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Activiteitenkalender 2010   (Versie 01-07-2010) 

(Onder voorbehoud)        Zie ook www.musissacrumbakel.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

18, 19 september  Retraite aux Flambeaux Montesson Frankrijk 

24 september  Zwemmen jeugdleden (t/m 15 jaar) 

3 oktober   Majoretteconcours in Zijtaart 

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 
 

De vakantie staat al weer bijna voor de deur en we kunnen terugzien op 
een zeer geslaagd eerste halve jaar van 2010 met vele hoogtepunten 
zoals het limonadeconcert, het onderlinge solistenconcours, bezoek aan 
de Efteling, diverse serenades, concerten, uitwisselingen, 
majoretteconcours en acties. 

 
Voor dat we met vakantie gaan krijgen we echter ook nog ter afsluiting de 
feestavond en het pleinconcert. 
De feestavonden van 2008 en 2009 met de formule van “hap en trap” 
waren mede door de grote opkomst een geweldig succes. Wij hopen en 
rekenen dit jaar op een nog grotere opkomst en deelname aan onze 
jaarlijkse feestavond en laten ons opnieuw door de organisatie verrassen. 

   
Daarna wacht ons een welverdiende vakantie waarvan ik hoop dat 
eenieder geweldig geniet en de accu weer kan opladen voor het tweede 
halve jaar 2010, wat ook weer rijk gevuld is met diverse activiteiten en 
optredens onder andere een bezoek aan Montesson (Parijs) in Frankrijk. 

 
Met betrekking tot de huisvesting kunnen wij u melden dat inmiddels de 
erfpachtovereenkomst met de gemeente met betrekking tot de sportzaal 
bij de notaris is ondertekend voor de duur van dertig jaar met als 
ingangsdatum 1 januari 2011. 
Zoals iedereen kan zien vordert de bouw van de nieuwe sporthal gestaag 
en de verwachting is gerechtvaardigd dat wij reeds in november of 
december kunnen starten met de aanpassingen van de zaal zoals die ons 
voor ogen staat. Zodat wij er van uit gaan dat wij in de loop van het eerste 
kwartaal 2011 de zaal in gebruik kunnen nemen. 

 
De commissie huisvesting zal op zeer korte termijn bijeenkomen om de 
plannen met betrekking tot de aanpassingen door te nemen en te 
actualiseren en een aantal processen in gang te zetten. 

 
Eén daarvan zal zijn om de diverse leden uit te nodigen om zich 
beschikbaar te stellen om de nodige hand en spandiensten te verlenen, 
waarbij wij rekenen op een enthousiaste en brede medewerking.  
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Rest mij nog om eenieder te bedanken voor zijn of haar inzet en bijdrage 
in het eerste halve jaar 2010 en iedereen een welverdiende vakantie toe 
te wensen, geniet er van, kom gezond en met volle energie terug om ook 
het tweede halve jaar weer tot een succes te maken.  

 

 
 

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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Wat is je naam? 

 Paul Koolen 
  
Wat zou je niet willen missen? 
  Mij in een tanga zien. 
  
Wat zijn je hobby’s?  

Vooral muziek maken, ik zit in een coverbandje en de harmonie is mijn 
allergrootste hobby met stip op 1. Verder nog handballen, motorrijden en de 
KPJ; daar organiseer ik van alles mee. En op z’n tijd met mijn vrouw spelen 
natuurlijk. 

  
Wat is je favoriete vakantieland? 

Ik heb eigenlijk geen favoriet land maar ik ga graag skiën en ben eigenlijk al in 
veel landen geweest zoals Egypte, Israël en Canada, maar we gaan graag 
reizen.  
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Hoe handig ben je? 
Ik ben helemaal niet handig, ik ben meer van het organiseren en andere laten 
doen. 

  
Welke film of tv programma vind je leuk? 

Ik ga als het lukt en als we tijd hebben met mijn vriend spareribs eten en daarna 
naar de film en weer spareribs eten en weer naar de film. 

  
Heb je nog wensen? 

Ik heb geen wensen meer want ik heb mijn vrouw en een trombone en mijn 
keyboard, dus heb ik alles wat ik wil. 

  
Wat eet je het liefst? 
 Spareribs, een maïskolf en een champignonspies met een grote pot bier erbij. 
  
Welke boek vindt je t leukst? 
  ‘Stoppen met roken’, ik krijg het niet uit. 
 

 
 
Wat is het leukst wat je hebt meegemaakt bij Musis Sacrum? 

Tot nu toe De Bas De Baas, want een weekend met een muzikaal thema, 
waarmee je jong en oud kunt binden, geeft meerwaarde voor de BAKELSE 
gemeenschap. 

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

Het eerste weekend van oktober is het dienstenveiling en ik hoop dat iedereen 
van de harmonie komt om te bieden. En iedereen bedankt 
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Vrijwilliger van het jaar 
 
Ik was zeer verrast dat ik Vrijwilliger van het jaar ben geworden. Graag zou ik hier 
iedereen voor willen bedanken. 

Eigenlijk vind ik dat er zo veel 
mensen recht op hebben. 
Een lid dat altijd op de 
repetitie en bij alle optredens 
is (serenades en 
rondwandeling en concerten 
en zo verder) vind ik ook een 
lid dat heel actief voor onze 
vereniging is. Want samen 
onze hobby uitvoeren, dat is 
toch het doel van onze 
vereniging! 
  Er komt zo veel bij kijken om 
de vereniging draaiende te 
houden; dan denk ik aan alle 
nevenactiviteiten, daar waar 
ook veel leden altijd 

aanwezig zijn. Maar samen maken we er een mooie vereniging van. 
Ik vind het leuk om te besturen (wat niet altijd gemakkelijk is), maar dat is mijn hobby. 
Desondanks vind ik het toch wel een hele eer om als vrijwilliger van het jaar verkozen te 
worden. 
   Ook wil ik de majorettes bedanken voor de steun gedurende al die jaren, want wat we 
als majorettes toch maar allemaal bereikt hebben, is in één woord fantastisch. 
 
Toen ik als bestuurslid begon, zaten we in de laagste divisie. We zijn als A-majorette toch 
op- en doorgegroeid tot in de hoogste divisie die de majorettewereld kent, Senior Top 
sectie B. Ook waren er veel bijzondere resultaten voor onze majorettes, van solisten tot 
kleine groepen in diverse majorettesamenstellingen. We zijn meerdere malen 
Nederlandse majorettekampioen geweest. Zelfs hebben we bereikt dat we Nederland 
mochten vertegenwoordigen op de Europese Kampioenschappen. Geweldig! 
   Dit heb ik samen met een heel leuk team kunnen doen en met een bijzonder gedreven 
instructrice; Lisette van Rooij. Zelfs heb ik nu een instructrice die als majorette bij Musis 
Sacrum Bakel is begonnen en nu zelf volwaardig instructrice is. Dit zijn toch 
hoogtepunten die je mag mee maken bij deze vereniging. 
   Ook gaat het met de jeugd van onze majorettes zeer goed; we gaan dit jaar met drie 
groepen op concours. 
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Daar zijn heel veel verenigingen zeer jaloers op en wij vanzelfsprekend bijzonder trots! 
 
Het leuke van onze vereniging is dat de majorettes nog bij de harmonie en de 
slagwerkgroep horen en gezamenlijke optredens hebben. Dat zie je in de 
majorettewereld steeds minder worden als ze op dit niveau op concours gaan. Veel 
majorettegroepen maken dan de keuze voor of het een of het ander, want het kost heel 
veel tijd om al deze dansen te maken. 
   Het is geen muziekstuk dat al klaar is. Maar de instructrice krijgt van Marc of John de 
muziek en dan moet zij er zelf nog een dans op schrijven en deze nog aan de majorettes 
in leren. 
Ook met een concoursshow zijn we heel veel tijd kwijt. Eerst het thema bedenken (graag 
iets wat nog niet is geweest), dan muziek erbij zoeken en dan de dans nog maken. Én de 
attributen. Die worden door de majorettes en ook ouders en andere vrijwilligers zelf 
gemaakt, waar soms heel veel creativiteit, denkwerk en tijd bij komt kijken. Maar alles 
voor een vereniging waar we zeer trots op zijn. 
 
Bedankt,  

Franca van de Laar 
Mama van de majorettes (zoals ik bij de majorettes wordt genoemd) 

                                                  

Lekker in het zonnetje loveren: Hopelijk is het pak klaar voor het eerstvolgende 
majoretteconcours! 

