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Activiteitenkalender 2012 (Versie 16-03-2012) 

Onder voorbehoud        Zie ook www.musissacrumbakel.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 maart Oudijzeractie 

22 april Limonadeconcert 

27 april Lintjesregen 

30 april Koninginnedag opening en optreden 

15-21 mei Donateursactie  

10 juni Sla je slag dag (BOTS) 

10 juni Bondsconcours majorettes 

14 juni Concert De Wilbertsdries (OH) 

17 juni Peeltoernooi Meijel (Harmonie) 

23 juni Feestavond senioren 

24 juni Pleinconcert 

28 juni Laatste repetitie voor de vakantie 

20, 21, 22 juli Vliegerfestival 

9 augustus Eerste repetitie na de vakantie 
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Bestuurlijke noten  

 
Gelukkig Nieuwjaar allemaal…..tja, het is de eerste Triangel van 2012.  
 
Het jaar is nog maar net begonnen en we hebben de eerste successen al 
binnen! 
De majorettes hebben alweer een aantal Nederlands Kampioenen bij 
kunnen schrijven en het eerste concert van de Harmonie in de Musis 
Sacrum Hal, een “Filmconcertavond”, was een groot succes. 
 
Intussen is het bestuur druk bezig geweest met het afronden van 2011 en de 
voorbereidingen voor het jaar 2012. Op de algemene ledenvergadering 
hebben we hierover gesproken en dit in een paar uur de revue laten 
passeren…echter de voorbereiding hiervan is niet in zo’n korte tijd klaar.  
 
Het bestuur heeft met veel aandacht het door onze secretaris opgestelde 
jaarverslag over het jaar 2011 gelezen. Een uitgebreide uiteenzetting over 
wat zoal in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Het is een mooie 
samenvatting geworden van veel gegevens, welke correct en ook zeker 
compleet moeten zijn. Want het zou natuurlijk vervelend zijn, wanneer net 
die prijs die voor jou belangrijk is, zou ontbreken. 
 
En dan hebben we de financiële gegevens. Daar heeft onze penningmeester 
veel tijd aan besteed. Het afsluiten van het boekjaar 2011; hebben we alle 
onkosten? …komen er nog facturen? …hoe gaan we om met onkosten 
gemaakt in 2011 waarvan de rekening in 2012 komt, zoals de 
energierekening? Een aantal vragen welke beantwoord moesten worden 
voordat we het resultaat van 2011 definitief hebben kunnen maken. 
En vervolgens de begroting voor het jaar 2012; de bestuursleden en de 
instrumentencommissie hebben gegevens aangeleverd, welke inkomsten we 
verwachten voor het komend jaar en welke onkosten. Een aantal gegevens 
zijn bekend en/of altijd hetzelfde, maar er zijn ook bedragen die we in 
moeten schatten. Hier hebben we ons als bestuur, tijdens enkele 
vergaderingen dan ook grondig over gebogen, wat tot goede discussies 
heeft geleid, zodat we een begroting kunnen presenteren waar we met z’n 
allen achter staan. 
De presentatie van de cijfers was dit jaar een beetje anders; niet een (saai) 
A-4tje met cijfers, maar een presentatie met de beamer…zo werden op een 
luchtige manier deze serieuze gegevens gepresenteerd.  
Het jaarverslag en het financiële overzicht kunnen we nu dan ook naar de 
gemeente sturen. Gegevens welke nodig zijn om aan te tonen dat de 
noodzakelijke subsidie ook aan de juiste doeleinden besteed wordt. 
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Inmiddels heeft de kascommissie het resultaat en de begroting bekeken en 
goedgekeurd en zijn de cijfers aan de leden gepresenteerd. En zoals het 
een goede vereniging betaamd, hebben we weer geld tekort. Misschien 
komt dit vreemd over, toch is dit een positieve uitspraak!  
Ons instrumentarium is zoals altijd van een hoog niveau en dit willen we ook 
zo houden. We hebben de wensen hiervoor in de begroting opgenomen en 
kijken of het mogelijk is ook dit jaar wederom de wensen uit te laten komen. 
En natuurlijk zorgen we ervoor dat de opleiding van een goed niveau is, met 
onze dirigenten en instructrices. 
We zijn ook een actieve vereniging met allerlei enthousiaste plannen. We 
hebben een geweldig programma voor het komend jaar, waarbij we 
natuurlijk regelmatig gebruik gaan maken van onze nieuwe Musis Sacrum 
Hal. Zoals hiervoor al vermeld, heeft hier het “eerste” concert inmiddels al 
plaatsgevonden en dat was een groot succes en we zorgen er met zijn allen 
voor dat er nog vele successen gaan volgen. 
 
Veel leesplezier! 

 
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 
      
Als klare klanken klinken 
 
Als klare klanken klinken 
in een helder kristallen glas 
kun je jezelf verdrinken 
 
Aanzwellingen van gevoel volmaakt 
Uitstromingen van wondere klank 
in de diepste ziel geraakt 
 
Dromend op muziekwolken drijven 
Klankenrijkdom in volle kleur 
momenten van eeuwig blijven 
 
In vergetelheid verlangen 
waaiend in lichte geluiden 
door golfjes klank gevangen 
 
Tonen stromen zachtjes door de lucht 
vervoeren harten in samenspel 
Stil valt er een diepe zucht 
 
Vingers strelen tintelende oren 
opgaand in beeldende klanken 
Zielsleven in muziek geboren 

Muziek 
Muziek doet mensen luisteren 

naar wie ze zelf zijn 
Muziek doet mensen huilen 

geeft blijdschap na de pijn 
 

Muziek is liefde en veel meer 
jezelf te accepteren 

Muziek is blijdschap keer op keer 
en er ook nog eens van leren  

 
Muziek is het waard om voor te leven 

Elke lach op je gezicht  
Muziek is alles en om anderen te geven 

Het helderste licht 
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Kampioensmuizen 
 
Hoi allemaal, 
 
Er is ons (Fleur en Janske) gevraagd of we een stukje wilden schrijven over 
ons NK te Oss.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nadat we in november genoeg punten hadden gescoord, was het nu 
zover: zaterdag 14 januari 2012. Om 8.00 uur stonden we weer paraat, in 
onze nieuwe broek (speciaal nog gedrukt/gemaakt voor ons). Nadat alle 
spullen waren ingeladen gingen we vol goede moed richting Oss. Daar 
aangekomen en de spullen op de goede plaats, zochten we een plaatsje op 
de tribune om Sanne aan te moedigen. Zij moest als eerste van onze club 
die ochtend. 
 
Nadat we Sanne hadden aangemoedigd, was het tijd om ons om te 
kleden, make-up etc. We zagen er weer helemaal toppie uit na onze 
metamorfose! Na de warming-up, nog even lekker op de tribune zitten om de 
anderen van onze club aan te moedigen. Dit alles onder het genot van iets 
lekkers was het om 13.00 uur zover. 
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Ja, onder luid applaus kwamen wij,"de muizen", het strijdtoneel op voor onze 
dans. We vonden het weer erg spannend: gaat alles goed en wat zal de jury 
ervan gaan vinden? Maar gelukkig ging het erg goed! We hadden er plezier 
in!!  
 
