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Activiteitenkalender 2011   (Versie 29-03-2011) 

(Onder voorbehoud)        Zie ook www.musissacrumbakel.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 
9 april 

 
Oudijzeractie 

10 april Limonadeconcert 

29 april Serenade lintjesregen ? 

30 april Koninginnedag opening 

30 april Koninginnedag optreden 

14 mei  Jubilarissenconcert  

15 - 21 mei Donateursactie 

29 mei 2010 Onderling Solistenconcours 

12 juni Carat optreden Helmond 

19 juni Sla je Slag dag 2011 

25 juni Peeltoernooi Slagwerkgroep 

26 juni Next Generation Cup Bakel 

2 juli Feestavond senioren 

3 juli Pleinconcert  

19 augustus Inhalen KinderVakantieWeek 

3 september Opening Bakel kermis 

6 september Kermisschieten Schut 

9,10,11 september Tractor Pulling Bakel 

? Zwemmen jeugdleden 

14, 15, 16 oktober Opening Verenigingsgebouw 

13 november Intocht St.Nicolaas 

? december Kerstconcert Jan de Witkliniek 

? december Kerstconcert St.Willibrorduskerk 

31 december Oliebollenactie 
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Van de bestuurstafel? 
 

Als u dit leest ben ik inmiddels afgetreden als voorzitter van uw 
vereniging en wordt die functie nu vervuld door Paul van Tiel, dit 
is dan ook mijn laatste bijdrage aan De Triangel als bestuurslid. 
 
Ik wil dan ook erg graag via deze weg alle leden van Musis 
Sacrum hartelijk danken voor het vertrouwen dat jullie de 
afgelopen jaren in mij stelden en mij daarmee het draagvlak 
gaven om uw voorzitter te mogen zijn. 
Ik dank hierbij ook de Commissarissen en het verenigingsbureau 
van Musis Sacrum voor de wijze waarop ik met hen heb mogen 
samenwerken en voor het vertrouwen dat ik van hen genoot. 
En “last but not least” heel erg veel dank aan alle bestuursleden 
waarmee ik heb mogen samenwerken. Met name hen ben ik veel 
dank verschuldigd voor hun enorme inzet en enthousiasme  die 
zij aan de dag leggen om hun taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden uit te voeren. Mede door hen was het mij mogelijk 
om mijn taak als voorzitter te vervullen. Onder andere ook door 
de zeer plezierige manier waarop we samenwerkten. 
 
Ik ben 6 jaar uw voorzitter geweest van de mooiste vereniging 
van Bakel, hetwelk ik met erg veel plezier heb gedaan, gesteund 
door u allen. Het was voor mij een voorrecht om dit te mogen 
doen. Het was een hele mooie periode en ik hoop dat ik een 
bijdrage heb mogen leveren aan het wel en wee van de 
vereniging. 
 
Ik wens Musis Sacrum een hele mooie en lange toekomst toe en 
daar ben ik zeer optimistisch over. Het zal zeker niet altijd vanzelf 
of gemakkelijk gaan maar er ligt een goede basis voor de 
toekomst, zeker als we met zijn allen bereid zijn om daar de 
schouders onder te zetten. Gezamenlijk zijn we heel sterk, 
eigenlijk onverslaanbaar. 
Ik wens het bestuur veel wijsheid en bestuurskracht toe en dan 
zal het succes er ook zijn. 
Vanzelfsprekend wens ik Paul van Tiel als nieuwe voorzitter en 
Frank Joosten als nieuwe penningmeester heel veel succes en 
complimenteer graag Musis Sacrum met zulke capabele en 
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enthousiaste bestuurleden; ik ben ervan overtuigd dat zij een 
versterking zijn van het bestuur en dus van de vereniging. 
Zij lopen al een tijdje mee in het bestuur waardoor zij reeds 
gedeeltelijk zijn ingewerkt en zij lopen over van daadkracht. 
Ik draag dan ook met een gerust hart mijn taken over aan mijn 
opvolger. 
 
Ondanks het feit dat mijn taak als voorzitter erop zit, neem ik 
geen afscheid van Musis Sacrum. 
Ik blijf graag op de achtergrond beschikbaar om bijdrage te 
blijven leveren voor de vereniging daar waar het mogelijk is en ik 
een toegevoegde waarde kan leveren. 
 
 

Dus blijf bedenken: “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 
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Wat is je naam? 

Wendy Leenders 
 
Sinds wanneer ben je lid? 

Ik vier dit jaar mijn jubileum, dan ben ik al tien jaar lid van Musis 
Sacrum. Hiervoor heb ik 5 jaar bij Unitas in Mierlo-Hout bij de 
majorette gezeten. 

 
Wat kijk je het liefst op tv? 

Goede tijden, slechte tijden. Oh oh Cherso, neem ik op, vind ik 
grappig. Programma’s over het leven in het ziekenhuis vind ik ook 
interessant om te kijken. Om te kijken hoe het er in andere 
ziekenhuizen aan toe gaat. Ik werk zelf als verpleegkundige in 
Maxima Medisch Centrum. 
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Wat zijn je hobby’s? 

Majoretten, shoppen, stappen. Leuke dingen doen op vakantie. Het 
liefst naar de zon.  

 
Waar heb je een hekel aan? 

Mensen die liegen en roddelen achter je rug om. 
 
Wat draag je het liefst? 

Gemakkelijke kleding maar wel netjes en mooi. Altijd met sieraden, 
want zonder sieraden voel ik me naakt. 

 
Waar ben je bang voor? 

Ik ben er bang voor dat onze majorettegroep op een bepaald 
moment uit elkaar valt. Dat zou ik heel jammer vinden. 

 
Wat is je favoriete vakantieland? 

De Dominicaanse Republiek vond ik een fijn land, om te relaxen. 
Gran Canaria was weer heel gezellig om op stap te gaan. Over een 
paar weken ga ik naar Curaçao, ben erg benieuwd hoe het daar is. 

 
Welk boek vind je leuk? 

Ik lees eigenlijk geen boeken, ik ga liever naar de stad dan dat ik 
een boek lees!  

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

Ik hoop dat, als jullie dit lezen, wij Nederlands Kampioen zijn 
geworden en naar het EK mogen.  
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Muzikale poëzie 
 
 

 

Adem de muziek 

de laatste tonen  
van een meeslepende 

melodie  
nestelen zich onder je 

huid, waar  
het ritme van witte en 

zwarte toetsen  
de muziek laat ademen,  

vlinderlicht raakt ze je hart  
een zachte bries  

gevangen door klanken  
 

meedeinend 
op golven van passie  

in dit liefdesgedicht van 
geluid  

 
muziek, is de kers op de taart  

laat je zweven...  
in tedere herinnering aan verloren tijd 

soms nieuw, vaak doorleefd,  
maar altijd,  

met liefde geschreven  
 

 

 

 

          Een muzikale vriendin 
          is als een Prachtige ETUDE... 
 