 
 
Is een mannelijke majorette die lovert een loverboy?? 
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De beleving van de uitreiking van de Pauselijke onderscheiding 
 
Een paar weken voor Pasen werd er op de repetitie van de harmonie bekendgemaakt dat 
de leden rekening moesten houden dat er op 1e paasdag een serenade gebracht zou 
moeten worden in verband met de uitreiking van twee pauselijke onderscheidingen. Maar 
voor wie dat was, was nog een geheim. Doch mijn vrouw en één van mijn kinderen 
waren allang op de hoogte. 
   Het was op 1e paasdag, 4 april 2010, dat ik uit handen van 
pastor Wester na de H. Mis van 10.00 uur, de pauselijke 
onderscheiding “Pro Esselsia Et Pontifice” opgespeld kreeg. 
   Bij de eerst daaropvolgende repetitie van de harmonie werd 
er door Joke Verberkt aan mij het verzoek gedaan om over 
het ontvangen van deze onderscheiding een artikeltje te 
wijden in het clubblad de Triangel. Hier kon ik natuurlijk geen 
nee op zeggen. 
   Met de uitreiking van de onderscheiding leef je in een roes 
en laat je alles maar over je heen gaan. Later kom je daar op 
terug en ben je blij en dankbaar dat er zoveel dank vanuit de 
gemeenschap is voor wat je gedaan hebt. 
   Op 1e paasdag werden mijn vrouw en ik om 09.30 uur opgehaald om met de 
kleinkinderen paaseieren te gaan zoeken. Niet naar het eierveldje maar in plaats daarvan 
richting kerk.“Daar gaan we toch geen paaseieren zoeken?” was mijn eerste opmerking. 
Al gauw viel het mij op dat onze kinderen, kleinkinderen en ook alle broers en zussen van 
mij en mijn vrouw aanwezig waren in de kerk. 
   Als klap op de vuurpijl kwam direct na de H. Mis, het St. Willibrordusgilde onder luid 
tromgeroffel de kerk binnen. Dan gaat er wel wat in je om. Pastor Wester begon. Eerst 
viel de beurt aan mevrouw Pennings en daarna mocht ik plaats nemen achter het altaar 
om de onderscheiding opgespeld te krijgen. 
   Bij de pauselijke onderscheiding werd door de pastoor dan ook een opsomming 
gegeven van de verdiensten die ik hoofdzakelijk voor de Parochiekerk heb gedaan. Daar 
wil ik in een volgend schrijven verder op in gaan. 
Door de pastor werd ons gevraagd om achter het gilde aan de kerk te verlaten. Buiten 
stond harmonie Musis Sacrum ons al te wachten om een serenade te brengen en het St. 
Willibrordusgilde gaf een vendelgroet. Theo van Hal, voorzitter harmonie, bracht namens 
harmonie Musis Sacrum en het St. Willibrordusgilde de felicitaties over.  
Onze kinderen hadden er een feestdag van gemaakt en met de hele familie zijn we naar 
“de Bosparel” gegaan voor een heerlijke brunch. 
 Zo werd het voor ons een onvergetelijke eerste paasdag 2010.                              
 Wordt vervolgd. 

Frans van de Laar 
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Muzikale poëzie 
 

 
SOLO-DUET  
Er was eens een jongen in Dongen 
die had niet twee maar vier longen 
eerst wat onwennig 
toen heus tweestemmig 
heeft hij solo duet gezongen 
 
 
 
 
 
 

Muzikaal poessie 
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De Koninklijke onderscheiding van Frans 

 
De eerste onderscheiding, die ik mocht ontvangen, was op 29 april 1997. Ik werd 
gedecoreerd met de titel “Ridder in de orde van Oranje Nassau. Het was een complete 
verrassing. 
   Toen ik ‘s morgens rond 09.30 uur thuiskwam van een klus uit de kerk, was er al een 
dochter van ons met koffiepotten aan het sjouwen. Ik moest nog ontbijten en kreeg ook 
meteen de mededeling als ik daarmee klaar was om mijn mooie kleren aan te trekken. 
Op mijn vraag of die kleding die ik aanhad niet goed genoeg was en waarom, kreeg ik 
het antwoord: “dat zie je zo dadelijk wel”. 
   Terwijl ik me aan het omkleden was kwam er steeds meer bezoek binnen. Om 10.00 
uur ging de voordeurbel en stond burgemeester van Maasakkers en zijn echtgenote op 
de stoep met een bijzondere mededeling. Ze kwamen mij verrassen met een Koninklijke 
onderscheiding “ Ridder in de Orde van Oranje Nassau”. 
Ik kreeg ook meteen te horen dat ondergetekende de eerste persoon was uit Bakel die in 
de nieuwe gemeente Gemert-Bakel dit lintje kreeg. Mijn vrouw en enkele van mijn 
kinderen waren hiervan allang op de hoogte. (Mijn vrouw had anderhalf jaar moeten 
zwijgen, wat voor dames niet altijd meevalt). Deze uitreiking had eigenlijk al in 1996 
plaats moeten vinden, maar door omstandigheden was dit uitgesteld. Bij de uitreiking 
ging de burgemeester ook over naar de verdiensten die ik voor de gemeenschap had 
gedaan, namelijk: Oud-veteraan Oost-Nederlands Indië, al vele jaren koster in de kerk 
van Bakel, lid van de E.H.B.O. vereniging waarvan 9 jaar voorzitter, lid van de 
oudervereniging van de basisschool, waarvan 9 jaar penningmeester, voorzitter van het 
St. Nicolaascomité en al meer dan 40 jaar lid van harmonie Musis Sacrum. Daarbij 
komen ook nog de vele collectes die door mij verzorgd werden. Op het einde van de dag 
werden we verrast met de serenade van onze harmonie en een vendelgroet van het St. 
Willibrordusgilde. 
 
Met vriendelijke groeten, 

Frans van de Laar 

 
PS(redactie) : Kun je nagaan wat er een verdienstelijk man op donderdagavond, tijdens de 
repetitie, naar ons zit te luisteren achter in de zaal. 
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Uitwisselingsconcert met Harmonie Excelsior uit Zeilberg 

 
Vrijdag 9 april hadden we een uitwisselingsconcert met de harmonie uit Zeilberg. 
Om 20.00 uur begon het concert in "De Muziekmeule". 
Wij speelden als eerste en we begonnen met Backdraft. Daarna volgde Man in the Ice 
(een mooi nummer hoorde ik van mensen uit het publiek). Ook speelden we Joseph…, 
The Godfather Saga, Groovin' around en we sloten af met het swingende nummer 
Walking on sunshine.  
We hadden goed gespeeld. Iedereen was aandachtig aan het luisteren en de zaal was 
mooi gevuld. 
Daarna hadden we een korte pauze. 
Na de pauze speelde harmonie Excelsior. Zij speelden veel bekende muziek zoals: I do it 
for you, een liedje uit de musical Tarzan en Vlieg met me mee van Paul de Leeuw (deze 
werd door sommige vrolijk mee gezongen).  
Het was leuk om naar te luisteren. 
Allebei speelden we zes nummers. Wat opviel was dat onze stukken wel iets langer 
waren dan die van Excelsior……… Wij speelden ongeveer een uur! En zij een half uur… 
Maar dit maakt natuurlijk niks uit. 
 
Het was een leuke, afwisselende avond. 
 

Groetjes Kim 
 
 

 

 
 

Liever het muziekstuk ‘The Iceman’ spelen, dan in dat koude water duiken!! 
Brrrr!!!! 
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Wij feliciteren 
 

Ellen Leenders en Thomas Velzeboer met hun huwelijk op 27 mei 2010 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Een echte verrassing... 

 
Op donderdag 27 mei 2010 ben ik getrouwd met Thomas. We hebben een hele mooie 
dag met de familie gehad. We wilden een kleine bruiloft met een klein feestje. Het enige 
nadeel zou dan zijn dat er geen majorettes zouden komen. Nou dat klopte dus niet 
helemaal…. 
   Terwijl wij in het gemeentehuis in Gemert elkaar het Jawoord gaven, stond er buiten 
een grote verassing klaar. Allebei mijn majorettegroepen (B- en D-groep) stonden met 
batons en ballonnen te wachten tot wij buiten kwamen. Ook Lisette en een aantal 
bestuursleden waren aanwezig om ons te feliciteren. Dat was wel even schrikken, maar 
echt geweldig dat jullie er allemaal waren!!!  
   Ook hebben we op deze dag heel veel kaartjes gekregen van majorettemeiden. Heel 
erg leuk dat jullie aan ons gedacht hebben!  
 

Groetjes Ellen en Thomas 
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Triangelmutaties 
 

In de 3e editie van de Triangel 2009 heeft Thijs Poels aangegeven om definitief te willen stoppen 
als redactielid. Thijs heeft sinds eind 1997, met veel enthousiasme en animo, als redactielid 
meegewerkt aan het tot stand komen van het clubblad de Triangel. 
Inmiddels heeft Lisette Vereijken zijn taken overgenomen. 
    Thijs vervulde de taken als redacteur serieus en was altijd op zoek naar meer nieuws. 
De peptalk die hij en wij regelmatig nodig hadden om te presteren, heeft ook zijn wangetjes 
regelmatig rood doen kleuren.  
    Wij zullen zijn goede raad en adviezen zeker meenemen naar de voorbereidingen voor de 
Triangels die nog komen gaan. 
   Ook Mien, zijn rechterhand, dank je wel. Zonder jou kwamen de adresstickers niet op de 
boekjes. En de Triangel niet bij de desbetreffende personen in de brievenbus. Wij zijn dan ook erg 
blij met het aanbod dat jullie nog wel willen blijven stickeren en bezorgen.  
Thijs, heel hartelijk dank voor jouw inzet voor de Triangel. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Marjan Coopmans – van Dijk 
 
Door drukke werkzaamheden heeft ook Marjan aangegeven te willen stoppen als redactielid voor 
het clubblad. 
Ook zij ondersteunt sinds 1997 de redactie. Marjan is altijd aanwezig geweest als 
vertegenwoordigster vanuit de slagwerkgroep. 
Daarom zou het zo leuk zijn als ook zij mag zien, dat er nieuwe mensen, haar taak willen 
waarnemen vanuit de slagwerkgroep. 
Ook jou Marjan, willen wij hartelijk bedanken voor jouw aanwezigheid en inzet voor ons clubblad. 
Dank je wel. 
            