Nu moesten we nog wachten op de prijsuitreiking. Gelukkig duurde dat niet 
lang. En ja... met 62,1 punten waren wij, "de Muizen", Zuid Nederlands 
Kampioen geworden. We kregen een hele mooie beker en die is mee naar 
Bakel gegaan. Waar we deze om de beurt mogen showen aan familie, 
vriendjes en vriendinnetjes en op school. Kortom aan iedereen die de beker 
wil zien. 
Wij hadden een hele leuke dag. 
 

Groetjes van Fleur Mulder en Janske Koolen. 

 
P.s. Muizen proficiat namens jullie supporters... 
 
Fleur en Janske maken deel uit van de C-groep van de majoretten van 
Musis Sacrum Bakel. 
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Wij feliciteren 
 

 
 
 

Siem 
 

Geboren op 12 december 2011 
 

Broertje van Joes 
De superblije ouders:  

Maarten Staals en Katja Verschuuren 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kaat 
 
Geboren op 10 februari 2012 
 
Zusje van Janske 
De superblije ouders:  
Karin en Pieter-Jan Raijmakers 
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Werkgroep Carnaval 2012 
 
Ja, wanneer zullen we beginnen met de voorbereidingen? Die vraag 
verscheen al op mijn computer en Sinterklaas moest nog komen. Ik 
antwoord dus: ”Na Kerstmis”, maar dat was niet waar. Mijn gedachten waren 
toen al constant in de weer met Carnaval. Er werd een leuke enthousiaste 
werkgroep samengesteld en wel: Kayl Bouwmans, Harrie Klaus, Paul 
Koolen, Hilde van Dijk, Carla van Lieshout, Chistian Peijs en 
ondergetekende. 

 

 
 
   Het begon met ideeën op doen en de beste ideeën kwamen te voorschijn 
tijdens de poetsdienst op zaterdagmorgen in de Musis Sacrum hal. Hilde en 
Carla kwamen met een geweldige spreuk: Ont Span Je. Met de dirigent 
werd de muziek besproken en uitgezocht tussen de ene repetitie en de 
andere repetitie door. Hier moet dan ook aan de slagwerk- en de 
majorettengroep gedacht worden. Ook zij willen mooi en goed voorbereid 
voor de dag komen zodat we samen met alle geledingen één grote groep 
zouden vormen. 

 

   Tijdens de autorit die we op een zaterdagmorgen maakten omdat we de 
kleding gingen uitzoeken, moest er geboomd worden over de kleding, de 
groepen, de verdelingen. Terug van weg geweest treffen we in de Musis 
Sacrum Hal Paul en Nico aan, druk in de weer met de gekozen muziek. Alle 
muziek is geschikt voor de Spaanse sfeer. Wie doet je wat. Doch één haakje 
zat er aan: niet alle partijen zouden gespeeld kunnen worden door de 
hoorns. Wat nu? “Op z’n beloop laten”, werd er geadviseerd. Dat deden we 
dus met als gevolg dat de dames van de hoorns spontaan besloten om de 
sambaballen ter hand te nemen. Opgelost. Geweldig, wat een instelling! 
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   Wie doet er allemaal mee. En zeker de jongeren onder ons moeten we 
met z’n allen stimuleren. Dus ook een after Carnaval party hoort erbij. We 
hebben gelukkig een groot aantal deelnemers en dat maakt het TOP! 
   Ook de Majorettengroep moest worden aangekleed en we hadden niet 
voor allemaal gepaste en makkelijke kleding. Zeker als ze de Paso Doble 
met een mooie dans uit willen voeren. Dus hier moeten de naaisters nog aan 
te pas komen. Stof, garen, scharen, naaimachine’s en lockmachine’s werden 
voor de dag gehaald. De dames voor de koffie werden opgetrommeld en zo 
hadden we na een middagje naaien en kwetteren alles pico-bello in orde. En 
wat prachtig was het toen we in “onze Musis Sacrum Hal” alle carnavals 
kleding op de rekken zagen hangen. Dat dit voortaan mogelijk is, is een feit. 
   De optocht was gezellig en druk. Op het einde van de optocht hebben we 
nog gezellig staan te blazen als het wat stiller werd in de optocht. Dus 
volgend jaar zouden we voor in de optocht kunnen starten en dan op een stil 
stuk wat möpkes blazen. (onze dirigent vindt dat makkelijke stukjes). 
   De After Party was helemaal het einde omdat Factor 12, uit Veghel, ons 
gezelschap kwam houden bij Café de Zwaan. Marc van Kessel en Daan 
Vonk zijn resp. dirigent en saxofonist van onze Harmonie. De gezelligheid 
ten top. Carnaval 2012 is geslaagd! 
    Het idee voor Carnaval 2013 is ondertussen al geboren, dankzij Hilde. 
Dus ook volgend jaar hebben we weer een heel leuk idee. Misschien zijn er 
al gegadigden onder de lezers die volgend jaar aan de Carnavalswerkgroep 
willen deelnemen. 

   De spreuk: Hoe meer zielen hoe meer vreugde, gaat wel op, maar hoe 
meer man des te minder werk nog veel meer. 
Dank je wel aan alle leden en medewerksters van Carnaval 2012 maar 
vooral ook dank je wel dat jullie deelnamen aan de optocht. 

 

Namens de Werkgroep Carnaval 2012 

Joke Verberkt 
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Herinnert u zich deze nog? 
 

Carnaval  

 

 
In 1958 deed het verschijnsel ‘carnavalsbal’ zijn intrede in Bakel. In vroeger 
tijd werd er wel Vastenavond gevierd met feestelijke bijeenkomsten, maar 
carnavalsbals kende men nog niet. 
De fanfare organiseerde het eerste gesloten carnavalsbal in zaal Vermulst 
voor 300 personen. 
De foto werd gemaakt tijdens de carnavalsoptocht in 1964. Toentertijd ging 
men nog niet verkleed de straat op. Dat gebeurde pas rond 1982 
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Algemene Ledenvergadering 2012 
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Musis Sacrum Bakel op 22-03-
2012 zijn Ron Cornelissen als waarnemend voorzitter en Thijs Kampen als 
bestuurslid Harmonie verkozen in het bestuur. 
(Zie hun ‘voorstelling’ op de volgende bladzijden). 
Rianne van den Boom werd herkozen als bestuurslid Opleiding. 
 
Janny Jansen – van Tilborg en Toon Coopmans zijn na vele jaren actief te 
zijn geweest binnen het bestuur als bestuurslid gestopt. 
Ook ging de vergadering akkoord met de voorgestelde contributieverhoging 
en werden de aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. 
Ben Vereijken werd blij verrast als Vrijwilliger van het Jaar 2011. 
Penningmeester Frank Joosten benutte zijn digitale vaardigheden bij het 
duidelijke financiële jaarverslag en enkele geweldige presentaties voor en 
tijdens de vergadering. 
De onzekerheid betreffende de financiële toekomst, de noodzaak tot 
ledenwerving en behoud van leden werd duidelijk gecommuniceerd. 
 

