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Activiteitenkalender 2012 (Versie 09-06-2012) 

Onder voorbehoud        Zie ook www.musissacrumbakel.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 juni Pleinconcert en BBQ 

24 juni Bondsconcours majorettes Eindhoven 

28 juni Laatste repetitie voor de vakantie (H) 

20, 21, 22 juli Medewerking Vliegerfestival Bakel 

9 augustus Eerste repetitie na de vakantie (H) 

10 augustus Inhalen Kinder Vakantie Week 

1 september Bakel kermis openen 

4 september Kermisschieten 

7 september Zwemmen jeugdleden 

14, 15, 16 september Medewerking Tractor Pulling Bakel 

5, 6, 7 oktober EK majorettes in Frankrijk 

7 oktober Bondsconcours majorettes Bakel 

21 oktober Uitwisseling Someren-Heide (H) 

3 november Solistenconcert 

18 november Sinterklaasintocht 

8 december Bondsconcours majorettes Etten-Leur 

20 december Kerstconcert Jan de Wit (OH) 

22 december Kerstconcert kerk (OH) 

31 december Oliebollenactie  
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Bestuurlijke noten  
 
De vakantieperiode zit er aan te komen. Tijd om deze aan te kondigen met 
een nieuwe Triangel. 
 
Het voorwoord van de vorige Triangel is geschreven net voor de 
ledenvergadering en toen heb ik de voorbereiding voor de ledenvergadering 
als onderwerp genomen. Daarom heb ik geen aandacht besteed aan de 
bestuurswisseling. Bij het bedanken van Janny en Toon voor hun vele jaren 
van inzet merk je ineens dat het zwaar valt (bestuurlijk) afscheid te nemen. 
Zij hebben zich jaren vol overtuiging ingezet voor de vereniging en dat 
schept een wederzijdse band. Voor hen is het moeilijk omdat zij na al die 
jaren nu ineens veel vrije tijd hebben voor andere zaken, voor ons omdat we 
twee bestuursleden moeten missen met veel kennis en ervaring. 
Janny, Toon, nogmaals bedankt! 
 
Gelukkig hebben we daarvoor ook weer twee nieuwe enthousiaste 
bestuursleden terug gekregen. Met ruime stemmen zijn Ron en Thijs 
gekozen om plaats te nemen in het bestuur. Dit geeft aan dat jullie 
vertrouwen hebben in deze mensen, wat het dan ook mogelijk maakt een 
volledig bezet bestuur te behouden zonder vacatures. Met nieuwe mensen 
en een frisse blik ontstaan ook weer nieuwe ideeën, waaraan we invulling 
proberen te geven. Omdat we een vereniging zijn met een lange historie (al 
bijna 140 jaar!) en vele tradities, zullen niet alle ideeën gelijk tot uitvoering 
worden gebracht. Dit heeft soms ook tijd nodig. We staan er als bestuur voor 
open en in samenwerking met enthousiaste leden kunnen we mooie 
activiteiten op touw zetten. 
 
Als gevolg van familieomstandigheden ben ik in de afgelopen maanden 
minder zichtbaar aanwezig geweest. Dat wil niet zeggen dat ik op de 
achtergrond niet betrokken ben geweest. Nu de omstandigheden beter zijn, 
kan ik mijn aandacht weer meer gaan richten op Musis Sacrum.  
 
Namens het bestuur wil ik jullie een hele fijne vakantie toewensen! Of je nu 
een actieve, een rustige, warme of koude vakantie hebt; geniet ervan! 

 
Musis Sacrum, een vereniging waar je erg trots op bent en waar je 
graag lid van bent en graag lid van wilt blijven. 
 
 

 

Paul van Tiel  
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Muzikale poëzie 
 
 
Muziek.. 
 