       

DE 

TRIANGEL 
Heeft jou nodig 
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Uitwisselingsconcert met Harmonie Excelsior te Zeilberg 
 
Op vrijdag 9 april vond er een uitwisselingsconcert plaats van Harmonie Musis Sacrum 
Bakel onder leiding van dirigent Marc van Kessel, met Harmonie Excelsior Zeilberg onder 
leiding van dirigente Betty Bartels, in de Muziekmeule in Zeilberg. 
 
In een sfeervolle zaal werd iedereen ontvangen met koffie of thee. Na wat inspelen werd 
om klokslag 20.00 uur de spits afgebeten door Harmonie Musis Sacrum. 
   Een vijftigtal muzikanten vulden het podium. Hun eerste werk was BACKDRAFT van 
Hans Zimmer. Dit klonk zeer bekend in de oren van de Zeilbergse muzikanten. Ook MAN 
IN THE ICE van Otto M. Schwarz had Zeilberg ooit op de lessenaar gehad. In dit 
muziekstuk werd een klarinetsolo, zeer professioneel en heel zuiver, gespeeld door 
Saskia Martens. In de andere muziekstukken zaten veel solo’s die voortreffelijk werden 
uitgevoerd door de solisten van het corps in een goed samenspel. 
   In GROOVIN’AROUND van Otto M. Schwartz gaven Daan Vonk, op altsax en Paul 
Koolen, op schuiftrombone een swingende solo weg. Zelfs het publiek leefde mee in de 
swing, door hun handgeklap en hun gejoel. 
 Als laatste werd in WALKING ON SUNSHINE van Kimberley Rew, de zomer 

aangekondigd in een mooie altsaxsolo door Nienke 
Tijdeman. Terwijl dit muziekstuk werd afgesloten met 
een knallende drumsolo en met een geweldige harde 
slag op de trom als slot.  
   Na het concert werden beide dirigenten met een 
flinke bos bloemen bedankt voor hun inzet, tijdens 
het instuderen van de muziekstukken en het leiden 
van het concert. 
   Daarna was er nog een gezellig samen zijn aan de 
bar. De muzikanten van de corpsen in de kleuren 
“rood”en “blauw” stonden nog een hele tijd met elkaar 
te aawbetten onder het genot van een drankje 
tot…………. 
Tot slot kunnen wij terug zien op een geslaagd 

uitwisselingsconcert, wat zeer zeker voor herhaling vatbaar is. 
 

Namens Tony van Dijk- van de Bogaard, muzikant van Harmonie Excelsior Zeilberg. 
 
PS(redactie). Schrijfster is oud-inwoonster van Bakel en woonde vroeger op de Molenhof, 
vlak langs de Aa. 
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Neij Sait 
 
In de vorige Triangel was het al aangekondigd, het heeft nog even geduurd, maar vanaf 
heden is de nieuwe website van Musis Sacrum online op 
http://www.musissacrumbakel.nl  
Na enig overleg zijn wij (Thijs P. en Thijs K.) enkele maanden geleden begonnen met de 
renovatie van de site met de volgende doelstellingen: 
 
1) Meer dynamiek en een modernere uitstraling  
2) Makkelijker onderhoud 
3) Meer betrokkenheid  
   
Hoewel wij zelf best tevreden zijn met het resultaat, is deze website nog maar een begin. 
Om het echt levendig te houden, hebben wij de hulp nodig van iedereen binnen de club. 
Wij willen dan ook iedereen aansporen om nieuwe ideeën te opperen en beeldmateriaal 
(foto's, filmpjes en flash animaties) en verhaaltjes aan te leveren. Dit alles met een doel: 
"Laten zien aan de rest van de wereld hoe leuk onze vereniging is". Concreet hebben wij 
de volgende vacatures: 
 
1)    Redacteur/vormgever. Je corrigeert aangeleverde teksten en geeft deze vorm zodat 
ze "web enabled" zijn. 
2)    Chef agenda (4 stuks voor op H,S,M en Opleiding). Je zorgt dat de 
activiteitenkalender up to date is en dat iedereen email notificaties krijgt. Kennis van 
Google agenda is een pre. 
3)    Chef smoelenboek. Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van een 
smoelenboek waarin ieder verenigingslid is opgenomen. 
4)    Forumbeheerders. Je bent verantwoordelijk voor het initiëren en beheren van 
discussie onderwerpen op de diverse forums.  
 
Op dit moment wordt alle contents op het publieke gedeelte van de site gepubliceerd. 
Hier gaat in de nabije toekomst verandering in komen en zullen we niet zomaar alles 
laten zien. Leden van Musis Sacrum kunnen door middel van een naam/wachtwoord-
combinatie toegang krijgen tot het besloten gedeelte van de site. Je kunt je 
naam/wachtwoord zelf aanvragen via het "Login" blokje op de homepage van de site. Op 
dit moment is alleen een discussieforum beschikbaar. Bekijk het eens en laat ideeën 
achter.  
 
Wij hopen dat met onze inspanning de vereniging weer een frisser tintje heeft gekregen. 
 

Thijs & Thijs 
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Solistenconcours 2010 
 

Op een repetitie van de harmonie begin dit jaar, stond Ben Nooijen opeens voor het 
corps net zoals ook andere jaren. Of we deel wilden nemen aan het solistenconcours en 
zo snel mogelijk op wilden geven, want het is snel 11 april. Omdat ik eigenlijk elk jaar 
mee heb gedaan, beloofde ik alvast, dat ik dat dit jaar ook weer zou doen. Ik wist alleen 
nog niet hoe en wat.  
   Willem van den Boom had weleens gezegd dat hij wel een duet met mij wou spelen. 
Maar als die vraag komt, realiseer je je, dat er nog een duet uitgezocht moet worden, dat 
ook geschikt is voor 2 tuba`s. Willem is goed in het downloaden van muziek, dus die zou 
daar wel voor zorgen. Maar ja, zo snel gaat dat ook weer niet, maar toch, 3 weken voor 
de 11de  april had hij een duet gevonden voor 2 tenor- tuba`s. Toen we het na de repetitie 
op donderdagavond uitprobeerden, vonden we dat het best aardig klonk (toen al). Dat 
gaan we doen, want het boekje moest gemaakt worden met de titel van het muziekstuk 
liefst erbij. Ook heeft de pianist graag dat we van tevoren het stuk met hem doorspelen, 
dan weet hij ook wat hem te wachten staat en omgekeerd. Maar dat kwam op de 
oefenzaterdagen bij Willem, druk baasje als hij is, ook al niet goed uit. Dus ben ik maar 
alleen gaan repeteren met de pianist. Tussendoor hebben we de laatste week nog maar 
vlug een paar keer samen geoefend en zondagmiddag voor het optreden even 
ingeblazen en zo zijn we de strijd aangegaan.  
   Na het irritante belletje van de jury konden we beginnen en gelukkig viel het allemaal 
goed uit ondanks de zenuwen. Ik sta er soms versteld van hoe rustig sommigen daar 
staan te spelen. Een puntenaantal van 54.5 dus 1ste prijs met lof. Zo zie je maar, de 
voorbereiding hoeft niet altijd zo lang te zijn. Ik vind dat het onderlinge solistenconcours 
elk jaar weer fantastisch georganiseerd wordt en ook heb ik veel respect voor degenen 
die elke keer weer meedoen. Alleen het aantal deelnemers is mij, voor wat betreft de 
blazers, heel erg tegengevallen. Vooral van de ervaren muzikanten zijn er weinig 
deelnemers. Het zou toch mooi zijn als wij het goede voorbeeld aan de leerlingen zouden 
geven door onze deelname. Misschien moeten we volgend jaar iets meer actie 
ondernemen om meer mensen te bewegen om mee te doen. Heel veel dank aan de 
werkgroep solistenconcours en veel succes met de organisatie voor de volgende jaren. 

 

Bernard Nooijen 
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Mutaties 

 Naam per 
Koen Bouwmans   Nieuw lid   01-01-2010  
Lindy Driessen   Einde lidmaatschap  02-04-2010  
Marica van de Vossenberg Einde lidmaatschap   07-04-2010  
Marte Nooijen   Einde lidmaatschap   15-04-2010  
Peter Busser   Adreswijziging   01-05-2010 
               Bergroosstraat 24 5761 GB Bakel  
Loni Mennen   Adreswijziging   01-05-2010 

Groesvlaas 2b 5763 PD Milheeze  
Marianne Bouwmans  Adreswijziging   01-05-2010 
               Groesvlaas 2b 5763 PD Milheeze  
Maud de Visscher  Nieuw lid   08-05-2010 
Fleur Bouwmans   Einde lidmaatschap   22-05-2010  
Naddy Timmers   Einde lidmaatschap   22-05-2010 
Kaylee Siroen   Adreswijziging   01-06-2010 
    Kruiseind 12 5421 ND Gemert 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
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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Uitwisselingsconcert Slagwerkgroepen Middelbeers, Boxtel en Bakel 
 

Zaterdag 17 april. Het was zover. Na veel geplan en geregel was er dan uiteindelijk het 
uitwisselingsconcert met Middelbeers en Boxtel. Toen we alle spullen net uitgepakt 
hadden, kwamen de volgende slagwerkgroepen al binnen. Snel plaats maken dus en 
alvast onze plaats nemen in de zaal. Toen ook Boxtel en Middelbeers hun spullen 
opgebouwd hadden, konden we dan eindelijk beginnen, net iets na half 8. Slagwerkgroep 
De Vriendschap uit Middelbeers, een grote groep met een gevarieerde bezetting, opende 
met hun optreden onder leiding van ons aller bekende Harrie Klaus, die in Bakel ook 
dirigent is geweest en nu nog steeds meespeelt met de slagwerkgroep in Bakel. Ze 
speelden in totaal vier nummers, waaronder enkele nummers die we zelf ook ooit 
gespeeld hebben met de slagwerkgroep. 