 
 

 
   
 

 

 

Janny en Toon, 
     B e d a n k t
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                                Wij stellen ons even voor 
 
Jongere, oudere, 
 

Wanneer binnen een vereniging één persoon twee 
mensen enthousiast kan maken, die er op hun 
beurt vier enthousiast maken die 8, 16, 32 enz…. 
dan heeft de club toekomstperspectief. In geval 
van een muziekvereniging betaalt dit 
enthousiasme zich uit in volle zalen. 
   Afgezien van een onderbreking van vijftien jaar 
ben ik nu ongeveer 35 jaar lid van Musis Sacrum. 
In de tijd dat ik weg ben geweest en ook de 
laatste jaren heb ik veelvuldig mogen ervaren 
hoe leuk het is om muziek te maken. Een 
concertreis naar Japan en een optreden met 
Caro Emerald zijn enkele recente voorbeelden. 

Muziek, al dan niet met after party, is het uitgelezen 
middel om emotie los te maken en bindt mensen. Verschil in uiterlijk, leeftijd 
of status vervalt bij het delen van emoties. 
   Nu ik zelf een gezin heb en de eerste “ouderdomsverschijnselen” 
aantreden groeit het besef om deze ervaring te delen en over te dragen aan 
een jongere generatie in de hoop dat het vuur van onze muziekcultuur blijft 
branden. Graag wil ik mijn steentje bijdragen door me beschikbaar te stellen 
als bestuurslid. Hopelijk kunnen we met ons allen steeds vaker concerten 
gaan organiseren zoals het filmconcert of de kerstconcerten van de laatste 
jaren. Met ons verenigingsgebouw zijn alle middelen aanwezig. Het is alleen 
een kwestie van creatief bezig zijn met elkaar en handen uit de mouwen 
steken. 
 
Gas erop! 

Thijs Kampen 
 

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

Ik ben Ron Cornelissen, voor de meeste 
mensen binnen onze vereniging beter 
bekend als “de vader van Loes”. 
Ik ben geboren in 1966 in Leunen (gemeente 
Venray) waar ik ben opgegroeid op het 
glastuinbouwbedrijf van mijn ouders. 
In 1990 ben ik samen met mijn vrouw 
Jeanne, neergestreken in Bakel waar we 
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sinds een aantal jaren woonachtig zijn op Molenakkers 11 (neffe de 
Willibrordusschool).  
Naast onze Loes hebben we samen ook nog een zoon Guus van 9 jaar. 
   Na afronding van de MTS bouwkunde ben ik 15 jaar werkzaam geweest bij 
Bouwmij. Janssen in Venray waar ik de laatste jaren werkzaam ben geweest 
als hoofd van de afdeling werkvoorbereiding. Na een kort uitstapje in de 
wereld van de architectuur ben ik sinds 2002 werkzaam bij mijn huidige 
werkgever Hendriks Coppelmans Ontwikkeling in Eindhoven, een 
projectontwikkelaar gerelateerd aan het bouwbedrijf Hendriks Coppelmans 
Uden. Binnen ons bedrijf vervul ik de functie van kopers begeleider en 
projectmanager. Zowel gedurende de werkweek alsook in de vrije tijd is 
bouwen en architectuur voor mij een ware passie.  
   Maar er is meer…. . In het verleden heb ik bestuursfuncties mogen 
vervullen bij de KPJ in Leunen en bij een tweetal buurtverenigingen in ons 
dorp. Die laatste twee in beide gevallen totdat we binnen Bakel een nieuw 
nest gingen bouwen. Verder zet ik mij in de vrije tijd in voor het dagelijks 
technisch onderhoud van onze nieuwe sporthal  ’t Zand. In de vrije uurtjes 
die dan nog overblijven vertoef ik graag als sponsor, coach, trainer en 
monteur van Loes op de motorcrossbaan in Deurne.  

   Ik was aangenaam verrast toen 
onlangs Paul bij ons achter het huis 
stond en mij vertelde dat er behoefte 
was aan versterking binnen het 
bestuur van Musis Sacrum. Op mijn 
vraag waarom niet een van de andere 
4000 Bakelse kandidaten was zijn 
antwoord heel divers en voor mij een 
verrassing. Ik zie het als een uitdaging 
het bestuur te komen versterken 
hoewel het een hele opgave is als je in 
de voetsporen mag treden van 
mensen als Janny en Toon. Ik streef 
er naar om samen met het bestuur en 
onze leden de verenging de komende 

jaren even zozeer te laten bloeien als deze nu reeds doet. Gegeven de 
prachtige resultaten van alle geledingen is het mooi hiermee aan de slag te 
gaan. 
Ondanks dat ik niet altijd mijn klompen thuis zal laten staan, mijn Limburgse 
tongval niet altijd zal inslikken en mijn motorcrosspetje niet altijd aan de 
kapstok zal laten hangen, kijk ik er naar uit mijn bijdrage aan de vereniging 
te mogen leveren. 
 

“de vader van Loes” 

Ron Cornelissen 
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Mutaties 
 
Britt Bouwmans    Einde lidmaatschap  23-11-2011 
Rosan Bouwmans   Einde lidmaatschap  23-11-2011 
Robin Driessen   Einde lidmaatschap  23-11-2 011 
Ronja Förster   Einde lidmaatschap  29-11-2011 
Sacha Koelink   Einde lidmaatschap  29-11-2011 
Pim Rijkers    Nieuw lid   01-12-2011 
Gijs Verhoeven   Einde lidmaatschap  01-12-2011 
André Thomassen   Nieuw lid   01-01-2012 
Geertje Verberkt  Adreswijziging   01-01-2012 
    Dr. Leidstraat 11  2021 RD  Haarlem  
Marjan Coopmans   Rustend lid   01-01-2012 
Cor van Dinter   Einde lidmaatschap  09-01-2012 
Peter Kisters   Adreswijziging    01-02-2012 
    Zevendreef 3042 6605 VC  Wijchen 
Marianne Bouwmans   Einde lidmaatschap  16-02-2012 
Ron Cornelissen   Nieuw lid   08-03-2012 
Toon Coopmans   Rustend lid   23-03-2012 
Janny Jansen    Rustend lid   23-03-2012 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
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:  Rianne van den Boom  
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Studenten van nu 
 

Yente van Stiphout is wat ze noemen een echte 
bezige bij! Bij Musis Sacrum is ze druk bezig 
als majorette in de C-groep, met repetities en 
geregeld optredens met deze groep.  
   Daarnaast is ze een ijverige en gedreven 
muzikante in opleiding en speelt regelmatig als lid 
van het Pieporkest haar ‘deuntje’ op fagot mee. En 
niet vergeten de school waar ook veel van haar tijd 
aan gewijd wordt! 
 

Haar nieuwe 
uitdaging is de 
musical; zij speelt de rol van Brigitta von 
Trapp in The Sound of Music die in 
november in De Eendracht in Gemert 
uitgevoerd gaat worden. 
Na een auditie in september 2011 heeft zij 
deze rol gekregen in de musical. 
En dus is ze nu ook daarvoor druk aan het 
repeteren om samen met de rest van de 

cast een geweldige uitvoering aan het publiek te kunnen geven. 
 
