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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 

25 september Bondsconcours LBT Maastricht 

30 september Zwemmen jeugdleden 

30 september – 2 oktober EK majorette Bath, Engeland 

14, 15, 16 oktober Opening Verenigingsgebouw 

13 november Intocht St. Nicolaas 

15 december Kerstconcert Jan de Witkliniek 

17 december Kerstconcert St.Willibrorduskerk 

31 december Oliebollenactie 
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Bestuurlijke noten  
 
Het is nu bijna drie maanden geleden dat tijdens de algemene 
ledenvergadering gekozen is voor herbenoeming van Carla, Maarten en 
Toon en de benoeming van Frank als de nieuwe penningmeester en ikzelf 
als jullie nieuwe voorzitter. Een zeer positieve stemming, waarvoor ik jullie 
dan ook nogmaals wil bedanken gezien het vertrouwen wat jullie daarmee in 
ons als bestuur stellen. 
 
We hebben een drukke periode achter de rug, de repetities, de overleggen, 
een goed gevuld programma, veel serenades en natuurlijk ons nieuwe 
verenigingsgebouw. Even in vogelvlucht deze activiteiten, waarbij ik hoop 
dat ik niets vergeet. 
 
Nederlandse kampioenen majorettes; Tijdens de NK majorettes in 
Waalwijk hebben het trio Benthe Jansen/Rowie Verbakel/Fenne Vereijken 
en de C-groep de 1e plaats behaald.  
Nederlands kampioenen nogmaals gefeliciteerd. 
De anderen waren dan wel geen Nederlandse kampioenen, maar hun 
prestaties waren er niet minder om! Als resultaat van de prestaties op de 
Nederlandse kampioenschappen, mag Minke Coort nu meedoen aan de 
Europese kampioenschappen in Engeland en mogelijk ook een deelname 
van het duo Britt Bouwmans/Rosan Bouwmans, die nu nog reserve zijn. 
Volgende Triangel aandacht voor de Europese Kampioenen? Laten we het 
met zijn allen hopen en natuurlijk heel veel succes namens alle leden!!  
 
Oudijzeractie; Omdat de mensen uit Bakel inmiddels beter de weg weten 
naar onze oudijzer container, is de oudijzer actie niet meer zo omvangrijk. 
Desondanks zijn een aantal van onze leden druk in de weer geweest om op 
de aangemelde adressen de spullen op te halen. Deels door de hoge 
oudijzerprijs, maar zeker ook door de hoeveelheid oudijzer die gebracht en 
opgehaald is, hebben we hiermee al een geweldig resultaat. 
Ben, bedankt dat de container bij jou mag staan. 
 
Limonadeconcert; Wat een drukte, allemaal repeteren op verschillende 
locaties. Iedereen deed ontzettend zijn/haar best om de stukken in te 
studeren, wat niet altijd meeviel na het eten van de frikandellen en kroketten, 
dan nog de gezamenlijke repetitie en vervolgens de optredens. Toch wel 
spannend, zo'n optreden voor publiek! Ondanks de spanning is het goed 
gegaan en was iedereen dan ook apetrots! 
 
Ik wil muzikant worden; Een toneelstuk voor jong en oud.  Geschreven, 
voorgedragen en opgezet door onze eigen leden, met als doelgroep de 
kleuters van de basisschool....en natuurlijk onze eigen leden. Voor ons was 
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het natuurlijk erg lachen om dit toneelstuk ook te mogen bekijken, maar voor 
de kleuters is het een (eerste) echte aanraking met muziek(instrumenten) op 
zo’n leuke, ludieke manier. Dat maakt zeer zeker indruk op de kinderen en 
er zullen dan ook zeker wel toekomstige leden van Musis Sacrum in het 
publiek hebben gezeten!  
 
Koninginnedag; Dit jaar was het geweldig lekker weer, wat deze dag toch 
een extra tintje geeft. Nadeel is dan natuurlijk wel dat veel publiek buiten in 
het zonnetje blijft. Toch hadden onze optredens, na het openingswoord door 
onze nieuwe burgemeester van Zomeren, voldoende publiek en kunnen we 
spreken van geslaagde optredens. 
 
Donateursactie; Op de jaarvergadering is duidelijk naar voren gekomen dat 
niet iedereen dit de meest geweldige actie vindt. Toch is dit een waardevolle 
actie met een resultaat van maar liefst € 1350,- wat we opgehaald hebben. 
Geld wat we nu en zeker in de toekomst hard nodig zullen hebben. Maak er 
zelf ook iets leuks van, er zijn namelijk ook veel positieve reacties. 
 
Jubilarissenconcert; Dit jaar hadden we maar liefst 12 jubilarissen, te 
weten Frans van de Laar, Frans en Jan van de Mortel; 60 jaar, Bernard 
Nooijen, Theo Leenders en Friedy Coolen; 50 jaar, Cor van Dinther, Ben 
Vereijken, Fred van Lamoen, Nico en  Gerard van de Laar; 40 jaar en last 
but not least Wendy Leenders; 10 jaar; dit jaar maar liefst 540 jaar jubileum! 
Nogmaals allemaal gefeliciteerd! We zijn trots dat we een vereniging hebben 
die haar leden zo lang kan binden en hopen met jullie nog vele jubilea te 
vieren. 
Het was een zeer geslaagde avond, waar vooral de jubilarissen van hebben 
genoten en ook zeker de vele gasten. 
 
Onderling solistenconcours; Daar sta je dan voor een groot publiek, voor 
sommigen een eerste keer om daar (alleen) te staan en dat valt dan ook niet 
mee. We hebben fantastische optredens gehoord en gezien, of het nu solo 
was, als duo of met een groep! De wisselbekers werden goed verdedigd. 
Daag elkaar maar eens uit, om te kijken of we de concurrentie kunnen 
verhogen! 
 
Caratconcert; Met het goede weer op zak, op naar de Warande in 
Helmond. We hadden het eerste optreden, waarbij natuurlijk veel Bakels 
publiek aanwezig was, maar ook de andere mensen die mee kwamen 
genieten van onze mooie muziek. 
 
Nieuw verenigingsgebouw; Vele leden hebben zich in meer of mindere 
mate ingezet bij de realisatie van ons nieuwe verenigingsgebouw en een 
vaste kern heeft er enorm veel tijd aan gespendeerd! Allemaal bedankt 
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daarvoor! Velen zullen zich niet realiseren dat zij door de inzet van deze 
mensen nu al kunnen repeteren in een ruimte die er geweldig uit ziet en 
welke van vele gemakken is voorzien. Vele jaren heeft het geduurd om een 
eigen verenigingsgebouw te realiseren en nu is het dan eindelijk zover; Theo 
bedankt voor je inzet hiervoor. 
Een budget, waarbinnen we heel veel hebben kunnen realiseren, iets waar 
veel verenigingen jaloers op (zullen) zijn, laten we dat niet vergeten!  
In het weekend van 14-15-16 oktober gaat de officiële opening plaatsvinden, 
reserveer dit alvast in je agenda! 
 
In de rest van de Triangel zullen vele van deze activiteiten aandacht krijgen 
en ieder op een eigen manier. Velen van ons kijken regelmatig op onze 
internet pagina voor het laatste nieuws en zien vervolgens de verhalen in de 
triangel als "oud nieuws". Anderen hebben misschien geen internet of kijken 
niet regelmatig op onze pagina en ook deze mensen bereiken we op deze 
manier. Ik hoop in ieder geval dat het voor iedereen veel leesplezier geeft en 
dat je door de Triangel dan nog eens terugdenkt aan die mooie momenten! 
 
