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Activiteitenkalender  
december 2011 – mei 2012  

(Onder voorbehoud)        Zie ook www.musissacrumbakel.nl  
(Versie 06-12-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 december Concert op de kerstmarkt 

15 december Kerstconcert Jan de Witkliniek 

17 december Kerstconcert St. Willibrorduskerk 

31 december Oliebollenactie 

14 januari NK VNM 

17 januari Start Blazers- en Slagwerkklas 

20 februari Carnavalsoptocht 

26 februari Jeugdmuziekdag 

4 maart Club Challenge 

4 maart Optreden OBS De Kleine Kapitein 

10 maart Filmmuziekavond 

18 maart Onderling solistenconcours 

24 maart NK majoretten Den Haag 

 Algemene Ledenvergadering 

 Oudijzeractie 

22 april Limonadeconcert 

27 april Lintjesregen 

30 april Koninginnedag openen en jeugd treedt op 

4 mei Medewerking dodenherdenking in Gemert 

19 mei Uitwisseling met Fanfare St. Jozef Someren-Heide  
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Bestuurlijke noten  

 
De laatste Triangel van dit jaar, wat is het jaar snel gegaan. Wat wil je na 
zo'n drukke periode! Een ding is in ieder geval zeker, we kunnen 
terugkijken op een mooi jaar, met vele hoogtepunten....te veel om hier op 
te noemen (anders wordt het weer zo'n lang verhaal). 
  
Deze keer ga ik niet terugkijken op de activiteiten van de afgelopen 
periode, deze krijgen verderop in de Triangel voldoende aandacht. Wat 
ik wel kort wil vernoemen, omdat dit een belangrijke mijlpaal is voor 
Musis Sacrum, is de opening van de Musis Sacrum Hal. Na maanden 
van intensieve voorbereiding door vele leden en vrienden, kunnen we 
terugkijken op een zeer geslaagde opening! De vele complimenten die 
we hebben gekregen, zijn dan ook zeer terecht; we hebben met z'n allen 
een mooie muziekzaal gecreëerd! 
  
In die periode is het bestuur niet alleen bezig geweest met de opening, 
op de achtergrond speelden nog andere belangen, welke ook veel 
aandacht vereisten en dat zijn de gemeentelijke subsidie en de ANBI 
regeling. Met betrekking tot de eerste, hebben jullie het allemaal kunnen 
volgen in de media. Samen met onze zeven zuster muziekverenigingen 
uit de gemeente, geclusterd in het MOGB (Muzikaal Overleg Gemert 
Bakel), hebben we veel energie gestopt in het behouden van onze 
subsidie. Met in gedachten het mogelijke verlies van de gehele subsidie, 
een substantieel deel van onze inkomsten, hebben we regelmatig 
overleg gehad, onderling en met de gemeente.  
Dit heeft dan ook mede bijgedragen dat de gemeente het belang van 
onze bijdrage aan de gemeenschap inziet en wij terecht 75% van onze 
subsidie behouden.  
Daarnaast hebben we ook nog een beleidsplan geschreven! Eigenlijk 
was gepland hier nu mee te beginnen, maar we dreigden onze ANBI-
status te verliezen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Nog nooit van 
gehoord? Dit is een status welke Musis Sacrum heeft, waardoor giften in 
aftrek gebracht mogen worden van het belastbaar inkomen. Om deze 
status te behouden, dienden we onder andere een beleidsplan in te 
dienen, welke we nog niet hadden. Deze hebben we snel, maar zeker 
zorgvuldig, opgesteld. Helaas is het niet gelukt, de ANBI-status te 
behouden, maar gelukkig is al het werk uiteindelijk niet voor niets 
geweest. Ten eerste hebben we nu een beleidsplan, een houvast voor 
de komende jaren en ten tweede hebben we hiermee aan kunnen tonen 
dat we gebruik mogen maken van een andere regeling; SBBI. Wij zijn nu 
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gekwalificeerd als een Sociaal Belang Beogende Instelling, welke veelal 
dezelfde regelingen kent als de ANBI.  
 
Nogmaals wil ik iedereen bedanken voor hun bijdrage, waardoor we met 
recht trots kunnen zijn op deze geweldige vereniging! Namens het 
bestuur; geniet van de feestdagen....op naar een nieuw jaar vol muziek 
en dans. 
 
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 
 

 
     COMPONEREN 
Mijn hoofd is verdoofd 
Mijn gedachtes staan uit 
Mijn gevoelens gaan voort 
Er klinkt een akkoord 
 
Een gevoel komt naar boven 
Een chaos komt los 
Wie gaat dit ordenen 
Ik ben de klos 
 
Ik orden en orden 
Kijk wat waar past 
Ik geef ze een plek 
Maar loop even vast 
 
Blijf denken en peinzen 
Moet even grijnzen 
Ik ga weer van start 
Muziek van mijn hart 

Majorettes 
Het is het jaarlijkse festijn 

Waarop de majorettes weer aanwezig zijn 
De tambour-maître vangt de stok 
Onder het opwaaien van haar rok 

Hele rijen heerlijke dijen 
Dan, opgezweept door de muziek, 

De dansende rokjes van hun tuniek 
Lange benen gaan nu keer op keer 

Ritmisch op en neer 
’s Avonds in dromenland 

Sta ik nogmaals langs de kant 
Majorettes die komen en gaan 

Totdat er een voor mij blijft staan 
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Franca van de Laar, bestuurslid en moeder van de majorettes. 
 
 
 
Wat is je naam? 

Franca van de Laar - van Horssen 
 
Wat zijn je hobby’s? 

Lekker eten, organiseren van activiteiten en de majorettes. 
 
Wat zou je graag veranderd zien binnen Musis Sacrum? 

Dat alle onderdelen beter communiceren en samenwerken. 
 
Sinds wanneer ben je lid? 

In 1979 ben ik lid geworden als majorette. In 1982 opgehouden, en 
in 1992 ben ik bestuurslid geworden en dat doe ik nu nog. 

 
Wat is je favoriete vakantieland? 

De Aziatische landen b.v. Maleisië. 
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Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt bij Musis Sacrum?  
Met de majorettes naar het EK. Dat we ze van de laagste divisie 
naar het hoogste kunnen brengen en dan naar het EK. 

 
Heb je nog wensen?  

Ja, met twee groepen naar het Europees Kampioenschap. 
 
Waar heb je een hekel aan?  

Als er onenigheid en ellende in de vereniging is. 
 
Wat eet je het liefst?  

Alles wat lekker is en vooral lekker met vrienden en kennissen. En 
na de bestuurstafel de bitterballen. 

 
Wat zou je niet willen missen?  

Eigenlijk wil ik niets missen. Ik ben altijd bang dat het niet doorgaat 
als ik er niet bij ben. En zeker als het om de gezelligheid gaat. 

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

Ja, dat we samen veel kunnen genieten van ons nieuwe 
verenigingsgebouw en dat we ons Muziekhofke niet kwijt raken.   
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Haanschieten tijdens Bakel kermis 2011 
 
Zoals ieder jaar gingen we op dinsdag met Bakel kermis, met een zo 
ongeveer vaste club liefhebbers van Musis Sacrum 
op weg naar het jaarlijkse haanschieten. 
Hiervoor worden we door het St. Willibrordusgilde 
gevraagd, en deze gezamenlijke traditie stamt uit 
1921. Toen vroeg het gilde, nadat de fanfare 
succesvol had meegewerkt aan een groot gildefeest, 
of het iets zou zijn om de kermisdinsdag gezamenlijk 
op te trekken tijdens het vogel of papagaai schieten, 
in Bakel beter bekend als den haan schiete. En als 
dank kregen ze een vergoeding van 5 gulden.  
    Dus dit jaar deden we dat voor de 90e keer. Tijd 
dus om eens op te schrijven wat we dan allemaal 
doen en er een verklaring voor geven want het is niet 
geheel ondenkbaar dat het publiek wat ons 
gadeslaat, dit op kermisdinsdag doet met een groot 
vraagteken, dus tijd voor uitleg. 
   Voor 1921 was er wel het woord kermis in Bakel, 
maar de enige attractie was een snoepkraampje dat 
langs Café de Kroon stond opgesteld en waar de jeugd tijdens de eerste 
kermisdag al haar geld spendeerde, om vervolgens tegenover de kraam 
dagen te gaan staan kijken wie er nog geld over had, om later nog iets te 
kopen. 
    De fanfare gaf enkele concerten op de hoek van de straat en marcheerde 
wat rond. Het gilde gaf demonstraties vendelen en organiseerde het haan 
schieten op de molen die dan als schutsboom fungeerde, en schoot met 
zelfgegoten kogels. Zo was er eens een kogelgieter die dacht dat de haan er 
eerder af te schieten was als hij grotere kogels goot. Helaas was het geweer 
er niet op berekend. Toen dit ontplofte, waren er doden bij het gilde te 
betreuren. 
   Tegenwoordig heeft het gilde zelfs kleinere munitie en een kogelvanger, 
wegens het milieu. Iets waar men bij het gilde een kleine zeven eeuwen 
geen notie van had. 
    
