou gaan maken van wat uiteindelijk mijn grootste hobby werd; 
muziek!  
 
Later op de ‘liggere skool’, de Willibrordus, werd dat nog niet snel anders, ik moest ook 
altijd mee naar de concerten van ons pap en dat getrommel boeide me eigenlijk niet 
zoveel… Tot het moment dat ik een jaar of 11 werd en mijn jongere zus Martine begon 
met trommellessen bij Musis Sacrum. Ik zal ongetwijfeld hebben gedacht ‘wa onze 
klènne kan, dé ken ik ok!’.  
Ik begon met de trommellessen bij ons pap, en daarna kreeg ik nog les van Liesbeth van 
Asseldonk. Alleen maar trommelen vond ik niet genoeg dus eenmaal aanbeland op het 
Peelland College te Deurne begon ik ook met drumstelles van Jan van de Boomen op de 
muziekschool Deurne.  
Na het behalen van mijn slagwerkdiploma’s ging ik op privéles (drums) bij Rob Snijders. 
 
Toen ik slaagde voor de Havo in 1996, twijfelde ik tussen conservatorium en de Pabo. 
Het werd werk. In eerste instantie voor een jaar, maar dat werden er uiteindelijk 9…  
In de tussentijd was ik niet stil blijven zitten in de muziek, ik ging in een bandje spelen, 
had samen met vriend en collega-drummer Bart Bisseling een drum/percussion duo,  en 
begon aan de Instructeurscursus bij Kreato in Thorn waar ik les kreeg van Jo Zinzen en 
August Thissen. Deze cursus rondde ik succesvol af in 1999.  
 
Na het behalen van dit diploma begon ik aan mijn 
eerste klus als instructeur bij de slagwerkgroep van 
Boxtel`s Harmonie. Ook deed ik destijds al de 
opleiding van de slagwerkers bij Musis Sacrum.  
Op latere leeftijd (29), heb ik ook nog een poging 
gewaagd om een studie op te pakken (Pabo). Dat 
heb ik 1½ jaar volgehouden maar toen moest ik voor 
mezelf de keuze maken tussen de studie of de 
muziek. Het werd dus de muziek.  
 
Momenteel werk ik met veel plezier bij Kunstlokaal Gemert en vier verenigingen 
(Wilhelmina Hoogeloon, EMM Boekel, Willibrordus Lierop en uiteraard Musis Sacrum!) 
als instructeur en slagwerkdocent. Uiteindelijk heb ik van mijn hobby mijn werk kunnen 
maken, ‘dé is toch het skonste wat er is!’ 

Groeten, John Klaus 
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Berichten uit het gastenboek 

Hoi allemaal, bedankt voor de leuke reacties, mails en kaarten voor onze Joes! Het is 
zo'n geweldig ventje!!! Groetjes, een trotse Papa!!! 

Mooie woorden Reggie. Ge had Pastoor moete worre. 

Fantastisch we hebben net genoten van een wereldberoemde Bakelse trompetiste. Onze 
Karin Raaijmakers excelleerde in het programma Lieve Paul op TV. Geweldig!!!!! Op 
oudjaar is ze weer te zien in het vrouwenorkest in het programma van Paul de Leeuw. 
Allemaal kijken!!!!!!!!!!! 

Hélène: zit jij vastgeplakt aan de PC?? Zal Nico wel blij mee zijn. Eindelijk rust! 

Ons gastenboek is geen discussieforum en ook geen openbare klachtenbus...!!! 
Daarom is vanaf nu het gekrakeel over deze serenade en wat opvolgend daar over werd 
opgemerkt, op dit gastenboek ten einde. 
Ook zullen in de toekomst alle berichten waarbij de inzend(st)er de eigen naam niet 
vermeld worden verwijderd 
 
Het is bijna zover.....2010. We wensen iedereen een heel gezellig oudjaar, ben 
voorzichtig met vuurwerk, je hebt alle vingers nodig om muziek te maken. Tot volgend 
jaar allemaal. ps kom eerst wel lekkere gebakken oliebollen halen. 
 