Naast alle andere activiteiten dit najaar, volgt meteen na de vakantie de 
kermis; nog iets om in je agenda te zetten, of in je smartphone. Dit laatste 
vooral om ook de jongeren uit te nodigen om deel te nemen aan deze 
geweldige traditie. Op zaterdag is het al om 21:00u afgelopen zodat je zelf 
nog uitgebreid uit kunt gaan en op dinsdag, tja dat is een hele dag die je 
mee moet maken!! ......dus, ga mee! 
 
Namens het bestuur wil ik iedereen die geholpen heeft om alle activiteiten 
tot een succes te maken middels deze weg nogmaals BEDANKEN! 
En na deze geweldige lente, wil ik jullie namens het bestuur allemaal een 
geweldige zomervakantie wensen. Geniet ervan! 
 
Laten we de volgende spreuk er maar in houden:  
Musis Sacrum, een vereniging waar je erg trots op bent en waar je 
graag lid van bent en graag lid van wilt blijven. 
 

 

 Paul van Tiel  
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Muzikale poëzie 
 
Muziek 
 
Muziek is een symfonie. 
Muziek is een melodie. 
Muziek is een uitdrukking van een gevoel. 
Muziek is een van de uitdrukkingen van de liefde. 
Muziek is iets dat je raken kan. 
Muziek is iets waar je in kan weg dromen. 
Muziek is puur gevoel. 
Muziek kan je blij maken. 
Muziek kan je helpen bij problemen. 
Muziek kan je je problemen laten vergeten. 
Muziek geeft je een goed gevoel. 
Muziek is een prachtig iets. 
Muziek ik kan er niet zonder.  

 
 
 

 
 

Muziek 
 

Als 
je muziek 

tot een 
beleven maakt 

heb je altijd 
de juiste toon geraakt 
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 Wat is je naam? 

Gera Verberkt – Van der Linden 
 
 Wat zou je graag veranderd zien bij Musis Sacrum? 
Dat is een moeilijke vraag. Ik ben nogal gauw tevreden. Ik heb zou het wel 
fijn vinden als er meer jeugd bij de harmonie zou komen. En een grotere 
slagwerkgroep achter de harmonie zou ik ook mooi vinden. 

 
 Wat kijk je het liefste op tv? 

Spoorloos, ik vind het leuk en mooi dat mensen herenigd worden. En dan 
moet ik altijd een beetje huilen, dan wordt ik een beetje emotioneel. Maar 
dan ga ik altijd even koffie halen of iets doen. Ik vind Flikken Maastricht en 
Gooische Vrouwen ook leuk. Gooische Vrouwen heb ik helemaal terug 
gekeken op UPC on Demand. Die Martin Morero vind ik echt geweldig. 
 

 Welke dans beheers je goed, en met wie zou je die dan willen dansen? 
Ik ken de foxtrot, walsen ken ik en de polka kan ik. Salsa dansen heb ik 
geleerd van mijn Surinaamse schoonzus. En het liefste zou ik een vurige 
Argentijnse tango dansen met George Clooney. Ik ben bang dat ik niet 
alleen deze wens uit spreek, hé dames van de harmonie. 
 

 Hoe handig ben je? 
Ik kan verrekes naaien (kleding), ik kan wassen, strijken, koken, poetsen en 
de hele reutemeteut. 



 

 

 

9 

Ik kan wel goed naaien: ik heb jarenlang de kleding genaaid van mijn 
kinderen. Zelfs mijn eigen trouwjurk en die van mijn zus. En voor de 
majorettes heb ik ook een aantal jaren nieuwe pakken gemaakt. 
 

 Wat draag je het liefst? 
Haha, moet ik dat hier zeggen… Een lekker strak korset die goed 
aangeveterd is! Nee, haha. Ik draag graag (zomer)jurkjes. 
 
 Wat zijn je hobby’s? 
Ik heb niet zoveel hobby’s. Zingen, harmonie, twitteren. Ik 
twitter om op de hoogte te blijven van van alles, 
politieberichten, wat mijn dochters doen.  
 

 Waar ben je bang voor? 
Ik ben bang voor inbrekers. Dit heb ik al een aantal keren 
meegemaakt. Raamkraken bij de winkel. Het gevoel dat ze binnen zijn 
geweest en het zien van de gemaskerde mannen die vluchtten.  
Ik ben ook ooit bang voor tegenslagen in het gezin of familie en naasten. 
Vooral als het een te lange tijd goed gaat. 
 
 Wat is je favoriete vakantieland? 
Ik vind Gran Canaria altijd fijn om naar toe te gaan. Indonesië was ook heel 
bijzonder. Ik heb niet een speciaal land, als het maar warm is. Ik ga graag 
naar een land waar het lekker weer is. Ook vind ik het belangrijk dat ik er 
lekker uit kan rusten. 
 
 Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt bij Musis Sacrum? 
Wat ik toch wel heel bijzonder vond waren de Europese Kampioenschappen 
van de majorettes in Tsjechië. Dat was zo gezellig, we hebben het er zo leuk 
gehad. 
De hulding van ons Geertje vond ik ook heel leuk, als 10-jarig jubileum. En 
dat ons oma (Nolda Verberkt) zo’n trotse commissaris was en altijd zat te 
glimlachen als ze iets schonk. 
 
 Waar heb je een hekel aan? 
Dat Marc van Kessel mij altijd aankijkt als er een fout bij de derde klarinetten 
wordt gespeeld. Terwijl ik natuurlijk nooit fouten maak. Maar het zal wel zijn 
omdat ik de knapste van de klarinetten ben.  
 
 Het laatste woord is aan jou, zou je nog iets willen zeggen? 
Tot slot wil ik nog zeggen dat ik het helemaal geweldig vind dat ik 14 jaar 
geleden de kans heb gekregen om tijdens het omvormen van de harmonie 
een instrument te mogen gaan bespelen en dat ik het ontzettend gezellig 
vind met mijn harmonievrienden. 
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 Inhalen majorettes na behalen Nederlands 
Kampioenschap. 

 
Zatermiddag, 26 maart werden we gebeld. 
Er waren prijzen behaald bij het NK Majorettes 2011. 
Of wij, (majorettes D-groep), ’s avonds bij de intocht konden zijn. 
Zo is het gegaan: ”ik vond het leuk, en ik vond het ook leuk, dat er zoveel 
kinderen hadden gewonnen”. 
“Ik vond het ook leuk, omdat Jannah en ik voorop mochten lopen, samen 
met de harmonie achter ons”. 
We gingen heel laat en we verzamelden ons in de Zwaan. Toen gingen we 
onze trui over onze jas aantrekken. 
Daarna liepen we naar de bieb. Daar stond de majorettegroep die wij in 
gingen halen al te wachten. 
Toen gingen we allemaal terug naar het plein. Het was al donker. 
Daar gingen ze polonaise lopen. 
Juffrouw Ellen, Lisette en Franka kregen een bos bloemen. 
Toen gingen we naar de Zwaan handjes schudden en kregen we een muntje 
voor wat drinken. 
Het was leuk! 