De kermisdinsdag begint net als altijd met een heilige mis waar het gilde en 
de harmonie samen aan deelnemen. Na een ontbijt met gebakken eieren bij 
De Zwaan, vertrekken we samen naar het gildehuis waarna we gezamenlijk 
naar het schietterrein vertrekken. Wij marcheren, de schut gaat. Eenmaal 
aangekomen wordt de haan op de schutsboom geplaatst, en verkoopt het 
gilde loten om de kas te spekken. 
   Voordat het schieten begint wordt de schutsboom gevrijd, ofwel bevrijd van 
kwade geesten, hiervoor zijn verschillende gildegebruiken in omloop. 
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Meestal trekt het gilde drie rondjes om de schutsboom, tegenwoordig is dat 
vanwege de ruimte wat moeilijk, maar vroeger trok de bonte stoet van 
fanfare en gilde drie rondjes rond de molen. Tot het bevrijdingsritueel 
behoort ook de bevrijding door kerkelijk en wereldlijk gezag, dus de pastoor 
en de burgemeester, die ieder een eerste schot lossen. Dit jaar stonden ze 
bij de schiettent op de kermis te wachten. Daarna trekt men loten en schiet 
wanneer jou lot is getrokken, waarbij de naam van iedere schutter in een 
boek wordt genoteerd. 
   Degene die de haan eraf schiet noemt men de KERMISKONING, en dat 
lot hangt dus volledig af van wanneer je lot wordt getrokken en het jouw 
beurt is om te schieten. Tijdens de periode dat voorspelbaar is dat de laatste 
bevrijdende schoten vallen, zijn er vaak missers te horen van mensen die 
geen Kermiskoning kunnen of willen zijn. Schiet je de haan eraf, dan moet je 
aan de tamboer een daalder betalen, tegenwoordig vervangen door een 
tarief in euro’s. 
   Dan begint het voor een buitenstaander waarschijnlijk vreemdste 
schouwspel wat er in Bakel in een jaar wordt vertoond. Volgens een oud 
gebruik ontvangt de Kermiskoning van het gilde een prachtige koperen moor 
ofwel waterketel, in vroeger tijd een gewild huishoudelijk- en siervoorwerp. 
Dan gaat de bonte stoet op pad om vervolgens weer volgens oud gebruik de 
Kermiskoning aan iedere kastelein voor te stellen, waarbij het hele 
gezelschap van de kastelein een drankje ontvangt. Tegenwoordig horen 
daar ook de shoarmazaak van Chico en de twee Bakelse snackbars bij. Het 
ontbijt, de pizza’s, de friet en de snacks moeten wel een raar luchtje 
veroorzaken in de weken na de kermis. Leuk dat we een mailtje krijgen om 
alle mayovlekken uit het uniform te laten stomen. Maar hoe zit het met al die 
toeters. Bakel kent inmiddels diverse autowasserettes en zelfs een 
hondenwasstraat, dus hopelijk ook ooit een toeterwasserette. 

   De bonte stoet 
trekt verder, met rare 
muzikale varianten. 
Zo kent de 
slagwerkgroep veel 
marsen met een z.g. 
scherpe en doffe 
trom partij, die je dus 
normaliter alleen 
kunt uitvoeren als 
die twee soorten 
trommen aanwezig 
zijn. Helaas bleken 
er alleen doffe 
trommen te zijn op 
dinsdag dus nood 
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breekt wetten. De twee jongste tamboers trommelden hun reguliere partij en 
ondergetekende trommelde van begin tot het eind een vrije solo partij, die 
waarschijnlijk niemand is opgevallen en het geheel kloppend maakte. Iets 
wat bij de harmonie niet denkbaar is, op enkele muzikanten na natuurlijk. 
   Hoe langer we op pad zijn hoe meer rariteiten je ziet, gildebroeders met 
Musis Sacrum trommen, gildemarsen die erg veel lijken op Queenliedjes en 
dus historisch onjuist, verse voorzitters met gildevlaggen, gilde tambour-
maîtres. Het inmiddels aangetreden nieuwe paard van het gilde, wat in het 
begin nog wat angstig keek, wende al snel aan al die rare streken en ging 
gewillig met Ad en alleman op de foto. Even later zag je hetzelfde paard, 
compleet met haar berijder de z.g. standaardrijder, duidend op de vlag, de 
standaard van het gilde waarop vermeld staat wie het gilde is, waaruit het 
komt en hoe oud het is, dus communicatie uit vroeger tijd, uitrusten in een 
partytent, die al snel werd omgedoopt tot pertietent. 
   Na het laatste cafébezoek aan Hein v.d.Horst volgt de finale, een vendelier 
van het gilde staat midden op het pleintje voor De Kroon en geeft een vendel 
demonstratie, terwijl het gilde en de harmonie daar drie rondjes omheen 
draaien. Iets wat lijkt op het voornoemde vrijen en zoveel wil zeggen dat we 
als vereniging bevrijd willen worden van kwade geesten voor het komende 
jaar, waarna iedere club haar weg vervolgd naar het eigen clubhuis.  
   Omdat we een film bezitten uit 1931 waarin  het voornoemde kermisritueel 
is te zien, kun je heel mooi zien dat er in al die jaren niet veel is veranderd 
op die geweldige kermisdinsdag. 
Zo redactie, ik hoop dat ik voor de komende 90 jaar genoeg heb geschreven 
over kermisdinsdag en kijk alweer uit naar de volgende. 

Groeten Ad Janssen. 
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Het bestuur achter de schermen 

 
Wist u dat … 

 Een overijverig bestuurslid een discussie begon over de vraag of je 
‘majorettekorps’ of ‘majorettenkorps’ schrijft? 

 Thijs wel weet hoe je het schrijft: 

 

  

 

 Carla van Lieshout wel zag dat er geen reet van klopte:  
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Krek getrauwd! 
23-09-2011  

 
Eindelijk het was zo ver, normaal schrijf ik dit ook als wij voor een wedstrijd 
heel hard getraind hebben en dan eindelijk de grote dag is. Maar nu is het 
een andere grote dag. Mijn trouwdag. Waaaaaaw. 
   Iets meer dan een half jaar voorbereiding aan gegeven en dan eindelijk 
6.00 uur de wekker ging. 
Douche, opmaken, haren, jurk aan, veel van jullie weten wat ik bedoel en 
voel. 
   Ik wilde de dag ervoor nog op papier van alles schrijven wat ik zou moeten 
zeggen als jullie kwamen, maar helaas vergeten. Dus onderweg van de ene 
locatie naar de andere: ‘Carlo wat zal ik zeggen, wat moet ik zeggen, help 
eens.’ ‘Uuhh, ja weet ik ook niet, maar toch noemde hij wat steek woorden 
voor me op.’ Dan receptie. Ik zal jullie besparen wat er van te voren heel de 
dag al gebeurd is, want het moest kort blijven. 
   Daar kwamen ze. Musis Sacrum. Whahahhaha dacht ik. Een mooie 
speech van de voorzitter helemaal voor mij alleen (en een beetje voor mijn 
man). Mooie opkomst, bijna alle majorettes, kippenvel. O ja bijna vergeten 
maar toen we de kerk uitkwamen stonden er ook van die meiden met 
ballonnen. Gaaf. Want nu sta je in de belangstelling. Dat gevoel kan ik niet 
delen, dat moet je gewoon voelen. 
   Helaas zoals op elke serenade veelste weinig plek, maar jullie hoefden 
toch maar met 6 A majorettes aan 6 B majorettes te komen? Maar ik snap 
dat jullie allemaal nieuwsgierig waren naar mij. En toen, moest ik ook iets 
zeggen. Haperend maar gelukt. En bij deze kan ik het nog een keer en dan 
via papier is toch altijd makkelijker. 
   Maar als je een serenade krijgt, is dat wel zo’n gaaf gevoel. Prachtig mooi. 
Ik had knikkende knieën. Wij vonden het super dat er zo iets moois bestaat 
van een vereniging en dat er dan ook zo veel komen. Hoop dat het voor 
jullie ook de reis waard was. 
 

Groetjes Mandy en 

Carlo van Horssen. 
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Wij feliciteren 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mandy van Lieshout & Carlo van Horssen  
Die op 23 september 2011 in het huwelijksbootje zijn gestapt. 

