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Activiteitenkalender 2011   (Versie 05-12-2010) 

(Onder voorbehoud)        Zie ook www.musissacrumbakel.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 
7-mrt 

 
Carnavalsoptocht Bakel 

24-mrt Algemene Ledenvergadering 

26-mrt NK majorettes Waalwijk 

9-apr Oudijzeractie 

10-apr Limonadeconcert 

29-apr Serenade lintjesregen 

30-apr Koninginnedag opening 

30-apr Koninginnedag optreden 

29 mei Onderling Solistenconcours 

? Carat optreden Helmond 

15 - 21 mei Donateursactie 

26-jun Bondsconcours majorettes Bakel 

2-jul Feestavond senioren 

3-jul Pleinconcert 

19-aug Inhalen KinderVakantieWeek 

3-sep Opening Bakel kermis 

6-sep Kermisschieten Schut 

9,10,11-sep Tractor Pulling Bakel 

? Zwemmen jeugdleden 

? Jubilarissenconcert 

13-nov Intocht St.Nicolaas 

? Kerstconcert Jan de Witkliniek 

? Kerstconcert St.Willibrorduskerk 

31-dec Oliebollenactie 



 

 

 

4 

Bestuurlijke noten 
 
Het 2

de
  halve jaar 2010 is nog niet helemaal voorbij maar wij mogen nu al terug zien op 

een zeer geslaagde periode met erg veel activiteiten zoals concoursen, serenades, 
inhalen Kindervakantieweek en Sint Nicolaas, medewerking aan tractorpulling, de 
activiteiten rond de kermis, diverse uitwisselingen, concerten, en nog diverse andere 
activiteiten. Via deze weg wil het bestuur iedereen hartelijk danken voor zijn of haar inzet 
en bijdrage aan al deze evenementen. Want zonder deze inzet en bijdrage kan niets 
slagen. Echter door gezamenlijk de handen ineen te slaan kan heel erg veel en dat is 
gebleken.  
 
Jubilarissenconcert 

Op 16 oktober hebben wij ons jubilarissenconcert gehouden. We hebben dit jaar 5 
jubilarissen te vieren namelijk Guido Verachtert 25 jaar en Gerry Kisters 25 jaar, Steffie 
van Lieshout 10  jaar, Leona Sleegers 10 jaar en Jantine Vereijken 10  jaar lid  van Musis 
Sacrum. Ter gelegenheid hiervan hebben we een heel mooi en zeer goed bezocht 
concert gegeven en daarbij de jubilarissen in het zonnetje gezet. Alle jubilarissen 
nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie jubileum en wij hopen dat jullie allemaal nog 
zeer lang lid van onze vereniging mogen blijven. 
Het was erg jammer dat Gerry Kisters niet bij deze manifestatie aanwezig was. Daarom 
heeft een afvaardiging van het bestuur haar thuis bezocht om haar de daarvoor 
verdiende aandacht te geven.  
 
Samenstelling bestuur 

Op 24 maart 2011 houden wij onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering waar bij de 
bestuursverkiezing een belangrijk onderdeel is. Dit jaar zijn er 5 aftredende bestuursleden 
te weten Toon Coopmans, Piet Elias, Carla van Lieshout, Maarten Staals en Theo van 
Hal. 
Carla van Lieshout en Maarten Staals stellen zich weer verkiesbaar voor een nieuwe 
bestuursperiode terwijl Toon Coopmans, Piet Elias en Theo van Hal zich niet meer 
herkiesbaar stellen. 
Inmiddels is het bestuur er in geslaagd om reeds een tweetal nieuwe bestuurkandidaten 
bereid te vinden om zitting te nemen in het bestuur van Musis Sacrum namelijk Paul van 
Tiel heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat voorzitter en Frank Joosten als 
kandidaat penningmeester.   
Dus zijn wij nog op zoek naar een kandidaat waarnemend voorzitter, mocht iemand zich 
daarvoor geroepen voelen of menen daarvoor een goed kandidaat te kennen, meld het 
bij het bestuur. 
 
Huisvesting 

Zoals het bij u allen bekend is, krijgt Musis Sacrum per 1 januari 2011 de sportzaal van 
sporthal De Beek voor 30 jaar ter beschikking als verenigingsgebouw en wordt onze lang 
gekoesterde wens van het hebben van een eigen locatie vervuld. Inmiddels is een 
denktank bestaande uit 7 personen, uit alle geledingen van onze vereniging, enthousiast 
en voortvarend bezig om de indeling, de aankleding en de invulling van onze eigen 
ruimten vorm en inhoud te geven. Hierbij worden als prioriteiten gesteld 1) De akoestiek, 
2) De functionaliteit, 3) De opslag en 4) de toegankelijkheid. 
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Op zeer korte termijn moeten er een aantal belangrijke beslissingen genomen worden 
voor de komende jaren. Zodra deze beslissingen genomen zijn kunnen de nodige offertes 
worden aangevraagd en de uitvoering ter hand worden genomen.  
Indien en zodra de plannen gereed zijn, zal de denktank een beroep op u allen doen om 
de nodige hand- en spandiensten te verlenen om al onze plannen gerealiseerd te krijgen. 
Om de eigen identiteit van ons “Muziekpaleis” te accentueren zullen wij een passende 
naam en uitstraling van het gebouw, zowel buiten als binnen, moeten bedenken. 
Wij nodigen u allen graag uit om hiervoor uw ideeën aan te dragen.   
 
Algemeen 

Even willen wij ook nog stilstaan bij het feit dat wij ook in dit jaar, helaas te vroeg, 
afscheid hebben moeten nemen van twee trouwe en gewaardeerde leden namelijk Piet 
Nooijen, bijna 65 jaar lid van Musis Sacrum en Sjef Kanters, ruim 23 jaar lid van Musis 
Sacrum, die ons door een lange en fatale ziekte is ontvallen. Hartverwarmend was het 
wel de wijze waarop en het aantal leden waarmee wij hem de laatste eer mochten 
bewijzen. 
Wij wensen de familie erg veel sterkte in de voor hen ontegenzeglijk moeilijke periode die 
zij hebben doorgemaakt en nog zullen doormaken en danken hen zeer nadrukkelijk voor 
de wijze waarop zij Musis Sacrum bedachten. 
  
Het tweede halve jaar van 2010 is gelukkig een mooi, succesvol half jaar geweest en er 
rest ons nog twee kerstconcerten namelijk bij de Jan de wit kliniek en in de St. 
Willibrorduskerk en als afsluiting de oliebollenactie op 31 december. Het bestuur bedankt 
hierbij alle leden en al die anderen die het ons mogelijk maken en meewerken om onze 
missie uit voeren op de wijze zoals dat is gebeurd. 
En natuurlijk zullen er altijd wel omstandigheden en feiten zijn die daarop enige inbreuk 
maken maar door gezamenlijk te blijven streven en te werken voor het optimale resultaat 
zijn hele mooie dingen mogelijk. 
 
Verder wensen wij eenieder prettige feestdagen toe en een mooie jaarwisseling en een 
muzikaal maar vooral een gezond 2011.  
 
 
En blijf in je gedachte houden: 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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IN MEMORIAM 

 
Op vrijdag 16 juli 2010 vernamen wij het droeve bericht 
dat, te vroeg en na een slopende ziekte, ons zeer 
gewaardeerd lid Sjef Kanters was overleden op een 
leeftijd van 82 jaar.  
Sjef was ruim 23 jaar een fantastische en fanatieke 
muzikant bij Musis Sacrum, waar hij met erg veel 
plezier en inzet de tuba bespeelde.  
 
Sjef was bijna altijd aanwezig op de repetities en de 
optredens, alles moest wijken voor de muziek en voor 
Musis Sacrum. Als hij er was dan was hij er ook echt 
met zijn open, positieve en gezellige instelling en zijn 
positief kritische houding. Hij was daarbij een voorbeeld 

voor vele leden. 
Hij was een geweldige verenigingsman waar je echt op kon bouwen. Daarnaast 
was Sjef een levensgenieter en een echte familieman. Hij genoot van het leven, 
van zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn rake, vooral vrolijke opmerkingen zullen 
ons altijd bijblijven. 
  
Wij verliezen in Sjef een geweldig lid, zijn gezellige aanwezigheid zal erg gemist 
gaan worden binnen onze vereniging. Laten wij hem daarom herinneren zoals 
hij werkelijk was; een prachtman en een echte muzikant. 
Maar veel erger is het dat de familie, de kinderen en de kleinkinderen hun 
familielid, hun vader en hun opa moeten missen, een gemis wat niet te 
compenseren valt. 
Als eerbetoon aan Sjef heeft Musis Sacrum zijn uitvaartdienst opgeluisterd en 
hem uitgeleide gedaan. 
Als onherroepelijk afscheid werd als laatste nummer de ”Last Post” voor hem 
ten gehore gebracht.  
 
Sjef, bedankt voor al hetgeen jij betekend hebt voor onze vereniging. Rust in 
vrede. 
Wij wensen de familie, de kinderen en de kleinkinderen zeer veel sterkte toe bij 
het verwerken van dit grote verdriet en daar waar  mogelijk zullen wij hen daarbij 
zeker steunen. 
 
 

Leden, bestuur, directie en commissarissen van Musis Sacrum Bakel. 
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IN MEMORIAM 

 
 
 

Helaas moesten wij op 23 september 
2010 te vroeg en na een korte ziekte, 
afscheid nemen van ons zeer trouw lid 
Piet Nooijen op een leeftijd van 82 jaar. 
Piet was bijna 65 jaar lid en daarmee het 
langstzittende en zeer trouw lid van Musis 
Sacrum Bakel. Tot 1998 was hij spelend 
lid, maar helaas moest hij daar toen om 
gezondheidsredenen mee stoppen. 
 
Een maand geleden mocht Musis Sacrum 

nog een serenade brengen bij Piet en zijn vrouw Miet ter gelegenheid van hun 
50-jarig huwelijk. 
Musis Sacrum verliest in Piet een van haar trouwste leden, wij zullen hem dan 
ook missen binnen onze vereniging. Laten wij hem daarom herinneren als de 
echte fanatieke muzikant zoals hij werkelijk was. Maar veel erger is het dat Miet 
haar man moet missen, een gemis wat niet te compenseren valt. 
Als eerbetoon aan Piet heeft Musis Sacrum de uitvaartdienst op 27 september jl. 
graag opgeluisterd en de trompet laten klinken tijdens “de Last Post” als 
allerlaatste afscheid op het kerkhof. 
 
Piet bedankt voor al hetgeen jij betekend hebt voor onze vereniging; rust in 
vrede. 
Wij wensen de familie zeer veel sterkte toe bij het verwerken van hun grote 
verdriet en daar waar  mogelijk zullen wij hen daarbij zeker steunen.  
 

Leden, bestuur, directie en commissarissen van Musis Sacrum Bakel.



 

 

 

8 

Muzikale poëzie 
 
 
 
FANFARE 
 
Ik sta al lang niet meer vooraan, 
als er stoeten door de straten gaan. 
Ik moet luisteren naar bomen  
en niet naar mensen, die komen.  
Ze komen, de mensen, en gaan voorbij 
in gelederen van dwazen, 
maar de elite onder hen, voor mij,  
zijn zij, 
die in koperen buizen blazen. 

 
 
 
 

 

 

 
TOEKOMSTMUZIEK 

Geef mij ballades uit de Hades 
of een opgewekte blues, ik swing op elke 

hiphopversie van Vivaldi, mijn smaak 
 

kent geen limiet, dus leve het licht ontvlambaar 
geuzenlied, de wals voor weduwen en wezen, 

de bloedeloze stierenvechtersrapsodie. 
 

En vanzelfsprekend zweer ik bij de alchemie 
van een schlager voor de goede zeden 
of een nocturne voor de ochtendmens. 

 
Maar wat bovenal moet worden aangeprezen 

is een marsmuziek, jawel een marsmuziek, 
die de mensheid van marcheren zal genezen. 
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Wat is je naam? 

Peggy Teunis 

 
Wat zijn je hobby’s? 

Slagwerkgroep, kinderkoor dirigeren. Por Gusto, eigenlijk gewoon muziek 
maken. Keyboard, trompet spelen. Maar shoppen, computeren en naar het 
theater gaan vind ik ook leuk. 

 
Welke film of tv programma’s vind je leuk? 

House en The Mentalist. Amerikaanse tv series op SBS6.  

 
Waar heb je een hekel aan? 

Ruzie, ik heb liever dat mensen wat aardiger met elkaar om gaan. 
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Wat ligt er altijd in je boodschappenmandje? 

Water, dat vind je altijd terug. Lekker en gezond.  

 
Welke dans beheers je goed en met wie zou je die willen dansen? 

Ik kan helemaal niet dansen. Mijn hoofd weet hoe het moet maar mijn voeten 
doen het niet. Met mijn maatjes van de slagwerkgroep wil ik wel eens een 
dansje wagen. Die roepen namelijk altijd heel hard, dat ze wel eens willen ruilen 
bijvoorbeeld met de majorettes.  

 
Wat zou je niet willen missen?  

Muziek, familie, werk.  

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

Het behalen van het Nederlands Kampioenschappen, 4 keer. De sfeer bij de 
repetities van de slagwerkgroep is ook heel fijn, om samen muziek te maken. En 
ik vind de onderlinge sfeer tussen ons en de majorettes ook altijd gezellig. 

 
Welk boek vind je leuk? 

Een echte vraag voor een juf. Ik ben nu bezig 
met boeken uit de reeks van Shopaholic van 
Sophie Kinsella. Dit zijn lekkere boeken die 
gemakkelijk weglezen. En ik ben een echte 
kinderboekenfreak, dat is misschien ook wel juf 
eigen. Mijn kast staat aardig vol met 
verschillende kinderboeken. 