Door de verslaggeefsters Janne en Jannah.  
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Wij feliciteren 

De superblije ouders Paul Koolen en Angela 
Koolen-v.d. Sanden 

met de geboorte van hun dochter 

Lotte 

Geboren op 30-04-2011 
 

 
 

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

De superblije ouders Tom van Buël en Saskia Martens 
met de geboorte van hun zoon  

Joep 

Geboren op 09-05-2011 

 

 
 

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

 
Karen van den Broek met het behalen 

van haar eindexamen hoorn op 09-06-11 
te Tilburg
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Vrijwilliger van het jaar 
 
Beste leden, 
 
Met dank aan Joke Verberkt mag ik dit stukje schrijven voor in de Triangel. 
Ze heeft in het verleden ook al eens gevraagd of ik een stukje wilde 
schrijven voor de Triangel. Vanuit dat vorige verzoek weet ze nog dat ik een 
gruwelijke hekel heb aan het schrijven van stukjes, maar deze keer kon ik er 
niet onderuit komen (vond Joke). 
Vandaar het volgende: 
Joke heeft mij gevraagd om een en ander te vertellen over mijn leven als 
vrijwilliger bij Musis Sacrum. Dit leven heeft mij de titel “Vrijwilliger van het 
jaar 2010” opgeleverd. Naar later bleek was de waardering voor mijn werk 
zo groot dat ik ook al de titel “Vrijwilliger van het jaar 2011” heb gekregen. 
 
Wat houdt het leven van de Vrijwilliger van het jaar 2010 nou in. Een kleine 
uiteenzetting van mijn activiteiten voor de vereniging: 
Ik doe o.a:  

1) Het een en het ander zonder 
geldelijke vergoeding. 

2) Werkzaamheden uitvoeren waar ik 
geen vergoeding voor krijg. 

3) Taakjes uitvoeren die gevraagd 
worden om gedaan te worden. 

4) Simpele problemen proberen op te 
lossen. 

5) Onbetaald het een en ander 
uitvoeren. 

6) Hand- en spandiensten verlenen. 
7) Dingen waarvan ikzelf niet weet 

waarom ik ze doe. 
8) Proberen niet in de weg te lopen. 

Enkele leden hebben dit gewaardeerd en mij voorgedragen voor de 
verkiezing Vrijwilliger van het jaar 2010. Naar nu blijkt had de commissie van 
drie wijzen dezelfde mening en was mijn verkiezing een feit. 
 
Mede namens Nico van de Laar (Nico was blij dat hij niet verkozen werd, 
(wellicht voor de eerstkomende mogelijkheid in 2013 om vrijwilliger van het 
jaar 2012 te worden) wil ik jullie bedanken voor de waardering die jullie 
hebben gegeven voor mijn bijdrage aan de vereniging. 
Bedankt! 
 

De Vrijwilliger van het jaar 2010 (en 2011). 
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Herinnert u zich deze nog? 
 

 

 

 
Ieder jaar is voor Musis Sacrum de eerste activiteit van het nieuwe 
schooljaar het inhalen van de basisschoolkinderen tijdens de Kinder 
Vakantie Week. Dat de vereniging dit al jaren doet, is wel duidelijk. Deze foto 
laat het inhalen van de Kinder Vakantie Week door de drumband in 1974 
zien. Op de foto zijn de volgende mensen te zien: Cor van Dinther, Ad 
Janssen, Koos Vogelzangs, Martien Martens, Ruud van Neerven, Ad van 
Lievenogen, Willy Brisko en Jan Gruijters. 
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 Koninginnedag 2011 

 
Het PIEPorkest o.l.v. Marit Tijdeman 
 
Deze groep mag men zo wel noemen. Zo “piep” als ze zijn. De jonge 
muzikanten die hun beste beentje voorzetten voor een groots publiek. 
Dat dit groepje pas sinds januari 2011 samen muziek maakt is niet te horen. 
Het plezier wat de ”kleine” muzikanten uitstralen was duidelijk te zien. 
 
Jente Tielemans: fagot 
Kim Tielemans: dwarsfluit 
Robin Driessen: dwarsfluit. 
 
Met gemak bespeelden allen hun instrument of dat het de gewoonste zaak 
van de wereld was. 
Mama’s, papa’s, opa’s en oma’s en alle andere toeschouwers zaten te 
genieten in de omgebouwde concertzaal, de tent op het Wilbertsplein. 
Trots, dat mogen ze zijn op hun muzikaal talent.  
 

Joke Verberkt 
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Wij zullen doorgaan 
 

In de vorige Triangel stonden een aantal foto’s van onze muziekzaal in 
wording met als opmerking ”wij zullen doorgaan”. En dat hebben we gedaan! 
Eigenlijk is het een kwestie van de handen uit de mouwen steken en met z’n 
allen er tegen aan gaan. Maar eerst afwachten hoe de werkanimo binnen de 
vereniging is om zo een megaklus uit te voeren. Want het is vaak zo dat als 
er werk aan de winkel is een aantal mensen niet thuis geven! 
Gelukkig dat de verschillende oproepen respons kregen. Er waren op enkele 
avonden zelfs teveel mensen voor het werk dat op dat moment voorhanden 
was. Wat een collectieve oproep zoal teweeg kan brengen………… 
 
De mensen van de Denktank zijn, als adviserende en praktische denkers 
binnen een wensenconcept en een financieel budget, zowel vooraf als 
tijdens de uitvoering van de operatie muziekzaal menig uurtje bezig 
geweest. Aan het bestuur was zoals het behoord te zijn, de taak om 
meedenkend telkens een beslissing te nemen over hetgeen de Denktankers, 
meestal na heel veel intern en extern overleg en uitzoekwerk, voorstelden. 
En om in het kader van budgetbewaking te blijven streven naar 
betaalbaarheid, om de vereniging vooral niet op te zadelen met een fiks gat 
in de clubkas. 
Gelukkig dat er af en toe meevallers waren in de vorm van kosteloze 
dienstverlening en het beschikbaar stellen van voor ons bijzonder bruikbare 
dingen én als directe financiële ondersteuning. 
Onvoorstelbaar wat er zoal nodig is om de ruimte om te vormen in een 
repetitieruimte, muziek- en danszaal of verenigingsgebouw; we horen 
binnenkort wel hoe we het mogen gaan noemen. Tegen die tijd zullen we 
voor een groot gedeelte klaar zijn met timmeren, vegen, zagen, nog meer 
vegen, schilderen en al die andere karweien die moesten gebeuren. 
Met als resultaat een unieke ruimte die ruim voldoende zal zijn om voor 
Musis Sacrum Bakel, als een bijzonder trotse vereniging, een echt thuishonk 
te kunnen zijn. 
Harmonie, Slagwerkgroep, Majorettes plus instrumentarium en andere 
benodigdheden in één eigen ruimte wordt dan eindelijk een feit. En als dan 
iedereen de discipline opbrengt om deze ruimte optimaal samen te 
gebruiken, te benutten, te delen en te onderhouden, dan pas kunnen we dat 
zijn wat het woord vereniging inhoudt! 
Deze klus is bijna gedaan, op naar de officiële opening in oktober. Een 1

e
 

prijs is al verdiend, nu het lof der jury nog! Voor promotie moeten we zelf 
blijven zorgen. 

Groeten, Thijs Poels 
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Gezocht: 
 
Vrijwilligers die bij toerbeurt wekelijks ons nieuwe 
verenigingsgebouw willen schoonmaken. Voor al je vragen 
en aanmeldingen: meld je bij één van de bestuursleden. 
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Greuters: Hele grote kleuters 

 

Onze vereniging bestaat uit zoveel volwassen mensen, maar af en toe 
kunnen we het niet laten om weer even kind te zijn.... 
 