 

Na het optreden van Middelbeers waren wij, de Slagwerkgroep van 
Musis Sacrum Bakel onder leiding van John Klaus, aan de beurt. 
Eerst moest er snel omgebouwd worden, wat ongeveer 20 minuten 
duurde, maar daarna konden we toch echt beginnen met spelen. 
We begonnen met Latin Temper, een stuk muziek, waarin een 
Latijns-Amerikaanse sfeer wordt geproduceerd. Daarna vervolgden 
we het concert met Passio Laurentio, een stuk waarin een 
kerkelijke sfeer opgewekt wordt met buisklokken en een 
klokkenspel. Na dit muzikaal zware stuk vervolgden we onze reis 

met de Oriënt Express, de reis van de eerste trein vanaf het Gare du Strasbourg in Parijs 
naar Constantinopel. Dit was toentertijd de langste treinreis door Europa en het is logisch 
dat eromheen heel wat tumult is. De trein komt daarbij ook nog vast te zitten in een 
sneeuwstorm, maar uiteindelijk bereikt de trein Constantinopel, het huidige Istanbul.  
Als afsluiting speelden we het stuk Zanzibar, een stuk waarin een 
Afrikaanse sfeer wordt gecreëerd.  
 
En dan was na ons optreden nog de slagwerkgroep van de harmonie 
uit Boxtel aan de beurt onder leiding van Willie van der Steen. Ook 
Boxtel speelde weer vier nummers. Een aantal van de nummers die 
ze speelden, speelden ze als try-out voor hun concours in december. 
Daarbij speelden ze tot slot het stuk Teasers, een stuk waarin twee 
multipercussionisten centraal staan, met daaronder een begeleiding 
van verschillende instrumenten. Volgens het publiek waren ze 
helemaal klaar voor het concours. 
Al met al is het een heel erg leuk en gezellig concert geweest, wat zeker voor herhaling 
vatbaar is. 

Met vriendelijke groet, Pieter van den Boom 
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Oudijzeraktie 2010 

 

Wat kun je je na drie maanden nog herinneren van de oudijzeraktie en wat moet je er na 
al die jaren nog over vertellen?  
Rond de klok van half tien verzamelden we bij Ben Nooijen om koffie te drinken en de 
dag door te spreken. Wat een verschil met vroeger toen we met de hele club en veel 
materieel er op uit trokken. Nu zijn er amper nog drie routes af te leggen.  
Onder aanvoering van Ben en hoofdpiet Jan Rooijakkers trokken we er dan maar op uit.  
Paul Koolen en Pieter Nooijen gingen er met de tractor vandoor, Karen van den Broek en 
ik met de Ford met aanhanger. Ben en Jan gingen met de loader een pianola opladen en 
aldus scheidden onze wegen.  
Voor Karen en mij was het voornamelijk koffiedrinken. We moesten ons uiteindelijk nog 
haasten om op tijd te zijn voor de soep en het broodje knakworst (met liefde bereid door 
Diny). Nog een ritje en we waren klaar. Toen we terug kwamen bij Ben was er inmiddels 
een kalfje geboren. De pianola stond klaar en Pieter en Paul gingen er "quatre mains" 
een nummertje op spelen en zo eindigde voor ons de oudijzeraktie.   
 
Als je dit zo leest, lijkt de dag niet zo erg leuk te zijn geweest. Daarom heb ik er een 
filmpje van gemaakt dat op onze nieuwe website is gepubliceerd. Graag nodig ik 
iedereen uit om het eens te bekijken. Kies de menuoptie "Over ons" en ga op zoek naar 
de film.  
Veel plezier. 
 

Thijs Kampen  
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"Musis Sacrum" is TOP 
  
Zondag 21 februari 2010 vierden wij ons 50-jarig 
huwelijksfeest bij de Bosparel in Bakel. Een dag vol 
verrassingen en zeker toen om twee uur, met 
voorop het Majorettekorps, de Slagwerkgroep en de 
bijna voltallige Harmonie "Musis Sacrum" in de zaal 
van de Bosparel ons een geweldige Serenade 
brachten. 
   Maar het kon niet op, bij de lintjesregen op 
Koninginnedag werden we (zeker niet verwacht) 
Koninklijk onderscheiden: we werden beide Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Jan van Maasakkers spelde ons de lintjes 
op. En wie kwamen er tegen de avond vanuit Bakel over het fietspad richting "De 
Tolbrug"? Harmonie "Musis Sacrum". Onder grote belangstelling brachten zij weer een 
geweldige serenade, nu bij ons achter de boerderij. 
   Wij weten nu dat "Musis Sacrum" present is als er een goede reden is om een 
serenade te brengen. Wij danken de Harmonie-Slagwerkgroep en het Majorettekorps 
voor hun geweldige optreden.  

Leo en Tonny Rovers 

Streekmuseum "De Tolbrug" in Bakel. 
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Koninginnedag 2010 
 
De opleidingsslagwerkgroep mocht als eerste optreden in de tent. Om 13.00 uur hebben 
we de instrumenten van Den Doel naar de tent gebracht. Toen alle spullen er waren 
hebben we ze opgebouwd. 
Het eerste nummer wat we ten gehore brachten was ‘Tricky Timpani’. Daan, Kayl en ik 
speelden op de base drums. Daarna speelden we het nummer ‘Starflight’. Kayl en ik 
speelden op de bekkens. Als laatste speelden we ‘Far East Drumming’. Het was jammer 
dat ik met dit nummer niet mee mocht spelen. 
Verder had ik nog gekeken bij de vrijmarkt en bij de spelletjes. 
Het was een hele leuke dag. 
 

Groetjes Loes Cornelissen 
 

 
 

 
De eerste keer bij het opleidingsorkest 

 
Als we ons A1 examen zouden halen, mochten we 's avonds voor het eerst naar het 
opleidingsorkest. Gelukkig haalden we het allebei, want we hadden veel zin om mee te 
gaan spelen.  
We kregen allemaal liedjes om in de Efteling te 
spelen en op Koninginnendag (maar toen konden 
we niet meedoen).  
Het leukste liedje vonden we 'Music from Chicago’. 
De muziek was in het begin nog wel moeilijk, maar 
door het oefenen, ging het steeds beter. 
Alleen 'Lord of the dance' was wel heel erg 
moeilijk. Zo hebben we ook al leren playbacken. 
 

Groetjes Veerle Bekx en Kristie Thomassen. 
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Dodenherdenking Bakel 2010 

 
Bij de gemeentelijke herindeling van Bakel en Milheeze met Gemert in 1997 is 
afgesproken dat er om de 5 jaar een dodenherdenking wordt georganiseerd in de oude 
gemeente Bakel en Milheeze. Deze dodenherdenking wordt georganiseerd door het 
St.Willibrordusgilde in Bakel. Bij de herdenking werd ook de medewerking van de 
Harmonie gevraagd. Het spreekt voor zich dat bij zulk een activiteit, wij als Harmonie dan 
natuurlijk aanwezig zijn. Vanuit het gilde kwam de vraag of de Harmonie een woordje 
wilde doen tijdens deze herdenking. 
Gekozen werd voor de volgende tekst: ‘De dood overleven’ door Theo Vertelman. 
 
“Oorlog” 
Ik verklaar de oorlog 
aan alles waardoor een mens veel en veel te kort leeft 
en onnodig moet sterven 
Ik verklaar de oorlog 
aan ernstige ziektes, 
aan kanker, aids, 
hartinfarcten, hersenbloedingen, 
want daardoor sterven mensen veel te vroeg.   
 
Ik verklaar de oorlog 
aan alle geweld waardoor mensen elkaar het 
leven ontnemen. 
Ik verklaar de oorlog aan wapens, 
aan moord, 
 oorlog, vechten, 
aan zinloos geweld, 
waardoor mensen onnodig sterven 
 
Ik verklaar de oorlog 
aan alles waardoor een mens een ander vernedert: 
discriminatie, 
pesten, 
mishandeling, 
seksueel geweld, vernielingen, inbraak 
want daardoor doe je een mens te kort 
en bezorg je hem dodelijke angsten en onzekerheid. 
 
Ik verklaar de oorlog 
aan alles waardoor je het leven van anderen 
In gevaar brengt: 
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gemakzucht, nalatigheid, onverschilligheid, 
roekeloosheid in het verkeer, dronken achter het stuur zitten, 
want door dit alles 
breng je vooral een ander leven in gevaar. 
 