          Zij blijft steeds 
          in je geheugen 
          hangen... 
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Kerstconcert Jan de Witkliniek 

 
Een kerstconcert op een heel andere manier? En dat voor 
onze bewoners? Als dat maar goed gaat.  
Zouden de bewoners dit wel leuk vinden? Zou men de 
rust er in kunnen houden? Dat gezegd hebbende 
tegen Marc. (ik moet toch opkomen voor onze bewoners). 
Die donderdagmiddag, 16 december, bleef dat maar in mijn 
hoofd hangen. 
Dit nog doen en gauw dat. Zorgen dat mijn instrument en 
bijbehorende materialen in orde zijn. 
Gauw onze hond Juul uitlaten. Snel eten en omkleden in tenue. 
Ondertussen had ik al met Gera afgesproken om samen te gaan. 
Wat was dat een verrassing toen ik buiten kwam. Een wit kleed lag over 
alles wat je maar kon bedenken.  
De witte vlokken deden hun best te landen waar dat kon. Geen plekje bleef 
onbedekt.  
Gelukkig dat mijn Franse makker, (de Twingo) mij niet in de steek liet.  
Gera en ik waren het er samen over eens dat er binnen 3 kwartier een hele 
bui over ons kleine Bakel nedergedaald was. 
Niet alleen de sneeuw verraste ons maar ook onze concertjasjes. Bij het 
aankleden werden we weer eens geconfronteerd met onze leeftijd. 
Binnenkort moeten we toch maar weer een afspraak maken met Janny. 
Zou ze nog een maatje groter hebben? 
Buik inhouden en niet inademen dan, is dat een oplossing? “Dan kende nie 
blaoze”, was het antwoord van m’n maatje. 
Nou ja, we zien wel. Niet méér eten, dat is de oplossing. 
De invulling van de avond was een goede keuze. De bewoners zongen uit 
volle borst en genoten. Wat is dit toch fijn om te doen. 
Een witte kerst tijdens het kerstconcert, een warme sfeer met alle 
bewoners van de Jan de Witkliniek. Met een fijn gevoel gaan we weer 
richting de Zwaan. 
Zou dit de laatste keer zijn? Of zouden we volgend jaar nog één keer onze 
kerstmuziek ten gehore mogen brengen? Als jullie dit lezen is onze 
afdeling, mijn afdeling, al gesloten en is ons personeel al elders werkzaam. 
Misschien komen we elkaar daar weer tegen. 
Met muzikale groeten en dank je wel namens alle bewoners van de Jan de 
Witkliniek.  

 

Joke Verberkt 
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Oliebollen 2010 
 
De organisatie van de oliebollenactie staat dit jaar 
2010 een nieuwe uitdaging te wachten. Tankstation 
Nard Thijs (Peter Smits) wil tijdens zijn 
vuurwerkverkoop twee dagen lang een 
oliebollenkraam voor de deur. Zijn vraag aan de 
Harmonie is of wij hier interesse in hebben om dit 
erbij te doen. Als je het niet probeert dan weet je het ook niet dus we gaan 
deze uitdaging graag aan. Hoeveel beslag heb je nodig op de eerste dag, 
wat denk je op de tweede dag te verkopen bij het tankstation, op het 
kerkplein en welke bezetting aan personeel heb je dan nodig. Zomaar 
enkele vragen die zich dan aandienen. Gelukkig kunnen we altijd putten uit 
een groot aantal vrijwilligers en hebben we de bezetting voor beide dagen 
snel rond. Vanaf deze plek ook nog een zeer welgemeend dankjewel aan 
de vrijwilligers waarvan de eerste altijd heel vroeg moeten beginnen. 

   De benodigdheden voor het beslag en de 
oliebolzakken worden bij onze lokale 
ondernemers ingekocht en wat ons betreft 
kunnen we draaien. Zoals altijd en ieder 
jaar vertoont de bakwagen kuren en de 
gasvlam gaat steeds uit (waarschijnlijk ligt 
dit meer aan ons dan aan de bakwagen). 
Maar uiteindelijk en na lang zoeken vinden 
we de oorzaak en komt de olie op 
temperatuur. Natuurlijk moeten de 
oliebollen eerst geproefd worden voordat 
deze verkocht worden. De smaak en kleur 

zijn perfect dus de verkoop kan beginnen. Het is nog even wennen voor de 
bezoekers van Tankstation Nard Thijs maar vooral de tweede dag verlopen 
de verkopen als gesmeerd. De verzorging van de bakploegen word 
verzorgd door Peter Smits en zijn medewerkers en daarvoor nog heel veel 
dank. Natuurlijk zorgen wij er dan weer voor dat de medewerkers van Nard 
Thijs van onze oliebollen kunnen genieten. Op de tweede dag bakken we 
dus op twee locaties, bij het tankstation en op het kerkplein. De organisatie 
is zo goed gestroomlijnd dat dit geen problemen geeft. Ieder krijgt 
voldoende en op tijd het beslag aangereikt. Op het einde van de dag blijkt 
dat alle beslag is opgebakken en dat alle voorraad is verkocht. We kunnen 
terugzien op een zeer geslaagde oliebollenactie die een nieuwe impuls 
heeft gekregen door op twee locaties te bakken. Graag willen we Peter 
Smits en alle medewerkers van Nard Thijs bedanken voor de prettige 
samenwerking en de goede zorgen voor onze bakploeg aldaar. 

Toon Coopmans 
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Zoek de verschillen 
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Club Challenge 2011 
 
Het was zondagochtend 13-02-2011. De wekker ging om 06.00 uur, ja dat 
is lang geleden voor de A-groep dat ze zo vroeg op moesten. Om 07.00 
vertrokken we vanuit de sporthal in Bakel naar de sporthal in Kaatsheuvel. 
Vlug vlug haren in de plooi en make-up op. Opening van de dag. En dan 
vlug warming-up, want wij moesten al als 3

e
 optreden, in de 1

e
 categorie. 