Om de kleuters te enthousiasmeren voor de muziek, werd een toneelstuk 
bedacht dat op de kleuterscholen uitgevoerd werd. Plots bleken er twee 
echte toneelspelers binnen ons orkest te zijn! Judith en Sophie kropen in de 
huid van Meisje en Attiman. Op de donderdagavond hoorden we de 
prachtige verhalen van onze toneelsterren en zagen we een foto voorbij 
komen. Velen van ons waren toch wel nieuwsgierig naar deze 
toneelprestatie en wensten dat ze weer even kleuter konden zijn.  
 
En toen kwam daar dat verlossende moment! De wens komt uit! Nee, 
natuurlijk konden we niet echt kleuter zijn, maar we mochten wel naar het 
toneelstuk van Judith en Sophie gaan kijken. Ergens op een 
donderdagavond bleven de instrumenten thuis en trokken we onze beste 
kleren aan voor een heuze musicalavond.  
 
Vrolijk huppelde Meisje, een heel groot klein meisje, over het podium. Ze 
wilde heel graag muzikant worden, maar er kwam nog niet veel geluid uit 
haar snoepfluit. Een vrolijk liedje van ons als grotemensen kleuterpubliek 
kon daar wel verandering in brengen. En ja hoor, 1, 2 en TTTUUUUTTT!!!!!  
   Ja dat was geluid, maar nog geen liedje. Meisje moest toch nog een beetje 
oefenen en kan wel wat hulp gebruiken. Maar wie zat daar achter het 
gordijn? Het was Attiman. Zij wist wel hoe ze een liedje uit een fluit kon 
krijgen. Ze liet ons een toonladder zien en gaf Meisje een echte blokfluit 
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waarmee ze een echt liedje kon spelen. Dat moet gevierd worden! In 
polonaise!  
 

 
 
Ja, wie had gedacht dat wij, volwassen mensen, ooit nog eens als kleuters 
met onze lollyfluit door de zaal zouden lopen. Judith, Sophie en regisseuse 
Betje, jullie hebben het prachtig gedaan. Jullie hebben niet alleen de 
kleuters vermaakt, maar ook de volwassenen even hun kleutertijd laten 
herbeleven. En dat terwijl wij niet bepaald het makkelijkste publiek waren. Ik 
hoop dat we de echte kleuters over een aantal jaar in de vereniging kunnen 
verwelkomen. Natuurlijk ook bedankt aan de mensen achter de schermen. 
 
Onze vereniging bestaat uit zoveel volwassen mensen, maar af en toe 
kunnen we het niet laten om weer even kind te zijn……... 

Lisette Vereijken 
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Mutaties 
 
Laurence Dagne – Valty Einde lidmaatschap 01-01-2011 
Marianne Bouwmans  Rustend lid 01-01-2011 
Pieter-Jan Raijmakers Nieuw lid 01-01-2011 
Piet Elias  Einde lidmaatschap 25-03-2011 
Klaas van Eijk  Nieuw lid 01-04-2011 
Joyce Verberne Einde lidmaatschap 01-04-2011 
Gerdie Verberne Einde lidmaatschap 01-04-2011 
Lise van den Elzen  Einde lidmaatschap 10-04-2011 
Kim Brisko Adreswijziging 14-04-2011 
 Middachtendreef 28 5709 RW Helmond 0630109141 
Senna van Wely Einde lidmaatschap 09-05-2011 
Monique Wilbers – van Dijk  Einde lidmaatschap 09-05-2011 
Rolf van de Wijdeven telefoonwijziging 01-06-2011 

0492-347511 
Daan Vonk  Adreswijziging  20-06-2011 
 Pater Vic van Heeswijkstraat 4 5462 CL Veghel 
Corneel Verhoeven  Einde lidmaatschap  20-06-2011 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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 



 

 

 

20 

Onderling Solisten Concours 29 mei 2011 
 

Zondag 29 mei 2011 was het Onderling Solisten 
Concours.  
 
Eerst kwamen de majorettes, toen de blazers en de 
slagwerkers.  
 
Om haf 11 moesten wij, Dominique & Kaylee, bij De 
Zwaan zijn, om ons klaar te maken voor de show: 
New York. Om 11 uur begon het Onderling Solisten 
Concours. Toen moest eerst Sanne Janssen. Zij had 
een prinsessenshow. Als 2e moest Kim Tielemans 
met een boevenshow. Daarna als 3e moest Minke 

Coort met een vlindershow. Zij gaat ook naar de Europese 
Kampioenschappen in Engeland.  
 
Daarna als 4e moest ik samen met Kaylee. Het was de eerste keer met deze 
show en wij vonden dat het niet zo goed ging. Maar uiteindelijk kwam er toch 
nog iets goeds uit. Daarna als 5e kwam het duo Britt Bouwmans en Rosan 
Bouwmans. Zij staan op de reservelijst voor het EK.  
 
Na alle majorettes kwamen de blazers en de slagwerkers. Die heb ik zelf 
niet gezien want ik was naar huis omkleden. Rond 3 uur ging ik weer naar 
De Zwaan want toen was de prijsuitreiking. Elke majorette was blij met hun 
resultaat. De wisselbeker ging naar Minke Coort. Daar was ze erg blij mee.  
 

Door Dominique Joosten.  
Een majorette uit de B-groep.  

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

Solistenconcours 
 
Zondag 29 mei vond alweer het 31

ste
 onderlinge solistenconcours plaats.  

‘s Ochtends waren eerst de majorettes  en een aantal blazers aan de beurt. 
Het is ieder jaar weer knap om te zien, hoe de jonge majorettes omgaan met 
de beperkte ruimte die ze hebben. De shows waren een lust voor het oog.  
Sommige kinderen traden voor het eerst met hun nieuwe show op. Altijd 
toch weer spannend. Met het opbouwende jurycommentaar, kunnen ze hun 
show verder af gaan werken voor de volgende wedstrijden.  Dat Minke en 
Rosan & Britt hun show aan het perfectioneren zijn voor het EK, was 
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duidelijk te zien. Hun shows zagen er professioneel uit! Minke, gefeliciteerd 
met de wisselbeker! 
Na de majorettes was het de beurt aan een aantal jonge blazers. Het waren 
leuke, verfrissende optredens. Sommige kinderen hebben  pas een half jaar 
les, maar dat was niet aan hun optreden af te zien. Ze stonden heel relaxed 
te spelen. Petje af! Ook erg leuk om moeder en dochter (Judith en Yente) 
samen op het podium te zien. 
Het middagprogramma werd vervolgd met de rest van de blazers en alle 
slagwerkoptredens. Er waren solisten bij, maar ook grote groepen. Door 
deze diversiteit was het voor het publiek erg aangenaam om naar alle 
optredens te luisteren. Het is jammer dat er eigenlijk maar zo weinig 
leerlingen van de harmonie meedoen. Het is immers heel leerzaam om af en 
toe op een podium te staan. Het zou een vast onderdeel van het 
lesprogramma moeten worden. Bij de slagwerkers daarentegen was het 
alleen maar jeugd. Ze hebben samen knap gestreden wie er zich dit jaar de 
beste slagwerker mag noemen. Maarten, namens de hele slagwerkgroep: 
gefeliciteerd. Het was wederom een knappe, strakke solo! Wellicht moeten 
we volgend jaar eens proberen om ook weer een paar senioren op het 
podium te krijgen. Bij de harmonie lukt dit wel altijd vrij aardig. De eerste en 