 

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

 
Hieronder staan de creaties die onze bestuursleden hebben gemaakt. 
Ze zijn in het echt te bewonderen in de vergaderruimte van de Musis 
Sacrum Hal.  
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Tractor Pulling 2011 
 

Na vele malen heel lief vragen, heb ik besloten, dat ik niet kon weigeren een 
stukje te schrijven wat betreft mijn schitterende ervaringen op het 
tractorpulling terrein dit jaar.  
Het is echter zo, dat ik dit jaar minder spektakel heb ervaren dan andere 
jaren wat betreft barren die bijna op me vallen omdat er tegenaan gebeukt 
wordt, of heren die voor mijn neus omvallen en weggedragen moeten 
worden, of gouden oorbellen van vrachtwagens die kwijtraken en voor een 
tranendal zorgen. 
Ergens wel jammer, maar dat krijg je als je maar een dag van dit spektakel 
mee maakt.  
 
Mijn dag was de zaterdag. De regen had het terrein al flink onder water 
gezet, en ondanks al het stro ben ik drie keer tot mijn enkels in de slijk 
weggezakt en 10 keer uitgegleden alvorens ik paviljoen nummer 6 had 
bereikt. Gelukkig mocht ik daar de rest van de dag niet meer uit… Daarna 
was het wachten op de eerste bierdrinkers. 
Zoals elk jaar was het weer supergezellig in het paviljoentje. Met de 
harmonieleden en met de bezoekers. Hans had binnen de kortste keren een 
aantal ‘klanten’ weten te binden, en zo werd het steeds gezelliger.  
 
Naar huis gaan is nooit mijn sterkste kant geweest, en daarom ben ik na een 
hele dag in het paviljoentje nog gaan kijken of het gezellig was in de tent.  
Dat was het!! Na een uur achter de rap tap ging ik toch wel voelen dat ik al 
vanaf half 10 aanwezig was. Daar is maar één medicijn voor! Springen! Mee 
doen! En zo hebben we de dag met een supergezellig feest afgesloten.  
Ook ieder jaar onmisbaar is het nabuurten in de helperstent. Helaas is het 
Jan van Ganzewinkel (bewust?) niet gelukt om ons van friet te voorzien waar 
velen van ons om zaten te springen, maar met een aantal zakken chips en 
zo ongeveer alle broodjes die over waren zijn we weer goed voorzien door 
de mensen van de helperstent! 
 
Zondag om 13:00 uur mocht ik weer aantreden. Dit keer in paviljoen 5. 
Ontzettend veel moeite moeten doen om binnen te komen want ik was mijn 
bandje vergeten, nou ja, moeite gedaan, de organisatie heeft moeite voor 
mij gedaan. Paviljoen 5 liep al als een geoliede machine toen ik aantrad, en 
dus kon ik een pilsje drinken, een beetje buurten, en toen snel weer op mijn 
fietsje terug naar huis om op de bank in slaap te vallen…  
 
Op naar volgend jaar! 
 

Karen.  
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Europese Kampioenschappen in Bath. 
 
Na een hele lange dag van reizen komen we dan rond de klok van half 6 
aan in ons hotel in Bristol. Nadat we onze kamers hebben kunnen bekijken, 
gaan we genieten van een heerlijk uitgebreid dinerbuffet. Na het eten nog 
wat buurten en drinken, maar op tijd te bed want morgen is het weer vroeg 
dag. 

 
Vrijdagmorgen loopt de 
wekker alweer om 6 uur 
af (noemen ze dit leuk?) 
Na het ontbijtbuffet 
vertrekken naar de 
sporthal in Bath waar de 
muziektest zal 
plaatsvinden voor onze 
drie kanjers uit Bakel. 
Best spannend allemaal. 
 
Na de test, die goed 
verliep, hadden we vrije 
tijd en besloten we om 
met zijn tienen de stad 
Bristol in te gaan. Het 
was heel mooi weer, dus 
hebben we lekker wat 
gegeten in het zonnetje 

en door de stad gewandeld. ‘s Avonds hadden we weer een gezamenlijk 
diner en na ons avondritueel gingen we weer vroeg naar bed, want morgen 
wordt een spannende dag, Minke zal moeten aantreden met haar show. 
 
Zaterdag om 05.00 uur uit de veren, half 6 ontbijt en naar de sporthal in 
Bath. Het oranjevak was goed gevuld met uitgedoste supporters, kei leuk om 
te zien. Om 9 uur was de opening en het was kippenvel toen alle 
deelnemende landen zich presenteerden aan het publiek. Ook was het 
speciaal om de Nederlandse equipe, met de vlaggendraagster voorop, 
binnen te zien komen. De sfeer zat er goed in.  
    Toen was daar het moment dat onze eerste Bakelse deelneemster Minke 
aan de beurt was. Ze zette een prima uitgevoerde show neer. Ze deed alles 
zeer beheerst en danste super. Er werd menig traantje weggepinkt. Daarna 
volgde een lange dag waarin we veel mooie shows voorbij zagen komen. 
Om 20.00 uur richting hotel, wat eten drinken en nazaniken. 
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Ook op zondag weer om 05.00 uur opstaan, want vandaag moeten Britt en 
Rosan aan de bak. Hun optreden ging ook goed en ze straalden ook uit dat 
ze er zin in hadden. Het was kei leuk. Nu wachten op de prijsuitreiking, die 
die vanavond zal zijn: spannende uurtjes nog! 
 
Duimen en 
afwachten voor 
Minke, Britt en 
Rosan! De eerste 
prijzen worden 
verdeeld en dan is 
de categorie van 
Minke aan de 
beurt. Er worden 
allerlei namen 
genoemd en zo 
zijn we bij de top 3 
aangekomen. 
Geen derde plek, 
maar als we Minke 
Coort from the 
Netherlands horen 
beseffen we dat 
ze zilver heeft 
gewonnen. SUPERGAAF, en er vloeien weer tranen bij de meegereisde 
supporters. Een trotse moeder, oma en tantes, dit is te gek voor woorden, zo 
mooi! 
   Britt en Rosan vielen helaas buiten de prijzen, zij eindigden als 11

e
, een 

zeer goede prestatie dames! Na al het harde werk is er ‘s avonds in ons 
hotel nog een afscheidsdiner en de Nederlandse bondscoach Michelle heeft 
voor alle Nederlandse deelnemers nog een persoonlijk woordje. Dit was erg 
leuk, want of je wel of geen prijs hebt: Daar staan is al SUPER! 
 
Alweer de laatste avond, wat vliegt de tijd … morgen weer richting 
Nederland. Jammer, maar aan alle leuke dingen komt ook een einde. 
Maandagmorgen weer vroeg in de bus op weg naar Holland. Rond de klok 
van 21.00 uur worden we in Meijel opgevangen door Franca, Lisette en 
Paul. We moeten vlug richting Bakel want onze drie kanjers worden 
feestelijk onthaald bij de sporthal. In een open auto, compleet met vlaggen 
en toeterende achtervolgers komen we bij de sporthal aan. Wat een 
ontvangst! 
    Onder een ereboog, die gevormd is door de thuisblijvende majorettes 
lopen Minke, Britt Rosan en hun trainster Ellen naar binnen toe. Daar speelt 
de harmonie voor hun enkele liedjes en Paul, onze geweldige voorzitter, 
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richt een woordje aan de vier speciale dames. Ze worden gefeliciteerd met 
hun prestaties en krijgen een bloemetje. Daarna worden ze gefeliciteerd 
door de aanwezige familieleden, vrienden en buren. Rond 23.00 uur is het 
welletjes geweest en kunnen we met een voldaan gevoel naar huis, 
terugkijkend op een zeer geslaagd  EK. 
 
 Minke, Britt en Rosan bedankt voor jullie inzet en voor het plezier dat we 
met jullie hebben gehad deze vijf dolle dagen in Bath en Bristol. 
 

Groetjes van Annemie, Oma Jootje, Rianne, Joke, Ellen, Karin en Berdy 
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Herinnert u zich deze nog? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 3 januari 1999 begon het feestjaar waarin Musis Sacrum haar 125-jarig 
bestaan vierde met een nieuwjaarsconcert in een overvolle zaal Vermulst. 
Na het concert werden het jubileumlogo en het jaarprogramma 
gepresenteerd op een spetterende wijze… met vuurwerk.  
Een van de muzikanten had zijn uniformjas achter een bloembak gelegd. Je 
raad hem al: na het vuurwerk was er weinig over van deze uniformjas. 
 

Uit het boek 125 jaar Musis Sacrum  
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De realisatie van de Musis Sacrum Hal 
 

Er is ons verzocht om een klein stukje te schrijven in De Triangel over de 
totstandkoming van de Musis Sacrum Hal en de inbreng van de Denktank. 
Nico van de Laar en Theo van Hal hebben die opdracht aanvaard en hierbij 
ons verhaal. 

 
Na 5 ½ jaar de nodige inspanningen te hebben verricht en de nodige 
teleurstellingen te hebben geïncasseerd om de ruimte en de benodigde 
financiële middelen te verwerven, kon dan uiteindelijk de echte realisatie 
beginnen om de sporthal om te vormen naar een multifunctioneel 
verenigingsgebouw. 
   Er werd toen direct een breed samengestelde denktank aangesteld, 
bestaande uit: Jan van Ganzewinkel, Jan Lambregts, Curine van der Horst, 
Bennij Vereijken, Frank Joosten, Nico van de Laar en Theo van Hal. Een 
gevarieerd gezelschap met vertegenwoordigers uit alle geledingen van onze 
vereniging, die op straat en bij uitvoeringen heel mooi uniform overkomt, 
maar in alle facetten toch ook weer heel divers is. 
 