Op ons optreden hadden we de joker in gezet.(achteraf gezien misschien 
niet de juiste beslissing, maar als je alles van te voren wist!!) Onze Lisette, 
verkleed als joker, wat wij niet wisten, kwam in vol ornaat de dansvloer op. 
Dit was een hilarisch moment. 
De show ging niet zoals we wilden, maar was voor ons wel een goede 
oefening voor de volgende maand. De Nederlandse Kampioenschappen. 
Voor een van de majorettes was dit de 1

e
 keer na een voetoperatie. Ze 

deed het heel goed. Ik ben trots op jou. (zusje). 
In de 2

e
 categorie was Minke aan de beurt, zij heeft een goede show 

neergezet. In de 3
e
 categorie waren de muizen aan de beurt, dat is de C- 

groep. Dit was ook hilarisch want een paar muizen trokken bij elkaar per 
ongeluk de staarten eraf. In de 4

e
 categorie was Jantine aan de beurt, haar 

show ging ook goed. In de 5
e
 categorie was de B-groep aan de beurt, zij 

hadden wat aanpassingen in hun show en een nieuwe proef. Dit ging goed. 
In de 6

e
 categorie waren de Freestyle dansen, dit was mooi en vooral leuk 

om naar te kijken. Onze show met de groepen A, B, C én D was een leuk 
en gezamenlijk stuk over het museum waar alles 1 voor 1 tot leven kwam. 
Maar ik hou het nog geheim, want jullie krijgen dit nog vast te zien. 
Er was een mooie schaal te winnen. (net zo een als bij het voetballen). 
Maar helaas, we pakten net geen beker. We werden 4

e
 van de 9. Maar al 

met al was het wel een super- en ook een vermoeiende dag. 
Wij gaan nog anderhalve maand flink trainen, zodat wij op de Nederlandse 
Kampioenschappen gaan knallen. 

Groetjes Mandy 
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Waar is de slagwerkgroep zoal mee bezig? 

Jeugdslagwerkgroep: 
De jeugd is momenteel druk bezig met het instuderen van nieuwe werken. 
Dit gaat zeer voorspoedig en het repertoire groeit steeds verder. Er worden 
steeds meer melodie instrumenten gebruikt aangezien er steeds meer 
jongeren zijn die dit beheersen. In april is het Koninginnedag waar de jeugd 
acte de présence zal geven en in juni vindt in Milheeze de Sla Je Slag-dag 
plaats. Daarvoor wordt op dit moment druk gerepeteerd. Veder staan er nu 
nog niet direct grote dingen op stapel. Wel is een commissie van de jeugd 
al bezig met de invulling van de opening van het nieuwe clubgebouw. 

Slagwerkgroep: 
De “grote” groep is momenteel druk aan het repeteren voor het Meister 
Rongen Peeltoernooi. Dit vindt plaats in juni. Het optreden wordt 
beoordeeld en dus is het zaak om dan zeker goed voor de dag te komen. 
Tussendoor is het natuurlijk nog carnaval en zit het jubilarissenconcert er 
weer aan te komen. Er staan momenteel geen uitwisselingen gepland maar 
wat niet is, kan nog komen natuurlijk. 

Groetjes,  Maarten Staals 
slagwerkgroep             

 
 
 
 
 

De Triangel is nog steeds op 
zoek naar een redactielid 
namens de slagwerkgroep. 
 
Aanmelden kan ook via de 
Triangelredactie.  
 
Nog niet hellemaal overtuigd?  
De redactie beantwoordt al je 
vragen. 

Hé slagwerker: we need you!!! 
Meld je nu aan!! 
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Carnaval 2011 met Jeugdprins Koen 
 
Dat ik jeugdprins werd wist ik al aan het 
begin van de kerstvakantie. Dus toen 
kwam de geheimhouding. Het was lastig 
om het geheim niet te vertellen. Ook al 
hoefde ik niet meer naar school. Die dag 
daarop moest ik foto’s maken met de 
jeugdprinses voor de uitnodigingen van 
de receptie. Het was erg wit (in de 
sneeuw). ’s Middags was het handbal- 
toernooi en ik deed of er niets aan de 
hand was.  
 
8 januari was het zover: de 
bekendmaking. Jammer genoeg wist de 
raad van elf dat ik het was door mijn 
schoenen, gelukkig duurde het daarna 
niet lang meer. 9 januari, de receptie in 
Milheeze, een week er op in Bakel en erg veel snoep gekregen maar ook 
andere dingen. Op het laatst had ik wel last van mijn hand van al die 
handjes schudden. Dus dacht ik: wanneer is het klaar? 
Dan in alle andere dorpen naar de receptie. Jammer genoeg was de raad 
er maar één keer bij. Dat was wel de leukste receptie. In Eindhoven gingen 
we foto’s maken voor de krant. Op de terugweg was het wel erg druk in 
onze auto: ons vader en ons moeder, Mariella, Tinus, Bart Sjaak en Henrie 
en natuurlijk ik. Bij de Soos waren we ook met de jeugdraad erbij, dus dat 
was extra gezellig. Het boerenbal in de Wilbertsdries was schitterend om te 
zien. Bij de jeugd deden we spelletjes, ook gezellig natuurlijk.  
 
Toen begon dé echte carnaval. Om te beginnen op vrijdag schoolcarnaval: 
We gingen eerst met z’n allen (Prins Jan Paul, prinses Karin, jeugdprinses 
Sophie, ik en ons hele gevolg, bij ons op school naar mijn klas. Daar had ik 
een toespraak gehouden en de jeugdraad en onze juffen onderscheiden. 
Toen naar de kleuters. Daar kregen wij een onderscheiding. Daarna gingen 
we naar de Zwaan, waar we mooi gefeest hebben. De Kleine Kapitein was 
kleiner dan ik dacht. Ook daar kregen we een onderscheiding. Al snel 
moesten we bij de Zwaan verzamelen voor de optocht. Op de wagen was 
het gezellig met de raad en werden we getrakteerd op frikadellen.  
’s Avonds was de sleuteloverdracht in De Eendracht in Gemert. Alle grote 
prinsen moesten een liedje zingen. Misschien heb je het Bakelse lied wel 
gehoord. 
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Op zaterdag kon ik gelukkig eerst nog even gaan 
zwemmen. De mis op zaterdagavond was saai en 
carnavalszaterdag was een groot feest.  
Zondagmorgen gingen we brunchen in de 
Bosparel. Dat was erg lekker.  
De receptie en bal van de boerenbruiloft was 
gezellig. 
De optocht was kei schón, de prijsuitreiking was 
ook leuk. De jeugdmiddag was leuk en mooi om te 

doen ‘s avonds was het minder leuk want dat was de afsluiting van de 
carnaval.  

Ik heb een super carnaval gehad!!!  
 
Hoi, 
  
Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie komst op de receptie, de 
felicitaties, al die cadeaus, die handjes en natuurlijk ook de leuke mailtjes 
en krabbels. 
  
Ook voor het carnaval vieren wil ik jullie bedanken want we hebben de boel 
samen lekker op zijn kop gezet. 
Ik zal deze carnaval nooit meer vergeten. 
Ik heb een supercarnaval gehad dankzij jullie. 
  
Bedankt, bedankt, bedankt, bedankt, bedankt, bedankt, 
             

                                                           Jeugdprins Koen 
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Goedendag, wij zijn momenteel niet bereikbaar maar u kunt een bericht 
achterlaten door gebruik te maken van de volgende codes: 
 
- Ben je een van onze kinderen: toets 1. 
- Als we op de kleinkinderen moeten passen: toets 2. 
- Als jullie onze auto dringend nodig hebben: toets 3. 
- Als we de was en de strijk moeten doen: toets 4. 
- Als we bij jullie thuis moeten oppassen: toets 5. 
- Als we de kinderen van school moeten halen: toets 6. 
- Als er voor aanstaande zondag een taart gebakken moet worden: toets 7. 
- Als jullie allemaal naar huis komen en mee-eten: toets 8. 
- Als vader een klus moet komen doen: toets 9. 
- Als je een van onze vrienden bent: toets 10 en spreek uw boodschap in na 
de pieptoon. We bellen u terug zodra we tijd hebben.. 