ere divisie was gevuld met veel 
gevorderde blazers en daar zit 
heel veel talent bij! Het jurylid was 
behoorlijk onder de indruk van het 
niveau. Dat was ook wel 
merkbaar aan de punten. Er 
werden  hoge cijfers gegeven, 
met als uitschieter de 55 punten 
voor Willem. Proficiat, daar kun je 
mee thuis komen!  
Het is voor ons als organisatie 
altijd leuk om te zien dat er zoveel 
mensen komen kijken en luisteren 
naar alle optredens. Dit werkt erg 
motiverend voor zowel de 
organisatie als de deelnemers. Ik 
wil iedereen feliciteren met het 
behaalde resultaat. Als je dit jaar 
niet meegedaan hebt, dan is dat 

echt een gemiste kans. Ik zou zeggen, ga nu alvast op zoek naar een stuk 
watje wilt gaan spelen; dan ben je zeker goed voorbereid voor volgend jaar. 
Dan zal het onderlinge solistenconcours plaatsvinden in ons eigen 
verenigingsgebouw. Wat zal dat een verbetering voor de majorettes zijn! 
 

Peggy 
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Geslaagden 
 

In april en juni 2011 slaagden onderstaande leerlingen van Musis Sacrum 
Bakel bij KunstLokaal Gemert afdeling Muziek voor hun muziekexamen: 
A: Mira Bouw  hobo  A certificaat goed 

Koen Bouwmans slagwerk A certificaat 
 Britt Elias  trompet  A certificaat 

Jinte van Houtum dwarsfluit A certificaat 
Vic van Houtum  slagwerk A certificaat 
Charlotte Jonkers dwarsfluit A certificaat 
Senna van Wely dwarsfluit A certificaat 
Veerle Bekx  klarinet  A diploma 
Loes Cornelissen slagwerk A diploma 
Daan Peters  slagwerk A diploma 
Kristie Thomassen klarinet  A diploma goed 

 Klaas van Eijk  slagwerk A diploma goed 
Sjoerd Thomassen slagwerk A diploma goed 
Jeroen de Visscher slagwerk A diploma goed 

B: Susan Eringfeld  klarinet  B certificaat 
Thijs de Visscher slagwerk B certificaat 
Kayl Bouwmans slagwerk B diploma 
Tijmen van Dinther slagwerk B diploma 
Matty Driessen  slagwerk B diploma 

 Gijs van Eijk  slagwerk B diploma goed 
 Bram Goossens trompet  B diploma 

Amy van de Laar alt-saxofoon B diploma 
Simone van de Laar klarinet  B diploma 
Rob van Lierop  slagwerk B diploma 
Lotte van Rijbroek dwarsfluit B diploma 

C: Roy Goossens  klarinet  C diploma goed 
 

Predicaat GOED; puntentotaal minimaal 8 gemiddeld.  
 
Geslaagden en hun opleiders en begeleiders; van harte proficiat met dit 
geweldige resultaat van hobby en inzet. Heel veel plezier en succes met de 
voortzetting van jullie verdere muziekopleiding en in de Harmonie en de 
Slagwerkgroep van Musis Sacrum. 

 

Werkgroep Opleiding Musis Sacrum Bakel 
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Nog meer geslaagden! 
 

Deze majorettes zijn geslaagd voor hun levelexamens. 

 
 
 

Slagwerkgroep op voetbaltoernooi in Hoogeloon. 
 
Op zaterdag 7 mei heeft een delegatie van de slagwerkgroep aan de John 
Klaus bokaal deelgenomen, samen met de andere drie slagwerkgroepen 
waar John ook les geeft. Dit zijn Boekel, Hoogeloon en Lierop. 

Het was de tweede keer dat dit toernooi georganiseerd werd, maar de eerste 
keer dat Musis Sacrum aan dit toernooi deelnam. Ondanks dat we deze dag 
alle wedstrijden verloren hadden was het een gezellige dag. Maar omdat bij 
ons een paar echte voetballers het af lieten weten, kregen we het heel 
zwaar, vooral tegen Hoogeloon en Lierop. Harrie was onze coach en 
aangezien die niet veel verstand van voetballen heeft, (Supporter), kun je er 
ook niet al te veel van verwachten. "De jongens hebben heel erg hun best 
gedaan" zei Harrie. Hoogeloon werd eerste met alle wedstrijden gewonnen, 
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Lierop tweede, Boekel derde en Bakel derde. Maar dit hebben we ‘s avonds 
bij de frietwagen ruimschoots goedgemaakt. (Mede dankzij Tijmen en Kayl). 
Al bij al een hele gezellige dag, waar een dankwoord op zijn plaats is. Op de 
eerste plaats aan John, die de beker beschikbaar heeft gesteld. Op de 
tweede plaats aan Hoogeloon die de organisatie in handen had. Volgend 
jaar zal het gebeuren in Bakel plaatsvinden en zullen Kayl, Rob en Tijmen 
dit gaan regelen. Op deze dag is zeker een frietwagen aanwezig!  

Bedankt en tot ziens.  

Groetjes,  

Kayl Bouwmans frietwagenverhuur & Simpele Harrie Klaus. 

 

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

 

Sla-je-slag dag 
 
Luisterend naar de slagwerkgroep tijdens het Meister Rongen Peeltoernooi 
werd me vriendelijk gevraagd of ik iets wilde schrijven over een ander 
slagwerkconcert een week eerder, namelijk 

 
 Sla-je-slag Dag in Milheeze.  

 
Dus bij deze: 
Op zondag 19 juni hebben wij een mooi Vaderdagconcert bijgewoond, 
uitgevoerd door de drie slagwerk opleidingsorkesten uit Bakel, Milheeze en 
De Rips.  
De allerjongsten van Young Rhythm uit De Rips namen ons mee het circus 
in.  
In hun tweede stuk had de volledige groep te maken met onvoorspelbare 
pauken in het nummer Tricky Timpani.  
En toen wisten ze het ook niet meer, zoals de dirigent zelf zei, met hun 
slotnummer Wakkanai.  
Een leuk optreden door een enthousiaste groep.  
Als tweede was Bakel aan de beurt. Zij speelden als openingsnummer een 
mars, genaamd A-team.  
Ze vervolgden met een concertwerk, Easy Beat, waarin de allerjongsten de 
solo partijen hadden. 
Ze sloten af met Three Short Images van Vincent Cox.  
Een mooi afwisselend optreden. 
Het programma werd afgesloten door jeugdensemble Milheeze.  
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Zij speelden herkenbare muziek, waarbij we met behulp van de marimba’s 
onder andere in Egyptische sferen werden gebracht. Ook een mooie medley 
uit de Tarzan musical en muziek van Abba. 
 
Samen met de wijze woorden van de voorzitter van Milheeze over het 
belang van de jeugd stimuleren, samen ergens naar toe werken, jezelf 
presenteren en naar anderen luisteren, werd het een mooie muzikale 
ochtend.  
Voor herhaling vatbaar, daar was iedereen het over eens.  
Paul haakte daar dan ook meteen op in door de korpsen voor het volgend 
jaar in Bakel uit te nodigen.  
Wij hebben genoten. Een aanrader voor het volgend jaar.  
 