Op 2 januari was de aftrap en hebben wij de sleutel van de hal in ontvangst 
genomen. De denktank heeft na uitvoerig overleg, veel denkwerk en de 
nodige verhitte discussies de plannen voor de aanpassingen uitgewerkt. Dit 
was zeker geen eenvoudige opdracht, ga er maar aan staan om te proberen 
het voor iedereen naar de zin te maken.  
   De uiteindelijke uitkomst is dan ook een compromis dat recht doet aan 
nagenoeg alle verschillende wensen uit de geledingen. Voor een 
functioneel, maar tevens ook een gebouw waar de vereniging en heel Bakel 
trots op kan zijn. 
 
Voor de technische aanpassingen zoals de bouwkundige aanpassingen, de 
verwarming, de elektra en het coaten van de vloer werden professionele 
bedrijven ingehuurd. Alle andere werkzaamheden en dat waren er heel veel, 
zoals: het binnenbrengen van de materialen, het schilderen, het aanbrengen 
van de akoestische materialen, de grote spiegelwanden, het inrichten van de 
opslagruimten en de bestuurskamer, het aanbrengen van alle verlichting, het 
schoonmaken en nog vele andere werkzaamheden werden gedaan door 
vele vrijwilligers zowel van onze eigen vereniging maar zeer zeker ook door 
zeer velen van buiten onze club. 
 
De oorspronkelijke taak van de Denktank werd omgevormd naar een Denk- 
en Doetank. Om te zorgen dat alles in gang werd gezet en om toe te zien op 
al deze werkzaamheden. Natuurlijk op een uiterst serieuze, maar ook op een 
bijzonder plezierige manier en met heel veel enthousiasme, met enorm veel 
lol, gekheid en dollen. 
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   Op deze wijze zijn er door de vrijwilligers enorm veel uren ingezet om het 
resultaat te bereiken zodat Musis Sacrum inmiddels beschikt over een hele 
mooie multifunctionele hal waarin alle geledingen hun hobby kunnen 
uitoefenen op een verantwoorde, prettige en efficiënte wijze.  
   Op sommige tijden waren er zoveel mensen in de hal aan het “werken” dat 
ze elkaar zelfs in de weg liepen. Sommigen hadden een zeer goede neus 
voor de koffie en waren prompt aanwezig als de koffie klaar was. 
   Als de majorettes hun bijdrage leverden dan kwamen ze elke keer met een 
grote groep hetzij voor het schoonmaken of voor het schilderen en dat ging 
altijd gepaard met een heleboel gekakel en pret.  
 
Het was een waar genoegen om te zien hoe al die vrijwilligers hun beste 
beentje voorzetten om er met veel plezier echt iets moois van te maken en 
daar zijn we dan ook zeer zeker in geslaagd. Het is dan ook met name aan 
de vrijwilligers te danken dat het geheel is gerealiseerd binnen het 
toegestane budget. Overigens met een uitzondering, namelijk de post “koffie 
en overige dranken” deze was door het bestuur aanzienlijk te laag begroot 
en dus is deze post overschreden maar dat heeft het plezier vergroot.  

 
Op 31 augustus zat de taak van de Denktank erop en hebben we de hal 
formeel opgeleverd aan het bestuur. Natuurlijk is het werk nog niet klaar. Er 
moeten nog vele kleine dingen gebeuren, maar dit staat het gebruik van de 
hal niet meer in de weg. 
   Nu nog leuk inrichten en alles in goede staat en schoon houden, zodat we 
samen nog jaren van dit prachtige verenigingsgebouw kunnen genieten.  
 

Namens de Denktank, 

Theo van Hal en Nico van de Laar.
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De muziekavond met Doe Mar Wa en Musis Sacrum 

 
Mag ik me even voorstellen? Ik ben Nicolle van Laarhoven en het maatje 
van Reggie bij Doe Mar Wa. In het voorjaar ben ik ook een keertje als gast 
bij jullie repetitie aanwezig geweest en was toen al onder de indruk. 
Mij is gevraagd om een verslagje te maken over de openingsavond van jullie 
nieuwe locatie, hoe ik het ervaar, ben namelijk zeer slechtziend en kan 
alleen maar op de muziek afgaan. 
Het begon al goed, ik werd begeleid door een medebandlid naar een stoel al 
waar ik het slagwerk goed kon horen. 
Voordat ze begonnen dacht ik nog, nou laat die drummers maar komen, zal 
wel weer erg saai worden, maar tot mijn grote verbazing was het geweldig 
en bij één nummer dwaalde zelfs mijn gedachte af naar een oerwoud, warm 
vochtig en met inboorlingen die hun ritueel bespeelde en met geluiden die ik 
absoluut niet thuis kon brengen. De muziek stopte en ik werd in het heden 
weer wakker van mijn reis.  

 
Het eerste nummer met Doe Mar Wa was inderdaad een Battle, eerst 
afstandelijk maar later in het nummer werd het een geheel. Vroeg me toen 
voor de eerste keer af, waarom ben ik toch nooit bij een harmonie gegaan? 
Na de pauze moesten we gaan stemmen en daardoor miste ik “In the stone” 
en “Het dorp”. Heb je die solo gehoord van Het dorp? Helaas niet, die was 
schitterend. Nu, hoop dan ook, dat ik dat eens mag horen. 
Daarna volgden er nog wat nummers en die klonken erg mooi. Helaas werd 
er om me heen gepraat en werd ik vaak afgeleid en nu begreep ik waarom 
Marc wachtte, ja, echt irritant. 
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Toen kwam het koor, jammer genoeg kwam het eerste nummer niet tot zijn 
recht, het vertelde geen verhaal, hoewel dat eigenlijk wel moet. Je moet het 
nummer niet alleen spelen of zingen, maar beleven en dat miste ik nu. Maar 
toen kwam het nummer van Vila Volta. Ja, daar zat ik op te wachten en het 
kippenvel liep dan ook van mijn tenen tot over mijn rug. En weer dacht ik 
even ‘waarom ben ik toch nooit bij een harmonie gegaan?’ 
Toen mochten wij ons invoegen om de twee nummers ten gehore te 
brengen, het eerste nummer ging wel aardig, maar het was voor mij niet 
helemaal naar tevredenheid, ben gewoon een perfectionist. Daarbij leer ik 
het gewoon uit mijn hoofd, opgenomen op een cassettebandje bij de 
repetitie. 
Toen werd het laatste nummer ingezet: Saluut, toen de solo werd ingezet 
was ik heel even aan het genieten, maar werd snel onderbroken door het 
ritselen van kleding. Plots werd ik aangestoten, opletten! En we moesten 
weer blazen. Later hoorde ik dat de majoretten voor het orkest hun optreden 
deden, maar voor mij was dat storend, het leidde mij af. 
En weer dacht ik ‘waarom ben ik toch nooit bij een harmonie gegaan?’ 
Persoonlijk hoop ik, dat een dergelijk project nog een vervolg krijgt, het was 
echt geweldig! 
En tot slot, zo jammer dat mensen te veel kijken, en hun oren te weinig 
gebruiken, de muziek wordt er zeker veel mooier van. 

Nicolle van Laarhoven 
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Mutaties 
 
Henk Somers   Einde lidmaatschap   30-06-2011 
Mara van Ansem   Einde lidmaatschap   04-07-2011 
Britt Elias   Einde lidmaatschap   04-07-2011 
Vic van Houtum   Einde lidmaatschap   04-07-2011 
Daan Peters   Einde lidmaatschap   04-07-2011 
Maartje Vloet   Einde lidmaatschap   04-07-2011 
Rolf van de Wijdeven  Telefoonwijziging   12-08-2011 
     0492-347108 
Amy van de Laar   Einde lidmaatschap   18-08-2011 
Inge Litjens   Nieuw lid    18-08-2011 
Robin Driessen   Adreswijziging   16-09-2011 
    Speelweide 25 5761 CH Bakel 
Mandy v. Horssen-v. Lieshout  Naamaanpassing   23-09-2011 
Kim Tielemans   Telefoonwijziging   25-09-2011 
    0622443021 
Jens van Ansem   Nieuw lid    01-10-2011 
Marianne Bouwmans  Adreswijziging   01-10-2011 
    Heggeroosstraat 8 5761 GK Bakel  
Job van Rijbroek   Telefoonwijziging   09-10-2011 
    0611761475 
Charlotte Jonkers   Einde lidmaatschap   14-10-2011 
Naomi Stuit   Nieuw lid    17-10-2011 
Sharon Stuit   Nieuw lid    17-10-2011 
Janske Koolen   Adreswijziging   29-10-2011 
    Steengoed 10 5761 GV Bakel 
Bas van Lierop    Nieuw lid     10-11-2011 
Ellen Leenders   Adreswijziging   25-11-2011 
    Kogelpot 1 5761 GT Bakel 

 
 
 
 
 
 
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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Gefeliciteerd met het nieuwe verenigingsgebouw van 
Harmonie Musis Sacrum. 