Voor Yente en alle andere leden van de cast zal het natuurlijk geweldig zijn 
als er in dat publiek veel bekenden zullen zitten. Dus als je interesse hebt 
om haar te zien spelen kan dat op 4 november om 15.00 uur en 10 en 11 
november om 20.15 uur. Kijk voor verdere informatie en kaartbestellingen 
even op www.stichtingstemp.nl   
Er zullen zes 
uitvoeringen zijn; 
Yente doet alleen 
aan de drie 
hierboven 
genoemde 
voorstellingen 
mee! 
 
Zij zal zeker 
verrast zijn als ze 
ook voor jou mag 
optreden. 
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 10 maart filmmuziekconcert! 
 
‘Op tijd komen!’ hoorde ik van tevoren om 
de kaartjes op te halen en als je later 
kwam, zou je geen zitplaats meer hebben?  
Dat zijn we niet gewend, normaal zie je bij 
een concert van Musis Sacrum toch 
dezelfde mensen. Maar ja hoor, er stond 
een rij voor de hal! En het liep snel vol. 
Ik sprak zelfs iemand die dacht dat Emile 
Troisfontaine de dirigent was.  
Mark van Kessel, nooit van gehoord! Als je zo'n mensen weer naar een 
concert kunt krijgen, dan is de PR goed geweest. 
De combinatie van muziek en beelden van films was erg mooi. Aan alles kon 
je merken dat er veel voorbereiding aan vooraf gegaan was. Herkenbare 
muziek en fragmenten van films, zoals The Godfather, Titanic, Pirates of the 
Caribbean en vele anderen maakten het af. Je had echt het idee in een 
bioscoop te zitten. Af en toe vergat je dat je naar de harmonie zat te 
luisteren. Zo zat je naar de beelden te kijken. Ook de tussentijdse 
quizvragen zorgden voor de nodige hilariteit.  
Het was een prachtige avond die voor herhaling vatbaar is. Je hoorde 
allemaal positieve reacties.  

Yvonne Goossens 
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Wij feliciteren ook 

 
De titel ‘Vrijwilliger van het jaar 2011’ is dit jaar gegaan naar:  

Ben Vereijken 

 

 

 
Gefeliciteerd! 

 

 

Werving buukske 
 
In het bedrijfsleven wordt een nieuwe manager vaak met veel bombarie 
aangetrokken om de bestaande puinhoop nog wat groter te maken. Gebukt 
onder de druk van de raad van aandeelhouders, aan wie hij zijn ziel heeft 
verkocht, gaat de manager aan de slag en lanceert enkele hopeloze ideeën 
om snel te scoren. In praktijk leidt dit, mede door gebrek aan draagvlak, 
vaak tot niets en wordt de persoon gedegradeerd of vervangen. Gelukkig 
bestaat er iets als een vereniging waar iedereen gelijk is en uit vrije wil 
acteert. Een bijkomstigheid is dat individuele tijdsbesteding beperkt is en dat 
plannen daarom een lange termijn karakter krijgen. 
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Binnen de vereniging is enige tijd geleden het plan gestart actief aan de 
gang te gaan met werving in de breedste zin van het woord. Nieuwe leden, 
commissarissen, vrienden en vrijwilligers zijn hard nodig om de toekomst 
van Musis Sacrum veilig te stellen. Op allerlei fronten worden op dit moment 
initiatieven ontplooid om hieraan gestalte te geven. Eén daarvan is de 
ontwikkeling van een boekje waarin de complete vereniging wordt 
geprofileerd. 
 
Thijs Poels, Frank Joosten en ik hebben getracht een zo compact en 
volledig mogelijk relaas te schrijven ondersteund met de mooiste foto’s van 
de laatste jaren. Dit wordt verwerkt in een full colour boekje van B6 formaat 
dat je in je binnenzak kunt steken. Het doel is om buitenstaanders 
enthousiast te maken voor Musis Sacrum. Het boekje moet minimaal vijf jaar 
als ondersteunend materiaal voorzien in de wervingscampagne. 
 
Over enkele maanden is het klaar en nodigen wij iedereen uit dit samen met 
alle andere wervingsinitiatieven breed uit te dragen in de gemeenschap. Als 
we er met ons allen de schouders onder zetten zal de vereniging floreren 
daar waar de manager faalt.  
 

Thijs Kampen 

 
 

Ergens gezien 
 

 



 

 

 

21 

Jeugdmuziekdag 
 
26 februari hadden we Jeugdmuziekdag in Gemert. Toen we binnenkwamen 
moest je naar de ruimte waar iedereen van dezelfde sectie instrument zat. 
Je kreeg één nummer dat we allemaal gezamenlijk speelden en ook nog 
een eigen nummer dat we per sectie instrumenten speelden. Toen hebben 
we allemaal de twee nummers geoefend. Daarna hadden we pauze, je 
kreeg twee consumpties en daar kon je eten en drinken mee halen. Toen de 
pauze voorbij was gingen we naar de grote zaal en hielden we een generale 
repetitie met alle instrumenten samen. Daarna moesten we nog even 
wachten en toen kwamen alle mensen binnen. We speelden eerst ons eigen 
lied en daarna speelden we het gezamenlijke stuk. Het was een leuke en 
gezellige dag. 
 

Veerle Bekx 

 

 
 
 

Zie onderstaande link voor een filmpje van het gezamenlijke 
muziekstuk (of zoek via youtube naar ‘jeugdmuziekdag filmpje’) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JhcLMS9lDQ&feature=youtube_gdata  

http://www.youtube.com/watch?v=JhcLMS9lDQ&feature=youtube_gdata
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Maak ‘t kleurig 
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De Blazersklas 
 