Ik verklaar de oorlog 
aan alles waardoor je geen macht meer hebt over jezelf: 
te veel drinken 
drugs, verslaving, 
waardoor je niet meer weet wat je doet. 
Ik verklaar de oorlog 
aan gevaren die je zelf opzoekt, 
aan uitdagingen die je onnodig aangaat, 
aan stoer doen om op te vallen bij anderen, 
want daardoor breng je het leven van jezelf in gevaar 
en bezorg je anderen intens verdriet. 
 
Ik verklaar de oorlog 
aan die onschuldig lijkende dingen 
die zo vernietigend kunnen zijn voor mensen: 
vernedering, leegte, haat, nijd, 
egoïsme, eigenbelang, 
aan ‘als ik het maar goed heb’, 
want daardoor gaan anderen zich 
minderwaardig, onzeker en overbodig voelen. 
daardoor kunnen mensen verlangen naar de dood. 
 
Ik verklaar de oorlog aan dit alles! 
 
Of vinden we het maar gewoon 
elkaar aan zulke gevaren bloot te stellen? 
Vinden wij het maar gewoon 
dat de dood jonge levens neemt? 
Vinden we het maar gewoon 
om lieve mensen veel te vroeg dood te zien gaan? 
Vinden we het maar gewoon om onnodig de dood uit te dagen? 
Vinden we het maar gewoon dat steeds weer de dood 
ons leven onnodig in rouw dompelt? 
Vinden we het gewoon? 

Toon Coopmans 
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Recepten 
COUPE ROOD WIT BLAUW 
2 bakjes frambozen, 1 uitgeperste sinasappel, 1 ½ el kristalsuiker, 1 bakje blauwe bessen, 1 
bekertje slagroom 125 ml, 1 zakje vanillesuiker, 150 g volle Franse kwark bak van 500 gr. 
    
Schep de frambozen in een steelpan en voeg 2 el sinaasappelsap en ½ el kristalsuiker toe. Breng 
aan de kook en laat 2 min koken. Neem van het vuur en laat in ca. 15 min. afkoelen tot 
frambozenmengsel lauw is. 
Verdeel de blauwe bessen over 4 glazen. Klop de slagroom met de rest van de kristalsuiker en 
vanillesuiker stijf. Spatel de slagroom door de kwark. Voeg eventueel extra kristalsuiker naar 
smaak toe. Verdeel de roomkwark over de glazen. Schep de  lauwe frambozensaus erover. 
 
ZALMSLAATJE 
500 g vastkokende aardappelen geschild, 1 blik uitgelekte rode zalm, 8 zoetzure augurken in 
dunne plakjes, 1 rode paprika in kleine blokjes, 1 kleine rode ui gesnipperd, 3 el zilveruitjes, 2 el 
mayonaise, 1 el crème fraiche, 1 tl ketchup,1 tl mosterd, 1 tl paprikapoeder, 6 takjes verse 
peterselie, en een ijsbolletjestang. 
 
Snijd de aardappelen in blokjes van 1 cm. Kook ze in water met zout in 10 min. gaar. Giet af en 
laat afkoelen. Haal de zalm los met een vork, verwijder eventueel vel en graten. Voeg samen met 
de augurken, de paprika, de ui en de zilveruitjes toe aan 
de aardappelblokjes en meng goed. 
Meng de mayonaise, de crème fraiche, de ketchup en 
de mosterd. Breng op smaak met peper. Schep door de 
zalmsalade. Schep met een ijsbolletjestang 1 bol salade 
op elk bord, strooi er paprikapoeder over en garneer met 
peterselie. 
 
OVENSCHOTEL MET GEHAKT EN GROENTE 
750 gr vastkokende aardappelen, 4 el olijfolie,1 ui gesnipperd, 1 winterpeen in plakjes, 400 gr 
rundergehakt, 1 blik tomatenblokjes, 2 preien in ringen, 150 gr extra belegen kaas geraspt. En n 
ovenschaal. 
 
Schil de aardappelen en kook ze in ruim water met zout in 20 min. gaar. Giet af en laat een beetje 
afkoelen. Snijd in dunne plakjes. 
Verwarm de oven voor op 200 gr. Verhit 2 el olie in een koekenpan en bak de ui en wortel 3 min. 
Voeg het gehakt toe en bak dit in 3 min. goudbruin. Voeg de tomaten toe, warm nog 3 min. mee 
en breng op smaak met peper en zout. Schep het gehaktmengsel in de ovenschaal. 
Verhit de rest van de olie in dezelfde pan en bak de prei 4 min. Voeg peper en zout naar smaak 
toe. 
Verdeel de prei over het gehaktmengsel. Leg de aardappel dakpansgewijs erop en bestrooi met 
de kaas. Bak in het midden van de oven 20 min.  
 

Smakelijk eten. 
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Een dagje naar de Efteling 
 

Het was vroeg opstaan op hemelvaartsdag. Er moest heel wat mee voor een dagje 
Efteling met Musis Sacrum; Instrumenten, truien, reserve kleren, broodjes, drinken, 
kortom gepakt en gezakt vertrokken we ’s morgens vroeg naar het kerkplein. 
 

Hoe wij ieder op onze eigen manier de dag beleefd hebben, 
kun je hieronder lezen. 
 
Sjoerd: 
Bij de kerk stond een grote dubbeldekkerbus klaar. Ik zat 
vooraan boven in de bus met Don en Perry. We konden de 
weg dus goed zien. Ook hebben we voor ruitenwisser 
gespeeld. In de Efteling was het ook superleuk. We hebben 
een optreden gegeven bij het Witte Paard. Omdat John er 
niet was, dirigeerde Harrie en het ging heel goed. Ik ben in 
heel veel dingen geweest, zoals de Piranha, Vogel Rok, het 
Schip en de Python. Ik vond het een supergave dag die heel 
snel voorbij was. 

 
Kristie: 
Met de bus vertrokken we naar Kaatsheuvel. Toen we daar aankwamen en onze spullen 
hadden weggelegd, ging ik eerst in de Vogel Rok. Die ging heel snel en was best een 
beetje eng. Het leek net of je naar beneden viel. Ook zag je allemaal grote vogels 
onderweg. Ook ben ik in het Carnavalfestival en in de Piranha geweest. De eerste keer 
dat ik daar samen met Veerle in ging, werden we niet zo nat; we gingen telkens net langs 
de waterval af. De andere twee keren ging het minder goed en kwamen we er een beetje 
nat uit. Toen we in de Fata Morgana gingen, moesten we best lang wachten, maar het 
was wel heel mooi. Je ging in een bootje langs allemaal mooie dingen af. In het begin, 
toen we twee attracties hadden gehad, waren Veerle en ik  een beetje de weg kwijt, maar 
gelukkig belde toen de mama van Veerle en wisten we weer waar we naar toe moesten.                                                                                                                                                                                            
Het optreden in de kiosk ging heel goed en was ook  leuk om te doen. 
Het was echt een hele leuke dag. 
 
Doranda: 
Mede door het enthousiasme van Judith, ontpopte ik me al snel tot het grootste kind van 
ons drieën. Nadat we ons uniform hadden verwisseld voor gewone kleding, wisten we 
niet hoe snel we bij de Vliegende Hollander moesten komen. Na deze geweldige 
attractie, gingen we in een moordend tempo het park door, want we wilden natuurlijk 
zoveel mogelijk doen op 1 dag.   
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Het weer was helaas niet zo geweldig, maar dat had als voordeel dat het niet  zo druk 
was en de wachttijden dus erg meevielen. 
Tussen de middag konden we even gas terugnemen om te genieten van een concert van 
de opleidingsslagwerkgroep en het opleidingsorkest. Ze brachten een leuk en 
afwisselend programma ten gehore waarin het thema Efteling nadrukkelijk aan bod 
kwam. 
Daarna was het de beurt aan de majorettes, de slagwerkgroep en de harmonie om een 
muzikale wandeling te maken door de Efteling. Opgesteld in rijen van drie, over de hele 
breedte van de weg en achtervolgt door trouwe supporters, gingen we in een grote 
colonne door het park. Leuk voor het publiek en voor ons leuk om te doen, alhoewel ik 
lopen en spelen tegelijkertijd wel erg vermoeiend blijf vinden.  
Na dit optreden weer snel omkleden om nog wat laatste dingen te gaan doen. De nieuwe 
Sprookjesboom in het Sprookjesbos mocht  niet ontbreken en was ook zeker de moeite 
waard.  
 
Volgens mij kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde dag, waarop jong en oud zich 
uitstekend heeft kunnen vermaken. 
Op de terugweg in de bus vroeg Sjoerd “mama, doen we dit ieder jaar?’’   
Nee, helaas niet, maar het was zeker voor herhaling vatbaar. 
 

Sjoerd, Kristie en Doranda Thomassen 
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Maak ‘t kleurig  
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Nieuwste attractie van de 
Efteling: Harrie de bosnimf!! 