 
Op uitnodiging van de harmonie van Musis Sacrum deden we mee aan de 
feestelijke opening van hun nieuwe verenigingsgebouw. Koren in Bakel zijn 
gevraagd hier hun medewerking aan te verlenen. Druk geoefend apart en 
soms met elkaar. Er is heel veel tijd ingestoken door de koren. Helaas zijn er 
koorleden die op 15 oktober, de dag van de opening verhinderd zijn, 
waardoor de groep zangers beperkt is. Koren zingen makkelijker op 
woorden, dan alleen op klanken. Bovendien kunnen de meesten niet eens 
noten lezen. Maar iedereen doet zijn best het goed te doen. 

 
De eerste repetitie van de harmonie met de koren vond plaats op donderdag 
6 oktober in het nieuwe verenigingsgebouw. De harmonie speelt eerst een 
stuk om “warm” te lopen. De klank is mooi in deze ruimte. Als koor zou je 
graag zo’n ruimte hebben om concerten te kunnen geven. Het samen 
repeteren is even wennen. Koorleden zijn nog wat onzeker. De spelers van 
de harmonie zijn gewend thuis te oefenen. Koorleden gewoonlijk (nog) niet. 
Niet iedereen is in het bezit van een computer en kan deze bedienen om op 
YouTube de muziek te beluisteren en te oefenen. 
   De dirigent geeft duidelijke aanwijzingen. De sfeer is goed, we staan 
samen voor hetzelfde doel: een mooi optreden te verzorgen op 15 oktober. 
Van het publiek horen we na afloop dat het mooi klonk zo samen. Op 13 
oktober hebben we de tweede repetitieavond samen. We zijn al wat meer 
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aan elkaar gewend en na hard werken begint het ook beter op elkaar 
afgestemd te raken. 
 
De grote dag 15 oktober. Spanning alom. Er doen veel groepen aan mee. 
Het optreden van de koren met de harmonie wordt goed ontvangen. Na 
afloop worden alle deelnemers hartelijk bedankt. Het is ook erg leuk om dit 
samen te doen. Ik kan me voorstellen dat mensen in deze ruimte graag 
muziek maken. Zelf zie ik het voor mogelijk om een combinatie van 
harmonie met koren vaker te doen. Ongetwijfeld zal daar wel muziek voor 
bestaan of gemaakt kunnen worden. 
 
Harmonie Musis Sacrum, nogmaals van harte gefeliciteerd met dit mooie 
verenigingsgebouw en veel muziek- en verenigingsplezier toegewenst ! 
 

Ank Jonkers 
Voorzitter 

Bakels Gemengd Koor “Kunst en Vermaak’ 
 

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

Laatste dag opening Musis Sacrum Hal 
 
Ook de laatste dag van de opening van de nieuwe hal was een succes. 
 
De opleidingsslagwerkgroep en het opleidingsorkest maakten er een mooie 
dag van, maar zij deden het niet alleen.  
 
Zij kregen hulp van het kinderkoor, de dansmariekes en de blokfluiters! 
 
Het kinderkoor bracht o.a. ten gehoor: 

- Colours of the wind 
- Hakuna Matata 
- We’re all in this together 

Met deze en allerlei andere Disney liedjes werd het een geweldige dag.  
 
De opleidingsslagwerkgroep onthulde ook nog een nieuwe naam: B.O.T.S. 
(Bakelse Opleiding  Tot Slagwerker). De voorzitter (Paul van Tiel ) kwam 
woorden te kort, en was aan het eind erg emotioneel over de optredens van 
de laatste dagen, en de schitterende nieuwe hal. 
 
Vooral onze nieuwe paarse T-shirts maakten het een fleurig geheel. Kortom, 
het was een geweldige dag. 

Namens het kinderkoor: 

                                Stefan Driessen  
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Openingsweekend 
 
Het was openingsweekend. Ik was vrijdagavond samen met papa naar 
mama gaan kijken. Iedereen had heel mooi gespeeld en gedanst. Daarna 
was het feest. Heel laat kwamen ze nog met pizza; LEKKER!!! Voordat ik 
wegging hebben we met z’n allen nog de PIZZA POLONAISE gedanst. Het 
was MEGA-GEZELLIG!!! 
Zaterdag mocht ik helaas niet mee. 
Maar zondag mocht ik zelf meedoen met de majorettes, het opleidingsorkest 
en het kinderkoor. Ik had het wel heel druk. De middag werd gepresenteerd 
door Hilde en Marloes. Dat deden ze erg leuk. Ook grappig dat Prinsje Paul 
op het paard Doornroosje Hilde kwam wakker kussen. En de slagwerkgroep 
kreeg een nieuwe naam BOTS (Bakelse Opleiding tot Slagwerker).  
De mooiste liedjes vond ik Aladdin, Tarzan, Cruella the Vil, Shrek en Pirates 
of the Caribbean. Iedereen kon gratis een ijsje halen en het was een leuke 
middag 

 

Groetjes, Yente van Stiphout 
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Maak ‘t kleurig 
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Kinderconcert met het kinderkoor 
 

Hallo allemaal, 
 
Wij heten Noortje en Manoe en we zijn 8 jaar (maar als jullie dit lezen zijn we 
allebei inmiddels 9 geworden!) 
   Peggy (jullie weten wel, van het koortje) heeft ons gevraagd of wij samen 
een stukje willen schrijven over het kinderconcert. Dat was op zondag 16 
oktober j.l. 
Wij zijn pas bij het kinderkoor omdat we zingen wel leuk vinden. 
    Voor het concert hebben we verschillende liedjes ingestudeerd van 
Disney en van High school musical. Sommige liedjes waren in het Engels en 
dat vonden we toch wel een beetje moeilijk. 
We hebben ook nog apart geoefend met het opleidingsorkest en met de 
slagwerkers, dat was gaaf! 
    Dan is het zover …. ons eerste optreden. We kregen allemaal een paars 
shirt aan en we kregen consumptiebonnen voor drinken en ook nog een bon 
voor ’n ijsje. 
Toen moesten we vooraan op de banken gaan zitten, wij mochten niet naast 
elkaar zitten en we mochten ook niets zeggen….alleen maar wachten… dat 
duurde wel erg lang. 
    Eindelijk gingen we ons 1

e
 liedje zingen; kleuren van de wind. De 

majorettes en de dansmarietjes deden ook nog een dans. 
    We vonden het allemaal wel spannend maar wel erg leuk en cool! 
 
Doei, 

Noortje van den Heuvel & Manoe Thijssens 
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Wie ben ik? 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              De foto uit de vorige Triangel: 

 
 

Het antwoord op deze vraag uiterlijk 16-03-2012 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_2 was: Bernard Nooijen.  
De winnaar is Jantine Vereijken.  

 
Ook jouw inzending is welkom!! 
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Commissarissen en Vrienden van Musis Sacrum 
 
Terugkijkend op 2011 kunnen we constateren dat de ondersteuning van 
onze vereniging door de Commissarissen en Vrienden van Musis Sacrum 
erg waardevol is geweest.  
    Is het gebruikelijk geworden dat tijdens het pleinconcert instrumentarium 
wordt aangeboden, dit jaar was tevens de ondersteuning voor de realisatie 
van ons eigen verenigingsgebouw een hot item.  
Groot instrumentarium, zoals een marimba, waarvoor tot nu geen 
opslagruimte beschikbaar was, stond hoog op het verlanglijstje van de 
vereniging. Tijdens het pleinconcert kon deze wens in vervulling gaan. 
Namens de Commissarissen en de Vrienden werd een nieuwe marimba 
aangeboden. Tevens werd een nieuwe bes bas aan de vereniging 
geschonken. Hiermee was een totaal bedrag van ruim € 11.000,00 gemoeid. 