 
Is er iets over jou wat we nog niet van je weten? 

Volgens mij weet iedereen al veel over mij, ik ben een open boek. 

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

Het was gezellig en we zijn weer bij gebuurt.  
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Openbaar D-examen 
 
Jaren geleden wist ik het al: ik ga zeker door met saxofonen. Ik wil mijn D- 
examen halen!  Om dit doel te bereiken heb ik veel moeten oefenen, maar het 
belangrijkste was het plezier in het saxofonen behouden.  
 
In 2008 hadden Adri en ik al afgesproken dat schooljaar 2009-2010 mijn D- 
examen zou zijn. Steeds dichterbij kwam de keuze of ik openbaar examen 
durfde te doen en of ik een stuk samen met de harmonie zou uitvoeren. De 
harmonie erbij leek me super leuk, maar ik was bang dat ik dan te zenuwachtig 
zou zijn. Zeker wist ik dat ik samen met Marit een stuk zou spelen en onder 
begeleiding van piano leek me ook erg mooi.  
 
Toen ik beslist had dat ik het examen openbaar zou durven, hoorde ik dat ook 
Lizzie en Andrea hun examen openbaar zouden doen. Dat was fijn, want zo 
konden we afwisselen in het uitvoeren van onze stukken.  
 

Belangrijk vond ik om op tijd te weten welke 
stukken ik mocht spelen. Ik wilde namelijk ook 
met het solistenconcours meedoen en op 
school had ik nog in maart mijn 
eindexamenconcert  voor muziek waar ik ook 
graag samen met Marit op het podium wilde 
staan. Adri heeft me geholpen bij de keuze. 
Omdat de combinatie dwarsfluit en saxofoon 
niet zo bekend is, kwamen we al snel uit bij 
het stuk Épitaphe de Jean Harlow.   
Nu moest er nog een stuk gevonden worden 
voor saxofoon en piano. Adri kwam al snel 
met het idee om Fantaisie van Jules 
Demersseman te spelen. Nadat ik dit stuk 
geluisterd had op YouTube dacht ik: dit is wel 
ontzettend gaaf als ik dit op mijn D- examen 
kan spelen!  

 
Het eindexamenconcert was in maart, dus daarmee zijn Marit en ik als eerste 
aan de slag gegaan. Wouter begeleidde ons op piano. Het hele stuk hebben we 
met z’n drieën van voor naar achter bekeken, geluisterd en vaak geoefend. Op 
de les speelde ik voor Adri alleen de saxofoonpartij.  Het stuk werd steeds 
mooier door het samenspel. Dit hebben we, naar mijn mening, goed voor elkaar 
gekregen.  
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Toen werd het tijd om met Fantaisie aan de slag te gaan. Luisterend naar het 
stuk dacht ik: ‘dit is een hele grote uitdaging; dat wordt veel oefenen’. Het tempo 
van spelen werd steeds sneller. De cadensen en loopjes bleven moeilijk. 
Iedereen in huis (zelfs de hond) kende het stuk van buiten… 
Uiteindelijk ben ik trots op mezelf dat ik dit stuk zo heb kunnen spelen tijdens het 
openbaar examen.  
 
Op 8 juli was het dan zover, ik mocht laten horen wat ik op dit moment kon. Al 
was het warm en benauwd en waren mijn handen klam, ik was ontzettend blij 
dat er zoveel publiek was! Mooi is dat ik aan zoveel mensen heb kunnen laten 
horen dat ik niet altijd alleen maar zacht speel, maar dat ik ook wel forte kan 
spelen. 
Toch ben ik nog niet klaar met saxofoon spelen en ik weet zeker dat er nog 
meer in zit. Daarom ben ik me nu aan het oriënteren waar en wanneer ik weer 
saxofoonlessen kan gaan nemen. Zo hoop ik er alles uit te halen wat er in mij 
zit. 
 
Nogmaals iedereen bedankt, die er  voor mij, Lizzie en Andrea  waren om te 
komen luisteren!! 
 

Groetjes Nienke  

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

‘Opleidingsslagwerkgroep Musis Sacrum Bakel’ is niet meer! 
 
Een tijdje geleden deden 
we de oproep om een 
nieuwe naam te verzinnen 
voor de opleiding van onze 
slagwerkgroep. 
Er kwamen 19 leuke 
inzendingen binnen en 
hieruit heeft de commissie 
unaniem een zeer mooie 
naam gekozen.  
 
 
Onze Bakelse slagwerkers in opleiding zullen heel trots zijn op deze nieuwe 
naam. 
 
Benieuwd hoe de opleidingsslagwerkgroep voortaan zal heten? Kom dan naar 
de grande opening van ons nieuwe clubgebouw! 
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De echte winnaars…of toch niet?!? 
Een verslag over het happen en trappen op 17 juli 2010 

met een flinke korrel zout… 
 
Op zaterdag 17 juli jongstleden was het weer zover. Het inmiddels jaarlijks 
terugkerend evenement “happen en trappen” met de gehele vereniging.  
Aangezien wij al enkel jaren fanatieke deelnemers zijn van deze activiteit, wisten 
we wat ons te wachten stond (dachten we). Na de valpartij van mijn wederhelft 
vorig jaar besloten we goed voorbereid (lees: 
mét verbandtrommel) aan de start te 
verschijnen. Het was al een gezellige drukte bij 
de Zwaan en toen het peloton compleet was, 
werd er om de beurt in groepen vertrokken. Dit 
jaar behoorden wij tot de laatste groep. Later 
ontstond er wat discussie over hoeveel groepen 
er nou precies vertrokken waren, maar dat doet 
nu even niet ter zake. Samen met mijn collega-hoornisten Karen en Wilma en 
hun aanhang zaten wij in de groep met de majorettes en nog wat andere leden. 
De majorettes fietsten voorop en dat was te merken. Wat hebben die meiden 
een conditie opgebouwd na al die extra trainingen voor kampioenschappen e.d. 
Niet veel later fietsten wij dan ook samen met de voorgaande groep richting “de 
Bosparel”; onze eerste stop. 
Hier aangekomen namen wij plaats op het palmenterras, waardoor wij ons al 
direct in vakantiestemming waanden. Na enkele consumpties en een stevige 
kom soep maakten wij ons op voor de volgende etappe (dachten we wéér). 
Iedereen werd binnengeroepen door Franca en Toon in de veronderstelling dat 
we te horen zouden krijgen hoe we verder gingen fietsen… en toen ging er iets 
mis. In plaats van dat we weer op de fiets zouden stappen, kregen we een 
andere activiteit voorgeschoteld. Hier zou een aardig uitziende meneer ons 
verdere uitleg over verschaffen. Ho stop, wacht…daar ging mijn gestructureerde 
avond. Op dit soort verrassingen was ik even niet voorbereid. Intussen viel mijn 
oog op enkele apparaatjes. Ze zagen eruit als hippe mobieltjes. Ik kreeg ineens 
een vermoeden van het verder verloop van de avond.  
Iedereen werd vervolgens weer naar buiten gestuurd, op twee mensen per 
groep na. Volgens meneer zouden er vijf groepen moeten zijn, maar ik meende 
dat er maar drie waren en wij behoorden dus tot de laatste. Het bleken er vier te 
zijn en het moesten er dus vijf worden. Niet te moeilijk doen, onze groep (die 
met de majorettes dus) splitste zich in tweeën. Aangezien ik altijd veel behoefte 
heb aan een duidelijke uitleg, besloot ik deze samen met mijn maatje Karen bij 
te wonen. De vriendelijke meneer gaf ons ieder een GPS-apparaat (dat was het 
hippe mobieltje dus) en een zeer beknopte uitleg. De rest stond op papier, 
kortom: zoek het maar uit. In het kort kwam het erop neer dat we met behulp 
van het GPS-ding 8 punten op de kaarten moesten zoeken, en daaraan werden 
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cijfers verbonden. Het zou te lang duren om met de hele groep alle 
8 de punten te zoeken, dus hij adviseerde ons om de groep te 
splitsen. Zijn goede raad was: speel tactisch. Met de gevonden 
cijfers zouden we een kist kunnen kraken, waarin zich een 
smakelijke verrassing bevond. Oké, daar gaan we voor. Ik zou 
alleen niet weten hoe, want ik snapte dus niets van dat hele 
apparaat.  
Terug buiten bij mijn nieuw gevormde groep, moesten we hen ook 
nog duidelijk maken wat de bedoeling was. Dat valt alleen niet 
mee als je er zelf ook niet veel van snapt.  
Toch maar even goed lezen wat er precies in de uitleg staat en 
eens kijken hoever we dan komen. Onze oude groepsgenoten van 
de majorettes waren er intussen al vandoor en wij moesten nog 

alles uitpuzzelen. Met enige extra uitleg slaagden we er uiteindelijk dan toch in 
om alle coördinaten op de kaart te vinden. Bennie Vereijken was er inmiddels 
achter gekomen dat we te voet verder moesten, maar vanwege zijn blessure 
moest hij helaas afhaken. Met tranen in zijn ogen nam hij afscheid van zijn 
teamgenoten en ik vond dit zó zielig! 
Op dat moment bedacht ik dat we dit goed met hem moesten maken. Ik wist 
alleen nog niet hoe. 
Karen, Stef en Thijs Kampen gingen op zoek naar de punten richting de Mortel. 
Wilma, Gerard v.d. Laar, Bert en ik gingen rondom de visvijver op zoek. We 
zouden na telefonisch overleg bekijken wie het verste punt ging doen.  
Wij hadden onze drie punten al snel gevonden en na een belletje met onze 
teamgenoten zouden wij naar punt 8 vertrekken. Ondertussen zat ik danig in 
onze maag met onze “joker” Bennie. Ook zijn vrouw Wilma maakte zich ernstige 
zorgen om zijn welbevinden na 
het trieste afscheid. Hoe 
kunnen we dit ooit goed maken 
met hem?  
Op dat moment kreeg ik een 
geweldig plan. Als wij nu 
zorgen dat we alle cijfers 
gevonden hebben, dan geven 
we hem de taak om de kist te 
kraken! Hij zal overladen 
worden met roem, want hij is 
dé grote winnaar, samen met 
ons natuurlijk. O Judith, wat 
heb je toch voortreffelijke 
ideeën! Het hele team vond dit 
een superplan, zo gingen we 
het doen. Leve de mobiele 
telefonie!!! 
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Na wat gebel over en weer hadden we de code bij elkaar. Toen was het moment 
daar om onze zwaar teleurgestelde Bennie in te lichten; hij wist nog van niets.  
Bennie was zo blij als een kind! Zijn zojuist opgedroogde tranen kwamen weer 
tevoorschijn, maar nu van blijdschap. Hij mocht de kist proberen te openen! 
Hij begon direct aan deze voor hem zo belangrijke taak, en ja hoor… net op het 
moment dat de majorettes binnenkwamen met de juiste code, maakte Bennie 
hem open; de kist met twee overheerlijke flessen Bospareltjes (mousserende 
wijn). 
Maar in plaats van de roem die Bennie hoopte te krijgen, werd hij door iedereen 
beticht van vals spel. Wij, de rest van de groep, waren nog op de terugweg en 
kregen van dit alles dus niets mee. Toen wij, in jubelstemming, arriveerden in de 
zaal werden we niet bepaald vriendelijk aan gekeken. Bennie zat zielig in een 
hoekje en wij kwamen handen, voeten en zakdoeken tekort om hem te troosten. 
  
Uiteindelijk hebben wij het besluit genomen om afstand te nemen van onze prijs 
en deze te schenken aan de eerlijke winnaars; de majorettes. 
Zij hebben hem tenslotte het meest verdiend; maar wij hebben het tactisch 
gespeeld, en niet vals…  
Gelukkig waren de gemoederen inmiddels enigszins bedaard en konden we dan 
ook gaan genieten van een overheerlijk en rijk gevuld buffet.  
Iets later dan gepland keerden we terug naar de kom van Bakel, alwaar ons bij 
de Kroon een gevarieerd toetjesbuffet stond te wachten. 
 
Ondanks dat we onze prijs in moesten leveren, hebben wij genoten van een 
geweldige, spannende en verrassende avond. Hiervoor wil ik graag het 
organisatiecomité, Franca en Toon, van harte bedanken. 
 

Groetjes Judith 

van Stiphout 
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Pleinconcert Majorettes 
 
Op zondag 18 juli was het weer zover. Het 
jaarlijkse pleinconcert. Ook voor de majorettes. 
Het was een stralend mooie dag met strak 
heldere blauwe hemel. 
Tijdens het klaarzetten van stoelen, attributen, 
geluid, enzovoort, konden de majorettes niet 
meer wachten om op te treden. Ze waren niet 
alleen zenuwachtig maar hadden ook veel zin 
om hun shows te laten zien aan hun ouders. 
(zo ook die van mij)  
Ze begonnen vast met de warming-up, waar 
we al een glimp van de show konden 
opvangen. Dat zag er al mooi uit. De vele 
bezoekers stonden te popelen om het allemaal 
te zien en horen. 
Het concert werd geopend met 1 minuut stilte 
ter nagedachtenis aan Sjef Kanters die 
overleden was. 

Er werd begonnen met het orkest, dat lekkere 
gezellige muziek speelde. Toen waren de 
majorettes aan de beurt. Eerst de kleinste, wat is 
dat toch leuk om te zien. Daarna kwamen de 
groepen die hun shows konden laten zien, 
waarvoor ze al hard hadden getraind. Het zag er 
allemaal prachtig uit. De batons en attributen vlogen 
door de lucht en rolde over de vloer. De C-groep 
dansten de muizendans. De B-Groep de 
laboratoriumdans. 
Na de majorettes werd er nog muziek gemaakt door 
het orkest en de slagwerkgroep. Het was een mooie 
en gezellige ochtend in juli. 
Vol trots op mijn dochters, (en zoveel ouders), 
gingen we weer naar huis. (maar eerst... kregen ze 
nog een ijsje) 
Musis Sacrum bedankt voor deze leuke activiteit en 
veel succes verder. 
 