Met vriendelijke muzikale groet, 

Geertje de Visscher 

 

 

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

 

Majoretteketet 
 
Het seizoen is weer begonnen. Er zijn weer allemaal nieuwe showtjes 
gemaakt en de eerste optredens zijn weer geweest. Ook de A-groep is weer 
doorgegaan, na een emotioneel NK. Vol goede moed is er weer langzaam 
aan getraind voor de wedstrijd in Bakel. We hebben er voor gekozen het op 
een rustige manier te gaan doen en letterlijk te zien waar ons cruiseschip 
strandt.  
 
Rustig aan lukte het niet helemaal met de vele serenades van afgelopen tijd, 
maar dat hoort er natuurlijk ook bij. Wij zetten ons graag in voor de club en 
het dorp, dus was er weer veel opkomst van onze groepen.  
 
Ook zijn wij flink aan het klussen en poetsen gegaan in ons nieuwe 
verenigingsgebouw. Wij kunnen veranderingen op de voet volgen omdat wij 
natuurlijk al de hele tijd aan het trainen zijn in het gebouw. Na het wennen 
aan de kleuren kunnen we wel zeggen dat het heel erg mooi wordt. 
 
Afgelopen zondag hebben we de wedstrijd in Bakel gehad. Het was weer 
gezellig als van ouds. Er deden veel meiden uit Bakel mee tijdens de 
wedstrijd. Stuk voor stuk hebben ze er weer hard voor gewerkt om een 
mooie show op de vloer te zetten. Er zijn mooie attributen gemaakt, 
bijpassende muziek en prachtige pakjes. 
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Ook wij met de A-groep hebben onze show weer laten zien aan het Bakelse 
publiek en natuurlijk aan de jury. Deze waren ons die dag goed gezind en 
beloonde ons met maar liefst 80.35 punten. Wat zeggen wil dat we weer 
geplaatst zijn voor de Brabantse en Nederlandse Kampioenschappen. Deze 
punten hebben we niet zomaar gekregen, we hebben er ontzettend goed 
ons best voor gedaan. Flink gelachen, sexy gedanst en bijna alles 
gevangen. Dat is voor ons al een hele prestatie. 
 
Nu gaan we ons nog even opmaken voor het Pleinconcert en dan gaan we 
lekker genieten van de vakantie. Om ons daarna voor te bereiden op de 
opening van het verenigingsgebouw. Want dat moet een spectaculaire 
opening worden! 
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Uit de brievenbus 

 
 
 

Ergens gezien 
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Een muzikant in hart en nieren 
 
Effe voorstellen: Fred van Lamoen. 
 
Zoon van Piet van Lamoen. 
Ons pap speelde es bas en was een zeer trouw lid. Hij was er graag bij. 
Dat erbij zijn was nog belangrijker dan het spelen. 
 
De hoogtepunten van zijn carrière waren o.a. carnaval, kermis en het 
koningsschieten wel te verstaan. Menigmaal kwam hij in de olie thuis.Het 
was voor ons mam altijd een verrassing wanneer en hoe hij thuis kwam. Het 
eindigde soms al slapende op de tuinstoel. 
Verder deed hij ook de “muziekkast”verzorgen: opbergen van muziek, 
kopieren en uitzoeken 
Dit gebeurde samen met Cor Nooijen en met Frans van de Laar. 
Hij was trots op zijn zonen Fred en Theo en dochter Marlies.Allemaal 
muzikant bij Musis Sacrum. Theo had het snel bekeken en de trombone in 
de wilgen gehangen. Hij verkoos het sporten boven de fanfare (GEMISTE 
KANS). Marlies is in 1988 getrouwd en naar Friesland verhuisd en is denk ik 
2 ½ jaar lid geweest van de plaatselijke fanfare in Oosterwolde. Na een jaar 
of 4 is ze verhuisd naar Wijchen en lid geworden van de fanfare van Alverna. 
Een jaar of 4 geleden is dit orkest omgevormd tot showorkest. Marlies is nog 
steeds lid van dit orkest. Wij zijn allemaal mensen van de lange adem, 
binnen ons gezin. Als wij ergens lid van worden dan is dat altijd voor lange 
tijd, niet kortstondig. 
 
Ik ben begonnen in 1971. 
We kregen een instrument en voordat we les kregen, begonnen we te 
oefenen samen met Robert van Lamoen in de garage van ome Leo en tante 
Ger. Dit niet tot iedereens genoegen, maar dat moest maar voor lief 
genomen worden. 
Om te oefenen eerst op trompet daarna gauw genoeg de bugel. 
De eerste lessen kregen wij van Jack Beijers boven het cafe van Vermulst 
(nu het hotel). Later van Martin van de Laar, achter in de zaal op het 
podium. Hij was de dirigent van het korps. 
De eerste serenade heeft veel indruk gemaakt; dit was namelijk het huwelijk 
van Rietje en Hans Vermulst. Meteen de maximale beloning: 4 
consumpties!!!!!!. 
 
In 1972 bij het korps. 
Het begon meteen goed: concours in Doetinchem, Nederlands 
kampioenschap in de superieure afdeling. Martin van de Laar schreef voor 
de nieuwelingen allemaal nieuwe partijen. Vooral voor het verplichte 
nummer. Als ik me niet vergis Ouverture Romantic 
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Onze concurrent was het korps uit Wittem. Die waren zooooo goed!!!! Een 
ongelijke strijd! Bijna allemaal beroeps. Na afloop moest de bus wachten op 
enkele leden die hun verdriet aan het wegdrinken waren hahahah. 
 
Mijn eerste examen A: paniek in de tent. Hij du ‘t nie mer. Vlug naar Gerard 
Beijers om zijn bugel op te halen. Die deed het wel. Kortom het MIRAKEL 
VAN BAKEL. 
Het examen B en C verliepen zonder enig incident en werden met succes 
afgerond. 
  
Een mooi moment voor mij is ook de serenade bij mijn huwelijk. Zelf heel 
veel serenades gegeven maar een serenade voor jezelf is toch anders en 
speciaal. 
 
De bugel heb ik bespeeld tot de omvorming van fanfare tot harmonie in 
1997. 
De klarinet was in beeld. Alhoewel de lerares heel tevreden was over mijn 
speelkunst  kon ik me er niet in vinden en ben overgestapt naar de tuba. Dit 
was het ook niet. Dan maar terug naar het klein koper de trompet. 
 

 
 
Tot op heden vind ik het nog steeds heel erg leuk en mag mezelf een 
muzikant in hart en nieren noemen. Ik hoop op deze manier nog jaren mijn 
steentje bij te dragen en we gaan voor de 50 jaar. Of ik ons pap voorbij ga 
streven, qua jaren, dat zal liggen aan de plannen voor de toekomst van mij. 
Daar ben ik nog niet uit. Ik ga, maar wanneer???????????? 
 

Met muzikale groeten Fred van Lamoen en Marlies Hendriks-van Lamoen. 
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Maak ‘t kleurig 
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Musis Sacrum familie vierde uitbundig jubilarissenfeest, 
met een stralende voorzitter 

 
Ruim 60 jaar heb ik recepties, jubilea en feesten meegemaakt met een groot aantal 
drumbands. Maar deze 14

e
 mei  2011 was er een die op mij een grote indruk heeft 

gemaakt. 
Vooral de Voorzitter, maar ook de vier optredens van respectievelijk Harmonie, 
Slagwerkgroep en grote en kleine majorettes hebben zich van hun beste zijde laten 
zien. Er waren erbij die op concours als waardering Lof der Jury zouden hebben 
verdiend. 
Ik wens de diverse afdelingen van Musis Sacrum veel succes en ik hoop er nog 
zoveel mogelijk bij te kunnen zijn. 
Veel succes en bedankt voor de geweldige feestavond.  
 