Op de Willibrordusschool is dit jaar in januari weer gestart met een z.g. 
blazersklas. Alle leerlingen van groep 6 nemen hier aan deel. Ze krijgen 
wekelijks les van drie docenten, verbonden aan Kunstlokaal, te weten: Adri 
Verhoeven voor de klarinetten en saxofoons, Rene Lebens voor het koper 
en onze eigen John Klaus voor het slagwerk. En last but not least draagt 
Musis Sacrum zorg voor de instrumenten.  
   Op 10 januari was de eerste les. Vol verwachting kwamen de leerlingen 
groepsgewijs binnen om kennis te maken met de verschillende blaas- en 
slagwerkinstrumenten in de meest ruime zin van het woord. Ze mochten 
luisteren, blazen, kijken, voelen hoe zwaar de instrumenten zijn, trommelen, 
etc. Daarna konden ze hun voorkeur bekend maken: hetzij om te blazen, 
hetzij kiezen voor slagwerk. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de 
instrumenten, werd een keuze bepaald, natuurlijk zoveel mogelijk rekening 
houdend met hun voorkeur.  
   Een week later had onze Ben Nooijen alles pico-bello in orde. Voor iedere 
leerling stond het instrument, compleet met standaard en tas klaar in het 
repetitielokaal en kon het "echte" werk beginnen. Om te leren hoe de 
klarinetten en in mindere mate de saxofoons in en uit elkaar gezet moeten 
worden, werd in de eerste weken de hulp ingeroepen van enkele vrijwilligers 
binnen Musis Sacrum. Frans Martens, Ben Nooijen en ikzelf wilden graag 
mede zorg dragen voor een goede gang van zaken. Het was een verrassing 
dat ook Meester Michel Lucius enthousiast meedeed! In de praktijk bleek 
echter, dat oefenen thuis met drie kleintjes op dit moment voor hem niet 
mogelijk is. Daarom heeft hij zijn instrument weer ingeleverd. Jammer, want 
hij heeft beslist talent. In elk geval werkt het stimulerend naar de kinderen 
toe! Na een aantal lessen op school en flink oefenen thuis kunnen ze 
inmiddels een wijsje spelen.  
   Onze eigen "hoffotograaf" Thijs Poels heeft een en ander op de gevoelige 
plaat vastgelegd. Als een heuse paparazzo sloop hij gedurende een middag 
tussen de muzikale sterren in wording door om er een prachtige 
fotoreportage te maken. Enkele foto's daarvan zijn hier afgebeeld, maar alle 
foto's worden ook nog getoond op zondag 22 april a.s. in onze eigen Musis 
Sacrum Hal. Op die dag vindt er namelijk een knallend concert plaats, waar 
deze kanjers samen met het opleidingsorkest van de Harmonie een 
spetterend optreden zullen verzorgen. Dus… Vaders, Moeders, Broertjes, 
Zusjes, Opa’s, Oma!\’s, Ooms, Tantes, Burgers, Boeren en Buitenlui : Komt 
allen kijken, luisteren en genieten van dit muzikale gebeuren!!! Wij van Musis 
Sacrum hopen dat hun interesse in het bespelen van een blaas- of 
slagwerkinstrument is gewekt en dat ze door zullen gaan op de ingeslagen 
muzikale weg! Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat zou niet 
alleen fijn zijn voor de harmonie maar voor de hele Bakelse gemeenschap! 
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Aan enkele leerlingen van de blazersklas is gevraagd of zij hun ervaringen 
op papier wilden zetten om zo hun bijdrage te leveren aan deze Triangel. 
Hun verhaal volgt hieronder. Wij danken de jonge scribenten voor hun 
inbreng, maar ook hun onderwijzers Wim en Michel die hiervoor mede zorg 
gedragen hebben! 

Christian Peijs 
 
Verhaaltjes van 6 van de blazersklas . 

 

 
 

 
 
 

Hallo  
Ik ben Bjorn Schild. Ik ben negen jaar oud. Ik bespeel een 
trommel en mijn trainer heet John. Het instrument wat ik bespeel 
is leuk. John, mijn trainer, maakt vaak leuke grapjes. Ik vind het 
soms moeilijk en soms makkelijk. Vroeger speelde mijn papa 
een trompet. 

Hallo. Ik ben Jamie. 
Ik speel saxofoon. Ik vind het heel leuk om te bespelen. Ik vind het 
eigenlijk wel makkelijk om de tonen te horen en het is best makkelijk om 
de liedjes te onthouden. Alleen het noten lezen is nog best wel moeilijk. 
Maar dat komt van zelf wel. Peter, mijn oom, die doet ook iets met 
muziek. Hij trommelt en hij geeft volgens mij ook les. Ik moest van ome 
Peter de groeten doen aan John. Alleen….Ik zie hem nooit. Willen jullie 
asjeblieft de groeten aan John geven van ome Peter? Maar ik moet een 
ding zeggen. Jullie zijn top muziekleraars.     
  Groetjes Jamie 

Ik ben Lars Bouw. 
Ik kan al 2 jaar drummen zonder noten maar nu heb 
ik ideale lessen op school en ik vindt het heel leuk 
dat je in groep 6 mag kiezen. En ik vindt het leuk dat 
ik in groep 6a zit want nu heb ik voor drummen 
gekozen. John maakt meestal grapjes en dan moet 
de hele slagwerkgroep lachen. Iedereen vindt hem 
aardig. 
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Blazersklas. 
Ik ben Floris Keunen. Ik zit in groep 6a. Thuis 
bespeel ik drummen dus heb ik nou voor slagwerk 
gekozen. Ik vind het heel leuk, vooral met mijn 
vrienden en natuurlijk John Klaus. Tot nu toe vind ik 
het best gemakkelijk. Af en toe is John heel grappig 
en ook heel aardig. Maar er zijn ook andere dingen 
dan slagwerk zoals: saxofoon, trompet en tuba. 
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Hallo. Mijn naam is Janne Peters. 
Ik speel al blokfluit en nu op school saxofoon. Ik vind het heel leuk 
omdat ik nu weet welk instrument ik na blokfluit wil, en omdat andere 
kinderen zich kunnen realiseren hoe het is om een instrument te 
bespelen. Ik vind het extra leuk omdat de mensen die ons begeleiden 
heel erg lief zijn en als je ze iets vraagt geven ze heel lief antwoord. Ik 
vind het niet zo moeilijk omdat ik de noten al kan spelen. Dat is een 
voordeel. 
XX Janne 
 

Muziekles groep 6B. 
Hallo, ik ben Naomi. Dit jaar zijn we begonnen met muziekles. Ik heb voor 
de tuba gekozen omdat ik dit het leukste instrument vond. We mochten de 
slag- en de blaasinstrumenten uitproberen. We konden kiezen uit de 
klarinet, tuba, drum, saxofoon en cornet d.m.v. de 3 leukste instrumenten 
op papier te zetten en hier uit werd gekozen welke je mocht bespelen. 
De 1

e
 les: moesten we proberen om geluid uit ons instrument te krijgen. 

Dit was wel moeilijk maar het lukte heel erg goed. 
De 2

e
 les: speelden we al liedjes zoals: Mieke heeft een lammetje of 

drumden we al roffels. 
De 3

e
 les: probeerden we de liedjes of de roffels uit ons hoofd en nog 

beter. 
De 4

e
 les: probeerden we andere liedjes of getrommel. 

De 5
e
 les: leerden we de noten en speelden we voor het eerst met elkaar 

behalve de drummers. Dat was zo leuk. We kregen te horen dat er een 
concert aan komt. Dat was wel even schrikken maar we moeten nog goed 
oefenen.                                                           Groetjes Naomi 
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Hier komt de aflevering van Nika en Sanne. 
 
Muziekles. 
De groepen 6 krijgen op dinsdagmiddag muziekles op school. Je leert noten 
lezen en op het instrument spelen. Je kunt kiezen uit een klarinet, saxofoon, 
tuba en een cornet, dat zijn de blaasinstrumenten. Je kunt ook nog 
slagwerk, dat is drum. Wij hebben de KLARINET! Dat vinden wij een leuk 
instrument. 
 
Noten. 
Je hebt verschillende noten. Bijvoorbeeld: e, d, c, f, g en b. Dat zijn 
verschillende klanken. Je hebt een boek waar verschillende noten in staan, 
de noot die er staat moet je dicht houden. 

 Dit zijn muzieknoten!!!! 
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Hoe blaas je. 
Je doet je onderste lip een heééééééél klein beetje over je tanden. En je 
bovenste tanden zet je losjes op het mondstuk. Je moet niet blazen met 
bolle wangen!!!! Als je Ta wilt spelen moet je je tong tegen het rietje houden, 
maar dan moet je hem heel snel weer terug trekken. 
 
Hoe zet je het instrument in elkaar 
Je doet het bovenstuk op het onderstuk. Zorg dat de brug omhoog is. Dan 
zet je de beker en het tonnetje erop. Dan doe je het mondstuk erop. Op het 
mondstuk zet je het rietje vast. Maar zorg dat je het rietje nat gemaakt hebt 
met je tong en het rietje niet te strak aandraait. 