Groeten, een ouder van twee majorettes. 
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Berichten uit het gastenboek 
 
Nienke Tijdeman: D-examen 
Hoi allemaal, 
 
Met dit bericht in het nieuwe gastenboek wil ik degene die er gisteren waren bij 
ons openbaar examen nogmaals hartstikke bedanken! Ik vond het echt super 
dat er zoveel van de harmonie aanwezig waren en dat de harmonie later begon 
om naar ons te komen luisteren. 

09-07-10 

Pieter Nooijen: Herfst 
Wat is het toch koud, nat en winderig voor de tijd van het jaar.                    29-08-10 

 
Lisette Vereijken: Wakker met een wijsje in mijn hoofd 
Er spoken allerlei rare dingen door mijn hoofd: ‘links, links, links 2 3 4, links, 
links, links rechts links. En ook allerlei rare wijsjes, het lijken wel straatmarsen. 

 Komt dit jullie ook zo bekend voor? 
20-09-10 

Hélène van de Laar: Wakker worden met spierpijn 

Van wijsjes heb ik geen last maar wel van mijn iets minder jeugdige spieren.  
Wow wat hebben we gemarcheerd, maar wat was het leuk om voor zo veel 

mensen onze wijsjes te spelen. Vooral blijven bewegen vandaag…..  
Wanneer gaan we weer……..    20-09-10 

 
Paulus Koolen: Montesson 
Ut war kei skon, bedankt!            20-09-10 

 
Karin en Rosan Bouwmans: Montesson 
Beste organisatie van Montesson, nogmaals hartstikke bedankt voor het leuke 
en goed geregelde weekend in Montesson, we hebben genoten. En Thijs mooie 
foto’s?               23-09-10 

 
de Visscher: Christel, Henk, Thijs, Jeroen, Maud 
 
Lisette, bedankt voor al het extra oefenen!! De muizenshow vandaag was 
geweldig mooie en…ze hebben zich met een uitstekend cijfer ook nog eens 
geplaatst voor de Brabantse kampioenschappen!!!! SUPER!!! 
Bedankt iedereen! 

03-10-10  
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Musis Sacrum en Tractor Pulling Bakel 
 
Toen mij werd gevraagd om voor de Triangel een stukje te schrijven over 
Tractor Pulling heb ik daarop meteen positief gereageerd. Allereerst om een 
stukje historie weer te geven en wat de werkelijke ondersteuning van Musis 
Sacrum voor Tractor Pulling Bakel betekent. 
In 2002 werd Musis Sacrum voor de Europese kampioenschappen benaderd om 
het horecagebeuren (eenmalig) in de grote tent van Tractor Pulling te verzorgen. 
Gezien onze ruime ervaring met het zelf runnen van het Tiroler Festijn kwam de 
samenwerking tot stand. Deze samenwerking beviel echter zo goed dat wij 
werden gevraagd het jaar daarop het gehele horecagebeuren voor Tractor 
Pulling te verzorgen. Zo gezegd zo gedaan. Er werden afspraken gemaakt over 
het hoe en wat. De werkwijze en bevoorrading van de diverse horecapunten 
werden gewijzigd. Als vergoeding “voor de geleverde handjes” werd een vast 
percentage van de gehanteerde consumptieprijs vastgesteld, zodat we niet ieder 
jaar met elkaar in onderhandeling zouden hoeven. Een andere filosofie daarbij 
was tevens: Tractor Pulling een goed jaar, wij ook. Tractor Pulling een slecht 
jaar, wij ook. Deze formule wordt nog steeds gehanteerd. 
Zo zijn we in de loop der jaren gegroeid samen met de organisatie en verhuisd 
van de Hollevoort naar de Kivitsbraak. 

De organisatie/ bestuur van de Stichting 
Tractor Pulling was en is nog steeds belast 
met vergunningen, bestellingen, bewaking en 
alles wat daar verder bij komt kijken. Musis 
Sacrum leverde en nu nog steeds de 
“handjes” voor de uitvoering. Om alles te 
regelen werd een werkgroep gevormd die 
alles in goed banen moet leiden. 

Wat betekent dit in concreto voor Musis Sacrum? De werkgroep bestaat nu uit: 
Jan van Ganzewinkel,  Jan Lambregts, Pieter-Jan Raijmakers met assistentie 
van Ad van Grotel. 
De werkgroep overlegt met de organisatie over locaties en de omvang van de 
horecapunten, het logistieke verhaal daarachter, de bewaking en uitvoering 
tijdens Tractor Pulling enzovoort. Met de brouwerij wordt het facilitaire gedeelte 
van de horecapunten besproken. Wat is er nodig? Wat voor drank moet er 
komen? Hoeveel biertanks zijn er nodig? Van het terrein wordt een plattegrond 
gemaakt waarop de horecapunten zijn aangegeven, alsmede wordt aangegeven 
wat technisch van de brouwerij verlangd wordt.  
‘s Woensdags voor het Tractor Pulling weekend start de werkgroep om 09.00 
uur om samen met de brouwer en organisatie alle horecapunten op te bouwen. 
Als Musis Sacrum zijn we verantwoordelijk dat alles goed wordt uitgevoerd. 
Eindverantwoordelijkheid berust echter bij de stichting Tractor Pulling. De 
activiteiten van de werkgroep bestaan verder uit de bemensing van alle 
horecapunten en de naleving van de voorschriften van de keuringsdienst voor 
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Waren. Denk hierbij aan het rookbeleid en verstrekking van alcohol aan 
personen onder de 16 jaar. De regelgeving wordt steeds groter en complexer. 
De werkzaamheden van de werkgroep eindigen op maandag als alles voor wat 
betreft de horeca weer is opgeruimd. 
We hebben de ervaring dat onze leden enthousiast zijn om mee te werken. 
Opvallend hierbij is dat steeds meer jeugdleden zich opgeven. Een ontwikkeling 
waarmee wij als werkgroep erg blij zijn, ook al moeten we daarbij aan 
minimumleeftijden denken. 
Inmiddels traditioneel starten de activiteiten op de vrijdagavond met een orkest 
zoals vele jaren Rowwen Hèze en dit jaar Mooi Wark. Het was dit jaar minder 
druk dan voorgaande jaren, maar dat komt omdat dit orkest nog vrij nieuw is in 
onze regio.  

Musis Sacrum verzorgde op deze 
vrijdagavond met twee grote 
tapopstellingen, inclusief raptaps ( 24 
glazen bier tegelijk tappen) het 
horecagedeelte.  
Op zaterdag was een lange dag 
wedstrijden gepland. Aanvang ’s 
morgens 10.30 uur tot ’s avonds 
omstreeks 23.00 uur, gevolgd door 
een Pulling party in de grote tent. Voor 
de leden die meewerkten betekende 
dit in wisselende samenstelling een 
dag van ’s morgens 9.30 uur tot ’s 
nachts 03.00 uur. We hadden dit jaar 
te bemensen: 4 tappaviljoens op het 
terrein, het grote VIP-paviljoen, het 
paviljoen van de hoofdsponsor 
Liebherr, de bevoorrading van een 
team en voor de Pulling party de grote 
tent in aangepaste opstelling. Gelukkig 
kregen we zaterdag een dag met 

schitterend weer en werd het voor iedereen een topdag. Dit was in de 
voorbereiding wel anders geweest. Veelal tot over de enkels door de modder 
met alle problemen van dien om de paviljoens, biertanks, koelaanhangwagens 
etc. op de juiste plaats te krijgen. Gelukkig beschikt de organisatie over 
voldoende materiaal om te assisteren, anders zou het onmogelijk geweest zijn. 
We hebben dan ook een vaste chauffeur met loader ter beschikking. Benadrukt 
dient dan ook te worden dat de samenwerking tussen de organisatie en Musis 
Sacrum meer dan voortreffelijk genoemd kan worden. 
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Zondagmorgen vroeg weer alles in gereedheid brengen, drank e.a. aanvullen en 
hopen op goei weer. Iedereen was omstreeks 10.30 uur weer operationeel. Het 
weer zat echter tegen en de vraag was dan ook hoe de dag zou verlopen. Het 
was echter zo slecht dat de organisatie voor de 2

e
 keer in 12 jaar, omstreeks 

13.30 uur de wedstrijd af moest lasten met alle organisatorische problemen van 
dien. Een tegenvaller voor iedereen. Ook voor Musis Sacrum want weet u nog: 
Een goed jaar voor de organisatie, een goed jaar voor Musis Sacrum. Een 
slecht jaar voor de organisatie, een slecht jaar voor Musis Sacrum. Maar ja, op 
het weer heb je geen invloed en een buitenactiviteit als Tractor Pulling is nu 
eenmaal afhankelijk van het weer. 
De werkgroep wil iedereen, die op welke wijze dan ook geholpen heeft bij 
Tractor Pulling 2010 van harte bedanken. In totaal waren 58 vrijwilligers namens 
Musis Sacrum actief, waarvan een behoorlijk aantal meerdere dagdelen. 
Fantastisch om mee te maken, waarbij opgemerkt kan worden dat we financieel 
de inkomsten uit deze werkzaamheden erg goed kunnen gebruiken. Welke 
vereniging niet!! 
Iedereen bedankt namens de werkgroep en we rekenen in 2011 weer op jullie. 
Reserveer de datum alvast, 9, 10 en 11 september 2011. Houdoe. 
 

Namens de werkgroep Tractor Pulling, Jan Lambregts 
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Uit de Atlant krant 
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Kermis in Bakel 

 
Zoals elk jaar het 1

e
 weekend van september is het in Bakel kermis. Deze wordt 

zaterdags geopend door de harmonie samen met het Willibrordusgilde. Eerst 
wordt het gilde door de harmonie opgehaald. En dan gaan we met zijn allen 
naar het Parochiehuis waar het gilde de vendelgroet brengt. Hierna worden we 
uitgenodigd om een drankje te nuttigen. Daarna wordt het kermisgebeuren 
geopend door de wethouder en gaan we met beide clubs de diverse kroegen af.  
 
Dinsdags is het traditionele 
haanschieten bij het jeugdhuis. Ik had 
voor deze dag vrij gevraagd op het 
werk. We dachten toen we op het punt 
stonden om van thuis weg te gaan dat 
het haanschieten niet door zou kunnen 
gaan. Maar ondanks de regen ging het 
gewoon door. Voor Musis Sacrum was 
er voor poncho’s gezorgd. En Ben en 
Diny Nooijen hadden weer voor wat 
lekkers bij de koffie gezorgd. De haan 
was er dit jaar vrij vlug afgeschoten. 
Namelijk al na het 56

e
 schot. Die haan 

zal ook niet van het regenweer 
gehouden hebben. De kermiskoning 
was bekend en we gingen opstellen om de kermiskoning aan de horeca te 
tonen. Eerst waren we bij de bejaarden geweest. Daarna naar de shoarmatent 
waar het dit jaar iets anders was geregeld. We konden namelijk bij de Midnight 
binnen en konden daar ook van onze pizzapunt genieten bij het nuttigen van 
een glaasje bier of iets fris. Al met al één van de leukere activiteiten waar de 
harmonie bij aanwezig is. Ik hoop dat ik er het volgende jaar dinsdags ook weer 

bij kan zijn. 
 
Zondags was er bij de Midnight een 
kapellenfestival waar we met de hofkapel mee 
hebben gedaan. Er waren nog 4 andere 
kapellen die om de beurt 20 minuten muziek 
maakten. Het was toen te mooi weer want er 
waren weinig luisteraars. 
 
Met muzikale groeten, 
 

Pieter Nooijen 
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Weekend Montesson 
 

Het is nog erg vroeg, maar bij de kerk in 
Bakel is het al een gekakel van jewelste, 
want een aantal majorettes en leden van 
de harmonie en de slagwerkgroep gaan 
richting Montesson in Frankrijk om daar 
op te treden. 
 