Muziek klinkt in je oren 
Ook als het niet klinkt. 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MUZIEK 
 
in mijn hoofd heb ik het 
keer na keer al 
afgespeeld 
als een oud cassettebandje, dat 
vastloopt 
bij het mooiste lied 
 
het is niet 
dat het ergens over gaat 
 
nee dat doet het niet 
 
het is meer 
dat de zinnen dansen, 
en woorden spelen 
maar de muziek 
blijft uit 
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Studenten van toen en nu… 
 

Ik wil jullie graag meenemen terug in de tijd naar… ik denk 1993. Als 
oudste van een a-muzikale familie mocht ik samen met een 
klasgenootje “op blokfluitles”. 
Waarom op blokfluitles? 
Geen idee, maar ik ging er twee jaar met plezier naar toe. En de zin 
“geen idee” staat misschien zelfs wel een beetje centraal in mijn 
muzikale leven. 

Na twee jaar mochten we een 
instrument gaan kiezen, ik 
wist het zeker, ik zou 
dwarsfluit gaan spelen! 
Helaas kreeg ik daar tijdens 
de open dag van de 
muziekschool geen geluid uit. 
Toen maar klarinet, maar 
hiervoor moest ik naar de 
muziekschool in Venray of bij 
de harmonie in Oostrum. 
Dus dat werd het vanwege 
praktische redenen ook niet.  

In Geijsteren was er maar één vereniging waar je een instrument kon 
bespelen, namelijk het, zoals in Bakel gelijknamige, koninklijk Sint 
Willibrordusgilde. Het grootste bezwaar hier was toch, dat er behalve 
de keizer- en koningin, geen vrouwen bij mogen… 
En zoals ik al schreef, kwam toen op dezelfde manier als de 
blokfluitles, de 
altsaxofoon in mijn 
leven. De oom van 
mijn vader beheerde 
op dat moment de 
instrumenten bij 
fanfare Concordia en 
bezorgde mij een alt 
saxofoon. Kerst 1998 
mocht ik na het 
behalen van m’n A-
examen bij de grote 
fanfare en met de 
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carnaval in 1999 kreeg ik al een serenade, omdat ik jeugdprinses 
was. Wat een enorme eer! In de jaren daarna heb ik m’n B- en C-
examen nog behaald, en m’n D theorie. Inmiddels studeerde ik in 
Heerlen en ik had niet meer zoveel zin om op en neer te reizen voor 
de muziekles waardoor ik had besloten om het hierbij te laten. 
Gelukkig was de repetitie van de fanfare altijd op vrijdagavond. Dit 
was makkelijker te combineren met het op kamers wonen. Bij de 
fanfare heb ik vele mooie dingen meegemaakt. De concertreizen naar 
Duitsland en België, het concours waar we onverwacht 
promoveerden en het concours waar we allang blij waren met onze 
80 punten en natuurlijk proms NOW in 2010.  
Toen ik samen met Geert (de zoon van Pieter R.) naar Bakel 
verhuisde, besloot ik toch maar om iets te doen waarvan ik altijd had 
geroepen dat ik het NOOIT zou doen. Met open armen werd ik 
ontvangen bij de harmonie. Hier ben ik, ongeveer op dezelfde manier 
als ik de blokfluit en de altsax ben gaan spelen, de tenor saxofoon 
gaan spelen. Inmiddels heb ik het enorm naar mijn zin bij deze club, 
en heb ik langs Jan Nooijen mijn plekje wel gevonden bij de 
harmonie. En ook hier heb ik, ondanks dat ik nog maar net lid ben, 
een serenade mogen ontvangen ter ere van onze bruiloft, en ook dit 
was voor mij (en voor Geert) een enorme eer!  
 

Groetjes Inge Reijnders - Litjens 

 

 
De leraren van nu 

 
Gijs heeft les gehad van John Klaus 
op de basisschool. Gijs over John: 
 

 

Ik vind het heel leuk. Het is vooral 
informatief en je leert veel. John 
geeft goede uitleg. Hij legt het ook 
uit als je het niet snapt. Dat is 
vooral fijn. 
 