   Dat de Commissarissen en 
Vrienden ook een steentje bij wilden 
dragen aan de inrichting van het 
nieuwe verenigingsgebouw moge 
duidelijk zijn. Tijdens de realisatie van 
het nieuwe verenigingsgebouw bleek 
er géén budget te zijn om de vloer te 
vernieuwen. Met het bestuur werd 
gekeken naar eventuele 
mogelijkheden. Uiteindelijk kwam van 
de Stichting Vrienden het groene licht 
om een nieuwe vloer te kunnen laten 
realiseren. Deze vloer, ter waarde 
van  € 5950,00 werd geschonken 
door de Vrienden van Musis Sacrum. 
    Maar zelfs met deze ondersteuning 
was alles nog niet voltooid. Een 
nieuwe geluidinstallatie stond 
eveneens nog op de verlanglijst van 
de vereniging, terwijl ook daarvoor 
nog géén budget was. Tijdens de 
opening van het nieuwe 

verenigingsgebouw was ik blij om namens de Commissarissen en de 
Vrienden van Musis Sacrum, de vereniging een nieuwe geluidinstallatie 
t.w.v. € 5000,00 aan te kunnen bieden. 
    Met deze bijdragen is de afronding van het verenigingsgebouw 
gerealiseerd en is het wensenlijstje voor wat betreft het instrumentarium voor 
dit jaar eveneens in vervulling gegaan. Het moge duidelijk zijn dat een 
inspanning zoals die afgelopen jaar werd gedaan, niet jaarlijks mogelijk is. 
De indruk dat alles vanzelfsprekend is, is ook niet juist.  
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    Door de Commissarissen en Vrienden moet jaarlijks een grote inspanning 
gepleegd worden. Wij moeten die inspanningen koesteren en toejuichen. 
Voor wat 2012 betreft, zullen de Commissarissen en de Vrienden van Musis 
Sacrum al het mogelijke doen om wensen die er zijn, te ondersteunen. Wilt u 
hierbij helpen, kijk dan voor informatie op de website van onze vereniging 
www.musissacrumbakel.nl 
    Graag wil ik aan het einde van het jaar iedereen prettige feestdagen en 
een goed en gezond 2012 toe te wensen. 
 

Met muzikale groeten 
Namens de commissarissen van Musis Sacrum en het 

het bestuur van de Stichting “Vrienden van Musis Sacrum”. 

Jan Lambregts 

 

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

 
Een doel bereikt. 

 
Reeds eerder heb ik een verhaaltje in de Triangel mogen schrijven en heb 
dat met veel plezier gedaan. Later heb ik me gerealiseerd dat een aantal 
lezers mij kennen maar ook een groot aantal lezers niet. Joke Verberkt heeft 
mij gevraagd om wederom een verhaaltje te schrijven en heb haar 
voorgesteld iets over mezelf te schrijven en me daarmee beter bekend te 
maken. 
Aldus: 
   Jac van den Eijnde (tijdens de MULO jaren nog Sjaak) 66, getrouwd met 
Ans van Geffen, vier kinderen, Ard 40, Janne 37, Katrien 34, Rein 26. Drie 
kleinkinderen Julius 8, Kiki 6 en Rixt 0. 
Direct na de MULO periode ben ik bij mijn ouders in de zaak gaan werken. 
Noud van den Eijnde Boek- en Kantoorboekhandel aan de Molenstraat 1 te 
Deurne. Een jaar later, toen 18 jaar, ben ik het vaderland moeten gaan 
dienen en heb dat 21 maanden gedaan. Ossendrecht was de plaats waar ik 
me moest melden om vervolgens via een opleiding in Breda uiteindelijk ruim 
14 maanden in Oirschot gelegerd te zijn. Ik vond het een heerlijke tijd en ben 
vanuit Oirschot bijna iedere avond thuis gaan werken. Ik was 27 jaar toen ik 
de zaak van mijn ouders heb overgenomen en heb uitgebreid van ruim 
40m2 tot ruim 425 m2, met als belangrijke aanvulling de Kantoormachines 
en Kantoormeubelen. Na 9 jaar boven de zaak gewoond te hebben, ben ik 
verhuisd naar Bakel en woon er inmiddels ruim 32 jaar.  
   Twaalf jaar geleden heb ik het besluit genomen, door geen opvolging van 
de kinderen, het bedrijf te verkopen en het pand te verhuren. Ik zou nog vijf 
jaar bij de nieuwe eigenaar blijven werken en heb dat 4 jaar en 1 maand 
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volgehouden. Het bedrijf is in 2009 helaas “geflopt” en het pand heeft een 
klein jaar leeg gestaan. Op dit moment is het pand weer verhuurd aan een 
actieve en goede ondernemer in dezelfde branche. Hendriks Boek- en 
Kantoorvakhandel.  
   Vanaf 1995 heb ik naast mijn eigen bedrijf, ook nog gewerkt voor een van 
de twee inkoopverenigingen in Nederland, onder de naam Hameco, met 300 
aangesloten leden in onze branche. Ruim 9 jaar ben ik commercieel 
secretaris geweest van de vereniging. 11 mei 2009 heb ik afscheid genomen 
en heb definitief de boek- en kantoorvakhandel vaarwel gezegd.  
   Voor echte hobby’s is nooit tijd geweest, maar voor sporten heb ik altijd tijd 
gemaakt. Hockey, (mountainbike)fietsen, (berg)wandelen. Vanaf 2002 ben ik 
actief in de “campersport” en reis dus heel wat af. Ook de Stippelberg met 
zijn golfsport heeft mijn passie gevonden.  
   Dan nu de moraal van het verhaal: Alleen met een goed team en goede 
samenwerking kun je doelen bereiken zowel in zaken, sport, spel en muziek. 
Zie de prestaties van de Majorettes en Musis Sacrum. Met heel veel inzet en 
zelfwerkzaamheid is met een positief team de Musis Sacrum Hal tot stand 
gekomen. De samenwerking met gemeente, hoofdaannemer, 
onderaannemers, vrienden en sponsoren is van wezenlijk belang geweest. 
Zoals “bergsporters” de top van de Himalaya bedwingen – hun hoogste doel 
– hebben jullie ook het hoogste doel bereikt. Zie het Verenigingsgebouw aan 
de Beekakker. Chapeau, chapeau, chapeau!!!!  
 

Jac van den Eijnde 
Commissaris
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Gezocht en gevonden! 
 

Met trots presenteren wij:  
 

Onze nieuwe aanwinsten in de redactie van de Triangel 
 

 
 

Tijmen van Dinther en Kayl Bouwmans 

komen onze redactie versterken en zullen alle ins en outs van de 
slagwerkgroep aan De Triangellezers wereldkundig maken!  

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

 

Een ander soort spanning 
 
Ik ben een nieuwe uitdaging aangegaan! Al acht jaar dans ik, met een solo, 
duo, team of groep op majorettewedstrijden. Toch vind ik het nog steeds erg 
spannend en stressvol om weer die vloer op te mogen. Mijn trainster Lisette 
weet het dan weer altijd goed te praten. Ze weet me te kalmeren en praat 
me vertrouwen toe. Ook vind ik het erg prettig als ik na afloop van mijn show 
mijn frustraties of blijdschap even bij haar kwijt kan. Trainster zijn is dus 
meer dan alleen routines maken…en dat heb ik gemerkt. Op de wedstrijd in 
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Maastricht stond ik namelijk ook naast de kant te kijken hoe leerlingen van 
mij hun uiterste best deden op de vloer! Dat klopt, ik ben assistent-
instructrice geworden. Begin dit jaar heb ik twee solisten onder mijn hoede 
gekregen. Ik mag een choreografie voor hen maken gekoppeld aan een 
thema. Erg enthousiast ben ik begonnen en nog steeds vind ik het 
ontzettend leuk om te doen. In het begin moest ik nog even mijn weg zoeken 
hoe alles werkt, maar nu gaat het prima. Hier en daar krijg ik tips en die pak 
ik natuurlijk met beide handen aan. Het is tenslotte de bedoeling dat je het 
allerbeste uit de soliste en uit de routine kunt halen.  
    Een half jaartje hard getraind en dan is daar toch echt de eerste wedstrijd. 
Ik vond het stiekem ontzettend spannend. Make-up, haren, intrainen en toen 
werden we al geroepen. We mochten naar de opmars komen. Gelukkig was 
Franca daar ook nog om de solisten te begeleiden en om mij te begeleiden. 
Dat had ik misschien nog wel harder nodig dan de solisten! Wat stond ik 
ineens te trillen van spanning. Dat had ik nooit verwacht. Als ik zelf op moet 
treden, ben ik ontzettend zenuwachtig, maar nu kreeg ik een andere 
spanning over mij heen. Spanning of het goed gaat, of de show leuk is om te 
zien en of het concept ook goed valt bij de jury. En dat was zeker het geval. 
Beiden hadden het ontzettend goed gedaan en beiden behaalden behoorlijk 
goede punten. Ik was en ben apetrots op mijn meiden! 

Jantine, 

Assistent-Instructrice!! 
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Zwemmen 
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Recepten 
 
KNOLSELDERIJSOEP: 
3  fijngesneden sjalotjes, 2 el olijfolie, 600 gr knolselderij in blokjes, 1 liter 
groentebouillon, 1 takje rozemarijn, 2 blaadjes laurier, 4 el fijngesneden 
zwarte olijven, 3  el fijngesneden bieslook. 
Bak de sjalotjes in 5 min in de olie. Voeg de knolselderij toe en bak nog 5 
min op een laag vuur. Voeg de bouillon toe met de rozemarijn en de laurier 
en kook de soep circa 20 min. op een laag vuur. Verwijder rozemarijn en 
laurier en pureer de soep. Serveer met olijven en bieslook. 
 