Wat is het toch iets in de klarinetsectie. Is de een zijn koffer met instrument kwijt, de 
ander doet aan ruilen en dan ook nog de klarinetstandaard vergeten....Hier moet toch wat 
verandering in komen anders kunnen we dit jaar beter met eens stel dozen op stap 
gaan.... 

"met een stel dozen op pad" nieuw thema voor carnaval?????? 
 
Hallo allemaal, voor diegene die er niet bij waren....jullie hebben weer wat gemist. Het 
was weer gezellig. Vooral toen de mannen free style gingen blazen. Idee voor volgend 
jaar!!!! Met als tip van diezelfde heren om met z'n allen een borrel te gaan drinken. Ze 
stonden er na afloop maar eenzaam bij, buiten bij H Horst. Maar proost en bedankt 
allemaal, volgend zijn we er weer bij. 
 
Karin en Pieter-Jan, gefeliciteerd met jullie dochter! Veel geluk samen! 
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"Paus wil twitterende priesters" 
 

Enkele maanden geleden stond op http://nos.nl/artikel/131340-paus-wil-twitterende-
priesters.html. een bericht met bovenstaande kop. Paus Benedictus XIV riep zijn 
priesters op meer gebruik te maken van sociale media als "twitter" en "facebook". 
 

 Paus Benedictus XVI Foto: AP  

Update: zaterdag 23 jan 2010, 17:01 

De paus heeft priesters opgeroepen meer gebruik te maken van sociale media, zoals blogs, Twitter en Facebook. 

In een boodschap van het Vaticaan zegt Benedictus XVI dat priesters via deze media in gesprek kunnen komen met 

mensen met een ander geloof, en zo het evangelie kunnen verspreiden. Al in het seminarie zouden aankomende priesters 

de nieuwe media onder de knie moeten krijgen. 

In het verleden was de 82-jarige paus vaak negatief over internet, vooral voor wat betreft seks en geweld. Maar nu noemt hij 

de digitale media een geschenk voor de mensheid, zolang ze maar worden gebruikt voor vriendschap en begrip. 

Het Vaticaan heeft sinds vorig jaar een kanaal op YouTube en een Facebook-applicatie.  

De timing was subliem; enkele weken eerder was er namelijk een vergadering met 
potentiële nieuwe redactieleden voor de Triangel. Deze was tot stand gekomen na een 
oproep in de kersteditie van de Triangel. 
De vraag was concreet of er mensen bereid waren een bijdrage te leveren in de 
totstandkoming/continuering van de Triangel.  
Omdat het aantal mensen dat onvoorwaardelijk een toezegging deed  op 1 vinger was te 
tellen, heb ik de knuppel in het hoenderhok gegooid en gevraagd of de Triangel (in de 
huidige vorm) wel in stand moet worden gehouden in de internetrevolutie die aan ons 
voorbij trekt. Uiteraard beseffende dat dit zou leiden tot een controversiële kwestie.  
 

Onder aanvoering van Gerrie Kisters is zo'n 25 jaar 
geleden het initiatief geboren voor een clubblad.  
Met enkele leden (waaronder ikzelf) werd veel knip, plak- 
en typewerk (destijds nog in Word Perfect 5.0) verricht om 
een leuk blaadje in elkaar te draaien. 
In die tijd had je op TV alleen nog maar Nederland 1 en 2  
als zenders en was een clubblad een uitstekend middel om 

mensen te informeren die direct aan Musis Sacrum waren verbonden. 
 

http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://nos.nl/artikel/88186-paus-maakt-vrienden-op-facebook.html
http://www.youtube.com/user/vatican
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Zoals bekend is de wereld om ons heen flink veranderd. 

 
De snelheid waarmee gebeurtenissen plaatshebben is 
gigantisch. 
Kwaliteit heeft plaats moeten maken voor kwantiteit. 
Consumptie en gemak krijgen voorrang boven bezinning en 
diepgang. 
Buren hebben het veld moeten ruimen voor Hyves vrienden 
aan de andere kant van de oceaan. 