 Dit is een klarinet 
 
Poetsen 
Als je hebt gespeeld, moet je de klarinet natuurlijk ook poetsen. Je haalt 
alles uit elkaar en dan pak je een deel van het doekje waar een touwtje 
aanzit. Je steekt het touwtje door het deel van de klarinet en trekt aan het 
touwtje. Dan doe je de rest van de klarinet ook. 
 
 

Blazersklas op De Kleine Kapitein 
 
Op De Kleine Kapitein staat muzikale vorming hoog in het vaandel. 
Stagaire Desiree Schoonewille heeft in het kader van haar afstudeerproject 
daarover een lessenpakket samengesteld dat geschikt is voor de 
verschillende doelgroepen. Dat zijn groepen 1 en 2, 3 en 4; 5 en 6 en 7 en 8. 
Om een en ander duidelijk te maken, werd ook hier de hulp ingeroepen van 
enkele vrijwilligers van Musis Sacrum. Als klarinetspelende Oma van vier 
kleinkinderen op deze school, gaf ik graag gehoor aan het verzoek van 
Rianne om hieraan mijn medewerking te verlenen. Samen met Nienke en 
Lisanne (beiden de alt-sax bespelend) hebben we op twee middagen acte 
de présence gegeven. Voorafgaand aan deze middagen, hadden de 
leerkrachten met de diverse groepen al aan deze lessen gewerkt. Onze 
bijdrage bestond uit het in de praktijk laten zien en horen van wat zij in de 
theorielessen geleerd hadden. Dit natuurlijk aangepast aan het niveau van 
de verschillende leeftijdsgroepen. Heel bijzonder was de inbreng van 
Meneer Bart van Lierop op de tenor-sax! Deze leerkracht van groep 1/2 (je 
kunt nooit te vroeg met muziek beginnen) is zelf muzikant en bespeelt 
verschillende instrumenten. Hij is gedurende het hele schooljaar veel met 
muziek in zijn klas bezig. Het moet een voorrecht zijn om zo'n jonge 
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enthousiaste (muzikale) leerkracht in je docententeam te hebben! Op De 
Kleine Kapitein krijgen alle leerlingen maandelijks d.m.v. het z.g. Open 
Podium de gelegenheid om hun "talenten" in de meest brede zin van het 
woord te tonen. Het zal u niet verbazen dat deze optredens vaak een 
muzikaal karakter hebben. Laten we hopen dat door deze inbreng van 
stagaire Desiree, de kinderen nog meer zin en interesse hebben gekregen in 
het maken van muziek. Wie weet, schitteren ze behalve op hun eigen Open 
Podium, ook nog eens ooit op het podium in onze Musis Sacrum Hal! Dat 
zou fijn zijn. Met muzikale vorming kun je niet vroeg genoeg beginnen. Er is 
immers niets leukers dan SAMEN MUZIEK MAKEN!!   
 

Christian Peijs. 
 
(Dank aan Siel voor de gemaakte foto’s bij De Kleine Kapitein)  
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De Moppentrommel 
 

De antwoorden staan onderaan deze pagina  
 
1. 
Een auto rijdt met 120 km per uur door de bocht. 
Welke banden verslijten het minst? 
 
2. 
5 mensen gaan 1 voor 1 de trein binnen. 
Ze hebben in totaal 3 koffers bij zich. 
Na een uur stappen ze uit. Hoe laat is het dan? 
 
3. 
Hoe noem je een vis die alles bepaalt?  
 
4. 
Er komt een lilliputter in een kroeg.  
Na een tijdje praten, wil hij wel wat drinken, maar de bar is nogal hoog. 
Dus hij gaat springen en tegelijkertijd roepen 'een spa graag!' 
Na een tijdje gaat hij maar eens achter de bar kijken, want hij heeft nog 
steeds geen spa. 
Daar ziet hij een andere lilliputter springen en deze roept: "Rood of blauw?" 
  
 
 

Sleutels hebben ook vakantie nodig 

 
Na een welverdiende break heeft zich vandaag, uiterst vermoeid, een bos 
sleutels gemeld bij mijn voordeur.  
 
Ze vonden de vakantie wel welletjes en hadden ontdekt dat het op andere 
plaatsen niet beter was dan bij zijn eigenaar. Nachtelijke omzwervingen in 
het koude Bakel, op sleeptouw genomen worden door een vreemde en 
vervolgens gedumpt worden in een la, wetend dat er over hem geroddeld 
wordt. Nu zijn ze blij om weer terug te zijn bij de rechtmatige eigenaar. Je 
kunt je voorstellen dat die eveneens blij was dat deze bos sleutels met het 
rode lint weer terug is bij zijn eigenaar. 
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Wie ben ik? 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  De foto uit de vorige Triangel:>>>>>> 

 
 

Het antwoord op deze vraag uiterlijk 28-06-2012 opsturen naar 
triangel@musissacrumbakel.nl  
 
Maak kans op € 10,00 als prijs voor de juiste inzending. 
 
De foto uit Triangel 2011_3 was: Lisette van Rooij.  
Er was geen winnaar. 

 
Ook jouw inzending is welkom!! 

W 
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Achter de schermen: Solistenconcours 
 
Zondag 18 maart: het SOLISTENCONCOURS!  
Maar wat gebeurt er nu allemaal om deze dag goed te laten verlopen? 
 
In januari gaf Janny naar Ben en mij aan dat de datum bekend was. Zondag 
18 maart zou het weer gaan gebeuren. Een traditie van onze vereniging. Er 
was op dat moment kort overleg over de juryleden en de pianist, zodat deze 
tijdig vastgelegd konden worden. Vanaf dat moment was het tijd om leden 
van de harmonie, slagwerk en majorettes enthousiast te maken voor 
deelname.  

 
Eind januari werd de einddatum van de inschrijvingen bekend gemaakt. Ook 
Ben en ik hebben mensen van de harmonie benaderd en Janny zorgde 
ervoor dat de leraren voorzien werden van inschrijfformulieren.  

 
Enkele weken nadat de inschrijftermijn was verlopen, kwamen Ben, Peggy 
en ik bij elkaar. Janny had ervoor gezorgd dat we de inschrijvingen van de 
leraren (zowel van de blazers, slagwerkers en majorettes) hadden; Ben en ik 
die van de harmonie. Dat was schrikken, want er waren erg weinig 
aanmeldingen. Het was nu tijd om een goede verdeling te maken. Omdat 
het jurylid van de majorettes alleen ’s morgens aanwezig kan zijn, zouden de 
majorettes allemaal ’s morgens optreden. Het ochtendprogramma was klaar, 
maar nu nog het middagprogramma… 