 

 

 

Het Automatisch antwoordapparaat van de opa's en oma's van tegenwoordig: 
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Vreemd gaan 
 
Toen Paul Koolen mij vroeg om mee te doen met de harmonie van Bakel 
tijdens de carnavalsoptocht zei ik meteen ja. De afgelopen jaren heb ik 
tijdens deze dagen vaker met een 
“vreemde” muziek gemaakt en dat is 
prima bevallen. Zeker gezien het feit dat 
niet het muziek maken zelf, maar het 
evalueren na een optreden bij mij de 
reden is om “het” te doen.. Wat wil je nu 
nog meer, geen repetities, effe wat 
lalmuziek maken en daarna tot in de 
kleine uurtjes op stap. Wat repeteren 
betreft vond ik het zeer herkenbaar dat 
de muziek voor aanvang van de optocht 
nog gerepeteerd en op speelbaarheid 
geselecteerd werd. Ook het feit dat de 
muziek begon te klinken en het systeem 
begon te functioneren toen de optocht 
voorbij was waren factoren waar niet 
alleen Bakel mee te kampen (hier bedoel 
ik niet Thijs) heeft. Het geheel, met 
nadruk op het tweede deel, heeft 
gebracht wat ik ervan verwacht had. Veel 
bier (zoals dat hoort met carnaval), leuke 
gesprekken met bijvoorbeeld de nieuwe 
voorzitter, het mede introduceren van de nieuwe penningmeester en de 
dames van de harde kern die mij al in het uniform zagen als vast lid. Ja, de 
meeste onderwerpen gingen nergens over zoals dat hoort aan de bar, dus 
ja ik heb het geweldig naar m’n zin gehad en wie weet kom ik het volgend 
jaar het een of ander nog eens dunnetjes overdoen. 
 

 
Met muzikale groet, 

 
D’ n Bekkeneur van d’n optocht.      

      

 

Tom van Loon 
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Herinnert u zich deze nog? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
1987 
 
Er was een periode van een jaar of vijf vanaf 1982 tot 1987 waarin er 
tijdens het haanschieten met kermisdinsdag diverse grappen werden 
uitgehaald met de haan. Zo stond er eens een levende haan in een kooitje 
op de schutsboom of een reusachtig ei. De haan is eens doorgezaagd 
waardoor hij bij het tweede schot al viel. In 1987 heeft iemand de haan 
nagebouwd met een mechanisme aan de buitenkant wat ervoor zorgde dat 
de haan na het eerste schot hevig begon te roken. 
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Berichten uit het gastenboek 
 
Reggie Vermulst: kerstconcert 
 
Ben ik ruimschoots op tijd voor het kerstconcert, ben zelfs de eerste die 
boven op het koor was, zie ik Bernard Nooijen binnenkomen in het zwart 
en ikke natuurlijk met mijn Harmoniepak. Dus snel naar huis omkleden en 
naar de kerk. (…) 

21-12-2010 
 

 

Hélène van de Laar: Kerstconcert Bakel 
Wat was het toch weer mooi gisteravond in de kerk. Ik zat alleen te 
wachten op de Glühwein die mijn man in ons pannetje had warm gemaakt. 
Sommige onder ons kwamen in hogere sferen en de muziek van boven 
was werkelijk om van te genieten, kwam misschien toch door al dat 
lekkers. Volgend jaar gaat het belegen hout naar boven, of we beginnen 
gewoon met koffie, gebak, glühwein etc, o o o wat zullen we mooi blazen. 
De kerstborrel was weer gezellig en het hapje smaakte goed. Volgend jaar 
met nog meer man of vrouw naar de bar, wordt het nog gezelliger. Ik wens 
iedereen ook namens mijn Nico en de Kids hele fijne kerstdagen, gezellig 
oudjaar en een muzikaal 2011. Tot aan de oliebollen!!! 

19-12-2010 
 

 
Gera Verberkt: Toppie 
Hee Werkgroep Carnaval 2011, 
Het was heel gezellig en goed georganiseerd. Heel toepasselijk thema met 
leuke muziek. Volgend jaar weer. 
Toppie. De complimenten. 

09-03-2011 
 

 
Thijs Kampen: Carnaval 2011 

Vreselijk gezellig. 
10-03-2011 

 

 
Joke Verberkt: De Werkgroep Carnaval 2011 bedankt 
Hallo allemaal, 
 
Iedereen hartelijk dank voor de enthousiaste deelname aan de optocht. De 
afterparty goed geslaagd. En… Het blijft een kwestie van geduld… Joke. 

 
                                                                                                                                                 10-03-2011 
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PIEP-orkest 
 
In januari zijn we gestart met het PIEP-orkest.  
Het doel van dit orkest is om beginnende muzikanten te laten genieten en 
ervaren hoe het is om samen in een groep te spelen. Dit als opstap voor 
het opleidingsorkest.  
 
Op dit moment bestaat het orkest uit 4 meiden. Yente speelt op fagot, Kim 
en Robin op dwarsfluit en Britt op trompet.  
Elke donderdagavond van 19.00 – 19.30 uur repeteren we in het 
Muziekhofke. Het is erg gezellig en leuk om het enthousiasme van de 
meiden te zien.  
Hopelijk wordt de groep binnenkort al uitgebreid met andere muzikanten. 
 
Ons eerste concert vindt plaats tijdens het Limonadeconcert en een paar 
weken later volgt ons optreden in de tent tijdens Koninginnedag. Hiervoor 
zijn we hard aan het oefenen. Dus ik zou iedereen willen aanraden beslist 
te komen luisteren; het is verrassend wat deze meiden al in zo’n korte tijd 
kunnen spelen. 

 

Marit 
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In Montesson: dat kleine menneke  is onze Luc 

 

 
 
 
 

Mag ik me even voorstellen? 
 
Mijn naam is Frank 
Joosten, geboren in 
1967, getrouwd met 
Nicolette en vader van 
twee kinderen, 
Dominique (12 jaar) en 
Luc (10 jaar). 
   Op enkele jaren na 
woon ik al mijn hele 
leven in Bakel en toch 
ben ik pas op mijn 43

e
 

in aanraking gekomen 
met Musis Sacrum.  
 