Met vriendelijke groet 

  Gijs Egelmeers 
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Oud ijzeractie 
7 april 2012 

Het is nog vroeg bij de familie Nooijen op d'n Hilakker 
De koeien zijn gemolken en staan te herkauwen op stal. De kalfjes 
liggen al weer lekker in het hooi. Ze zijn net gewitterd (hebben 
kalverenmelk gedronken) door Diny. In de keuken pruttelt de koffie en 
de versgebakken cake van Diny staat op tafel. 
   Langzaam druppelen de vrijwilligers van de oud ijzeractie binnen. 
Bram, Pieter N., Jan, Ben en Thijs spreken de dag door onder het 
genot van een bekske koffie. Wie, wat en welke route zal gaan rijden. 
Wanneer het weer tijd is voor de volgende versnapering etc.etc. Het 
weer is hun goed gezind en dat maakt het makkelijk. 
   Rond de klok van twaalf verzamelt iedereen zich weer aan de 
keukentafel om van een lekkere soep, warme worstjes en broodjes te 
genieten. Zo wil iedereen wel deelnemen aan deze actie. Wat deert 
hun nog. Ze kunnen er weer tegen. De hele middag verzamelt men 
nog oud ijzer en 
aan het einde van 
de dag is de bak 
weer vol. 
Bij Jan van 
Ganzewinkel 
mochten we een 
volle aanhang-
wagen met oude 
metalen ophalen. 
Jan had namelijk 
het hele interieur 
uit hun huis 
gesloopt. 
 
Een paar weken later hoor ik Diny zeggen dat er de hele dag door 
oud ijzer in de bak wordt gegooid door gulle gevers. Als je dat zo 
hoort dan zou je kunnen denken dat het ijzer de muzieknoten vertaalt 
die wij verwoorden in de muziekstukken. Het onderstreept dat ook 
deze actie hard nodig is om Musis Sacrum te kunnen laten draaien. 
 
Met dank aan de vrijwilligers van deze dag. 

Joke Verberkt 
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Majorettes in Waalwijk 
 
Wij zijn zondag 10 juni naar onze eerste solo wedstrijd geweest in 
Waalwijk. Het ging best goed. We waren een beetje zenuwachtig. 
We moesten 62 punten halen om naar de Brabantse 
Kampioenschappen te kunnen, en we hebben allebei meer punten 
gehaald. 
Dus wij mogen door, maar ook de andere majorettes van Bakel 
mogen naar de Brabantse Kampioenschappen. 
 
Het was super leuk geweest ! 

 Groetjes Jannah en Janne  
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Wij feliciteren 
 
 

 
 
 
 

Inge Litjens & Geert Reijnders, 
die op 25 mei 2012 in het 

huwelijksbootje zijn gestapt. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Hans Leenders met zijn Koninklijke Onderscheiding 
die hij op 27 april heeft mogen ontvangen  

 
 
 
 

   
 
      Uitspraak van de maand 
 
         SAMEN PLEZIER HEBBEN  
         IN HET MUZIEK MAKEN.  
 
       DAT IS  

HET ALLERBELANGRIJKSTE. 
 
 
   Door Marc van Kessel 



 

 

 

11 

Limonadeconcert door Loes Cornelissen  
  

Hallo allemaal 
 
Op zondag 22 april was het limonadeconcert. 
’s Ochtends moest iedereen naar een plaats waar ze konden 
oefenen. 
Wij gingen met de slagwerkgroep naar de Musis Sacrum hal. 
Toen we alles hadden opgezet konden we gaan repeteren. 
Rond 13.00 uur kwam iedereen naar de hal om iets te eten en te 
drinken. 
Daarna gingen we een spel doen buiten zodat de rest de stoelen 
klaar kon zetten voor het concert. 
Als eerste mochten wij met de slagwerkgroep optreden. 
We hadden een paar nummers gespeeld en dat ging heel goed, één 
nummer hadden we samen gedaan met de kinderen van de 
blazersklas. 
Na ons mocht het opleidingsorkest optreden. Zij hadden ook heel 
leuke nummers gespeeld. 
De blokfluiters mochten ook optreden en de allerjongste majorettes 
deden ook mee. 
 
Het was een hele leuke dag geworden. 
 

Groetjes Loes Cornelissen 
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Herinnert u zich deze nog? 
 
 

 

 
Op de dag dat deze foto is genomen in 1996, zijn de majorettes op 
concours geweest in Goirle. Waarschijnlijk hebben ze op die dag een 
eerste prijs binnen gesleept. Ingrid Verblakt was toentertijd de 
instructrice. 
 