Het is een gezellige bende bij elkaar en 
het is al meteen erg gezellig in de bus. Na 
wat tussenstops zijn we dan eindelijk in 
Parijs, waar we een stadsrit genieten. Het 
was erg mooi wat we allemaal zagen. We 
hadden dan ook een super gids bij ons, 
namelijk: Laurence. Zij liet ons de mooiste 
plekjes zien en gaf voortreffelijke uitleg 
over alle gebouwen en over het ontstaan 
van bepaalde wijken en delen van Parijs. 
Bij de Eiffeltoren werden we gelost om 
enkele foto’s te maken. Het was erg leuk. 
Het weer was voortreffelijk en het zonnetje 
scheen lekker op ons hoofd. Na een toch 
wel lange busreis kwamen we aan in ons 
hotel waar we konden inchecken. Nog 

maar amper op onze plek was er al een boel lawaai. Op een van de kamers ging 
een alarm af, en niet te flauw. Wat een herrie. Wie of wat de dader(s) is/zijn is 
tot nu toe nog steeds een raadsel. Om 18.00 uur was het tijd om te eten, 
iedereen was op tijd, maar we hadden dan ook grote honger. Het was erg lekker 
en we lieten het ons goed smaken. Lekker wijntje erbij, wat wil je nog meer? Om 
20.00 uur weer in de bus, richting het dorp waar wij zouden deelnemen aan een 
lampionnenoptocht. Het was erg leuk en als afsluiting was er nog een 
spetterend vuurwerk, met gezellige muziek. Sommigen wilden lekker gaan 
slapen en de rest ging nog effe wat drinken. Zondagmorgen was iedereen weer 
fris en fruitig om aan het ontbijtbuffet deel te nemen. Er was allerlei lekkers, 
stokbrood, crêpes en natuurlijk heerlijke croissantjes. Na een stevig ontbijt had 
iedereen vrije tijd en vulde die op eigen wijze in. Sommige gingen wandelen 
langs de Seine, een ander naar de markt en weer een ander gewoon wat 

LE TRIANGLE 
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winkelen. Om 12.00 uur was het tijd om uit te checken en hierna hebben we met 
zijn allen nog lekker zitten picknicken buiten bij het hotel: een lekker stokbroodje 
met drinken en fruit. We kunnen er weer tegenaan. Om 14.00 uur rijden we naar 
het dorp om daar deel te nemen aan een bloemencorso. Het was een leuke 
happening voor groot en klein, majorettes of muzikant en voor ons als kijker. 
Terwijl de harmonie en de slagwerkers speelden en de majorettes de baton in 
het rond draaiden genoten wij als kijker met het zonnetje op onze bol van een 
heerlijk pilsje, ja verschil moet er zijn. Nadat we na afloop nog broodjes en 
drinken kregen was het dan toch tijd om afscheid te nemen van Montesson en 
vertrokken we richting Bakel. Het was een superweekend, wij hebben ervan 
genoten. Alles was perfect geregeld en goed verzorgd, een dikke pluim aan de 
organisatie. Bedankt voor alles en wie weet tot een volgende keer. 
 

 Groetjes Britt en Berdy Bouwmans 
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Maak ‘t kleurig  
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Het weekend in Montesson met alle geledingen van 
Harmonie Musis Sacrum. 

  
Toen ik pas bij MSB aangesloten was, vroegen een paar leden mij of er een 
mogelijkheid bestond om met onze harmonie naar Frankrijk te gaan. Ik 
probeerde iets te regelen met de Harmonie van Le Vesinet (waar ik vroeger lid 
was) maar jammer genoeg wilde de gemeente niet mee werken. Na het lezen 
van de Triangel, had ik gemerkt dat jullie erg teleurgesteld waren. Daarom heeft 
mijn zus Elise geïnformeerd of er in Montesson, (een aangrenzende gemeente 
van Le Vesinet), waar ze woont, een mogelijkheid bestond om daar te gaan 
spelen met het jaarlijkse dorpsfeest. Enkele weken later krijgt Elise een afspraak 
met Marie-Therese en Roger van het gemeentehuis: beiden enthousiast met dit 
idee! Nu een paar vragen: Hoeveel mensen? Waar slapen? Hoe en wat eten? 
Wie betaalt wat? Na een paar telefoontjes, e-mails en sms’jes tussen 
Montesson en Bakel via Helmond. 

 
Al deze vragen krijgen week na week antwoord. Ook aan de Nederlandse kant 
werd dit alles besproken met Carla, Franka, Janny en Rianne tijdens een 
gezellig avondje. Hotel, menu, (etenstijd vroeger dan de Franse gewoonte 
moest geregeld worden) de kosten, de bus, een rondje door Parijs. Het was een 
spannende avond maar heel gezellig! 
Een verrassing voor de leden was het rondje Parijs met de bus, ook was het een 
hele verrassing voor mezelf. Ik dacht dat de chauffeur een "toeristische route" 
kende en dat ik alleen maar over de monumenten en gebouwen iets zou 
vertellen. Uiteindelijk moest ik ook nog de weg wijzen en een route verzinnen. 
Na 4 jaar weg van Parijs, nog gedacht om de metro te nemen en zeker niet met 
een dubbele bus. Het was voor mij dus ook heel spannend. 
 
Ik heb dus ook veel geleerd! En daar staan we allemaal, zaterdagavond in 
Montesson, een paar minuten van de lampionnenoptocht! Hier maken we kennis  
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met Marcel (broer van Marie-Therese) die de route en de "stop"/"loop" 
instructies van beide optochten zaterdag en zondag geeft: instructies voor de 
energie volle leidster Franka en intussen vertaald Elise Frans/Nederlands naar 
Marcel en Franka. Nico en Franka begonnen te denken dat ze midden in de 
Franse slag waren maar uiteindelijk is alles goed gekomen! Met behulp van het 
bestuur wordt er ook zondag voor flesjes water gezorgd voor de slagwerkgroep, 
muzikanten en majorettes: zo zonnig was ons weekend in Montesson! Een 
artikeltje in een regionaal weekblad schreef enthousiast over de muzikale 
prestaties met de majorettes op het Dorpfeest van Montesson!  
 

Tot de volgende keer…….. Laurence 
  

Noot vanuit de Redactie: Laurence, we willen je namens alle deelnemers van dit 
weekend nogmaals hartelijk bedanken voor de rondleiding door Parijs. Het was 
geweldig. Merci merci merci. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
Wie zegt er nou “non” tegen Montesson ? 

 

“Ik ga niet mee naar Parijs volgende week zaterdag,”  zeg ik aan het 
zondagsontbijt tegen mijn man, terwijl ik mijn ei de kop afsla, wat iedere week 
weer een verrassingselement voor mij inhoudt, want na bijna veertig jaren 
huwelijk speelt bij het zondagse ei iedere week weer de grote vraag:  is ’t te 
zacht,  is ’t te hard of is het perfect gekookt?  
 
“Tjonge wéér te hard,” uit ik teleurgesteld……”Maar dat komt ook omdat jij zo 
laat naar beneden kwam en daardoor kookt ’t verder in zijn schaal.”  Ochèrm, 
nou geef ik onze Guid weer de schuld, wat ben ik toch een kat,  oh wanneer 
neem ik de mislukte dingen,  
evenzo goed als de gelukte 
dingen óók voor 100 procent voor 
mijn rekening? 
 
“Un oeuf is un oeuf,” zegt mij 
man.  (En zeker enough is 
enough.) 
“Weet je zeker dat je niet gaat?”  
“Ja al die kilometers marcheren 
met mijn doorgezakte knie,  de 
lange busreis,  vroeg opstaan 
heen,  laat thuis terug, (wat een 
ouwevrouwengezeur) nee, ik 
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begin er maar niet aan,  maar jij kunt toch meegaan?” 
‘Nee, dan ga ik ook niet!” 
En vanaf dat moment,  denk ik,  geloof ik,  wéét ik………dat ik wat ga 
missen………………. 
 
“Zo,  nu nog enkele marsen voor Montesson.”   Marc moet, de voor iedere 
dirigent vermaledijde marsen, instuderen,  en hij doet dat alsof hij niets liever 
doet,  knap hoor! 
En als ik Serenata en Kempenpoort meespeel zie ik Musis Sacrum Bakel al 
langs de Franse trottoirs marcheren en de Fransmannen en de Françaises en 
les enfants klappen en lachen en juichen en de toeschouwers zijn blij en Musis 
Sacrum is blij. “Vive la Boakel!!” 
“Veel plezier in Montesson,” zegt Marc,  en ik ga huiswaarts met een gevoel dat 
ik nú al iets mis…….. 
 
En jawel hoor, natuurlijk kom ik het weekend redelijk door, ik heb ’t meestal fijn,  
maar wat maakt toch dat ik die twee dagen het gevoel heb dat er ergens in de 
wereld iets gebeurt waar ik van denk dat ik daarbij moet zijn?  Is dat gewoon   
een egocentrische eigenschap, of is dat het verenigingsgevoel?  Ik hoop het 
laatste. Maar ik had “Non” tegen Montesson gezegd, dus ik moet niet zeuren. 
 
Ik bel op maandagmorgen: 
“Hoi Lenie, met betje, hoe was het in Parijs?” 
“Oh betje, daar had jij bij moeten zijn…gezellig…lekker... 
mensen enthousiast…meeklappen…goed gemarcheerd…en comme çi…en 
comme ça…fantastisch… 
 
Fantastique, naturellement, ik ben er weer ’s niet bij geweest, en de foto’s op de 
site geven exactement weer wat Lenie zegt, en ik wist ‘t, dat ik wat ging missen,  
maar ik ben toch heureux dat mijn medemuzikanten zo een prachtig weekend 
hebben gehad,  en ik ben blij dat ik daar blij om ben. 
Na uw aller enthousiaste reacties beluisterd te hebben, vind ik een gigantische 
bedankkaart aan Laurence, een noodzakelijke actie,  zeker nu Laurence 
afscheid van Musis Sacrum Bakel genomen heeft.                                                                                                                                                                      

betje. 
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Raadje plaatje 
 

Gemaakt in een pasfotohokje op een metrostation in Frankrijk 
Wie weet wie dit zijn?   
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Geslaagden 
 

In juni 2010 slaagden voor hun muziekexamen: 
A1:      Jeroen de Visscher slagwerk            
C:        Cas van der Putten slagwerk           goed 
C:        Pieter van den Boom slagwerk           goed 
D:        Maarten Remmers slagwerk           goed 
 
Op 8 juli 2010 in Het Parochiehuis te Bakel slaagden voor hun muziekexamen: 
C:        Andrea Kriegl  Saxofoon           
D:        Nienke Tijdeman Saxofoon goed 
D:        Lizzie van der Putten Klarinet 

Predicaat GOED; puntentotaal minimaal 8 gemiddeld.  
 

Wij wensen de geslaagden en hun opleiders van harte proficiat met dit 
geweldige resultaat. 

Het bestuur. 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

Brabantse muziekdag Veldhoven 
 

Om 9.00 uur ’s morgens reden we richting Veldhoven. Toen 
we daar aan kwamen moesten we ons inschrijven bij de 
ingang.  Je kon verschillende richtingen kiezen die je deze 
dag wilde gaan doen. Je kon onder andere kiezen voor steel 
drums, percussion, melodisch en slagwerk. Wij hadden met 
de groep gekozen voor percussion. Daarna konden we in de 
zaal gaan zitten. Toen begon het. We gingen met 2 mensen 

mee, die de workshop gaven. Ze deden daar heel veel leuke dingen met kleine 
instrumenten. Dat was heel leerzaam en leuk. Toen dat was afgelopen kregen 
we nog een workshop melodisch. Dat was minder leuk, omdat je er niet echt 
veel aan hebt, als je het niet leuk vindt. Daarna even pauze. Hierna gingen we 
met de groep naar een Belgische drummer, hij speelde op een elektrisch 
drumstel. Dat was supergaaf. Hij gaf je ook tips, hoe je kon beginnen met het 
opbouwen van het drummen. Toen dat was afgelopen gingen we mee met 
Slagerij van Kampen. Dat was ook leuk omdat we zelf mee mochten spelen. 
Toen alle workshops af waren gelopen, was er nog een groot concert van de 
Jong Ones uit Hulst. Heel erg mooi was dit, hier speelden alle workshopgevers 
een keer een solo van hoe het er echt aan toe ging.  
De dag was super gaaf. Het mag wel vaker. 
 

Groetjes van Kayl Bouwmans en Tijmen van Dinther 
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Wij feliciteren 

 
Peter van der Horst en Anne Koppens met hun dochter  

 

Lize 
 

Schoon aan de haak en helemaal bloot  
weegt zij 2980 gram en is zij 50 cm groot. 

 
Geboren op 19 november 2010 
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Marc heeft een stukje voor de Triangel geschreven! 
 

Het wordt weer eens tijd dat je een stukje voor 
De Triangel gaat schrijven!!! 
Tja eigenlijk wel een terechte opmerking. Het 
laatste stukje dat ik geschreven heb en meteen 
mijn eerste, was een voorstel verhaaltje! Ik ben 
nou eenmaal geen schrijver, maar De Triangel 
lees ik elke keer met veel plezier en voor dit blad 
heb je nou eenmaal ook mensen nodig die 
schrijven. Nou ja daar gaat ie dan: 
 
Joke vroeg me: schrijf maar iets over waar je op 
dit moment allemaal mee bezig bent, op 
muziekgebied dan. 
Als eerste zoals jullie elke week weer 
meemaken, ga ik donderdags met veel plezier 
naar Bakel voor de wekelijkse repetitie. De sfeer 

in dit orkest mag een voorbeeld zijn voor vele orkesten in onze omgeving. In een 
fijne sfeer zo goed mogelijk met elkaar muziek maken, met respect voor 
iedereen, dat moet je koesteren! 
Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van de muziek voor het 
kerstconcert. Voor alle verschillende ensembles die daar weer gaan spelen. Dat 
dit hier in Bakel gebeurt, vind ik echt geweldig. Een orkest dat niet altijd de 
bekende paden bewandelt maar dat durft uit te wijken naar verschillende 
manieren van met elkaar muziek maken. Met het wensconcert, het 
musicalconcert, de BZB, het nostalgisch concert (nog steeds een van de leukste 
concerten) en nu ook weer het 2

e
 kerstconcert nieuwe stijl. Niet gewoon 

repeteren zoals elke week, maar in ensembleverband, met een heel andere 
verantwoordelijkheid en een andere manier van met elkaar musiceren! 
En daar denk ik dat het ook in de 
toekomst naar toe gaat. Willen we de 
jeugd blijven betrekken bij het Ha/Fa 
gebeuren moeten we nieuwe wegen 
inslaan. Paden gaan bewandelen die 
nog niet belopen zijn, nieuwe dingen 
proberen, onszelf daarvoor open stellen 
en daarmee misschien de gevoelige 
snaren bij die nieuwe jeugd raken. 
Want één ding staat als een paal boven 
water, de jeugd vindt muziek nog 
steeds te gek VET! 
Maar wij moeten er met z’n allen voor 
zorgen, dat het bij onze vereniging nog 
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steeds het leukste is.  
En daar ben ik nu het meeste mee bezig, zorgen dat de hobby, muziek maken, 
voor de toekomst bewaard blijft en dat zoveel mogelijk mensen daarvan kunnen 
genieten. 
Op de muziekschool in Veghel (MIK) doe ik dat met mijn trompetleerlingen en 
ensembles, ik heb daar een damesorkest (30 dames die dinsdagmiddag met 
elkaar muziek maken) en met VIB (Very Interesting Brass) een jeugd 
koperensemble van 15 kids. We spelen daarmee niet de muziek uit het geijkte 
repertoire maar vooral pop-jazz-funk-soul muziek. Daar is natuurlijk niets voor te 
krijgen in de normale vakhandel dus alles moet geschreven worden en ook dat 
is elke keer weer een uidaging. 
Verder ben ik nog muzikaal leider van een project big band (BBF) waarmee we 
voor de vakantie nog Alain Clark hebben mogen begeleiden. Ook spelen we elk 
jaar met deze groep tijdens de hofzittingen in Veghel (een soort kletsavond). We 
begeleiden daar de artiesten zoveel mogelijk live en ook daar moet dan weer 
alle muziek voor worden geschreven. 
Door zoveel mogelijk ook met dit orkest nieuwe stijlen te gaan spelen, niet het 
normale big band repertoire, hebben we al heel lang een vaste groep geweldige 
muzikanten bij elkaar. 
 