 

   Friedie Coolen 
 
Note van de redactie: Friedie is zeker niet alleen op slagwerkterrein actief , blijkt uit de 
onderstaande publicatie in het Eindhovens Dagblad. 

 
Coolen geëerd door Oranjecomité 
 HELMOND - Friedie Coolen uit Stiphout is onderscheiden met de 
erepenning van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Coolen kreeg 
de onderscheiding als waardering voor zijn jarenlange inzet voor het 
Stiphouts Oranjecomité.  
Coolen is de tweede persoon in Nederland aan wie deze penning met 
bijbehorende oorkonde is uitgereikt. Hij maakte 49 jaar deel uit van het 
zestig jaar bestaande Oranjecomité Stiphout. Hij was dertien jaar 
penningmeester, zorgde voor sponsors en bood de helpende hand bij de 
organisatie van Koninginnedagactiviteiten. De onderscheiding werd hem 
dinsdag uitgereikt door bestuurslid Sylvia Hörmann van de Koninlijke Bond 
van Oranjeverenigingen.  
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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 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 2011_1 was: Ben Vereijken 
Er was geen winnaar.        

 
Ook jouw inzending is welkom!! 
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Carat concert 
 
Het lijkt wel een traditie te worden. Op Pinksterzondag een Carat concert in 
Helmond inclusief geweldig weer. De setting is ideaal om als toeschouwer te 
luisteren naar de jaarafsluiting van de harmonie. Lekker in het zonnetje, 
naast het water in een heel ontspannen sfeer luisteren naar het repertoire 
van deze muzikale groep. Voor mij persoonlijk was het een leuke verrassing 
dat enkele stukken die werden gespeeld uit de oude doos komen en 
daardoor voor mij bekend waren, zoals ‘Ouverture to a new age’. Dan is het 
wel moeilijk om goed naar het geheel te luisteren en mezelf niet te verliezen 
in het meeneuriën van de saxofoonpartij. Het feest der herkenning dus. Wat 
mij betreft een super idee dat ook deze wat zwaardere werken worden 
gekozen voor een buiten-optreden. En wat is het leuk om mensen te zien 
groeien, letterlijk en figuurlijk. Dat is te zien aan bijvoorbeeld het solistenwerk 
(ieder jaar duikt er weer een ander talent op) en ook het teamwork ziet er 
gedegen uit (er wordt zelfs gebruik gemaakt van persoonlijke assistentie bij 
het vasthouden van het anders wegwaaiende bladmuziek…. Deed je goed 
Carla).  
Het was een mooie afsluiting van het muzikale jaar. Wat mij betreft tot 
volgend jaar weer. Pinksterzondag, mooi weer, die staat. 
 

Groeten, Miranda Nooijen 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Het Meister Rongen Peeltoernooi te Meijel 
 
Zaterdag 25 juni was het dan zover, het Peeltoernooi. ’s Morgens om 10 uur 
verzamelen (wat best vroeg is na een avondje stappen) om nog even onze 
stukken door te spelen. Om half 12 reden we aan naar Méél, oftewel Meijel, 
waar het Peeltoernooi was. Daar aangekomen liet ik mooi de sterke mannen 
alles uitladen. Om 1 uur moesten we spelen. We speelden Kono en Teasers.  
Dit ging best goed en we behaalden uiteindelijk dan ook een score van 
Goed. We, de slagwerkgroep en onze supporters uit Bakel,  kregen bij de 
prijsuitreiking zelfs nog een complimentje omdat we ook naar de andere 
korpsen hadden geluisterd! Ze zullen wel niet gezien hebben dat er een paar 
mannen bijna in slaap gevallen waren toen we aan het luisteren waren. 
 Het was uiteindelijk een erg gezellige, geslaagde dag! 

Groetjes Sigrid 
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Recepten 
 
RUNDERSPIESEN met salie en courgetterolletjes. 
600 gr biefstuk, 2 eetlepels verse oregano, l eetlepel  verse tijmblaadjes, 
vers gemalen zwarte peper,  2 eetlepels balsamicoazijn,100 ml olijfolie, 4 
geroosterde paprika’s (uit pot), 2 theelepels pikante paprikapoeder, 2 kleine 
courgettes, 2 kleine rode uien gepeld, 12 blaadjes salie, en 4 lange metalen 
spiesen. 
Snijd de biefsstukken in totaal 32 blokjes. Hak de oregano en tijm heel fijn. 
Meng in een diep bord driekwart van de kruiden met peper, 1 eetlepel 
balsamicoazijn en 2 eetlepels olijfolie. Schep de blokjes vlees erdoor en laat 
ze 30 minuten staan. Of marineer ze afgedekt 2 uur in de koelkast. 
Pureer  de paprika’s in de blender met paprikapoeder, 1 eetlepel 
paprikapoeder,  1 eetlepel balsamicoazijn, 3 eeltepels olijfolie, de rest van 
de kruiden en zout en peper  naar smaak. 
Schaaf de courgettes met een kaasschaaf in 12 lange dunne linten en rol ze 
op. Snijd de uien elk in 6 partjes. 
Steek een blokje biefstuk, een blaadje salie, een partje ui, een blokje 
biefstuk en een courgetrolletje aan de spies en herhaal dit nog twee keer. 
Bestrijk de spiesen dun met olijfolie en rooster ze op de barbecue in 6 – 8  
minuten rondom bruin. Het vlees mag van binnen rood blijven. Serveer met 
de paprikasaus. 
 
Zonnig broodje BIEFBURGER 
4 biefburgers, 2 nectarines,2 kerstomaatjes, 1 bosuitje, 3 eetlepels vloeibare 
margarine, 4 bruine bolletjes, 50 g verse roomkaas naturel light, handje 
veldsla. 
Was de nectarines en snijd elke nectarines in 12 partjes. Halveer de 
kerstomaatjes en snijd het bosuitje in dunne ringetjes. 
Verhit de margarine in een koekepan tot het schuim weg trekt en leg de 
biefburgers erin. Bak de burgers erin. Bak de burgers in 6 tot 8 minuten mooi 
bruin. Ze mogen van binnen nog rose zijn. 
Snijd de broodjes open en leg de onderste helften elk op een bord. Bestrijk 
deze broodjes met roomkaas en leg er een paar toefjes veldsla op. Strooi de 
bosui erover. 
Leg de gebakken biefburgers op de broodjes en leg in het midden een half 
kerstomaatje met daaromheen de partjes nectarines als bloeemblaadjes. 
Leg de bovenkant van het brodje er schuim tegenaan. 
 