 
 

Wat dat betreft kun je trots zijn 
op een vereniging als Musis 
Sacrum waar je lekker samen 
een stukje muziek kunt maken 
en wat diepgang kunt beleven. 
Lekker met z'n allen 30 jaar 
terug in de tijd zonder stress 
en gedoe plezier maken, in 
een uniform over straat 
marcheren en concerten 
geven voor een handje vol 
mensen........  
Heerlijk....totale rust en 
geborgenheid. U en ik 
begrijpen dat, anders waren we geen lid van onze vereniging. 
Ik kan me voorstellen dat het voor een buitenstaander soms wat lastiger is om dit te 
snappen. De grote vraag is ook of- en hoe de jeugd zich hiermee kan identificeren??? 
 
De paus is een wijs man. 
De leegloop in zijn club baart hem grote zorgen, maar tegelijk onderkent hij het probleem 
dat mensen zich in steeds mindere mate kunnen identificeren met de katholieke kerk. 
Daarom roept hij zijn priesters om meer aan te sluiten bij de realiteit van de dag en de 
ogen niet te sluiten voor moderne ontwikkelingen.  
 
Musis Sacrum en de rest van de HAFA wereld hebben volgens mij eenzelfde 
imagoprobleem.  
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Hoewel het hartstikke leuk is om in verenigingsverband muziek te maken is men maar 
moeilijk in staat  om dit ook uit te dragen.  
Wat mij altijd heeft verbaasd dat er zoveel energie wordt gestoken in opleiding van 
(jonge) muzikanten en dat het overgrote deel van hen afhaakt rond hun 16de levensjaar.  
Dat ze afhaken heeft natuurlijk alles te maken met het zich niet kunnen identificeren met 
de club.  
Misschien is de muziekvereniging (in hun ogen) wel een veel te oubollig instituut? 
 

Deze onderwerpen zijn ook op tafel gekomen tijdens 
de eerder genoemde Triangelvergadering. 
 De voor- en tegenargumenten over het 
voortbestaan van de Triangel waren te divers om 
een beslissing  te nemen.  
In onderling overleg is  daarom het  volgende  
afgesproken: 

 
1)    De Triangel blijft vooralsnog bestaan. 
2)    De website van Musis Sacrum wordt gerenoveerd. 
3)    De website wordt aanvullend op de Triangel en andersom. 
 
Waar dit uiteindelijk in resulteert is op dit moment onbekend. 
In ieder geval stuiten we met deze aanpak niemand direct tegen de borst en kunnen we 
stap voor stap de transitie naar het internet maken. 
Op het moment van verschijnen van deze Triangel hopen we de eerste shift met de 
http://www.musissacrumbakel.nl  te hebben gemaakt.  
 
Houd de website dus goed in de gaten. 

Groeten Thijs Kampen 

 

============================================= 
 
Beste Triangellezers, 
Als redactie zijn wij bijzonder benieuwd naar jullie reacties op dit relaas. 
Want om een duidelijker inzicht te krijgen hoe jullie hier over denken vinden wij het erg 
belangrijk om jullie gedachten en ideeën over dit onderwerp te kennen. 
Want lang niet iedereen in een vereniging waarin de leeftijden variëren van 5 jaar tot 86 
jaar zal eenzelfde mening hierover hebben. Er zijn zelfs mensen zónder internet! 
Wij vragen jong en oud(er) om raad om een manier te vinden om ALLE leden en de 
Vrienden van Musis Sacrum van het Triangelnieuws te kunnen blijven voorzien. 

De Triangelredactie 
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                              Wie ben ik? 
 

 

W 

 

I 

 

E 

 

 

B 

 

E 

 

N 

 

 
I 

 

K 

 

? 

Het antwoord op deze vraag uiterlijk 01-06-2010 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_3 was: Ellen Leenders. 
Er  was geen winnaar! 