Maar het leukste om te doen is natuurlijk nog steeds het zelf muziek maken!!!! 
En dat doe ik freelance overal en nergens, en natuurlijk in ons kwintetje, dat we 
2 jaar geleden opgericht hebben samen met Thijs en Karen. Afgelopen zondag 
hebben we nog ons evenement “Symbiose”gehad, een concert waar 
verschillende ensembles zich op een andere manier presenteerde aan het 
publiek (goed om daar ook weer een aantal Bakelse leden te zien). 
Voor het WK hebben we een feestbandje, factor 12, opgericht, ook daar speel ik 
mee. 
 
Het is nog een heel verhaal geworden, en 
daarmee heb ik me eigenlijk nog beperkt tot 
mijn muziekactiviteiten! 
Misschien toch een idee om de volgende keer 
toch wat eerder weer iets te schrijven voor dit 
geweldige clubblad.    

 

Marc  
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Ergens gezien 
 
Henri, waarom heb je nooit gezegd dat je een eigen bar hebt? 
 

 
 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

En wie wist dat Simone een tassenwinkel in Italië heeft? 
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Majorettewedstrijd te Haps - 30 oktober 2010 
 

Momenteel zit ik in het vliegtuig richting Curaçao en Aruba voor werk. Dit wilde 
ik jullie allereerst even laten weten!! Niet te geloven wat er tegenwoordig 
allemaal aanwezig is in zo'n vliegtuig. Als ik had gewild, had ik ruim 9 uur aan 
een stuk films en series kunnen bekijken, of muziek luisteren. Tussendoor nog 
even een uiltje knappen en oh ja, bijna het allerbelangrijkste vergeten, een 
stukje schrijven voor de Triangel. Dat had ik namelijk aan ons redactielid Hilde 
van Dijk beloofd.  
Vorige week zaterdag hebben we namelijk deelgenomen aan een 
majorettewedstrijd in die grote stad Haps. Vanuit mijn werk vlug de auto in, wat 
vakantie-uren opgenomen en op weg naar Haps. Ja je moet er wel iets voor 
over hebben. Beetje op goed geluk die kant op gereden want verdwalen in Haps 
dat zou wel heel knap zijn. Midden in een woonwijk trof ik daar een sporthal aan. 
Even zoeken naar een parkeerplaats, dat wel, maar we zijn er. En compleet ook 
nog! Helaas kon Steffie nog niet meedoen, maar ook met haar en haar voet gaat 
het de goede kant op. Gelukkig maar! 
  
We hadden met alle majorettes van MSB een gigantische kleedruimte zodat we 
allemaal in onze mooie pakken gehesen konden worden, beetje make-up, 
kapsels in model brengen en nog even intrainen. Dat intrainen ging niet echt 
soepeltjes omdat het programma best wel was ingelopen. Al gauw kwamen ze 
onze muisjes ophalen en daarna waren wij, dacht ik aan de beurt. Spannend 
was het wel want ons streven was minimaal 81 punten. Als we namelijk minder 
punten zouden halen mochten we niet naar de Nederlandse 
Kampioenschappen.  
De show verliep niet zo best. Bij de een ging het wel goed, maar bij de meeste 
ging het niet zo super. Ik was er ook een van. Een aantal drops (= strafpunten) 
veroorzaakt, dat is nooit leuk. Meteen na ons optreden was de prijsuitreiking. 
Allereerst heel veel uitslagen voor deelnemende twirlsters. Zij hanteren een 
andere puntentelling dus of dat zij het nu goed of slecht hadden gedaan was 
voor mij een raadsel. Op het einde kregen wij onze punten te horen. Als eerste 
de muizenshow, yes genoeg punten voor het NK. Vervolgens de 
laboratoriummedewerksters, yes ook genoeg punten en last but not least; onze 
punten: 81,35. Joepieeeeee!!! We kunnen doorgaan met trainen en heel hard 
gaan werken voor allereerst de Brabantse Kampioenschappen want die zijn al 
weer snel. En in maart de Nederlandse Kampioenschappen. Spannend 
allemaal, maar we gaan ervoor! 
  
Na de wedstrijd uiteraard nog even een MC Donalds bezocht, deze keer in 
Cuijk. Lekker even wat eten en met een voldaan gevoel huiswaarts. Zo, als het 
goed is, ga ik een geweldige week tegemoet.  

Allen tot gauw, de groetjes,     Curine van der Horst 
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Zwemmen in de Tongelreep 
 
Hoi.   
 
Ik ben Koen Bouwmans. 
 
Ik ben pas nieuw bij het Musis Sacrum, ik zit bij het 
opleidingsorkest slagwerk. 
Het lukt al best aardig. 
 
Ik ben op 24 september mee geweest met het 
zwemmen in de Tongelreep. 
Je hebt altijd wel iemand om mee te 
lopen/zwemmen. Ik liep met Sjoerd mee. 
Het was erg gezellig. Er was een zwarte glijbaan 
daar moest je gaan liggen, 
die ging vrij hard, op het laatste remde je af en lag 
je met je benen omhoog. 
De gele glijbaan ging zacht maar was mooi 
gekleurd van binnen. Ik ging eerst de glijbaan in, maakte dan een brug en 
Sjoerd gleed er dan onderdoor en ik kwam er dan achter aan. 
De rups was ook een glijbaan, die was breed en daar kon je met veel man van 
af. 
Bij de tol kon je mooi in het water vallen: Plat of staand. Bij het buitenbad ging ik 
tegen een paal staan, ik ging dan bij Kayl in de nek zitten, Kayl ging dan bij 
Thijmen in de nek zitten. Zo zaten we met drieën op elkaar. Ik moest de paal 
vast houden zodat we niet achterover vielen.  
 
 

  

 

Koen 
 
Noot van de redactie: Genoten als een vis in het water. 
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Marc en Daan in Zuid-Afrika 
 
Afgelopen jaar hebben Marc en ik een wel heel bijzonder avontuur meegemaakt. 
We zijn namelijk naar de WK in Zuid-Afrika geweest om muziek te maken! 
Samen met 10 andere muzikanten zijn we twee keer muziek gaan maken bij alle 
festiviteiten en in de stadions. Het was een ervaring om nooit te vergeten. 
 
Het begon allemaal in januari, toen de repetities begonnen voor het opluisteren 
van een carnavalsborrel in Veghel. Initiatiefnemer was Frits van Eerd, directeur 
van de Jumbo, die zelf meespeelde op trompet. Het was vet, het bier vloeide 
rijkelijk en het optreden werd gewaardeerd. En daar had het allemaal bij kunnen 
blijven, maar… In het voorjaar kwam het bericht dat Frits met ons naar Afrika 
wilde voor de voetballen, ongelofelijk! 
 
In juni vertrokken we, om bij de tweede wedstrijd aanwezig te zijn. Zaterdag zou 
Nederland de strijd met Japan aangaan. Niet te geloven, wat een reis is het 
geworden! Hotels, restaurants… alles was geregeld en aan alles was gedacht. 
We hebben in de lobby van het hotel, in casino’s, op straat en op het strand 
gespeeld. Zelfs in het stadion hebben we muziek gemaakt! Een complete safari 
maakte het weekend compleet geslaagd. 
 
Eenmaal terug, na de laatste overwinning van het Nederlands elftal konden we 
weer onze oren niet geloven, toen Frits ons weer uitnodigde om mee te gaan 
naar de finale! Op het Nelson Mandela plein stonden we toen zaterdag te 
spelen, midden in Johannesburg. De aandacht van de pers was overweldigend. 
Ook in het stadion hebben we weer muziek gemaakt. Helaas was de uitslag niet 
zo mooi, maar dat mocht de herinneringen niet schaden van twee fantastische 
weekenden! 

Daan  
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“Ach Egidius, hier bestu bleven” 
 
“OH LUISTERAAR WAER BESTU BLEVEN” 
Het vorig jaar  
Herinnering blijft aan ons kleven 
Want waar 
Waar waart gij,  WÁÁR????? 
 
Verbleeft gij in uw bedstee? 
Of zaat ge op de plee? 
Behaagde het open haardvuur 
U meer dan een schone partituur? 
Vond ge de donkere wegen te gevaarlijk 
Of dacht ge waarlijk: 
“poeh poeh, Musis Sacrum, 
Daor gèf ik naw gin Saccum!” 
 
En dan, dezen jaargang 
In den aanvang 
Onze jarige Egidius verzaakte zelve 
Hij wenste geen eigen gasten onder de Zwaanse 
gewelven 
Noch kind noch kraai wenste hij op zijn partij 
Doch Maestro Marcus keerde het tij 
De Maestro bezat een wijs 
Die ging niet over één nacht ijs 
Marcus had het streven 
Om de zilveren jubilaris nog tijdens zijn leven 
Het middeleeuws lied ten gehore te geven 
“EGIDIUS WAER BESTU BLEVEN” 
 
En daar had onze Egidius wel oren naar 
Want het is meer dan waar 
EEN MENS VOELT ZICH GROOT 
BIJ EEN PERSOONLIJKE NOOT 
 
En vele noten kende het liedekijn 
“De persóónlijke uitnodiging, dat moet het zijn!” 
Sprak Egidius zijn wijf 
En ze sloeg hem op zijn lijf 
Zo maar voor de gein 
En ze riep toen zijn snèverneus belandde in de korenwijn 
“Dit jubilarissenconcert zal geen Zwanenzang zijn!!!” 
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De vrouw sloeg aan het denken 
Aan wie een persoonlijke uitnodiging te schenken 
Meestentijds was een stuk of drie vier het geval 
Maar zij kwam tot een klein zeventigtal 
“Dat is veel geld aan postzegels,” zei ze terstond 
“Oh nee,” zei Thijs, “Want die breng ik allemaal zelf rond.” 
En na het inleveren van het adressenbestand 
Was de vrouwe aanbeland 
In de fase van: oh die nog, en die moet zeker en die ben ik vergeten 
Toen liet ze nog via De Korhoen weten 
Dat iedere gast,  groot en klein 
Een eervol persoon zal zijn 
Zo,  het feest kan beginnen 
Wie, oh wie komt er vanavond binnen……….. 
 
“Welkom,  fijn dè ge er bent! 
Onze Egidius stond als een trotse vent 
Zijn gasten persoonlijk de hand te drukken 
En af vielen al zijn jukken 
Want het was geen vraag 
De mensen kwamen gráág 
Hoe of ge dat dan ziet? 
Nou,  OGEN LIEGEN NIET 
 
Ziedaar,  een volle verwachtingsvolle zaal 
Het slagwerk vangt aan met een muzikaal verhaal 
De majorettes hanteren vervaarlijk vaardig hun batons 
Dan heerst er receptiegegons 
De huldiging van de jubilarissen 
Gaat gepaard met cadeaus en kussen 
En een zin die eenieder graag hoort en kent: 
“FIJN DÈ GE GEKOMME BENT!” 
 
En na het hartelijk handgedruk 
Speelt Egidius zijn eigen stuk 
Waarna bij zijn vrouw haar stopwoord viel: 
“Egidius heeft een Zíel!” 
 
“OH EERVOLLE GAST GE BENT GEBLEVEN” 
Na het concert, en niet maar even 
Na het horen van de fluit 
Waart ge allen vermakelijk luid 
En van alle kanten klonk 
Dat gij hadt een goeden dronk 
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En gij waart allen vol lof 
Over de muzikale stof 
Dat uw oren zeer behaagde 
Daar u ooit eens weeklaagde 
“De herremunnie……bah bah, 
Des niks as hoempapa!” 
 
Egidius, eenmaal weer ten huize teruggekeerd 
Zat gelukzalig bij den brandenden heerd 
En zijn vrouwe riep,  ze was hem kwijt, maar heel even: 
“ACH EGIDIUS, HÍER BESTU BLEVEN 
MIR LANGT NAAR DICH GESELLE MIJN 
GE BENT EDEL GESELSCAP GOED EN DE FIJN  
LAAT ONS DRINKEN EEN KORENWIJN” 
En als ze niet gestorven zijn…..dan zitten ze daar nóg. 
 
Naschrift: 
na de heuglijke avond deed Egidius middels de Korhoenklanken 
eenieder nog eens PERSOONLIJK danken.  
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Ons nieuwe clubgebouw komt eraan! Er wordt al druk nagedacht over de 
vormgeving en het interieur. Maar naast een nieuwe look, moet ons clubhuis ook 

een eigen naam krijgen.  