BLOEMKOOLQUICHE MET OUDE KAAS: 
1 bloemkool in roosjes, 6 plakjes deeg voor de hartige taart ontdooid, 4 
eieren, 200 ml slagroom, 100 gr geraspte oude kaas, 2 tl gedroogde tijm, 2 
el hazelnoten, grof gehakt, ingevette lage quiche of taartvorm. 
Verwarm de oven voor tot 200 graden. Kook in een bodem water met zout 
de bloemkoolroosjes 10 min. Rol het deeg uit tot een 30 cm doorsnee en 
bekleed de vorm ermee; klap overhangend deeg terug. Klop de eieren met 
de slagroom los. Voeg de kaas , tijm en zout en peper naar smaak toe. Giet 
de bloemkool af en laat goed uitlekken. Verdeel de bloemkool over de 
deegbodem. Schenk er het ei-kaasmengsel over. Bestrooi met de 
hazelnoten en bak de quiche in de voorverwarmde oven in ca. 35 min. 
goudbruin en gaar. 
 
DUIVELTJESVLEES: 
500 gr kipfilet, 3 eetl azijn, 3 eetl  ketjap, 1 theel sambal, 3 eetl ketchup, een 
half zakje mix voor nasi goreng, 1 eetl olie, 1 ui, 250 gr champignons,1 eetl 
pindakaas, 125 ml demi crème fraiche, 250 gr zilvervliesrijst, 1 komkommer, 
4 eetl slafris naturel. 
Maak een marinade van azijn, ketjap, sambal, tomatenketchup en de 
gewelde nasigroenten mix en marineer hierin de gesnipperde ui en de 
champignons in plakjes en voeg dan het vleesmengsel inclusief de marinade 
toe. Stoof dit in 15 minuten zachtjes gaar. Schep er de pindakaas en de 
crème fraiche door en warm het geheel  op een laag vuur door. Kook 
intussen de rijst en rasp de komkommer en maak deze aan met slafris. 

 
 
Smakelijk eten 
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Noten van toen. 
 
Als je een stukje in De Triangel mag schrijven met als titel “Noten van toen”, 
moet je wel iets van vroeger kunnen vertellen. Dat is dan ook zo, want het is 
ongeveer 50 jaar geleden dat ik voor het eerst mee mocht gaan spelen bij 
fanfare Musis Sacrum. Dit nadat de fanfare in Leiden het 
landskampioenschap had behaald in de ere-afdeling. Dat was op 26 
november 1961. 
    De opleiding tot muzikant was toentertijd nog heel anders dan 
tegenwoordig. Je kreeg een instrument (in mijn geval een bugel ) en er werd 
uitgelegd welke ventielen je in moest drukken om bepaalde noten te spelen. 
In het kort werd uitgelegd hoe je het instrument vast moest houden en hoe je 
erin moest blazen om een toon voort te brengen. 
   Onze leermeester was Jack Beijers, de vader van Gerard. We leerden 
noten lezen en er werd toen niet gesproken van c.d.e. enz.., maar wij 
leerden do re mi fa sol enzovoorts. 
   Een keer per week kwamen we bijeen met 5 à 6 leerlingen (jongens, want 
vrouwen mochten toen nog geen lid worden) om een paar nummertjes te 
oefenen uit het groene “Methodenboekje”. Al vrij snel bleek dat die bugel 
geen instrument was waar ik op vooruit kwam. Daarom mocht ik een bariton 
proberen en het leek wel of er een hemel openging, daar kon ik goed op 
vooruit en het ging snel bergopwaarts met mijn spelen.  
    Toentertijd moest je echt muzikant worden door veel thuis te oefenen en 
je zo op te werken tot iemand die in het korps mee mocht spelen. Er was 
nog geen muziekschool en er werd geen diploma uitgegeven of behaald. De 
dirigent van de fanfare, toen Martin van de Laar, kwam eens luisteren en hij 
beoordeelde of je bij het korps mocht. 

 
In 1961 was het dus zover, we 
mochten met enkele leerlingen 
meedoen. Ik kwam toen langs Rein 
v.d. Broek te zitten,een muzikant uit 
Milheeze die in Bakel ook 
meespeelde en waarvan ik nog 
heel veel geleerd heb. 
    De dirigent, Martin v.d. Laar dus, 
maakte al meteen veel indruk op 
ons als nieuwe leden. Als 
muzikanten hun partijen thuis niet 
goed genoeg geoefend hadden, of 
er waren te veel mensen afwezig 
op de repetitie kon Martin zo tekeer 
gaan dat het dak van zaal Vermulst 
(toen zaal Musis Sacrum) er zowat 
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vanaf vloog. Ik zeg wel eens ooit als hij nu nog eens een paar repetities zou 
leiden net als toen, zou de helft van de leden na een paar weken afhaken. 
 
De eerste keer dat ik op straat mee mocht spelen was met de 
Sacramentsprocessie in Brouwhuis. De fanfare moest ook in Brouwhuis 
evenementen opluisteren omdat daar nog geen muziekkorps was, en 
Brouwhuis hoorde toen nog bij de gemeente Bakel en Milheeze. Heel trots 
met het uniform. De fanfare had toen de eerste uniformen, die tweedehands 
gekocht waren. Ze kwamen van de harmonie van Deurne. Ook hadden we 
elk jaar wel eens een concert op de kiosk in het Muziekhofje, al dan niet 
samen met een ander korps. 
    Onze dirigent Martin van de Laar had ook de leiding bij de fanfares van 
Stiphout en Zeilberg. 
Als er dan op concours gegaan moest worden, werden er meestal 
muzikanten toegevoegd van de andere korpsen waar hij ook dirigent was, dit 
om het muzikale peil op te vijzelen. 
   Ook werd met die drie korpsen samen elk jaar een solistenconcours 
georganiseerd, afwisselend bij een van de korpsen. Het eerste waar ikzelf 
aan meedeed was in Stiphout en speelde daar een duet met Rein v.d. 
Broek, niet te moeilijk, dus vlot een eerste prijs. 
 
Dirigent Martin was ook altijd bij serenades en muzikale wandelingen. Hij 
liep dan naast het korps en gaf dan aan welke mars we speelden. Ook keek 
hij of we wel goed in de rij liepen en als we met spelen moesten beginnen, 
gaf hij altijd een schreeuw ook al speelde de drumband 16 maten. 
 
Er is in de tijd dat ik lid ben geweest veel veranderd, zo mochten er na 
verloop van tijd ook dames lid worden en het openen van kermis b.v. ging 
toentertijd ook anders. Het duurde zowat de hele zaterdagavond. Elk café in 
Bakel werd aangedaan en door sommige muzikanten werd in elke café een 
rondje getoept en op het einde van de kermisopening waren verschillende 
muzikanten duidelijk onder invloed van het genuttigde bier. 
   Vroeger gingen de meeste muzikanten na serenades niet zo snel naar 
huis als tegenwoordig. 
Nu is iedereen meteen weg en is nog wat naborrelen niet meer zo in. 
 
Al met al ben ik altijd met plezier naar repetities en optredens van Musis 
Sacrum gegaan zowel vroeger als nu. Er is in die tijd veel veranderd, maar 
dat zal ook wel weer zo zijn bij de jonge muzikanten als zij over 50 jaar 
terugkijken. 
Ik hoop nog veel jaren van deze gezellige vereniging lid te mogen zijn. 
 

Bernard Nooijen 
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MUSIS SACRUM BAKT ZE 
ALWEER LEKKER EN BRUIN. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

DUS: 
KOOP OLIEBOLLEN VAN MUSIS SACRUM BAKEL 

EN ZET UW STEUN OM IN EEN SMAKELIJKE EINDEJAARSHAP 

 

Zaterdag 31 december 2011 
 

St. Wilbertsplein Bakel 
Benzine & Servicestation Nard Thijs (Benthem) 

    

Dit jaar sluiten wij af met onze 
oliebollenactie op 31 december op 
het St.Wilbertsplein en bij Texaco 
tankstation Nard Thijs, waar die 
dag vanaf 10.00 uur tot ±16.00 uur 
de oliebollenverkoop plaatsvindt.  
Deze ondertussen in Bakel en 
wijde omstreken wereldberoemde 
oliebollen worden weer ter plekke 
gebakken door onze bakploeggen. 
De vrijwilligers staan in alle 
vroegte op voor deze spannende 
en dagvullende bezigheid: het 
maken van het beslag en het 
bakken van de oliebollen. De 
oliebollen zullen voortvarend en 
toch geduldig rijzen, bakken, 
verkocht en natuurlijk opgegeten 
worden. Op deze manier wordt de 
Musis Sacrum kas gespekt en zal 
de klantenkring vol blijdschap met 
hun verworven kostelijkheden het 
nieuwe jaar in gaan. 
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Verjaardagen 
 