 
Ook jouw inzending is welkom !! 

mailto:musissac@musissacrumbakel.nl
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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


 

 

 

45 

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: 
Gary Karel Groenveld 23 5761 HN  Bakel 0492 343987 
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 
Saskia Martens Hurksestraat 11 5701 GX  Helmond 06-10076487 
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 ……. ?! 
 

 Onze activiteiten regelmatig op de dorpsactiviteitenborden vermeld worden? 

 Het Limonadeconcert door ‘Missis’ Sacrum zou worden uitgevoerd?  

 Onze vereniging blijkbaar een echte vrouw is? 

 Ook de klarinettensectie flink in de weer war is geweest? 

 Zij hun problemen uiteindelijk zelf opgelost hebben? 

 Cornelli pas laat in de gaten kreeg dat ze samen met de dirigent mocht fluiten? 

 De “tomtoms” in het opleidingsorkest veel te rommelig waren voor Saskia? 

 Miep en Jan onlangs opa en oma zijn geworden? 

 Zij erg verstrooid waren en de verkeerde muziek op de standaard hadden? 

 Theo opa van Janske is geworden, dankzij mama Karin en papa Pieter-Jan? 

 Er verschillende leden van onze vereniging hun vleugels uitgeslagen hebben en 
in het buitenland zijn of waren? 

 Wij niet zeker weten of zij ons in die tijd echt wel of niet echt missen? 

 Wij dat eigenlijk wel eens echt willen weten? 

 De Harmonie Musis Sacrum ook pauselijk kan optreden? 

 We ook een bedrijfsuitje gaan maken naar de Efteling? 

 Dat een echt werkbezoek zal gaan worden, mét optredens? 

 Deze optredens dan wel het belangrijkste zijn? 

 De activeitenkalender weer behoorlijk vol raakt? 

 Iedereen regelmatig dit steeds wijzigende overzicht dient te bekijken? 

 De opleidingsslagwerkgroep een werkcommissie heeft samengesteld? 

 Deze jeugdcommissie vol zit met ideeën en die ook gaat uitvoeren? 

 Op 6 juni een ‘concert van de Musis Sacrum toekomst’ gepland staat? 

 Het Opleidingsorkest, de Opleidingsslagwerkgroep en de B-majorettes dan in 
Het Parochiehuis zullen gaan zorgen voor schitterende optredens? 

 Onze website voor een verbouwing in de steigers heeft gestaan? 

 Er nog geregeld aan versleuteld zal gaan worden? 

 Ideeën voor nuttige aanpassingen van harte welkom zijn? 

 “Janca” ook bij de majorettes erg gemist zal gaan worden? 

 Franca nog zeker niet gemist kan worden? 

 Zij haar uitverkiezing als Vrijwilliger van het Jaar erg waardeerde? 

 Gary Karel als onze nieuwe secretaris van hartelijk welkom is. 

 De Musis Sacrum muziektempel steeds meer werkelijkheid gaat worden? 

 Er zelfs al meer duidelijke prognoses – zoals begin 2011 - genoemd zijn? 

 Vrijwilligers voor verbouw en andere zaken zich nu al aan kunnen melden? 

 Er héél veel handjes nodig zijn voor héél veel werkzaamheden? 
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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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23e jaargang  
1e editie 2010 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Frans Martens 
Lenie van Hal 
Gera Verberkt 
Christian Peys 
Perry Verbakel 
Sanne Spiertz 
Laura van Bree 
Minke Coort 
Lisette Vereijken 
Daniek van der Horst 
Pam Elias 
Charlotte Jonkers 
Lindy Driessen 
Sacha Koelink 
Hélène van de Laar 
Sjoerd Thomassen 
Joke Verberkt 
Ivanca Linders 
John Klaus 
Theo van Hal 
Marloes van Dijk 
Thijs Kampen 
Jantine Vereijken 
Leona Sleegers 
Steffie van Lieshout 
 
 
 
 
 