 
Grijp nu je kans: Verzin een naam voor ons nieuwe clubgebouw!  
 
Stuur al je ideeën voor 1 februari 2011 naar musissac@musissacrumbakel.nl of 
naar het Verenigingsbureau, Randwijk 8  5761 AV  Bakel. 
 

De winnaar zal op een leuke manier verrast worden.  

 
En zeg nou zelf, hoe vaak 
kun je zeggen dat jij een 
gebouw een naam hebt 
gegeven! 

 
 
 
 

 
 

Op weg naar De Beek 
 
Langzamerhand is het toch allemaal echt aan het worden: een eigen ruimte voor 
Musis Sacrum. Een lang gekoesterde wens wordt eindelijk realiteit. 
 
Na al die jaren dat we als vereniging versnipperd binnen Bakel onze hobby 
moesten uitoefenen komt de finish in zicht. Sportzaal De Beek wordt dé 
repetitieruimte waar onze gehele vereniging een eigen thuis zal hebben. Met 
faciliteiten zoals opslag van instrumentarium, majorettespullen, 
vergaderruimte(?) en nog veel meer. 
Maar we zijn er nog lang niet, er is nog veel werk aan de winkel. Na het lange 
traject van overleg met de gemeente en andere instanties is het nu tijd om de 
handjes te laten wapperen, zoals dat zo mooi heet. Want er zijn nog een 
heleboel dingen die door de leden gedaan zullen moeten worden, voordat de 



 

 

 

44 

zaal zover is dat de sportzaal een muziek- en dansruimte genoemd kan worden. 
 
Een ‘denktank’ van 7 personen, samengesteld uit Theo van Hal, Jan van 
Ganzewinkel, Jan Lambregts, Curine van der Horst, Ben Vereijken, Nico van de 
Laar en Ben Nooijen, stemmen alle zaken af. Vanaf deze basis zullen de 
benodigde opgaven en de tijdslijn worden bepaald. 
De akoestiek heeft natuurlijk prioriteit en zal als allereerste worden aangepakt. 
Ook zal de vloer aan de wensen van de drie geledingen worden aangepast. 
Voorzieningen voor water, gas, stroom, ventilatie, verwarming en alarmering 
worden aangepast. Er komt een aanpassing van de inrichting zoals onder 
andere een eigen ingang, compleet met hal(letje). Een groot deel van deze 
werkzaamheden wordt door erkende bedrijven uitgevoerd. 
 
Zelfwerkzaamheid is nu aan de orde. Er zijn allerhande werkzaamheden die 
bovenstaand niet vernoemd zijn en die door de eigen leden uitgevoerd zullen 
moeten worden. Wie ooit verhuisd is, zal ongetwijfeld weten wat er dan zoal 
gebeuren moet. En bij Musis Sacrum is dat zeker niet 
anders! 
Dus schroom niet en meld je aan om mee te helpen 
om ook het laatste bedrijf tot een succes te laten 
worden. Meespelen tot en met de finale geeft altijd de 
meeste voldoening!  
Je kunt je nu opgeven bij de leden van de denktank of 
van het bestuur. Als er bepaalde dingen zijn die je 
zeker niet kunt, zal daar vanzelfsprekend rekening 
mee worden gehouden. Maar meld je snel aan, want we willen allemaal toch zo 
vlug mogelijk ‘op den intrek’ in ons eigen verenigingsgebouw. Laat niet alles 
afhankelijk zijn van de mensen die altijd al klaar staan voor de vereniging! Hier is 
voor alle leden een nieuwe kans om mee te helpen om onze gezamenlijke 
hobby uit te blijven voeren. 
 
Ideeën voor de aankleding van de buitenkant van de zaal zijn ook zeer welkom. 
Want iedereen zal toch in één prettige oogopslag moeten kunnen zien wat en 
wie Musis Sacrum is en wat er dus in de zaal gebeurt. Dus creatieve (en minder 
creatieve) geesten, aan de slag! De ‘denktankers’ wachten met ongeduld op 
jullie resultaat. En als je nog een passende naam voor deze Musis Sacrum 
ruimte kunt bedenken, dan geef die vóór 1 februari 2011 door via 
musissac@musissacrumbakel.nl of naar het Verenigingsbureau, Randwijk 8  
5761 AV  Bakel. Of via een van de bestuursleden of de ‘denktankers’. De 
winnaar of winnares zal op een leuke manier verrast worden! 

 

Thijs Poels 
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Mutaties 
  
Jelle van Osch   Nieuw lid   13-06-2010  
Sjef Kanters   Einde lidmaatschap  17-07-2010  
Sjors van Mierlo  Einde lidmaatschap  19-07-2010  
Jonna van der Putten   Einde lidmaatschap  19-07-2010  
Lizzie van der Putten   Einde lidmaatschap  19-07-2010  
Reini van der Putten   Einde lidmaatschap  19-07-2010  
Don Siroen    Einde lidmaatschap  19-07-2010  
Corné van de Ven   Einde lidmaatschap  19-07-2010  
Renske Vloet     Einde lidmaatschap  19-07-2010  
Rayna de Wit   Einde lidmaatschap  19-07-2010  
Mariëlle Nooijen  Einde lidmaatschap  27-08-2010  
Sophie de Ruijter  Adreswijziging   01-09-2010  
          Frankenstraat 145  6224 GM  Maastricht        tel. 0611011937 
Bas van Lierop   Einde lidmaatschap  01-09-2010  
Mike Mennen   Einde lidmaatschap  01-09-2010  
Loni Mennen   Einde lidmaatschap  03-09-2010  
Gijs van Eijk   Nieuw lid   13-09-2010  
Silvie Joosten   Einde lidmaatschap  01-10-2010  
 
 

 
 

 

 

 
 
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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Wie ben ik? 
 

 

 

Het antwoord op deze vraag uiterlijk 01-03-2010 afgeven bij of sturen 
naar:  
Redactie Triangel p/a Randwijk 8  5761 AV  Bakel. 
Of via e-mail naar triangel@musissacrumbakel.nl 
 
Maak kans op € 10,00 als prijs voor de juiste inzending. 
 

De foto uit Triangel 2010_2 was: Daan Vonk. 
       Er was geen winnaar. 

 
Ook jouw inzending is welkom!! 
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Symbiose 
Zondag 7 november 2010 

 
Symbiose, een vreemde naam voor een concert zou je zeggen. Echter, de 
bedenker heeft meteen de betekenis op de flyer aangegeven:'Een verrassende 
muzikale samensmelting’. Hiermee uiting gevend aan een diversiteit van 
muziekgroepen en solisten, samengebracht in een gezamenlijk concert. 
 
Als ik echter de immer betrouwbare Van Dale er op nasla staat hier als letterlijke 
betekenis:  
“Het samenleven van verschillende organismen in het planten- en dierenrijk, tot 
voordeel van elkaar of een der deelgenoten” 

 
Ik heb me vanaf het begin van het concert af zitten vragen hoe iemand tot een 
dergelijk fantasievol thema of naam van een concert komt. Mogelijk dat hij een 
vreemde kijk op de wereld heeft en zichzelf en zijn medemuzikanten tot 
organismen rekent. Een andere mogelijkheid speculeert naar de diverse 
samenlevingsvormen binnen het betreffende orkest en mogelijk zelfs met de 
andere groepen…………. Ik wil het eigenlijk ook niet weten. In ieder geval heeft 
het aanwezige publiek het voordeel van deze samensmelting kunnen beleven. 
 
Plaats van handeling was het Cultureel centrum ’t Spectrum in Schijndel, alwaar 
de foyer stijlvol was ingericht tot concertzaal. De foyer beschikt over een vide 
met rondgangen en twee trappen die bij het kleine maar sfeervolle podium 
uitkomen. Het programma was zeer divers en de optredende toonkunstenaars 
maakten ook optimaal gebruik van de mogelijkheden om het publiek vanaf 
verschillende plaatsen toe te spelen of te zingen. 
 
Het was het een zeer gevarieerd programma georganiseerd door Brass Colours, 
een koper kwintet met een grote Bakelse inbreng: Muzikaal leider Marc van 
Kessel, met Thijs Kampen op bas en Karin van den Broek op hoorn.  Daarnaast 
nog Ben van den Biggelaar op trombone en Remco Spierings op trompet.  
 
Andere deelnemende orkesten waren:   

 Arundo Kwintet, een groep met 5 rietblazers wat in 2007 is opgericht in 
Toscane 

 Dubbel Zes, een vocaal mannen ensemble uit Rosmalen met naar 
voorkeur 12 leden. 

 KeyChord, een relatief nieuw vocaal Close harmonie kwartet uit Sint 
Oedenrode  

 Maaike Dijkstra, een sopraan die ook nog aardig hoorn speelt. 
Helaas had ‘s ochtends Gusanne van den Brink, een andere Sopraan al 
afgezegd in verband met een dubbele hernia, waarschijnlijk spontaan gekregen 
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toen haar duidelijk werd dat ze behalve mooi zingen ook diverse trappen moest 
bestijgen.  
 
Uit Bakel was een kleine, maar delicate delegatie in Schijndel aanwezig om van 
dit concert te genieten. Zo ook mijn echtgenote en ikzelf, al waren we er ’s 
morgens nog  niet zeker van of we naar Schijndel zouden gaan of toch naar 
Deurne waar in het nieuwe muziekcentrum ook een mooi programma werd 
aangeboden door de Harmonie van Deurne in samenwerking met een harmonie 
uit Culemborg. De loyaliteit naar de Bakelse inbreng en de verve waarmee Thijs 
hun programma heeft aangekondigd op een repetitieavond van de harmonie 
heeft toch de doorslag gegeven om naar Schijndel af te reizen. 

 
Tot nu toe stond Thijs erom bekend dat hij bij de diverse organisaties van 
muziekevenementen waarbij hij betrokken is, de commerciële horeca inbreng 
zeker niet op de laatste plaats stelt. Echter, we moesten in Schijndel al voor 
aanvang van het concert vaststellen dat hij deze instelling heeft bijgesteld. Het 
gevolg hiervan was dat de geplande aanvangstijd van 14.00 uur verzet werd 
naar 14.30 uur zodat de uitbater van de foyer de gelegenheid kreeg om nog wat 
omzet weg te zetten, ter compensatie van de lage zaalhuur. Dit leverde wel wat 
geroezemoes onder het publiek op. Echter de delegatie uit Bakel kon dit wel 
waarderen en maakten hier dankbaar gebruik van zodat we voor aanvang al aan 
het bier zaten. Ik had echter wel mijn bedenkingen over de voorraden van de 
uitbater...Er werd veelvuldig geadverteerd met Hertog Jan Bockbier van de tap, 
echter dat was op omdat een dag eerder er één gast was geweest die dit 
Bockbier had gedronken. Ik vraag me af in welke toestand deze gast naar huis 
is gegaan. 
Kortom alle ingrediënten voor een geslaagde muziekmiddag waren aanwezig. 
 
Het programma werd geopend door Brass Colours met een intro aangekondigd 
door Thijs Kampen op de hem karakteriserende losse pols manier. Het 
programma werd vervolgens een opeenvolging van optredens van de diverse 
deelnemers, al dan niet aangekondigd door Thijs en/of leden van de andere 
ensembles. 
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Hier dan het eerste puntje van kritiek: Maak een duidelijke keuze in de manier 
van aankondigen en schrijf voor jezelf wat dingen op Thijs, daarmee voorkom je 
dat je staat te stuntelen bij het opnoemen van de namen van de deelnemers van 
een kwartet waarvan je twee van de vier namen helemaal niet kent. 

 
De opbouw van het programma zat heel goed in elkaar en het publiek werd dan 
ook werkelijk verrast met een diversiteit van muziekstijlen in afwisselende 
bezettingen. Het muzikale peil van de diverse ensembles mag gerekend worden 
tot de top van de amateur en vrijetijdsorkesten en nijgt zelfs naar het 
professionele. Voor het programma werd daarom de lat ook behoorlijk hoog 
gelegd. Hiermee kom je in de eeuwige valkuil terecht van de muzikale belevenis 
van de performende muzikant versus de beleving van het publiek. De muzikant 
wil graag een continue muzikale uitdaging tegenover het publiek dat vermaakt 
wil worden en niet zit te wachten op huzarenstukjes die net wel of net niet 
lukken. 

 
Het is heden ten dage niet makkelijk om de gulden middenweg hierin te vinden.  
Brass Colours is hier echter redelijk in geslaagd en heeft de bezoekers waar 
voor hun geld geboden. Een aanzienlijk deel van deze eer werd opgestreken 
door het vocaal ensemble KeyChord dat een werkelijk subliem optreden heeft 
neergezet van een zeer hoogstaand muzikaal niveau en een sprankelende 
uitvoering waarin voldoende ruimte was voor speelse elementen waarmee het 
publiek vermaakt werd. 
Ziehier, de ultieme symbiose tussen muziek en vermaak van een uitzonderlijk 
niveau. 

 
Het uitvallen van de sopraan Gusanne van den Brink had echter ook gevolgen 
voor het totale programma waardoor het optreden van de andere sopraan 
Maaike Dijkstra die samen met Brass Colours het klassieke stuk Voi Che Sapete 
van Mozart ten gehore bracht een op zichzelf staand onderdeel van het 
programma werd. Hierdoor kwam dit stuk jammer genoeg niet helemaal tot z’n 
recht. 
 
We hebben echt zitten genieten van de muziek, zodat de pauze waarin de 
alcohol en nicotine verslaafden even aan hun trekken kwamen zich al eerder 
dan verwacht aandiende. 
Ook de pauze was ten faveure van de uitbater, echter dat was niet te merken 
aan het tempo waarin gewerkt werd, we waanden ons weer even in Bakel en 
voelden ons geheel thuis. 
 