Hoewel mijn vader en 
opa jarenlang lid zijn 
geweest van Musis 
Sacrum (en dat gaat 
terug tot 1927), heb ik 
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de muzikale genen van hen niet meegekregen. Dus om de vereniging niet 
naar de muzikale afgrond te brengen, ben ik dus maar nooit lid geworden 
van Musis Sacrum. 
   Maar omdat mijn dochter Dominique al zo’n 5 jaar als majorettelid is van 
de vereniging, raakte ik wel steeds meer betrokken bij de vereniging. 
Vooral als toeschouwer, maar ook als begeleider bij het jaarlijkse 
zwemuitje. Tijdens het weekendje naar Montesson heb ik het zelfs 
geschopt tot koffer in- en uitlader van de bus. 
 
Tijdens dat weekendje in Frankrijk, merkte ik wel dat Musis Sacrum een 
hele hechte en vooral ook gezellige vereniging is. Dus op het moment dat 
ik werd gepolst om penningmeester van de vereniging te worden, hoefde ik 
daar niet lang over na te denken. En nu de ledenvergadering dat ook heeft 
bevestigd, waarvoor dank, voel ik me vereerd namens jullie op de centen 
van de vereniging te letten. 
 
De voorbije maanden heb ik mij alvast kunnen oriënteren op het 
penningmeesterschap, onder andere als commissielid van de denktank die 
de verbouwing tot een goed einde mag brengen. Ook daarin werd het 
positieve beeld wat ik had van Musis Sacrum andermaal bevestigd. 
   Samen met Piet Elias, onze afzwaaiende penningmeester, heb ik me 
verdiept in de gehele administratie en ik zal mijn uiterste best doen om het 
financiële gebeuren op eenzelfde voortreffelijke wijze te besturen als mijn 

voorganger dit heeft 
gedaan. 
 
Rest mij Piet te 
bedanken voor de 
uitstekende overdracht 
en ik hoop eenieder 
een keer te kunnen 
ontmoeten bij de 
diverse activiteiten die 
ons ook weer de 
komende jaren te 
wachten staan. 
 

Frank Joosten 
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Mag ik me even voorstellen? 
 
Hoi allemaal! 
Mij is gevraagd me even voor te 
stellen….. bij deze. 
Voor degenen die me nog niet 
kennen; ik ben Paul van Tiel, 43 
jaar, geboren en getogen Bakelnaar, 
getrouwd met Dennis, en ja, de 
zoon van Harrie en Cis van Tiel van 
de Doe Het Zelf. In het dagelijks 
leven ben ik sinds drie jaar 
Projectmanager bij KMWE in 
Eindhoven, waar we machines 
maken voor klanten zoals ASML en 
Philips Medical Systems en 
fijnmechanische onderdelen voor 
bv. de JSF, Fokker, de Airbus A-380 
en Boeing. Daarvoor heb ik 12 ½ 
jaar bij Te Strake in Deurne gewerkt, 
nadat ik mijn HTS-
Werktuigbouwkunde had afgerond. 
 
Naast mijn nieuwe hobby Musis Sacrum, werk ik graag thuis in de tuin en 
kan ik genieten van het lezen van een goed boek, waarbij dat laatste nu 
wel minder zal worden. En zover als je het een hobby mag noemen, gaan 
we ook graag op vakantie naar warme oorden. 
Sinds ik bij Jong Nederland gestopt ben als leider van de ”seniorengroep” 
(de oudste jongeren), was ik eigenlijk op zoek naar iets anders om mijn 
vrije tijd aan te besteden en om bij betrokken te zijn. Toen ik een paar 
maanden terug gevraagd werd of ik Theo van Hal wil opvolgen als 
voorzitter van Musis Sacrum, hoefde ik dan ook niet lang na te denken. 
Toch heb ik even de tijd genomen om te kijken of het ook bij me zou 
passen. Daarbij was voor mij een belangrijke vraag om te beantwoorden; ik 
speel geen instrument, ik kan geen noot lezen…. Kan ik dan wel voorzitter 
worden van Musis Sacrum? Ook daar was ik snel aan uit; ja dat kan. 
In de afgelopen maanden heb ik al meegedraaid in het bestuur en heb ik al 
ervaring opgedaan in de vereniging en ben alleen maar enthousiaster 
geworden! Dit enthousiasme ontstaat heel snel wanneer je mensen ziet die 
allemaal heel betrokken zijn bij de vereniging en die bereid zijn om daar 
veel voor te doen. 

Paul van Tiel 
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Maak ‘t kleurig 
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Oud ijzer? 
 
Je staat verbaasd wat je zoal aangeboden kunt krijgen. Men beschouwt dat 
dus als oud ijzer! 
 
Zo hebben wij vorig jaar een antieke 
piano opgehaald. Het is een staande 
piano van het merk Seger and Sons 
uit Chicago met het serienummer 
24889.  
 
 
Na enig onderzoek op internet 
vonden wij een identieke piano met 
serienummer 25856 van bouwjaar 
1917. De piano werd in 2010 
aangeboden voor $ 1000,00 en zou 
in optima forma op $ 1650,00 worden 
getaxeerd.  
 
 

Voor wij de piano op 
Marktplaats aan gaan bieden 
willen wij onze leden een kans 
geven dit unieke exemplaar te 
bemachtigen. De piano is op 
afspraak te bezichtigen bij 
Bennie Nooijen. Alle toetsen 
doen het nog. Hij moet nog 
wel opgepoetst en gestemd 
worden.  
Hij gaat weg naar de hoogste 
bieder, maar wij verwachten 
een minimale opbrengst van   
€ 50,00.  

 
9 april is de volgende oud ijzeractie. Benieuwd wat wij dan weer tegen 
komen.  
Jij kunt er als eerste bij zijn als je je meldt als vrijwilliger. Ik zou zeggen, 
grijp die kans! 
 

Jan Rooijakkers 
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Wij feliciteren 
 

Jan van Ganzewinkel met zijn verkiezing tot Vrijwilliger van het jaar 

 

 
 

 
De Blazersklas 

 
Heeft iedereen al gehoord van de “Blazersklas”?  
Vast en zeker niet; daarom zal ik via dit bericht proberen om daar iets meer 
duidelijkheid in te geven. 
Een aantal jaren geleden is binnen het Muziekoverleg Gemert-Bakel het 
idee besproken om kinderen in de gemeente Gemert-Bakel al in een vroeg 
stadium kennis te laten maken met muziek, om zo meer interesse te 
kweken om samen in een harmonie, fanfare of slagwerkgroep te gaan 
spelen.  
Wim Verheggen van fanfare St.Cecilia uit Milheeze en de muziekschool 
Gemert-Bakel hebben mede op grond van deze basis een 
opleidingsprogramma met de naam “Muziek op school” ontwikkeld. 
Dit opleidingsprogramma vereist wel een gedegen samenwerking tussen 
de betrokken basisscholen, muziekverenigingen en de muziekschool. De 
scholen plannen dit in binnen hun les- en verdere programma, de 
muziekschool draagt zorg voor geïnstrueerde en ervaren leraren en 
muziekboeken en dergelijke en de muziekverenigingen zorgen voor het 
benodigde instrumentarium. Het lijkt erg simpel, maar allerlei factoren 
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leveren weleens geduchte storingen op! 
De factor ‘wie betaalt wat’ betekende een flinke drempel op weg naar de 
uiteindelijke uitvoering van het lesprogramma. Die drempel is gelukkig - 
maar jammer genoeg slechts tijdelijk - geslecht; met dank aan de gulle 
gever(s). 
 