 
John had veel leerlingen op zijn lijstje staan, die hij had weten te motiveren 
om mee te doen. Dit is erg fijn. Zo hadden we acht blazers en veertien 
slagwerkers, waardoor de opzet al snel bepaald was. Daarna hebben we 
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gekeken naar de indeling van de divisies. Bij de slagwerkers had John dit 
werk al voor ons gedaan.  
   De indeling van de blazers was ook al grotendeels bepaald door de leraar 
of de blazers zelf, maar we wilden deze toch even controleren. Daarna 
konden we een definitieve indeling maken, waarbij rekening gehouden werd 
met de divisies en de wensen van de leden wat betreft tijd.  
   Het volgende punt was wat te doen met algemenere zaken, zoals het 
podium, de lunch, de tijden, de prijsuitreiking, de inspeelmogelijkheden etc. 
Uiteindelijk hadden we alles rond.  
   De door ons geplande indeling werd afgegeven bij Janny, zodat zij de 
boekjes kon maken. Ook regelt zij de bekers en presentjes, zodat deze op 
zondag uitgedeeld kunnen worden.  
   Wie de bekers in de wacht heeft gesleept en hoe de dag verlopen is, kan 
ik nu nog niet vertellen. De voorbereidingen zijn getroffen. We zijn er klaar 
voor en gaan voor een hele leuke, gezellige en muzikale dag. Volgend jaar 
zal dit evenement zeker weer op de jaarkalender staan, maar hopelijk met 
meer deelnemers en misschien wel in een nieuw jasje… 
 

Groetjes, Nienke  
 

Redactie: Wij weten intussen wel wie de wisselbekers in de wacht 
heeft gesleept. Hieronder de winnaars. Proficiat!  
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De trompet van Piet Nooijen geschonken 
 
Tijdens een bezoekje van enkele bestuursleden aan Mevrouw Nooijen - van 
Heugten werden zij verrast met de trompet van Piet. Mevrouw Nooijen vond 
dat het instrument bij Musis Sacrum terecht moest komen. 
Piet had deze trompet zelf gekocht na de omvorming van fanfare naar 
harmonie. 
 
Als vereniging zijn wij heel blij met deze schenking. We kunnen de trompet 
goed gebruiken. 
Mevrouw Nooijen namens Musis Sacrum, heel hartelijk dank! 

Het bestuur 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

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

 
Het solistenconcours van Tijmen voor de Award. 

 

Ik ben bezig met de ‘International Award for Young people’ voor zilver. Vorig 

jaar heb ik al brons gehaald. Bij de Award is het uiteindelijk de bedoeling om 

op expeditie te gaan naar Wales. Maar voor dat ik dat ga doen, moet ik eerst 

op drie gebieden een activiteit uitvoeren. Die drie activiteiten moeten op het 

gebied van maatschappelijke stage, maar ook op het gebied van een nieuw 

talent en een sport zijn. Ik deed melodisch slagwerk op het gebied van 

nieuw talent. Bij een dergelijke activiteit moet ook een doel zijn en bij mij was 

dat ‘het mee doen met het solistenconcours’ en dat is gelukt. Het was dan 

wel niet zo goed gegaan maar toch heb ik mijn doel gehaald. Met het 

Miepen 
Het is zo’n gemiep bij de 
harmonie dat de Jannen niet 
meer weten  welke Miep bij 
welke Jan hoort. 
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nummer Song for Brechje had ik van de jury 42 punten een tweede prijs 

zoals Janny altijd zegt. Ik moet met het melodisch nog één maandje door en 

dan heb ik het afgerond. In juni ga ik op expeditie naar Wales waar ik 5 

dagen verblijf en waarvan ik in 3 dagen 48 km moet backpacken. 

Daar moeten wij ook weer een opdracht uitvoeren tijdens de expeditie en het 

lijkt nou het vangen van een vis in de rivieren van Wales te worden. Maar 

het is niet zeker of we daar genoeg tijd voor hebben tijdens de expeditie. Als 

we de expeditie goed hebben uitgevoerd, hebben we een Award verdiend 

en dat zal de kleur zilver worden. Ik heb er zin in!! 

 

Groetjes Tijmen van Dinther 

 

Wij wensen je heel veel succes. Red. 

 

 

 

 

   
‘Is papa nu aan het 
stofzuigen? Dat 
doet hij thuis nooit!’ 
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Miniconcert op De Kleine Kapitein 
 

Op 4 maart heeft de opleidingsharmonie een miniconcert gegeven op OBS 
De Kleine Kapitein. Op deze dag 
kwamen alle papa’s en mama’s 
kijken naar de school van hun 
kroost. Het was er dan ook erg druk.  
 
De school was helemaal versierd 
met kunstwerken van de kinderen 
en zelfs de gezichten van de 
kinderen werden omgetoverd tot 
ware kunstwerken.  
 
   De opleidingsharmonie werd uitgenodigd omdat ze op De Kleine Kapitein 
bezig zijn met een project over muziek. En na al dat praten over muziek-
instrumenten werd het tijd om eens te luisteren naar een écht orkest. 

 
De kinderen 
kregen dan ook 
meteen een 
overhoring: welke 
instrumenten zie je 
in het orkest 
zitten? Nou, ze 
hebben goed 
opgelet hoor, een 
dikke 10!  
 
   Het concert vond 
plaats in de aula. 
Dat was een prima 

plek voor ons orkest want het klonk er erg mooi. Het publiek stond zelfs op 
twee verdiepingen naar ons te luisteren. We werden even kort onderbroken 
voor een prijsuitreiking. De leerlingen hadden namelijk ook aan een 
fotowedstrijd mee gedaan. Er was een publieksjury en een vakjury. De 
winnaar was uiteindelijk een jongen die zittend op het perron, met zijn 
voeten nog in beeld, een foto maakte van de voorkant van een trein. Hij 
kreeg ‘De Zilveren Camera’ en een strippenkaart van de ijssalon. Dat komt 
met dit warme lenteweer goed van pas. Gefeliciteerd!  
 

                                                                       Lisette Vereijken 
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NK 2012 majorette NBTA 
  

Op zaterdag 24 maart 2012 
werden er weer enkele vette 
prijzen behaald tijdens het NBTA 
Nederlands Kampioenschap 
Accessories majorette in sporthal 
Leidschenveen in Den Haag. 
Onze C_groep werd Nederlands 
Kampioen en er werden 2 EK 
plaatsen binnengesleept voor 
deelname in Sélestat (Frankrijk) 

op 5, 6 en 7 oktober 2012.  
Soliste Sanne Jansen was de eerste deelnemer van de dag en werd 
2e in haar divisie. Ook Kim Tielemans en Minke Coort behaalden de 
2e plaats. Bij de duo’s werden Benthe Janssen/Fenne Vereijken 2e 
en Dominique Joosten/Kaylee Siroen 5e. 
 

De C-groep mag zich Nederlands Kampioen noemen, en de B- én de 
A-groep werden respectievelijk 4e en 3e in hun sterk bezette divisies. 
Het kampioensteam bestaat uit Janne van Bommel, Eva van Bree, 
Imke Egelmeers, Romy van den Heuvel, Jannah van Hout, Sanne 
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Jansen, Indy Joosten, Serina Joosten, Janske Koolen, Fleur Mulder 
en Yente van Stiphout. Hun instructrice is Lisette van Rooij. 
 
Voor deelname aan het EK2012 werden Kim Tielemans en het duo 
Benthe Janssen/Fenne Vereijken geplaatst. Het was een lange dag 
met een hoog gehalte aan 'mixed emotions' gezien de hoog 
gespannen verwachtingen van zowel deelnemers en begeleiding, die 
's morgens in alle vroegte de busreis meebeleefden naar Den Haag. 