Kristian Vereijken 2-1 

Jannah van Hout 10-1 

Dhr. Jac van den Eijnde 11-1 

Dana van de Kimmenade 12-1 

Judith van Stiphout - Tielemans 13-1 

Gijs van Eijk 15-1 

Klaas van Eijk 18-1 

Miep Rooijakkers - van den Berg 19-1 

Kayl Bouwmans 22-1 

Jantine Vereijken 22-1 

Friedie Coolen 24-1 

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

Frans van de Laar 27-1 

Ad van Grootel 28-1 

Fred van Lamoen 28-1 

Veerle Bekx 31-1 

Wilma Vereijken - Verhoeven 31-1 

Mevr. P. van Lierop - Rovers 1-2 

Dhr. Henk Tijdeman 1-2 

Hans Leenders 13-2 

Janne van Bommel 13-2 

Rianne van den Boom-Smits 13-2 

Sigrid Coolen 14-2 

Cas van der Putten 14-2 

Dhr. Hans Beks 15-2 

Willem van den Boom 15-2 

Janny Jansen - van Tilborg 19-2 

Thijs Kampen 22-2 

Lotte van Rijbroek 25-2 

Louise Aldenzee – Saris 27-2 

Karin van Lierop – Naus 28-2 

Pieter van den Boom 1-3 

Anita Leenders 1-3 

Lisette van Rooij 3-3 

Imke Egelmeers 7-3 

Romy van den Heuvel 9-3 

Naomi Stuit 9-3 
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Jeroen de Visscher 9-3 

Curine van der Horst 15-3 

Jan van Ganzewinkel 16-3 

Dominique Joosten 16-3 

Mevr. Miet Nooijen - van Heugten 16-3 

Thijs de Visscher 17-3 

Femke Verhoeven 19-3 

Jos Vos 19-3 

Gary Karel 20-3 

Matty Driessen 23-3 

Kim Tielemans 25-3 

Ben Nooijen 26-3 

Dhr. J. Vogels 27-3 

Simone van de Laar 30-3 

Sophie de Ruijter 31-3 

Hans Vermulst 2-4 

Sjoerd Thomassen 4-4 

Cornelli Remmers - Roodenburg 6-4 

Frank Joosten 7-4 

Gerard van de Laar 7-4 

Kristie Thomassen 7-4 

Inge Litjens 10-4 

Tijmen van Dinther 11-4 

Roos Verberkt 13-4 

Loes Cornelissen 15-4 

Gerry Kisters - Quaedflieg 16-4 

Mevr. M. van Neerven - Vanlier 17-4 

Benthe Janssen 18-4 

Marloes van Dijk 23-4 

Steffie van Lieshout 23-4 

Rowie Verbakel 29-4 

Eva van Bree 2-5 

Jan van de Mortel 5-5 

Bernard Nooijen 6-5 

Diny Nooijen - Verhoeven 8-5 

Marjan Coopmans - van Dijk 10-5 

Perry Verbakel 10-5 

Maria van den Broek - Manders 11-5 

Ivanca Linders 11-5 

Thomas Tijdeman 12-5 
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Marit Tijdeman 14-5 

Peggy Teunis 16-5 

Cor van Dinter 25-5 

Frank van Wel 25-5 

Mandy van Horssen - van Lieshout 30-5 

Maikel van der Meer 30-5 

Piet van de Ven 30-5 

Kees Hofsteede 2-6 

Kaylee Siroen 3-6 

Marc van Kessel 5-6 

Carla van Lieshout - van Lierop 10-6 

Jan Nooijen 10-6 

Karin Raijmakers - Leenders 11-6 

Paul Koolen 20-6 

Rob van Lierop 21-6 

Christian Peijs - Donné 22-6 

Anne Koppens 24-6 

Harrie Klaus 25-6 

Maarten Remmers 26-6 

Sharon Stuit 28-6 

Fenne Vereijken 29-6 

Hein van Dijk 30-6 

John Klaus 4-7 

Geertje Verberkt 5-7 

Peter van der Horst 8-7 

Tijn Haesen 11-7 

Petri Maas - Habraken 11-7 

Wendy Leenders 14-7 

Alex Rutten 15-7 

Karen van den Broek 18-7 

Minke Coort 23-7 
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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 Kogelpot 1 5761 GT  Bakel 0652593963 
Instructrice assistente: 
Jantine Vereijken Heggeroosstraat 52  5761 GK  Bakel  0629291100 

 
 

 
 

Harmonie Musis Sacrum Bakel: RABO 1041.01.482     
Stichting Vrienden van Musis Sacrum: RABO 1041.31.713 

 
 

Voor (repetitie)afmeldingen kunt u terecht bij: 
  
 Carla van Lieshout  (harmonie) 0492 342795 
 Maarten Staals  (slagwerkgroep) 0654992653 
  Lisette van Rooij (majorettes) 0642450378 
  Ellen Leenders (majorettes) 0652593963 

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

0492 342427     info@musissacrumbakel.nl     www.musissacrumbakel.nl 
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WIST U DAT ……. ?! 
 Tijdens het kermisschieten een partytent omgedoopt werd tot pertytent? 

 We twee nieuwe redactieleden mogen verwelkomen vanuit de 
slagwerkgroep? 

 Dat Tijmen van Dinther en Kayl Bouwmans zijn? 

 Frans van de Mortel tijdens de repetities wel erg veel heeft te verduren? 

 Hij op Jan Rooijakkers moet richten? 

 Hij zijn turbo aan moet zetten? 

 Het onze tambour-maître Geert-Jan van der Pol na 38 jaar eindelijk is 
gelukt om met stip bovenaan de lijst van wanbetalers te komen? 

 Hij na 6 maanden zijn contributie over 2011 nog steeds niet had betaald? 

 Geert-Jan onder dwang een machtiging voor automatische incasso heeft 
afgegeven (ter verlenging van de vorige)? 

 Hij zo schrok dat hij de machtiging ondertekende met het jaartal 1996? 

 Inmiddels 61% van onze leden een machtiging heeft afgegeven? 

 De penningmeester daar blij mee is omdat hem dat veel werk scheelt? 

 De slagwerkgroep haar Brake-drums weer heeft teruggekregen? 

 Eventjes lenen een meerjarenplan was geworden?  

 Er heel veel harde werkers zijn geweest het afgelopen jaar? 

 Zij er iets heel moois voor terug gekregen hebben? 

 Dit de Musis Sacrum Hal is? 

 Deze naam gekozen werd door Henk Tijdeman en Nico van de Laar? 

 Musis Sacrum een prachtig openingsfeest heeft genoten? 

 Wij graag nog meer muzikale omlijstingen willen geven met diverse koren 
en muziekgroepen? 

 Er tijdens het openingsweekend contracten zijn gemaakt op bierviltjes? 

 Het de vraag is of men dat na dit grote feest nog wel weet? 

 De afterparty's bij alle leden heel goed in de smaak zijn gevallen? 

 Amy en Hélène heel graag snacks wilden maar dat anderen dit helemaal 
verkeerd verstonden? 

 We ook al leenlepeltjes in de bestuurskamer hebben? 

 Die er hetzelfde uitzien als gewone lepeltjes? 

 Paul, onze voorzitter, een heel mooi keppeltje draagt? 

 Hij op de kindermiddag een kinderlijke nieuwsgierigheid liet zien? 

 Hij voorin op de lage bank zat? 

 De opleidingsslagwerkgroep voortaan B.O.T.S. heet? 

 Loes Cornelissen deze naam heeft verzonnen? 

 De majorettes naar Bath zijn geweest naar de EK?  

 MSB een musicalstar, Yente van Stiphout, onder haar leden heeft? 

 Hierbij de appel niet ver van de boom valt? 

 De Triangel jullie een zalige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar toewenst? 
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Rabobank Peel Noord 
Postbus 11 
5420 AA Gemert 
 
Algemeen telefoonnummer: 0492 467467 
 
  Kantoor Bakel   Kantoor Gemert 
  St WiIbertspIein 8  Ridderplein 7 
  5761  BK Bakel                         5421 CV Gemert 
  Tel. 0492 391919  Tel. 0492 391919 

Wij 
luisteren  
het liefst 
naar  
u 
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24e jaargang  
3e editie 2011 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Franca van de Laar 
Ad Janssen 
Mandy van Horssen 
Carlo van Horssen 
Karen van den Broek 
Annemie  
Oma Jootje  
Rianne  
Joke  
Ellen  
Karin  
Berdy  
Theo van Hal 
Nico van de Laar 
Nicolle van Laarhoven 
Ank Jonkers 
Stefan Driessen 
Yente van Stiphout 
Noortje van den Heuvel 
Manoe Thijssens 
Nicolle van Laarhoven 
Jan Lambregts 
Jac van den Eijnde 
Jantine Vereijken 
Jelle van Osch 
Bernard Nooijen 