Als allereerste werd er gestart in Milheeze, waar het programma grondig 
werd getest op foutjes en storende (on)mogelijkheden. Daarna waren het 
Elsendorp, Handel en De Rips die dit muzikale lespad betraden.  
Begin januari 2011 was Bakel, nadat een eerdere startpoging gestrand 
was, dan zover. Op BS St.Willibrordus werd het project, dat de naam 
“Blazersklas” heeft, gestart. De betrokken leraren en leraressen van de 
groepen 6A en 6B werden geïnstrueerd. Elke leerling uit deze groepen 
mocht de keuze maken welk instrument zij of hij wilde gaan bespelen. 
Omdat Musis Sacrum zowel blazers als slagwerkers kent mocht er voor 
een blaas- of een slaginstrument worden gekozen. (De projectnaam 
“Blazersklas” is dus eigenlijk misleidend!) Met als resultaat 15 trommelaars 
en 23 blazers, waarvoor instrumenten ter beschikking kwamen.  

Een flink aantal leden van Musis Sacrum was erg betrokken bezig bij de 
voorbereiding en de uiteindelijke opstart van dit opleidingsprogramma in 
Bakel. Hernieuwd overleg door het bestuur met de basisscholen en de 
muziekschool leidde alles in. De financiering van het benodigde 
instrumentarium kwam rond en ook de administratieve rompslomp, zoals 
ondermeer de aansprakelijkheid bij instrumentschade, werd geregeld. 
Dus werden er instrumenten uitgereikt en kon ‘de muzikale reis’ een 
aanvang nemen. Met Adri Verhoeven en John Klaus als leraren namens 
KunstLokaal Gemert werd kennisgemaakt met ieders instrument en het 
muziekboek. Zij kregen daarbij ondersteuning van enkele Musis Sacrum 
leden die dankzij hun jarenlange oefening kennis van zaken lieten zien. 
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Voor een aantal leerlingen was het een herhaling omdat zij al op het 
muzikale pad zijn geweest, of nog steeds leerling-muzikant zijn. Maar voor 
de anderen was het in elkaar zetten van het instrument en de 
muziekstandaard de echte eerste beginnersklus. Gevolgd door de 
allereerste productie van geluiden die meestal op geen enkele toonladder 
voorkomen. Maar langzamerhand komt er meer zuiverheid en zijn de noten 
herkenbaar te spelen, én op afroep beschikbaar!  
Vandaag, 14 maart 2011, kon ik genieten van de muzieklessen die vol 
enthousiasme werden gegeven door Adrie en John. En die zeker zo 
enthousiast beleefd werden door de muzikanten in spé, die hun opgedane 
kennis en vaardigheid ook met elkaar deelden. Dit samenspel en de 
repetitie van een gezamenlijk uitgevoerd muziekstuk(je) was niet 
onverdienstelijk. Maar duidelijk een begin met mogelijkheden naar veel 
meer. Thuis regelmatig oefenen blijft een must! 
 
 Als het testjaar van dit muzikaal project aan het einde van het schooljaar 
afgesloten wordt zal de voortgang opnieuw worden bekeken. Het zou 
zonde zijn als dit niet voortgezet zou worden, vooral omdat ook de basis 
van muzikale educatie nooit vroeg genoeg gelegd kan worden. 
En ook hierin geldt dat het niet alleen de sterren zijn die wij willen horen en 
zien. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om ook op muzikaal gebied 
zichzelf te ontdekken. 
En eerlijkheidshalve gezegd zal het voor de muziekverenigingen ook heel 
erg welkom zijn als projecten zoals de “Blazersklas” een weg blijken naar 
een voortdurende muzikale toekomst! 
 

Groeten, Thijs Poels 
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Gelezen in het Eindhovens 

Dagblad op 21 maart 2011 
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Mutaties 
  
             per 
 

Frank Joosten  Nieuw lid   01-01-2011 
 
Paul van Tiel  Nieuw lid   01-01-2011 
 
Loes Janssen  Einde lidmaatschap  09-01-2011 
 
Kaylee Siroen  Adreswijziging   14-02-2011 

Lopense 28  5421 AB  Gemert 
 
Fleur Mulder  Nieuw lid   26-02-2011 
 
Ronja Förster   Adreswijziging    24-03-2011 

De Buunder 1 5761 HP  Bakel 0492-772957  
 
Theo van Hal  Rustend lid    25-03-2011 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
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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De jeugd heeft de toekomst!!! 
 

Alweer een tijd geleden werd bij de wekelijkse repetitie van de harmonie 
een oproep gedaan aan de leden. Aangezien het ledental van de harmonie 
al een tijd een dalende lijn vertoont is het tijd geworden om in actie te 
komen. De vraag luidde wie zich geroepen voelde om mee te gaan denken 
in een werkgroep waarin gekeken gaat worden hoe we de jeugd weer 
warm zouden kunnen krijgen om een blaasinstrument te gaan spelen 
binnen onze vereniging. 
Ik heb wel behoorlijk wat affiniteit met deze doelgroep en vandaar dat ik me 
dan ook spontaan aanmeldde om mee te denken bij dit project. 
   Er waren gelukkig meerdere enthousiastelingen en enkele weken later 
werd dan ook een brainstormbijeenkomst gehouden. Helaas kon ik hier zelf 
niet bij aanwezig zijn, maar ik had al wel enkele ideeën ingebracht. Rianne 
van de Boom coördineerde het geheel en pikte de leukste, effectiefste 
plannen eruit. Er werden allerlei zaken geopperd; van het afschaffen van 
de blokfluitles, opstarten van de blazersklas tot het nieuw leven inblazen 
van de Sint-intocht. Ook kwam er het idee voor een schoolvoorstelling. Na 
deze eerste bijeenkomst kon iedereen zich aanmelden voor zijn favoriete 
onderdeel; waar wil jij mee aan de slag?  
 