Ook na de pauze weer een sprankelend en afwisselend optreden wat werd 
afgesloten in een maestoso van alle ensembles tegelijk die onder leiding van 
Marc van Kessel het stuk Villa Volta van de Efteling ten gehore brachten. 
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Hierna wachtte ons als publiek de dankbare taak om de Bakelse deelnemers 
een hart onder de riem te steken en te verkondigen hoe geweldig we het hebben 
gevonden en dat we intens hebben genoten. En vooral dat ze goed hun best 
hebben gedaan. Waarna we na een half uurtje wachten op het laatste rondje, 
het ons nog goed hebben laten smaken alvorens de reis naar Bakel weer aan te 
vangen. 

 
Afgelopen donderdag hebben we dit ritueel nog eens dunnetjes overgedaan in 
ons repetitie lokaal en ik dacht dat hiermee de kous af was. 
 
Niets was echter minder waar. Al in de pauze van de repetitie werd ik letterlijk 
aangevallen door Joke die ik slechts met moeite van mijn lijf kon weren. Ze wilde 
graag weten hoe het concert was geweest zonder dat ze zelf aanwezig was 
geweest. Ze appelleerde aan mijn verenigingsplicht om de overige leden op de 
hoogte te houden en als zodanig een stuk van minimaal 6 kantjes te schrijven 
voor ons clubblad De Triangel. 
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Eigenlijk vind ik het oneigenlijk gebruik van ons clubblad om referenties te 
plaatsen van concerten van andere orkesten. Echter het feit van de Bakelse 
deelname en het in groten getale aanwezige Bakelse publiek rechtvaardigen dit 
enigszins. Daarom op speciaal verzoek van Joke ben ik in de huid van de 
nukkige muziekrecensent gekropen en heb mijn best gedaan achter het 
toetsenbord.  
 
Als laatste een tip voor iedereen die na het lezen van dit stukje denkt: 
potverdikke hier had ik achteraf gezien eigenlijk ook naar toe willen gaan, op 29 
januari komt er een herkansing in Cultureel Centrum Mariëndael in Sint 
Oedenrode. 
Kaartjes á € 7,50 per stuk verkrijgbaar bij Thijs Kampen. Het is aan te raden om 
korting te bedingen, want Thijs krijgt een aanzienlijk deel provisie over de 
verkochte kaartjes. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

Uw eenmalige muziekrecensent a.i. 

Nico van de Laar 

 
Noot van de redactie: Nou Nico, dat van die 6 kantjes is je aardig gelukt! 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

Tot wir us….. 
 

Met heel veel plezier heb ik mij samen met de andere leden van de 
Triangelredactie mogen inzetten om ons clubblad samen te stellen. 
Vanaf 1998, in verschillende redactiesamenstellingen, ten minste drie edities per 
jaar laten verschijnen; het lijkt zo eenvoudig maar het kostte af en toe toch ‘veul 
kreum’. Want niet iedereen is blij als hij of zij gevraagd wordt om een verhaal te 
leveren over gebeurtenissen of activiteiten binnen of buiten Musis Sacrum 
verband. En die bijdragen zijn toch de basis van een verenigingsblad! Maar 
dankzij de vasthoudendheid van de redactieleden lukt het nog steeds om de 
mensen zo te motiveren dat de verhalen toch aangeleverd worden. 
Alhoewel er ook leden zijn die de boot af proberen te houden of, nog erger, 
botweg hun medewerking weigeren. Dat is hun goed recht, maar 
toch…………….! Heel veel tijd kost het niet en je kunt op je eigen manier je visie 
op papier zetten en aan de lezers overbrengen. Uiteraard op een nette manier. 
Maar genoeg gepreek; ik wil even duidelijk maken dat ik met heel veel plezier 
aan De Triangel heb gewerkt. En eerlijk gezegd ben ik er best trots op dat het 
ons nog steeds is gelukt om aan het doel te voldoen. Een Triangel in de wereld 
te brengen waarin de activiteiten van en door Musis Sacrum Bakel en haar 
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leden voor alle lezers de aandacht trekken, dat is ook Musis Sacrum promotie. 
En positieve bekendheid binnen de gemeenschap is een must; ik ben blij dat het 
grootste gedeelte van onze leden dit belang begrijpt. 
Maar dat hoeft zeker niet alleen via De Triangel te gebeuren, er zijn in deze tijd 
van snelheid en digitale informatie plenty methodes mogelijk om bekendheid en 
info te brengen.  
Beste redactieleden, ga vooral door met het samenstellen van onze Triangel. Er 
blijft veel te verhalen over alle bedrijvigheid binnen onze actieve vereniging. En 
als het nodig is; jullie weten me vast zeker te vinden als dat nodig mocht zijn. 

Groeten, Thijs Poels 

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

  
Onderling solistenconcours 

 
Het is weer zover! Het onderling solistenconcours zal ook komend jaar 
georganiseerd worden en wel op 29 mei 2011. Dan kunnen we gebruik maken 
van onze nieuwe locatie. Daar zal de muziek nog beter klinken… 
 

Het solistenconcours is een uitgesproken gelegenheid om te 
laten horen wat je in je mars hebt. Als solist, maar ook samen 
met een aantal collega-muzikanten. Het is toch kei leuk om 

samen een muziekstuk in te studeren en dit dan ten 
gehore te brengen op 29 mei! 
 

Er is een jury die natuurlijk een objectieve beoordeling zal geven. 
Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de punten en/of prijzen. We 
willen graag, dat je meedoet voor je plezier en het opdoen van 
podium ervaring. 
 
We hopen dat er bij het komend solistenconcours veel 

aanmeldingen zijn. Zo kunnen we er een gezellige en mooie dag van maken. 
Hoe meer deelnemers van verschillende leeftijden, hoe leuker het is.  
 
Mocht het niet lukken om een muziekstuk te vinden voor solo, duo, trio, kwartet 
of ensemble, dan is er nog veel muziek te vinden in het archief van Musis 
Sacrum. Door de jaren heen zijn er namelijk veel muziekstukken bewaard en die 
zijn er om te gebruiken! 
 
Muzikale groeten namens de commissie solistenconcours, 

Nienke 
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Laatste keer…. 
 
Een stukje schrijven…. Jeetje, lang geleden en ik ben geen goede schrijver… 
 

Nee, ik ga niet stoppen met majorette, das seund!  
Ik ben inmiddels wel gestopt met mijn solo. Ik deed dit altijd 
al voor de lol. Nu geef ik ook les aan 2 groepen en een 
solist in Eerde. Soms werd het dan ook erg veel.  
Dit alles heeft wel gebracht tot de beslissing stoppen met 
mijn solo. 2x in de week naar Eerde en dan de dinsdag om 
met de A-groep te trainen, en dan ook nog eens tijd steken 
in mijn solo. Nee… niet meer… Ik had ook niet veel meer 
aangepast aan de show omdat ik voor mezelf heb besloten 
dat de wedstrijd in Veghel de laatste zou zijn. 
 

2 oktober alles klaarzetten voor de volgende dag. Kleding en make-up van 
Eerde klaarzetten, voor mezelf nog het een en ander klaar maken.  
3 oktober: vroeg opstaan, nou ja… das me dagelijkse ritme, dus dat valt niet erg 
tegen. Jantine ophalen en naar de sporthal om te 
verzamelen.  
Eenmaal in Veghel aangekomen ben ik naar Eerde gegaan 
om de kleding en make-up af te geven en het een en ander 
te coördineren. Tussendoor naar de Bakelse en Eerdse 
meiden kijken. Daarna een warming-up, en rustig naar de 
wedstrijdvloer toe.  
Lisette en Ellen hebben me nog succes gewenst en dat ik 
moest genieten van de laatste keer alleen op de vloer. Nou 
dat heb ik dan ook maar weer eens gedaan en ik moet zeggen; ik vond het best 
goed gaan eigenlijk, al zeg ik het zelf.  
Daarna heb ik me weer omgekleed en was het tijd om met de Eerdse meiden te 
gaan oefenen, want ook die waren snel genoeg aan de beurt. 

 
De prijsuitreiking van de ochtend brak aan. En er waren veel 
lage punten. Nou ja… voor mij maakt het niets meer uit; 74.75 
punten dit viel me niet tegen, omdat er zoveel lage punten 
waren.  
's middags gingen de Eerdse dames tevreden naar huis, Bakel 
was inmiddels gearriveerd met alle spullen, dus de middag kon 
weer beginnen met de muizen, laboranten en natuurlijk de 
mariniers!  

Lisette, Ellen bedankt voor in al die jaren solotraining!! 
 

Groetjes Anita 
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Recepten 
 

 
Kipdrumsticks met zoetzure 

saus 
 
Hoofdgerecht – 4 personen 
30 min. (ca. 590 kcal p.p.) 
 

 30 g witte rijst 

 El olie 

 600 g kipdrumsticks 

 1 ui, gesnipperd 

 1 blikje tomatenpuree 

 2 el azijn 

 1blikje ananasstukjes op siroop 
(227 g) 

 1 komkommer 

 1 el gemalen kokos 
 

Kook de rijst volgens de 
aanwijzingen. 
Verhit in een braadpan de olie en 
bak de drumsticks bruin aan. 
Neem ze uit de pan. Fruit de ui in 
het bakvet. Bak de tomatenpuree 
1 min. mee. Voeg 1 el azijn en het 
blik ananasstukjes met de siroop 
toe. Leg de drumsticks terug in de 
pan. Stoof ze met het deksel op 
de pan in 20-25 min. gaar. Schaaf 
de komkommer in plakjes. Meng 
in een kom de laatste lepel azijn 
met de suiker, de kokos en zout 
en peper naar smaak. Schep er 
de komkommer door. Breng de 
kipdrumsticks op smaak met zout 
en peper en verdeel met de rijst 
over 4 diepe borden. Serveer met 
de komkommersalade.  
 

 
Tartaartje met Griekse 

tomatensalade & tzaziki 
 
Hoofdgerecht – 4 personen 
25 min. (ca. 525 kcal p.p.) 
 

 1 kg vastkokende aardappelen, 
geschild 

 6 el olijfolie 

 4 tartaartjes 

 500 g tomaten, in partjes 

 1 ui, in halve ringen 

 2 el rode wijnazijn 

 75 g feta 

 2 el platte peterselie 

 4 el Bieze tzazikisaus (250 g) 
 

Snijd de aardappelen in stukken 
en kook ze in weinig water met 
zout 10 min. 
Giet ze af en snijd in partjes. 
Verhit in een koekenpan 2 el 
olijfolie en bak de aardappelen in 
8-10 min. goudgeel en gaar. 
Verhit in een koekenpan 2 el 
olijfolie en bak de tartaartjes in 4 
min. bruin en rosé van binnen. 
Meng intussen de tomaat en de ui 
met de resterende 2 el olijfolie en 
de wijnazijn. Schep de feta en 
peterselie door de salade en 
breng op smaak met zout en 
peper. 
Serveer met een royale lepel 
tzazikisaus. 
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Zalmvink met dragonworteltjes 

 
Hoofdgerecht – 4 personen 
30 min. (ca. 720 kcal p.p.) 
 

 1 kg kruimige aardappelen, 
geschild 

 4 zalmfilets 

 4-8 plakjes rauwe ham 

 4 el olijfolie 

 1 pot worteltjes extra fijn (ca. 700 
g), uitgelekt 

 2 tl gedroogde dragon 

 3 el mayonaise 

 1 tl mosterd 
 

Snijd de aardappelen in stukken 
en kook ze in weinig water met 
zout in 20 min. gaar. Wikkel elke 
zalmfilet in 1 of 2 plakjes ham. 
Verhit in een koekenpan 2 el 
olijfolie en bak de zalmvinken in 2-
3 min. per kant bruin en rosé van 
binnen. Verhit in een hapjespan 2 
el olijfolie. Voeg de worteltjes toe 
en verwarm ze 3-4 op laag vuur. 
Breng de worteltjes op smaak met 
de dragon en zout en peper. 
Meng de mayonaise met de 
mosterd. Leg op 4 borden een 
zalmvink. Schep er de 
aardappelen en de dragon-
worteltjes bij en serveer met de 
mosterdmayonaise. 
Geef naar wens een schijfje 
citroen bij de zalmvink. 
 

 
Snelle lasagna met courgette 

 
Hoofdgerecht – 4 personen 
10 min. + 30 ovenmin. (ca. 525 kcal p.p.) 
 

 1 pak gezeefde tomaten (500 g) 

 250g lasagnabladen 

 1 courgette, in plakjes 

 250 g soepballetjes 

 1 bol mozzarella, in plakjes 

 1 takje basilicum 

 Ovenschaal (inhoud 1,5 liter), 
ingevet 

 

Verwarm de oven voor tot 180 C. 
Schenk een laagje gezeefde 
tomaten op de bodem van de 
ovenschaal. Leg er een laag 
lasagnabladen op. Bedek met een 
laagje gezeefde tomaat en 
verdeel er plakjes courgette en 
soepballetjes over. Bestrooi met 
zout en peper. Dek af met 
lasagnabladen en druk licht aan. 
Maak met de resterende 
lasagnabladen, gezeefde tomaat, 
courgette en soepballetjes meer 
lagen. Eindig met een laag 
lasagnabladen met tomatensaus 
en verdeel er dakpansgewijs 
plakjes courgette en mozzarella 
over. Bestrooi met zout en peper 
en bak de lasagna in de 
voorverwarmde oven in 25-30 
min. gaar. Bestrooi met de 
basilicumblaadjes. 

 
 

Smakelijk eten. 