FRAMBOZENTRIFLE met Ierse likeur. 
3 eidooiers, 2 zakjes vanillesuiker, 50 g suiker, 25 g maizena, 1 eetlepel 
custardpoeder, 500 ml slagroom, 150 ml Ierse roomlikeur, 3 plakjes cake, 2 
eetlepels frambozenjam, 6 bitterkoekjes in stukjes, 250 gr frambozen. 
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Klop in een steelpan met een dikke bodem de eidooiers met de 
vanillesuiker, 25 gr suiker en de maizena met de handmixer tot een romig 
mengsel  en klop er dan de helft van de room door. Verwarm dit mengsel  al 
roerende met een garde op een heel zacht  vuur tot het een mooie vla wordt. 
Roer de helft van de likeur erdoor en laat de vla afkoelen. 
Bestrijk de plakjes cake met jam en snijd ze in blokjes. Verdeel  de blokjes 
cake de bitterkoekjes in een wijde glazen schaal en druppel de rest van de 
likeur erover. 
Strijk de vla uit over de koekjes en zet daar de frambozen rechtop in. Klop 
de rest van de slagroom met de rest van de suiker stijf. Spuit met een 
spuitzakje kleine toefjes slagroom tussen de frambozen en garneer met 
muntblaadjes. 
Zet de schaal met trifle afgedekt in de koelkast en laat de trifle in 3 -4 uur 
goed op smaak komen.  Serveer de trifle op kamertemperatuur. 
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Verjaardagen  
 

John Klaus 4 7 Mevr. Tony Verberkt - van Leunen 19 9 

Geertje Verberkt 5 7 Laura van Bree 24 9 

Britt Bouwmans 7 7 Toon Coopmans 26 9 

Peter van der Horst 8 7 Mevr. P. Koppens - Verschuuren 27 9 

Petri Maas – Habraken 11 7 Johan Habraken 27 9 

Tijn Haesen 11 7 Franca van de Laar - van Horssen 28 9 

Wendy Leenders 14 7 Indy Joosten 29 9 

Alex Rutten 15 7 Ad Janssen 30 9 

Karen van den Broek 18 7 Doranda Thomassen - van Houdt 4 10 

Minke Coort 23 7 Bram Goossens 4 10 

Lisan  Smits 2 8 Fleur Mulder 5 10 

Leona Sleegers 3 8 Saskia Martens 7 10 

Lenie Joosten 5 8 Reggie Vermulst 10 10 

Yvonne Goossens – Vaasen 11 8 Helmy van Dijk 12 10 

Theo van Hal 13 8 Hanny Nooijen - Kuijpers 13 10 

Erik Verbaandert 13 8 Lisette Vereijken 13 10 

Kim Brisko 14 8 Peter Kisters 15 10 

Fanne Smits 14 8 Theo Leenders 16 10 

Maud de Visscher 16 8 Paul van Tiel 17 10 

Nico van de Laar 17 8 Pieter Nooijen 20 10 

Rick van de Laar 17 8 Gera Verberkt - van der Linden 21 10 

Thijs Poels 18 8 Susan Eringfeld 2 11 

Guido Verachtert 20 8 Ronja Förster 2 11 

Dhr. Jan van den Boom 23 8 Jelle van Osch 6 11 

Peter Busser 24 8 Rolf van de Wijdeven 8 11 

Koen Bouwmans 28 8 Sanne Jansen 10 11 

Roy Goossens 1 9 Mira Bouw 13 11 

Elly Joosten 3 9 Annie Joosten - Verbeeten 15 11 

Adri Verhoeven 6 9 Betje Verachtert - van Gerwen 16 11 

Pieter-Jan Raijmakers 7 9 Anniek Thijssens 16 11 

Sanne Spiertz 9 9 Joke Verberkt - Linskens 17 11 

Liesbeth Maassen 12 9 Janske Koolen 17 11 

Dhr. Frans van Ekert 14 9 Ben Vereijken 18 11 

Maartje Vloet 16 9 Mara van Ansem 18 11 

Serina Joosten 17 9 Gerard Beijers 19 11 
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Henrie Pieters 19 11 Yente van Stiphout 6 12 

Henk Somers 21 11 Bert van Stiphout 7 12 

Stefan Remmers 23 11 Hélène van de Laar - van Oorschot 9 12 

Frans van de Mortel 26 11 Mevr.  Corry de Natris - Willekens 14 12 

Pieter Reijnders 27 11 Mien Poels - van den Einden 16 12 

Joyce  van Nuenen 29 11 Maarten Staals 19 12 

Janny Geerts - van Dalfsen 1 12 Geert-Jan van der Pol 20 12 

Jinte van Houtum 1 12 Ans Bouwmans 22 12 

Jan Rooijakkers 2 12 Job van Rijbroek 23 12 

Frans Martens 4 12 Daan Peters 24 12 

Jan Lambregts 5 12 Marianne Bouwmans 26 12 

Frans Kisters 5 12 Nienke Tijdeman 27 12 

Ellen Leenders 6 12 Hilde van Dijk 29 12 

Daan Vonk 6 12    
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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 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: 
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 
Instructrice assistente: 
Jantine Vereijken Heggeroosstraat 52 5761 GK Bakel 0492 343350 

 
 

 
 

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 ……. ?! 
 

 Doranda verkeerd in het orkest zit ? 

 Zij ook haar andere kant eens moet laten zien? 

 Wij niet weten welke dat is? 

 Volgens de dirigent: Maarten Remmers drumt, Bas van Lierop hangt en 
het orkest ligt? 

 Dat een mooie vertoning is? 

 Het clubgebouw door vele vrijwilligers een mooi uiterlijk krijgt? 

 Menige vrijwilliger hier grijs haar door kreeg? 

 Deze vrijwilligers tijdens het werken een serenade kregen? 

 Het nieuwe clubgebouw hierdoor extra snel klaar is? 

 Het er erg gekleurd uitziet? 

 Wij inmiddels al in ons nieuwe gebouw geoefend hebben? 

 Wij erg trots zijn op het resultaat? 

 Wij erg benieuwd zijn naar de naam die het gebouw gaat krijgen? 

 Sommige klarinettisten moeite hebben met de overgang? 

 Judith een behoeftepeiling wilde doen? 

 Dat niet is wat u denkt? 

 Zij naast hoornist ook een prachtige toneelspeelster is? 

 De kleuters van de basisscholen dit kunnen beamen? 

 Wij dat ook wel wilden zien? 

 Guido Verachtert thuis veel gespeeld had? 

 Wij ons afvroegen waarmee? 

 We met de lintjesregen 2011 bijna een echte bui regen kregen ? 

 Judith meteen na de lintjesregen met de voorzitter vertrok? 

 Judith de laatste paar jaar iedere uitgave in De Triangel staat? 

 De redactie beloofd heeft haar naam deze keer niet te vermelden? 

 Dit onmogelijk bleek te zijn: haar naam in deze Triangel 7x is vermeld? 

 Het Onderling solistenconcours alweer mooi verlopen is? 

 De zaal niet zo uitpuilde als ooit geweest is? 

 We volgend jaar meer solisten verwachten? 

 De slagwerkgroep een mooi balletje kan schoppen? 

 Zij véél beter zijn in slaan? 

 Dat wel op een trom moet zijn? 

 Er al veel serenades gebracht zijn dit voorjaar? 

 Er een grote opkomst was tijdens de serenades? 

 Onze nieuwe voorzitter op niveau spreekt voor zowel jong als oud? 

 Hij dan wel erg lenig moet zijn? 

 Hij dit op een verrassende manier doet? 

 De redactie van de Triangel iedereen een fijne vakantie wenst? 
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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  
2e editie 2011 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Gera Verberkt 
Janne en Jannah  
Jan van Ganzewinkel 
Piet van Ansem 
Thijs Poels 
Dominique Joosten 
Peggy Teunis 
Kayl Bouwmans 
Harrie Klaus 
Geertje de Visscher 
Fred van Lamoen 
Marlies Hendriks-van Lamoen 
Friedie Coolen 
Miranda Nooijen 
Sigrid Coolen 