Enkele jaren geleden hebben we eens een nostalgisch concert gehouden 
waarbij een toneelvoorstelling werd opgevoerd. Ondergetekende schitterde 
daarin in de rol van Zwarte Lola, en dit vond ik geweldig om te doen. Mijn 
keuze was dus snel gemaakt; zet mij maar in de groep van de 
schoolvoorstelling. Ook Doranda Thomassen, Christian Peys, Thijs 
Kampen en Betje Verachtert meldden zich aan voor deze groep. 
Tijdens onze eerste groepsbijeenkomst, waar ik wederom niet bij was, liet 
Betje zich, fanatiek als ze is, van haar beste kant zien. Zij had namelijk al 
een half toneelstuk geschreven, bestemd voor de kleuters van de 
basisscholen. De voorstelling heeft de titel gekregen:  
“Ik wil muzikant worden!” en is gebaseerd op het “Ome Willem-principe”. 
Een min of meer geïmproviseerd verhaal waarbij ingegaan wordt op de 
inbreng van de kinderen. 
   Het stuk gaat over een meisje dat een muziekinstrument ontdekt in haar 
snoeplolly. In eerste instantie begrijpt ze niet wat ze met het instrumentje 
moet doen, maar natuurlijk helpen de kleuters haar mee om geluid uit het 
ding te krijgen. Allerlei elementen die nodig zijn om een blaasinstrument te 
bespelen komen hierbij aan bod. Denk bijv. aan adem - lucht - blazen enz. 
Uiteindelijk lukt het haar om een toon te produceren, maar het blijft dan ook 
bij deze  ene noot. Met behulp van een geheimzinnige fluitiste leert ze 
langzaam aan wat er allemaal nodig is om een echte muzikant te worden, 
en hierbij komt nog heel wat kijken. Op het einde van het verhaal lukt het 



 

 

 

32 

om een heel mooi liedje te spelen, en samen met de kleuters maken ze er 
een geweldig muzikaal feestje van! 
   Er was echter één probleem; niemand van de aanwezigen uit de 
werkgroep meldde zich spontaan aan om dit stuk uit te gaan voeren. Met 
het gevolg dat men maar besloot dat ik (die schitterde door afwezigheid) 
die rol dan maar op me moest nemen. Ik had per slot van rekening toch al 
vaker op het toneel gestaan; Judith doet dat wel, die is er gek genoeg voor! 
Ja, ho even, maar dit is toch wel even iets heel anders… Nou ja, van de 
eerste schrik bekomen, bedacht ik me dat het toch wel een eer was dat ze 
mij deze rol durfden toe te vertrouwen. 
   Betje is intussen vrolijk verder gaan schrijven om een mooi einde aan het 
verhaal te breien, maar ik moest op zoek naar een tegenspeelster. Betje 
vond dat dit een fluitist moest zijn, vandaar dat we bedachten dat Sophie 
de Ruijter wel een geschikt iemand zou zijn. Gelukkig was Sophie meteen 
razend enthousiast. 
   De werkgroep ging intussen verder met het uitwerken van ideeën en van 
het één kwam natuurlijk het ander. Eerst zijn we bij beide Bakelse scholen 
gaan informeren of ze open stonden voor deze voorstelling. Beide 
directeuren vonden het een heel leuk idee, en vandaar ook dat we direct 
een paar data prikten voor de uitvoering. 
 
Het is natuurlijk heel mooi om een voorstelling voor kleuters op te voeren, 
maar wil je deze doelgroep echt bereiken dan is er toch wel wat meer 
nodig. Kinderen van een jaar of 4-5 hebben behoefte aan duidelijkheid en 
het concreet maken van onbekende zaken. Niet iedereen groeit op met het 
begrip harmonie of muzikant, dus met alleen een toneelstuk ben je er niet. 
Zo ontstond het idee om een heel lesprogramma op te zetten, waarbij de 
kinderen in de week voorafgaand aan de voorstelling al spelenderwijs 
bekent gemaakt worden met muziek en alles wat daarmee samenhangt. 
   In deze lesbrief bieden wij de docenten alvast enkele suggesties aan om 
het begrip “harmonie” voor de kinderen wat concreter te maken. Iedere 
leerkracht is natuurlijk vrij om deze middelen wel of niet aan te bieden in de 
les, dit hangt mede af van de tijd die men eraan kan en wil besteden. We 
hebben gezorgd voor een boekenpakket, waarin allerlei leuke informatieve- 
en prentenboeken zitten om voor te lezen. Ieder kind mag een kleurplaat 
kleuren en na afloop van de voorstelling wordt hier een prijswinnaar uit 
getrokken. De kinderen kunnen instrumentjes knutselen, die ze vervolgens 
ook weer mee mogen nemen naar de voorstelling en we hebben een 
speciaal liedje geschreven over de harmonie wat ingestudeerd kan gaan 
worden. Kortom, een heel programma waarbij we hopen dat alle kleuters 
uit Bakel aan het einde van de week zullen roepen:  
“IK WIL MUZIKANT WORDEN!!!” 
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Inmiddels zijn de voorbereidingen voor dit alles in volle gang. Er wordt druk 
gewerkt aan een leuk decor en mooie toepasselijke kleding. Het stuk en de 
bijbehorende liedjes worden ingestudeerd en de lesbrief gaat volgende 
week de deur uit. We willen de voorstelling graag filmen en deze op de site 
van Musis Sacrum en eventueel ook op de site van de scholen plaatsen, 
als extra reclame. Alle ouders van de kleuters krijgen een brief waarin we 
ze uitleg geven over het hoe en waarom van de voorstelling. Tevens 
nodigen we ze hierin uit voor de naderende evenementen waarin de 
opleiding van Musis Sacrum zich presenteert. 
   Al met al is het een heel project geworden, waar al vele uurtjes extra 
werk in hebben gezeten. Ik ben inmiddels het overzicht een beetje kwijt, 
want ik ben altijd erg geneigd om dingen naar me toe te trekken zodat ik 
ook zeker weet dat loopt zoals het moet lopen. Ondanks dat heb ik er 
ontzettend veel zin in, en samen doen we er alles aan om er een 
superleuke voorstelling van te maken. Op 8 en 15 april gaat dit alles 
plaatsvinden. 
Ben je benieuwd hoe de voorstelling verlopen is, hou dan de site in de 
gaten! 
 

Groetjes, Judith Tielemans 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
 

Ons nieuwe Verenigingsgebouw 
 

 

 
Het begon met de sleuteloverdracht……….
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en toen was 

d’n aannemer 
klaar……… 

 
Wij zullen 

doorgaan!!!!
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Twee kampioenen op het NK Majorette 2010 
 
Musis Sacrum Bakel heeft  weer 2 Nederlandse Kampioenen! 
 
Tijdens de NK majorettes 2010 hebben het trio Benthe Jansen/Rowie 
Verbakel/Fenne Vereijken en de C-groep de 1e plaats behaald. 
Minke Coort, de B- en de A-groep (0,4 punten achter de kampioen) en het 
duo Britt Bouwmans/Rosan Bouwmans werden 2e, en het duo Dominique 
Joosten/Kaylee Siroen behaalde een mooie 5e plaats. 
Na de aankomst in Bakel werden de wedstrijdmajorettes en hun 
instructrices afgehaald bij de Groene Long, en samen met een talrijk 
publiek door de Harmonie en de Slagwerkgroep én de allerjongste 
majorettes naar het St.Wilbertsplein begeleid. 
Daar werden ze door Paul van Tiel, sinds j.l. donderdag voorzitter van 
Musis Sacrum, welkom geheten en gefeliciteerd. 