 

 

 

56 

 

Verjaardagen tot en met 31 augustus 

 
Kristian Vereijken 2-1 

Robin Driessen 8-1 

Jannah van Hout 10-1 

Dhr. Jac van den Eijnde 11-1 

Dana van de Kimmenade 12-1 

Judith van Stiphout - Tielemans 13-1 

Gijs van Eijk 15-1 

Charlotte Jonkers 15-1 

Miep Rooijakkers - van den Berg 19-1 

Kayl Bouwmans 22-1 

Jantine Vereijken 22-1 

Friedie Coolen 24-1 

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

Frans van de Laar 27-1 

Ad van Grootel 28-1 

Fred van Lamoen 28-1 

Mevr. M. Cornelissen - van der Linden 29-1 

Veerle Bekx 31-1 

Wilma Vereijken - Verhoeven 31-1 

Mevr. P. van Lierop - Rovers 1-2 

Dhr. Henk Tijdeman 1-2 

Piet Elias 7-2 

Janne van Bommel 13-2 

Rianne van den Boom-Smits 13-2 

Hans Leenders 13-2 

Sigrid Coolen 14-2 

Cas van der Putten 14-2 

Dhr. Hans Beks 15-2 

Willem van den Boom 15-2 

Vic van Houtum 16-2 

Janny Jansen - van Tilborg 19-2 

Thijs Kampen 22-2 

Lotte van Rijbroek 25-2 

Louise Aldenzee - Saris 27-2 

Rosan Bouwmans 27-2 

Karin van Lierop - Naus 28-2 

Pieter van den Boom 1-3 

Anita Leenders 1-3 

Corneel Verhoeven 1-3 

Lisette van Rooij 3-3 

Imke Egelmeers 7-3 

Romy van den Heuvel 9-3 

Jeroen de Visscher 9-3 

Curine van der Horst 15-3 

Jan van Ganzewinkel 16-3 

Dominique Joosten 16-3 

Mevr. Miet Nooijen-van Heugten 16-3 

Thijs de Visscher 17-3 

Femke Verhoeven 19-3 

Jos Vos 19-3 

Gary Karel 20-3 

Matty Driessen 23-3 
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Amy van de Laar 25-3 

Kim Tielemans 25-3 

Ben Nooijen 26-3 

Dhr. J. Vogels 27-3 

Simone van de Laar 30-3 

Sophie de Ruijter 31-3 

Dhr. Hans Vermulst 2-4 

Sjoerd Thomassen 4-4 

Gerdie Verberne 5-4 

Joyce Verberne 5-4 

Cornelli Remmers - Roodenburg 6-4 

Gerard van de Laar 7-4 

Kristie Thomassen 7-4 

Tijmen van Dinther 11-4 

Roos Verberkt 13-4 

Loes Cornelissen 15-4 

Senna van Wely 15-4 

Gerry Kisters - Quaedflieg 16-4 

Mevr. M. van Neerven - Vanlier 17-4 

Benthe Janssen 18-4 

Marloes van Dijk 23-4 

Steffie van Lieshout 23-4 

Gijs Verhoeven 23-4 

Rowie Verbakel 29-4 

Eva van Bree 2-5 

Jan  van de Mortel 5-5 

Bernard Nooijen 6-5 

Diny Nooijen - Verhoeven 8-5 

Marjan Coopmans - van Dijk 10-5 

Perry Verbakel 10-5 

Maria van den Broek - Manders 11-5 

Ivanca Linders 11-5 

Sacha Koelink 12-5 

Thomas Tijdeman 12-5 

Mevr. Riet Vermulst 13-5 

Marit Tijdeman 14-5 

Peggy Teunis 16-5 

Cor van Dinter 25-5 

Frank van Wel 25-5 

Mandy van Lieshout 30-5 

Maikel van der Meer 30-5 

Piet van de Ven 30-5 

Kees Hofsteede 2-6 

Kaylee Siroen 3-6 

Marc van Kessel 5-6 

Britt Elias 7-6 

Jan Nooijen 10-6 

Carla van Lieshout - van Lierop 10-6 

Lise van den Elzen 11-6 

Karin Raijmakers - Leenders 11-6 

Laurence Daigne - Valty 16-6 

Paul Koolen 20-6 

Rob van Lierop 21-6 

Christian Peijs - Donné 22-6 

Anne Koppens 24-6 

Harrie Klaus 25-6 

Maarten Remmers 26-6 

Fenne Vereijken 29-6 

Hein van Dijk 30-6 

John Klaus 4-7 

Geertje Verberkt 5-7 

Britt Bouwmans 7-7 

Peter van der Horst 8-7 

Tijn Haesen 11-7 

Petri Maas - Habraken 11-7 

Wendy Leenders 14-7 

Alex Rutten 15-7 

Monique Wilbers - van Dijk 15-7 

Karen van den Broek 18-7 

Minke Coort 23-7 

Lisan  Smits 2-8 

Leona Sleegers 3-8 

Lenie Joosten 5-8 

Yvonne Goossens - Vaasen 11-8 

Theo van Hal 13-8 

Erik Verbaandert 13-8 

Kim Brisko 14-8 

Fanne Smits 14-8 

Maud de Visscher 16-8 

Nico van de Laar 17-8 

Rick van de Laar 17-8 

Thijs Poels 18-8 

Guido Verachtert 20-8 

Dhr. Jan van den Boom 23-8 

Peter Busser 24-8 

Koen Bouwmans 28-8 
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MUSIS SACRUM BAKT ZE 
ALWEER LEKKER EN BRUIN. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUS: 
KOOP OLIEBOLLEN VAN MUSIS SACRUM BAKEL 

EN ZET UW STEUN OM IN EEN SMAKELIJKE EINDEJAARSHAP 

 

Vrijdag 31 december 2010 
St. Wilbertsplein Bakel 

 

Ook dit jaar sluiten wij af met onze 
oliebollenactie op 31 december op 
het St. Wilbertsplein, waar die dag 
vanaf 10.00 uur tot ±16.00 uur de 
oliebollenverkoop plaatsvindt.  
Deze ondertussen in Bakel en 
omstreken wereldberoemde 
oliebollen worden weer ter plekke 
gebakken door onze bakploeg. De 
vrijwilligers staan in alle vroegte 
op voor deze spannende en 
dagvullende bezigheid: het maken 
van het beslag en het bakken van 
de oliebollen. De oliebollen zullen 
voortvarend en toch geduldig 
rijzen, bakken, verkocht en 
natuurlijk opgegeten worden. Op 
deze manier wordt de Musis 
Sacrum kas gespekt en zal de 
klantenkring vol blijdschap met 
hun verworven kostelijkheden het 
nieuwe jaar in gaan. 
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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 0654740580 
 
Hobo: 
Ans Bouwmans Maaslaan 45 5704 LA  Helmond 0492510652 
 
Groot koper: 
Alex Rutten Cortenbachstraat 27 5421 KH  Gemert 0492 366747 
 
Dwarsfluit: 
Erik Verbaandert Ziggestraat 29 5662  RK Geldrop 040-2860032 
 
Klarinet  en saxofoon: 
Adri Verhoeven  Brundtlandstraat 3 5283 JA Boxtel 0411 616486 

mailto:kunst-lokaal@planet.nl
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DE bijna LAATSTE PAGINA 
 

Voorzitter: 
Theo van Hal Gemertseweg 17 5761 CA  Bakel 0492 341972 
Waarnemend voorzitter: 
Toon Coopmans Klimroosstraat 22 5761 GN  Bakel 0492 342428 
Secretaris: 
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 0654992653 

Dirigent: 
Marc van Kessel Hamsterweide 20 5467 LC  Veghel 0413 351904 
Saskia Martens Hurksestraat 11 5701 GX  Helmond 0610076487 
Instructeur Slagwerkgroep: 
John Klaus Nieuwe Uitleg 59  5761 EC  Bakel 0654740580 
Instructrice Majorettes: 
Lisette van Rooij Jan Truijenstraat 3 5768 CA  Meijel 0642450378 
Ellen Leenders Schoolstraat 52 5761 BV  Bakel 0652593963 
 

 
 

 
 

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) 0654992653 
  Lisette van Rooij (majorettes) 0642450378 
  Ellen Leenders (majorettes)  0652593963 

Postadres: Verenigingsbureau Musis Sacrum Bakel 
Randwijk 8, 5761 AV  Bakel 

0492 342427     musissac@musissacrumbakel.nl    www.musissacrumbakel.nl 
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WIST U DAT ……. ?! Frankrijk 
 

 Marianne als koffiejuffrouw de hele bus van koffie voorzag? 

 zij zelf de koffie gratis kreeg? 

 iedereen daarom jaloers op haar was? 

 het hotel een mooi moment uitkoos om hun ontruimingsplan uit te proberen?  

 het jammer was dat ze niet wisten hoe het alarm uitgezet moest worden? 

 we ruim een half uur buiten hebben gestaan door de vreselijke herrie? 

 de fransen nog niet weten wat het rode en groene popje betekent <stoplicht>? 

 de lampionnenoptocht een mooie starter was? 

 wij voor de eerste keer met persoonlijke muziekverlichting musiceerden? 

 dit wel een komisch gezicht was? 

 het vuurwerk wel een echt spektakel was? 

 tijdens de optocht nog een muziekkorps uit Duitsland aanwezig was? 

 we het na de vuurwerkshow erg gezellig hebben gemaakt met deze Duitsers? 

 wij jammer genoeg de muziekinstrumenten in het hotel achtergelaten hadden? 

 we wel meer feestvierders zijn dan de Fransozen? 

 we als allerlaatste buitengezet zijn door de security?  

 het bier toen waarschijnlijk al lang op was? 

 er op zondag tijdens de optocht veel publiek langs de kant van de weg stond? 

 deze enthousiast reageerden op MSB? 

 het hartstikke lekker weer was? 

 er tijdens de optocht regelmatig drinkwater werd uitgedeeld? 

 Mandy aan Nico zijn fluitje zat ? 

 Ad Janssen tijdens de optocht de harmonie assisteerde?  

 hij de bastonen niet zo goed hoorde?  

 hij daarom steeds langzamer ging lopen? 

 er een slagwerker was die er flink op los geslagen heeft? 

 de burgemeester van Montesson een woordje Nederlands kan spreken? 

 Arno V. aan de burgemeester vroeg of hij zijn sjerp andersom aan kon doen? 

 het jammer was dat we de rest van de parade niet hebben kunnen zien? 

 er veel foto’s zijn gemaakt van MSB? 

 we nu misschien wel ergens op de schouw staan? 

 het weekend in Frankrijk très très gezellig was? 

 we volgend jaar weer willen?!  

 de Triangelredactie dan zeker meegaat, jij ook? 

 de thuisblijvers een gezellig en goed georganiseerd weekend gemist hebben?  

 dat Laurence samen met haar zus Elise een extra pluim hebben verdiend? 

 dit soort activiteiten wel vaker georganiseerd mogen worden? 

 Laurence het ledlampje achterover had gedrukt? 

 ze zelf toegaf dat ze alles met de Franse slag doet? 
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WIST U DAT ……. ?! 
 

 de saxofoonpartij van Miep bij Jan op de standaard is beland? 

 hij hier zelf pas erg laat achter kwam? 

 ook Maarten R. het verkeerde muziekstuk voor zijn neus had liggen? 

 de partij veel makkelijker werd toen hij het goede stuk speelde? 

 Paul niet weet wat hij bij extreme swell moet doen? 

 hij dit maar (bij zijn) sect(x)ie moet navragen?  

 Musis Sacrum de MacDonalds overvallen heeft? 

 er ongeveer 70 overvallers waren? 

 het personeel van de Mac ‘t even niet meer zag zitten tijdens deze overval? 

 een manager nodig was om deze overval in goede banen te leiden? 

 Franca haar best deed om de overvallende dames goed te instrueren? 

 zij ervoor zorgde dat iedereen uiteindelijk zijn natje en zijn droogje kreeg? 

 de friet van Franca zelf intussen helaas koud geworden was? 

 zij bij de volgende overval wel wat hulp kan gebruiken? 

 MSB in het hete Parijs was, terwijl het brandweerkorps kampioen werd? 

 ze bij ons wel hadden mogen blussen? 

 Betje Verachtert zich afvroeg waar Guido gebleven was 

 hij toch echt aanwezig was 

 Saskia voor tweeën dirigeert?  

 haar dat goed afgaat? 

 Anne het voor gezien houdt? 

 zij misschien wel een nieuw lid voor de vereniging voortbrengt? 

 deze inmiddels al in de wieg beland is? 

 de redactie Lize en haar ouders van harte feliciteren? 

 het slagwerk van de Harmonie van plaats is verhuisd? 

 Gera echt geen hoorapparaat nodig heeft.…………………………? 

 de harmonie weer hard aan het oefenen is voor het kerstconcert? 

 er ook dit jaar weer potjes (van Hak) gespaard moeten worden? 

 de harmonie niet zo houdt van groente uit een potje? 

 daarom alleen studenten ijverig aan de potjesinzameling meedoen? 

 de majorettes druk bezig zijn met de Nederlandse kampioenschappen? 

 deze in maart 2011plaatsvinden? 

 de redactie iedereen een fantastisch, gezond en gelukkig nieuw jaar 
toewenst? 
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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  
3e editie 2010 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Peggy Teunis 
Nienke Tijdeman 
Judith van Stiphout 
Henri van Bree 
Jan Lambregts 
Pieter Nooijen 
Britt Bouwmans 
Berdy Bouwmans  
Laurence Daigne-Valty 
betje Verachtert 
Kayl Bouwmans  
Tijmen van Dinther 
Marc van Kessel 
Curine van der Horst 
Koen Bouwmans 
Daan Vonk 
Thijs Poels 
Nico van de Laar  
Anita Leenders 

 