Deze wedstrijd was ook de laatste van de A_groep in deze al heel 
veel jaren bestaande samenstelling. Een groep die voor Musis 
Sacrum Bakel een (inter)nationaal majoretteboegbeeld betekende te 
zijn en die in een geweldig samenspel met inzet en passie geweldige 
resultaten heeft behaald. Dames, toi-toi-toi en bedankt!!! 
Jullie blijven een voorbeeldfunctie behouden binnen de vereniging! 
 

Zoals gebruikelijk bij het behalen van een NK werden de majorettes en hun 
instructrices door Harmonie,Slagwerkgroep en veel fans bij thuiskomst in de 
Musis Sacrum Hal met een uitbundige serenade verwelkomt. 

                                                                                               Thijs Poels
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                                                         Recepten 

 
TAGLIATELLE MET PADDESTOELEN: 
400 gr tagliatelle, 250 gr kastanjechampignons, 200 gr 
paddestoelenmelange, 2 el olijfolie, 1  gesnipperde ui, 2 fijn gesneden tenen 
knoflook. 1 kleine wortel in  blokjes, 100 ml rode wijn, 1 blik gepelde 
tomaten, 1 blaadje laurier. 
 
Kook de tagliatelle in ruim water met zout volgens de aanwijzingen beetgaar. 
Veeg de paddenstoelen schoon en snijd grote exemplaren in stukjes. Verhit 
in een koekenpan de olijfolie. Fruit de ui met de knoflook en de wortel. Voeg 
de paddenstoelen toe en bak 2 min. mee. Voeg de wijn, het blik tomaten en 
de laurier toe. Druk de tomaten met een spatel stuk. Laat de saus 10 min. 
inkoken. Giet de tagliatelle af en schep door de saus. Voeg zout en peper 
naar smaak toe. Verdeel de pasta over 4 borden. Lekker met geraspte 
pecorino. 
 
 
CIABATTABURGER MET PIKANTE KIP: 
400 gr kiphaasjes, ½ zakje kruidenmelange voor pikante kip, 3 el olijfolie, 4 
ciabattabroodjes,1/2 ijsbergsla in reepjes, 3 uien in ringen, 250 gr 
cherrytomaten, 1 tl gedroogde oregano. 
 
Doe de kiphaasjes in een schaal en schep om met de kruidenmelange en 1 
el olie. Halveer de broodjes en rooster ze in een grillpan of broodrooster. 
Verhit in een koekenpan 2 el olie. Bak de kiphaasjes in 5 min. gaar. Schep 
ze uit de pan.  Bak in de pan uiringen 3 min. Voeg de tomaatjes toe en bak 
nog 5 min. Voeg de oregano en zout en peper naar smaak toe. Beleg de 
broodjes met kiphaasjes, de uien en een paar tomaatjes. Leg de rest van de 
tomaatjes erbij. 

 

 
 
 Smakelijk eten 
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Lera(a)r(ess)en 

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

 
Slagwerk: 
John Klaus Nieuwe Uitleg 59  5761 EC  Bakel 06 54740580 
 
Hobo: 
Ans Bouwmans Maaslaan 45 5704 LA Helmond 0492 510652 
 
Groot koper: 
Alex Rutten Cortenbachstraat 27 5421 KH  Gemert 0492 366747 
 
Dwarsfluit: 
Erik Verbaandert Ziggestraat 29 5662  RK Geldrop 040 2860032 
 
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: 
Ron Cornelissen  Molenakkers 11   5761 BS  Bakel     0492 343651 
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 
Thijs Kampen  De Elshorst 19   5735 JC   Aarle-Rixtel 0492 383537 
Bestuurslid Majorettes: 
Franca v.d. Laar    De Hilt 25 5761 HG  Bakel   0492 342984 
Bestuurslid Opleiding: 
Rianne v.d. Boom Dorpsstraat 33 5761 BL   Bakel   0492 343614 
Bestuurslid Slagwerkgroep: 
Maarten Staals Klimroosstraat 10 5761 GN  Bakel   06 54992653 

Dirigent: 
Marc van Kessel Hamsterweide 20 5467 LC   Veghel   0413 351904 
Saskia Martens Hurksestraat 11 5701GX   Helmond     06 10076487 
Instructeur Slagwerkgroep: 
John Klaus Nieuwe Uitleg 59  5761 EC  Bakel   06 54740580 
Instructrice Majorettes: 
Lisette van Rooij Jan Truijenstr. 3 5768 CA  Meijel   06 42450378 
Ellen Leenders Kogelpot 1 5761 GT  Bakel   06 52593963 
Instructrice assistente: 
Jantine Vereijken Heggeroosstr. 52 5761 GK  Bakel    06 29291100 

 
 

 
 

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 ……. ?! 
 

 We tijdens het Kerstconcert geen kippenvel maar kalkoenenvel hadden? 

 Plastic geen hout is? 

 Hilde er een vingertje van had? 

 Dat net vóór carnaval was? 

 Het uiteindelijk mee viel? 

 Perry bij de grote slagwerkgroep even ontslagen werd? 

 Hij al weer niet opgelet had? 

 Paul Koolen de tekst van de muziekschrijver verkeerd begreep? 

 Hij dacht dat hij ‘only the shit’ moest spelen i.p.v. ‘only the secund time’? 

 We een leuke carnavalsoptocht hebben gehad? 

 Na de optocht zijn getrakteerd op muziek van Factor 12 uit Veghel? 

 Dat een groot feest was? 

 Zij naar de TOPPERS gaan? 

 Wij dat TOB vinden? 

 Het filmconcert een groot succes was? 

 De bloederige films bijna ‘real’ waren? 

 De inleidingen een verademing waren? 

 Jansen en Jansen net zo klungelig waren als in de slapstickfilm? 

 Jan Rooijakkers met zijn basklarinet niet te missen is? 

 Wij niet zonder hem kunnen? 

 Hij binnenkort het oud ijzer weer promoot met Ben Nooijen? 

 Dat ook hard nodig is? 

 Men in Bakel superslimme quizvragen kan maken? 

 Er in de muziekwiskundige indelingen zitten? 

 Je daar voor gestudeerd moet hebben? 

 Carla nie kan skreve? 

 Ze skreeft wa ze hurt? 

 We volgens Joke een garnalenrepetitie hebben i.p.v. een generale? 

 De ledenvergadering dit jaar erg amuserend was? 

 Zelfs het jaarverslag van penningmeester erg vermakelijk was? 

 Dit verslag bestond uit 88 dia’s? 

 Wij deze dia’s zagen op ons eigen home cinemaset in de MSB hal? 

 De cake weer heerlijk was? 
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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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25e jaargang  
1e editie 2012 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Fleur Mulder 
Janske Koolen 
Joke Verberkt 
Thijs Kampen 
Ron Cornelissen 
Tijmen van Dinther 
Yvonne Goossens 
Veerle Bekx 
Christian Peijs 
Lars Bouw 
Jamie Joosten 
Bjorn Schild 
Floris Keunen 
Janne Peters 
Naomi Geven 
Nika Mertens 
Sanne Boumans 
Nienke Tijdeman 
Thijs Poels 
Lisette Vereijken 