 
Daarna was er aansluitend in bistro De Zwaan een drukke receptie waar 
iedereen de gelegenheid kreeg om de splinternieuwe Nederlandse 
Kampioenen persoonlijk te feliciteren.  
De kampioenen waren duidelijk onder de indruk maar genoten volop. 
 
De C-groep bestaat uit Dana van de Kimmenade, Kim Tielemans, Yente 
van Stiphout, Lise van den Elzen, Serina Joosten, Mara van Ansem, Eva 
van Bree, Indy Joosten, Maud de Visscher, Sacha Koelink, Joyce 
Verberne, Gerdie Verberne, Romy van den Heuvel en Sanne Jansen. 
Voor alle majorette-informatie; Franca van de Laar, tel. 0492-342984. 
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Stilte voor de storm… 
Opleidingsorkest 

 
Na een zeer druk vorig jaar vol optredens, is het momenteel wat rustiger. 
Maar we zitten uiteraard niet stil! Zijn druk bezig met het instuderen van 
nieuwe stukken en we hebben een paar nieuwe leden die nu de tijd krijgen 
om te wennen aan het spelen in orkestvorm. En dat gaat goed. 

 
Het opleidingsorkest is een leuke groep muzikanten! 
Sommigen hebben net hun A gehaald, anderen zijn 
ervaren muzikanten die wekelijks mee blijven spelen. 
Een mix waar we erg blij mee zijn. De sfeer is goed, er 
wordt fijn gerepeteerd en snel geleerd.  
 
Over twee weken vindt het jaarlijkse Limonadeconcert 

plaats. In sneltreinvaart studeren we enkele nummers in en voeren ze 
meteen uit. Dan is de tijd nog maar kort voor Koninginnedag, waar we 
natuurlijk ook weer een mooi optreden neer gaan zetten. O ja… het 
Pleinconcert, daar zijn we ook van de partij.  
Hoezo stilte voor de storm? We laten toch van ons horen?  
 
De grote storm komt net na de grote vakantie in oktober: de opening van 
ons nieuwe verenigingsgebouw. Het belooft een weekend vol muziek, 
muziek, muziek… en feest te worden. Zondag 16 oktober wordt heel 
speciaal. Wat we gaan doen blijft nog even geheim, maar… stil zullen we 
dan zeker niet zijn! 
 
Saskia Martens 
Dirigent opleidingsorkest  
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Wie ben ik? 
 

 
                      De foto uit de vorige Triangel: 

Het antwoord op deze vraag uiterlijk 17-06-2011 afgeven bij of sturen 
naar:  Redactie De 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_3 was: Laurence Daigne-Valty. 
De winnaar is: Lenie van Hal.        

 
Ook jouw inzending is welkom!! 
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Recepten 
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Smakelijk eten 
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Lerar(ess)en 

 
 
KunstLokaal Gemert 
Vondellaan 49  5421 PN  Gemert 
Tel. 0492 362075  Fax: 0492 392475 
www.kunstlokaal.net 
E-mail: kunst-lokaal@planet.nl 

 
Slagwerk: 
John Klaus Nieuwe Uitleg 59  5761 EC  Bakel  
 06-54740580 
 
Hobo: 
Ans Bouwmans Maaslaan 45 5704 LA  Helmond 
 0492-510652 
 
Groot koper: 
Alex Rutten Cortenbachstraat 27 5421 KH  Gemert 

0492-366747 
 
Dwarsfluit: 
Erik Verbaandert Ziggestraat 29 5662  RK Geldrop  

 040-2860032 
 
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: 
Paul van Tiel     Beatrixstraat 11   5761 AS  Bakel  0492-343863  
Waarnemend voorzitter: 
Toon Coopmans Klimroosstraat 22 5761 GN  Bakel 0492 342428 
Secretaris: 
Gary Karel Groenveld 23 5761 HN  Bakel 0492 343987 
Penningmeester: 
Frank Joosten   Gemertseweg 18   5761 CB  Bakel   0492 342425  
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 5701GX 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) 06 54992653 
  Lisette van Rooij (majorettes) 06 42450378 
  Ellen Leenders (majorettes) 06 52593963 
 

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

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

 Matty Driessen en Thijmen van Dinther tijdens de repetitie een leuk 
dansje uitgevoerd hebben? 

 Niet duidelijk was wie leidend/lijdend was? 

 Het in elk geval zeer amusant was? 

 De slagwerkgroep, in juni, aan het Peeltoernooi wil meedoen? 

 Zij graag zouden willen dat de harmonie ook hieraan deelneemt? 

 De majorettes een hele leuke workshop gehad hebben in het “nieuwe 
verenigingsgebouw”? 

 Dit nieuwe gebouw heel schoon zal zijn bij de opening? 

 Het regelmatig gepoetst wordt? 

 Er bij de klarinetgroep alleen maar dames zijn? 

 Dat er toch echt twee heren tussen zitten? 

 Onze dirigent dit schijnbaar niet in de smiezen heeft? 

 De dirigent Doranda wel wil opvangen tijdens het muziekstuk: Ouverture 
to a new age? 

 Alle dames dat wel zouden willen? 

 Er dames bij de harmonie zijn, die heel strategisch gaan zitten als ze een 
rokje dragen? 

 Ze een stoel met rugleuning voor zich neerzetten, zodat de dirigent geen 
inkijk heeft? 

 Er een nieuw instrument in omloop is tijdens de 
donderdagavondrepetitie? 

 Het gewoon een boormachine is, die door Jan van de Weijer bespeeld 
wordt? 

 Sigrid Coolen haar schoolexamen muziek heeft gedaan  

 Zij een mooi werk ten gehore heeft gebracht? 

 Zij geassisteerd werd door Cas en Thomas? 

 De slagwerkgroep in eerste instantie een beetje verlegen was om met 
zoveel leden naar de carnavalsoptocht te komen? 

 Joke hierover een heel ezelachtige mening had? 

 Het haar heel erg spijt? 

 De carnavalsoptocht een groot succes was? 

 De borrel erna nog beter ging? 

 Het een kwestie van geduld is ? 

 Nog nooit zoveel bouwvakkers op straat gelopen hebben? 

 Deze bouwvakkers hard nodig zijn bij de bouw van het clubgebouw? 

 Iedereen zich mag melden als helpende hand? 
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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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24e jaargang  
1e editie 2011 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Theo van Hal 
Wendy Leenders 
Toon Coopmans 
Mandy van Lieshout 
Maarten Staals 
Koen Bouwmans 
Tom van Loon 
Joke Verberkt 
Marit Tijdeman 
Frank Joosten 
Paul van Tiel 
Jan Rooijakkers 
Thijs Poels 
Judith Tielemans 
Saskia Martens 