Een dagje Efteling met de harmonie 
 
We gingen met een bus naar de Efteling en dat 
was heel gezellig. Toen we aankwamen 
regende het een klein beetje maar dat mocht de 
pret niet drukken. We mochten vrij in het park 
rondlopen maar dat duurde niet lang omdat we 
moesten gaan optreden. We moesten optreden 
in een tent. Er was toch wel veel publiek. Het 
concert was klaar en toen we alles terug naar de 
kleedkamers hadden gebracht mochten we weer 
vrij gaan rond lopen. Om 18.00 uur moesten we 
terug zijn bij de kleedkamers, maar enkele 
mensen waren natuurlijk te laat. Toen we terug 
gingen naar de bus en alles weer hadden 
ingeladen vertrok de bus naar Bakel. Er waren 
heel wat mensen moe, vooral wat wij hadden 
gezien, waren de majorettes dat. Toen we 

eindelijk weer in Bakel kwamen, moesten we de bus uitladen en de instrumenten naar 
Den Doel brengen. En als dat was gebeurd mocht iedereen naar huis. 
 

Rob van Lierop en Tijmen van Dinther 
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Genoten van het Caratconcert 
 
Ik ben een regelmatige bezoeker van de Carat concerten en zoek bij voorkeur een 
concert uit m.b.t. harmonie- en blaasorkest, en dan is het leuk als bij deze optreden 
muzikanten mee spelen die je kent.  
  Ik heb genoten van het concert dat Harmonie Musis Sacrum zondag 23 mei 2010 heeft 
gegeven in het Carat paviljoen. Alle door jullie uitgevoerde muziekstukken werden perfect 
gespeeld. De klankverdeling was goed, elk instrument was duidelijk voor het publiek 
hoorbaar. Alleen als er door bepaalde instrumenten gesoleerd wordt buiten op de 
loopbrug van het Carat paviljoen, valt het geluid van dat instrument weg en dat is 
jammer. Het is belangrijk dat het muziekrepertoire afgestemd is op het soort bezoekers 
van het concert, als de muziekstukken te zwaar en niet herkenbaar zijn is er geen 
interesse, bij dit concert was dat goed verdeeld.  
   In één woord Musis Sacrum is een geweldige harmonie met goede muzikanten en je 
ziet aan iedereen dat ze het fijn vinden om muziek te maken. Er is niets mooiers dan dit. 
   Ik maak zelf ook muziek bij de Brandweerkapel in Helmond. Vanaf de oprichting tot op 
heden bespeel ik de Altsax en als er geen Es partij is, speel ik op de Sopraansax.  Een 
muziekinstrument bespelen hoorde vroeger bij ons thuis bij de opvoeding, dus iedereen 
(drie broers en één zus) werden naar pianoles gestuurd of je het leuk vond of niet.  

Eigenlijk vond ik het niet zo leuk. Ik vroeg toen voor mijn 
verjaardag als cadeau of ik onder de pianoles uitmocht.  
Achteraf natuurlijk spijt want er is niets mooier dan muziek 
maken;  daarom ben ik blij dat ik het musiceren weer heb 
opgepakt.  Mijn moeder was zeer muzikaal en kwam uit 
de “van Beeck” stal. Voor iedereen in Helmond en 
omstreken wel bekend.  
 

Met vriendelijke muzikale groeten, André Swinkels 
 

 

Geslaagd concert op Carat 
  
Op 2e Pinksterdag heeft onze Harmonie weer een prachtig concert verzorgd in het Carat 
in Helmond.  
Wat je verdient krijg je meestal ook en we vertrokken rond de klok van 11.00 uur met 
prachtig weer richting Helmond. 
   Het lag nu helemaal aan de muzikanten om er iets moois van te maken want aan het 
weer kon het dus niet liggen. En laten we wel wezen, het is een feest om in het Carat 
muziek te mogen maken en voor het publiek dat in groten getale aanwezig was, was het 
genieten. 
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Want als de muzikanten van de Harmonie op het 
puntje van de stoel zitten, en het moet, dan komt 
er ook wat. 
Om 12.00 uur precies nam Saskia Martens het 
woord en kondigde de Harmonie aan, en dat deed 
zij zo geweldig dat iedereen stil was. Zeker toen 
Saskia aankondigde dat het concert werd 
opgedragen aan Sjef Kanters die voor deze 
gelegenheid was opgehaald in het ziekenhuis. 
Voor de muzikanten een uitdaging om er iets 
geweldigs van te maken, voor Sjef maar natuurlijk 
ook voor de vele belangstellenden. Dit was natuurlijk fantastisch en Sjef genoot er van. 
De muziek die gemaakt werd lag lekker in het gehoor en werd door het publiek steeds 
weer ontvangen met een geweldig applaus. Ook  werden er enkele solo's geblazen wat 
natuurlijk erg mooi klonk. Nienke Tijdeman gaf ook een solo, voor de eerste keer. 
Ondanks wat zenuwen ging het haar goed af. Dat gaat dus helemaal goed komen met 
haar D-diploma. Wij wensen haar veel succes toe. 
  
Bedankt harmonie voor dit mooie optreden, we hebben genoten. 
Graag tot het volgende jaar. 

Een door de zon verbrande toeschouwer. 
 
 

Een leuke happening tijdens Bakel markt en het evenement ’Hoog van 
de toren blazen’. 

Georganiseerd door de Jeugd van het Opleidingsslagwerk 
samen met het Opleidingsorkest en de Majorettes van Harmonie Musis Sacrum. 

 
DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST. 
En zo was dat. De jeugd van Harmonie Musis Sacrum liet die kans niet zomaar voorbij 
gaan. 
 De presentatie van dit evenement lag in handen van Pieter van den Boom en Cas van 
der Putten.  
Onder een benauwd warmtegevoel van ongeveer 26 graden Celsius zaten de 
toeschouwers aandachtig te luisteren naar een spetterende show van de 
opleidingsslagwerkgroep o.l.v. John Klaus. Alle stoelen waren bezet terwijl buiten het 
zonnetje ons langzaam ging verlaten. 
   Ondanks het luide tromgeroffel, de djembee, het drumstel, de snare’s en de pauken 
was het muisstil in het Parochiehuis.  
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   Het is o zo mooi om alle slagwerkers(+ster) bezig te zien. De ogen strak gericht op 
dirigent en papier. 
De instrumenten worden zachtjes verwisseld, je hoort niets maar dan ook niets. Geen 
enkel overbodig geluid. Af en toe sluipt er een slagwerker van het ene naar het andere 
instrument wat het zelfs spannend maakt. Zou er iets gebeuren? Maar nee, de move 
vindt geruisloos plaats.  
De jeugdslagwerkgroep speelde de volgende stukken: 

 Tricky Timpani   Componist: Peter Kil 
Een mooi stukje muziek waarin de pauken centraal staan. 

 Starflight   Componist: Leon Camp 
De vlucht van een spaceshuttle; van de lancering tot de landing. 

 Far East Drumming  Componist: Jan Schipper 
Een stukje slagwerk, geïnspireerd door het oosterse slagwerk. 

 African Ambassadors  Componist: Leon Camp 
Een uitdagend trio voor slagwerk, dat de Afrikaanse sfeer op probeert te 
wekken. 

 Voor het publiek lag nog een verrassing in het verschiet. Er werd een examenstuk ten 
gehore gebracht door Cas van der Putten, Pieter van den Boom en Maarten Remmers. 
Zij namen ons mee naar het verre Afrika waar binnenkort het WK Voetbal zal 
plaatsvinden. 
   Hierna waren de majorettes aan de beurt. Met een korte, spontane dans gingen ook zij 
van start. Met stralende lachende gezichtjes dansten zij op het podium o.l.v. Ellen 
Leenders. 
Vervolgens liet het Opleidingsorkest van de Harmonie van zich horen. Met Saskia 
Martens als dirigente  brachten zij de volgende stukken ten gehore: 

 Back to the future 

 Somewhere 

 Music from Chicago 

 Vogel Rok  

 Lord of the dance 
Een geslaagde middag met de complimenten naar allen die deze middag verwezenlijkt 
hebben. 

Joke Verberkt 
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Slagwerkfratsen 
 

John tegen zijn leerlingen: “Sla eens niet zo hard, dadelijk ben ik stokdoof!” 
 
Kayl, voor het eerste keer bij de grote slagwerkgroep: “Moet ik dat ook 
spelen?”  

  
Slaat een muzikant voor het eerst op de gong, maar raakt hem héél 
zachtjes: “Sorry dirigent, de gong staat verder weg dan ik dacht.” 
  
Staan twee Engelse soldaten onder een boom ergens in Brabant, zegt de 
ene soldaat tegen de andere "We are under a(t)ta(c)k!  
 
Jeugdslagwerkgroep: ‘Second time only’,  “Ja maar ik kan nog geen 
Engels.” Dirigent: “hoeft ook niet, ik weet wel wat dat betekend en jij niet. Daarom moet je 
ook vragen wat je moet spelen als je dat niet weet. Ik sta niet voor niets voor de groep!” 
 

 

Op zoek naar… 

GEZOCHT BIJ DE SLAGWERKGROEP 

 Enthousiaste mensen voor de 

redactie 

Wij bieden: 

 Gezellige vergaderingen, 3 x per 

jaar 

 Leuke contacten  

onderling 

 Goed teamwork 

Ben jij diegene die wij zoeken: 

 Vraag het aan ons 

 Meld je aan 

 Kortom, wij hebben JOU nodig!! 
 

Helmie en Hilde van Dijk, majorettegroep 
Lisette Vereijken en Joke Verberkt, harmonie 
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28 Geslaagden voor muziekexamens 
 

Onderstaande leerlingen van Musis Sacrum Bakel slaagden bij KunstLokaal Gemert 
afdeling Muziek voor hun muziekexamen: 
April 2010: 
A1: Veerle Bekx  klarinet  goed 

Loes Cornelissen  slagwerk  
 Jinte van Houtum  hobo   

Daan Peters  slagwerk 
Jonna van der Putten hoorn  goed 
Kristie Thomassen klarinet  goed 
Sjoerd Thomassen slagwerk 

A2: Yvonne Goossens hobo 
Susan Eringfeld  klarinet  goed 
Lotte van Rijbroek dwarsfluit goed 
Corné van de Ven slagwerk 
Femke Verhoeven trompet 
Jeroen de Visscher slagwerk 

B1: Kayl Bouwmans  slagwerk  
Tijmen van Dinther slagwerk goed 

 Matty Driessen  slagwerk 
 Bram Goossens  trompet  goed 

Tijn Haesen  slagwerk goed   
 Anne Koppens  hobo  

Amy van de Laar  altsaxofoon goed 
Simone van de Laar klarinet 
Reini van der Putten altsaxofoon goed 
Perry Verbakel  slagwerk 

B2: Job van Rijbroek  slagwerk goed 
 
Juni 2010: 
A1: Jeroen de Visscher slagwerk  
C: Cas van der Putten slagwerk goed 
C: Pieter van den Boom slagwerk goed 
D: Maarten Remmers slagwerk goed 
 

Predicaat GOED; puntentotaal minimaal 8 gemiddeld.  
Wij wensen de geslaagden en hun opleiders van harte proficiat met dit geweldige 
resultaat. 

Het bestuur. 
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 Hoog van de toren blazen 
 
6 juni 2010 

 

Iets na half elf kwamen we aan bij de kerk. Ingespeeld en afgestemd, helemaal klaar om 
als eersten van de toren te blazen. Guido kwam naar ons toe met een 
Schenkelaarsbugel. Het is een hooggestemde, vertelde hij. Hij laat ermee een signaaltje 
horen uit de tijd van Napoleon. Als hij dat speelt, iets voor elven, moeten we beginnen. 
 
Daarna gingen we de toren in. Een flinke klim met een trompet en tuba op onze rug. De 
rugzak paste maar net door de trap. Na vele treden kwamen we dan op de plaats van 
bestemming aan. De spullen voor het abseilen lagen er al. Richting de rotonde of richting 
de markt? We konden kiezen voor welke galmgaten we wilden gaan staan. Toch maar 
richting de markt.  
 
'Even proefblazen', had Guido gezegd. Dus we speelden het signaaltje alvast een keer. 
Vervolgens wachtten we tot elf uur wanneer Guido 
het signaal gaf. 'Sterk' dachten we, ‘anders zou het 
misschien niet te horen zijn’. Dus we bliezen erop 
los; eerst twee keer het signaal, dan de tijd 
aangeven en vervolgens een duetje. Improviseren 
op natuurtonen had Marc ons verteld, dat klinkt altijd 
leuk. Dat was dus ons duet. 
 
Toen we beneden kwamen vertelde Karin van de 
Broek dat het zelfs bij haar thuis op de Molenakkers 
te horen was. Als afsluiting speelden we het duet 
voor in de kerk. Het torenfeest was begonnen! 

 

Willem van den Boom en Stefan Remmers 
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WE GAAN NAAR FRANKRIJK, WE GAAN NAAR MONTESSON, HET 
GAAT DOOR!!!! 
 
We zullen op zaterdagochtend 18 september 2010 om 7.00 uur vertrekken en 
verwachten op zondagavond (1.00-2.00) weer in Bakel terug te zijn.  
 
Programma zaterdag 18 september 2010  
Deelname aan een ‘retraite aux 
flambeaux’ van 20.30 uur tot 22.00 uur. 
Tijdens deze lampionnentocht wordt drie 
keer enkele minuten gepauzeerd. 
Om 22.00 uur per bus (enkele minuten) 
naar het ‘Parc des Sports’ waar een 
vuurwerk wordt ontstoken. Hier wordt ook 
gefeest en gedanst. Het is leuk als Miss 
Montesson bij haar aankomst op dit feest 
door de majorettes op een passende 
wijze wordt onthaald. Voor de echte 
feestbeesten: Jullie hotel Campanile is 
dichtbij en is gemakkelijk lopend te 
bereiken. 
 
Programma zondag 19 september 2010  
Mogelijkheid om per bus een toer door Parijs te maken. 
Deelname aan corso (3 km) in Montesson van 15.00 tot ongeveer 16.30 uur. Afsluiting 

van dit corso is een serenade bij het 
gemeentehuis voor de burgemeester en 
Miss Montesson. Om 17.00 uur is er eten 
en drinken in de feesthal naast het 
gemeentehuis. Einde activiteit om 
ongeveer 18.00uur. Daarna gaan we terug 
naar Bakel. 
 
Vive La France!!!  
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Spargelfest. 
 

Op een (te) hete zondag gingen we naar Walbeck, helemaal in 
Duitsland, om daar het Spargelfest op te luisteren. 
In dat prachtig mooie dorpje, dat voor bijna iedereen gemakkelijk 
is te vinden, wordt ieder jaar aan het einde van het 
aspergeseizoen een tweedaags feest gevierd: 

Spargel- und Dorffest des Musikvereins Walbecks 
Samstag: Traditionelles Spargelfest mit einem bunten Programm, 

getreu dem Motto "Gaudi mit Genuss". 
Sonntag: Neben volkstümlicher Blasmusik steht Ernennung der 

neuen Spargelprinzessin auf dem Programm. 
 

Toen Christian en ik daar zondagmorgen aankwamen, was er een orkest bezig met een 
heel ander soort van muziek dan wij van plan waren te spelen. Wij hebben dat samen 
met een aantal andere Harmonieleden, lekker in de schaduw op een bankje, beluisterd. 
Wel mooi, maar niet voor al te lang! 
Wij hebben in ons harmonieoptreden heel andere muziek laten horen, waar lang niet alle 
toehoorders op ingesteld waren. Het publiek scheen veelal aanwezig te zijn voor bier, 
worst en ‘die andere’ muziek, zoals dat ook in hun aankondigingen omschreven stond. 
Wij hebben voor het geval dat wel allemaal ons marsboekje mee moeten nemen! Maar 
gelukkig voor ons waren er ook echte ‘kenners’ die onze muziek wisten te waarderen en 
dat in hun applaus duidelijk aangaven. 
Wij speelden Backdraft, Gerona, Astra, Bugler’s holiday, Joseph and the amazing 
technicolor dreamcoat, Groovin’around en Walking on sunshine. 
Ondanks de felle zon hebben we toch fijn kunnen konzertieren, in alle opzichten met 
heel, heel, heel veel warmte, op een overdekt buitenpodium. Marc hield er van de zon, 
volgens ons, enkele dagen kleurverschillen aan over, van rood tot ruim doorbakken. Zijn 
kapelaanpruikje werd ter plekke ingekleurd. Maar ja, dat krijg je als je per se vooraan wilt 
staan! 
Het was een aparte belevenis en natuurlijk waren er een aantal ‘plekkers’ die in Walbeck 
achterbleven om het Spargelfest te leren kennen. Misschien horen we hun belevenissen 
ook nog eens! 

Groeten, Mien Poels 
 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

Ergens, niet ver van Walbeck vandaan, werd een heel ander feestje gevierd: 
…………………………………………………………………………………………….. 
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Resultaten Musis Sacrum majorettes. 
 

De prestaties van de deelnemende majorettes tijdens het BraBo Bondsconcours dat op 
27 juni 2010 in sporthal “De Beek” in Bakel werd gehouden, waren in het algemeen weer 
uitstekend. 
   Op deze intens warme zomerzondag zorgden de in hoofdzaak vrouwelijke deelnemers 
met hun wedstrijdshows voor een onderhoudend schouwspel. Er werd met veel inzet en 
plezier gestreden voor de hoogste punten van de jury, die zelfs een optreden met 
promotie naar een hogere divisie waardeerde. 
Het was alleen jammer dat de bezetting van dit concours door omstandigheden wat 
minder was.  
   De puntenresultaten van de Musis Sacrum majorettes waren: Robin Driessen 78,4 
(Jeugd2 A), Dana van de Kimmenade 77,8 (Jeugd2 Accessories), Kim Tielemans 80,2 
(Jeugd2 Accessories), Minke Coort 83,0 (Jeugd2 Accessories), Anita Leenders 76,8 
(Senior basis A), Jantine Vereijken 84,0 (Senior midden A), Duo Britt Bouwmans/Rosan 
Bouwmans 82,4 (Jeugd3 basis Accessories), Duo Dominique Joosten/Kaylee Siroen 
80,8 (Jeugd3 basis Accessories), Trio Benthe Janssen/Rowie Verbakel/Fenne Vereijken 
82,60 (Jeugd3 midden Accessories). 
   De B-groep met als miss majorette Britt Bouwmans, behaalde 80,17 punten in de 
divisie Jeugd2 basis Accessories. Deze groep bestaat uit Britt Bouwmans, Rosan 
Bouwmans, Laura van Bree, Minke Coort, Robin Driessen, Benthe Janssen, Dominique 
Joosten, Kaylee Siroen, Sanne Spiertz, Anniek Thijssens, Rowie Verbakel en Fenne 
Vereijken. 
Resultaten die er zijn mogen; voor enkele shows die hun eerste publieke optreden 
beleefden mag een heel positieve toekomst voorspeld worden! 
Majorettes, begeleiding en alle ander vrijwilligers; bedankt voor deze mooie 
majorettedag. 
Voor majorette informatie: Franca van de Laar, tel. 0492-342984. 

 
Werkgroep majoretten 
Musis Sacrum Bakel.  
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Berichten uit het gastenboek 
Hé Franca 
Gefeliciteerd als vrijwilliger van het jaar! Je hebt het verdiend! "Moeder" van alle 
majorettes geniet van je mooie prijs... 
……………………………………………………………………………………………………. 

Heerlijk weer. Lekker gespeeld. Mooi concert bij Carat. 
……………………………………………………………………………………………………… 

Nog een paar dagen en dan kunnen we naar Hans en Grietje, Langnek en al die anderen 
van het sprookjesbos! 
……………………………………………………………………………………………………… 

Wie gaat er morgen met mij in de Vliegende Hollander? Ik heb m’n felgele regencape 
alvast ingepakt! Groetjes en tot morgen, Judith 
……………………………………………………………………………………………………… 

Pas maar op voor de grote boze wolf. 
……………………………………………………………………………………………………… 

Hé allemaal, kon er niet bij zijn helaas…. maar het zag er goed en gezellig uit als ik zo de 
foto’s bekijk…alle attracties overleefd en niemand opgegeten door de boze wolf gelukkig! 
……………………………………………………………………………………………………… 

Wat hebben we vanavond toch weer goed gespeeld bij de meule van de Zeilberg. 
……………………………………………………………………………………………………… 

Ik dacht afgelopen donderdag bij mijn eigen: ik zal het opleidingsorkest eens gaan 
versterken voor een paar optredens die eraan komen. Zat ik daar als enige van het 
zware werk! 
……………………………………………………………………………………………………… 

Hallo leden van de opleidingsslagwerkgroep Musis Sacrum Bakel. 

Ja echt, ‘opleidingsslagwerkgroep Musis Sacrum Bakel’. Tel je even mee? Dat zijn 
1,2,3…….41 letters om je favoriete muziekgroep te noemen. Wij vinden die naam veel te 
lang en saai en daarom willen we een nieuwe leuke naam aan de slagwerkgroep geven.  
Daar hebben we jullie hulp voor nodig: Verzin een leuke naam voor onze slagwerkgroep 
en stuur hem in (msbslagwerkgroep@gmail.com). De leukste creatieve uitspatting zal 
beloond worden met een kleine verrassing! 
 

Groetjes Jeugdcommissie Opleidingsslagwerkgroep Musis Sacrum Bakel (57 letters) 
 

Natuurlijk mag iedereen voorstellen doen voor een mooie naam voor de 
‘opleidingsslagwerkgroep Musis Sacrum Bakel’
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                              Wie ben ik? 
 

 

W 

 

I 

 

E 

 

 

B 

 

E 

 

N 

 

 
I 

 

K 

 

? 

Het antwoord op deze vraag uiterlijk 15-11-2010 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 2010_2 was: Jan van Ganzewinkel. 
De winnaar is Minke Coort 

 
Ook jouw inzending is welkom!! 

mailto:musissac@musissacrumbakel.nl
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Verjaardagen t/m 31 december 
Lisan  Smits  2-8 

Leona Sleegers  3-8 

Piet Nooijen  4-8 

Lenie Joosten  5-8 

Yvonne Goossens - Vaasen  11-8 

Erik Verbaandert  13-8 

Theo van Hal  13-8 

Kim Brisko  14-8 

Fanne Smits  14-8 

Maud de Visscher  16-8 

Rick van de Laar  17-8 

Nico 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 

Koen Bouwmans  28-8 

Roy Goossens  1-9 

Elly Joosten  3-9 

Adri Verhoeven  6-9 

Sanne Spiertz  9-9 

Liesbeth Maassen  12-9 

Dhr. Frans van Ekert  14-9 

Maartje Vloet  16-9 

Serina Joosten  17-9 

Mevr. Tony Verberkt - van Leunen  19-9 

Laura van Bree  24-9 

Toon Coopmans  26-9 

Johan Habraken  27-9 

Mevr. P. Koppens - Verschuuren  27-9 

Franca van de Laar - van Horssen  28-9 

Indy Joosten  29-9 

Ad Janssen  30-9 

Bram Goossens  4-10 

Doranda Thomassen - van Houdt  4-10 

Saskia Martens  7-10 

Reggie Vermulst  10-10 

Helmy van Dijk  12-10 

Lisette Vereijken  13-10 

Hanny Nooijen - Kuijpers  13-10 

Peter Kisters  15-10 

Theo Leenders  16-10 

Pieter Nooijen  20-10 

Gera Verberkt - van der Linden  21-10 
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Susan Eringfeld  2-11 

Ronja Förster  2-11 

Mike  Mennen  4-11 

Rolf van de Wijdeven  8-11 

Bas van  Lierop  9-11 

Sanne Jansen  10-11 

Mira Bouw  13-11 

Annie Joosten - Verbeeten  15-11 

Anniek Thijssens  16-11 

Betje Verachtert - van Gerwen  16-11 

Joke Verberkt - Linskens  17-11 

Janske Koolen  17-11 

Ben Vereijken 
 
 18-11 

Mara van Ansem  18-11 

Gerard Beijers  19-11 

Henrie Pieters  19-11 

Henk Somers  21-11 

Loes Janssen  22-11 

Stefan Remmers  23-11 

Don Siroen  25-11 

Frans van de Mortel  26-11 

Pieter Reijnders  27-11 

Joyce  van Nuenen  29-11 

Jinte van Houtum  1-12 

Janny Geerts - van Dalfsen  1-12 

Jan Rooijakkers  2-12 

Frans Martens  4-12 

Frans Kisters  5-12 

Jan Lambregts  5-12 

Ellen Leenders  6-12 

Yente van Stiphout  6-12 

Daan Vonk  6-12 

Bert van Stiphout  7-12 

Hélène van de Laar - van Oorschot  9-12 

Renske Vloet  12-12 

Mevr.  Corry de Natris - Willekens  14-12 

Mien Poels - van den Einden  16-12 

Maarten Staals  19-12 

Geert-Jan van der Pol  20-12 

Ans Bouwmans  22-12 

Job van Rijbroek  23-12 

Daan Peters  24-12 

Marianne Bouwmans  26-12 

Nienke Tijdeman  27-12 

Hilde van Dijk  29-12 
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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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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


 

 

 

46 

WIST U DAT ……. ?! 
 

 De jeugdslagwerkgroep op zoek is naar een nieuwe pakkende naam? 

 Voorstellen welkom zijn? 

 De jeugdslagwerkgroep vooruit wil en zelf een concert heeft georganiseerd? 

 Pieter en Cas voor het eerst een concert presenteerden? 

 Ze nogal zenuwachtig waren en helemaal toen het spreekblaadje ‘weg’ was? 

 Het een mooi geslaagd concert was? 

 Er helaas weinig publiek was? 

 Ze voor het publiek nóg meer muziek willen maken? 

 Het optreden van Musis Sacrum in de Efteling een echte attractie was? 

 Ons marcheren in Kaatsheuvel met sprongen vooruit ging? 

 Het wel Lavensprongen waren? 

 Het jeugdorkest ‘Villa Volta’ speelde? 

 Die attractie tijdens ons bezoek gesloten was? 

 We heel goed moesten kijken naar Oranje in Afrika om onze Oranje Muzikanten te 
kunnen zien? 

 Zij de “alcoholmaten” goed wisten te verdoezelen? 

 Andere landgenoten daar meer moeite mee hadden? 

 Wij weer blij zijn dat zij heelhuids terug zijn gekomen? 

 Daarom een repetitie eerder mochten beginnen zodat we naar het voetballen 
konden kijken? 

 De dirigent bang is dat de fluitisten van kleur veranderen als zij niet op tijd ademen? 

 Het Carat concert heel zonnig was? 

 Saskia van slag raakt van het slagwerk bij het opleidingsorkest? 

 Guido Verachtert “gedeukt” naar de repetitie komt? 

 Het slachtoffer van de beschadigde auto niet hoog van de toren hoefde te blazen? 

 Het maar een klein deukje was? 

 Frans van de Mortel tijdens het stemmen teveel uittrekt? 

 Hier het instrument bedoeld wordt? 

 Bij de redactie van clubblad de Triangel een nieuwe eindredacteur is aangesloten? 

 Wij daar erg blij mee zijn? 
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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  
2e editie 2010 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Paul Koolen 
Franca van de Laar 
Frans van de Laar 
Kim Brisko 
Thomas Velzeboer  
Ellen Leenders  
Tonnie v. Dijk-vd Boogaard  
Thijs Kampen 
Bernard Nooijen 
Pieter van den Boom 
Leo en Tonny Rovers 
Loes Cornelissen 
Kristie Thomassen 
Veerle Bekx  
Toon Coopmans 
Sjoerd Thomassen 
Doranda Thomassen 
Rob van Lierop 
Tijmen van Dinther 
André Swinkels 
Thea Reijnders 
Stefan Remmers 
Willem van den Boom 
Mien Poels 
 
 
 

               
 
 