De meiden op de foto zijn van links na rechts:  
Sally van de Horst, Susan Bagermans, Lieke Verbaarschot, Linda 
Maas, Wilke Verbaarschot, Maike Manders, Daisy Martens, Marielle 
van Horssen, Marieke Nooyen, Anita Leenders, Nathalie te Veer, 
Loes Verberkt en Ellen Roefs. 

 
Rectificatie 
De foto van de ‘Herinnert u zich deze nog?’ van vorige Triangel was 
gemaakt tijdens de carnavalsoptocht in Deurne en niet in Bakel.  
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Limonadeconcert anders dan anders 
 

Het limonadeconcert was dit jaar anders dan anders. Normaal 
studeren alle leden van het jeugdorkest en BOTS, de 
jeugdslagwerkgroep, een paar muziekstukken in samen met de leden 
die nog maar net kennis hebben gemaakt met hun muziekinstrument. 
Echter, dit jaar werden de kinderen van de blazersklas uitgenodigd. In 
de vorige Triangel hebben jullie al kunnen lezen dat deze kinderen 
tijdens de muziekles op de basisschool een aantal maanden mogen 
oefenen op een ‘echt’ instrument. Nu mochten ze ook nog eens 
meespelen in een echt orkest! En spelen tijdens een echt concert! 
   Maar, eerst moest er natuurlijk geoefend worden. Ook dat ging dit 
jaar iets anders dan anders: er waren geen muziekleraren aanwezig 
deze keer. Deze werden vervangen door de leden van het 
jeugdorkest zelf. Ik mocht samen met Roy de klarinetten begeleiden. 
We werden ondersteund door Kristie, Simone en Yvonne en we 

hadden drie leerlingen. 1 op 1 begeleiding, dat ging dus helemaal 
goed komen! 
   Saskia had speciaal voor deze dag het liedje Pokerface van Lady 
Gaga herschreven voor de leerlingen. Nou, dat liedje kenden ze wel. 
Maar waarom dan die beteuterde gezichtjes, vroeg ik me af. Was 
daar nu toch een probleem? Ja, er was een probleem: Tel 1 van maat 
1 begon met een achtste noot en daar hadden ze nog nooit van 
gehoord. Gelukkig was dat zo opgelost en verschenen er weer 
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glimlachjes op de gezichten. Haha, nu konden ze tegen de 
klasgenoten die er vandaag niet bij waren zeggen dat ze iets nieuws 
hadden geleerd! Nu konden we maat voor maat gaan oefenen: Een 
keer voorzingen, een keer voorspelen, een keer samenspelen en dan 
een keer waarbij iedereen zijn eigen partij moest spelen. Het ging 
steeds beter! 
Het ging zo 
goed dat ik 
tegen het 
einde van de 
groepsrepetitie 
zelfs kon 
zeggen dat we 
de muziek van 
het begin tot 
het einde gingen doorspelen met de toevoeging (goed voorbeeld doet 
goed volgen) ‘ik stop niet’. 
   Na de groepsrepetitie hebben we gezamenlijk geoefend: een 
hereniging van klasgenoten op saxofoons en trompetten. 
Tegelijkertijd ook de eerste aanraking met een echt orkest en een 
echte dirigent. Na dit oefenmoment was de lunchpauze aangebroken. 
Kroketten en frikadellen in overvloed in de Musis Sacrum Hal, maar 
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ook het weerzien van nog meer klasgenoten die in de hal geoefend 
hadden met de 
slagwerkers.  
   Dan het 
moment waar we 
het deze dag 
voor gedaan 
hadden: het 
concert. Papa’s 
en mama’s, 
opa’s en oma’s, 
iedereen was 

uitgenodigd. Kindergezichtjes toch wel een beetje zenuwachtig. Staat 
het rietje wel goed op mijn instrument? De slagwerkgroep heeft het 
podium volgebouwd, waar moeten wij dan zitten? Zijn er wel 
voldoende stoelen? Heb ik wel al mijn muziek? Maar die zenuwen 
waren nergens voor nodig. De slagwerkers, de majorettes, de 
blokfluiters en het blaasorkest hadden ontzettend mooi gespeeld. 
Pappa’s blij, oma’s trots, kinderen zelf nog trotser. 

Lisette Vereijken 
 

 

 
Gezocht: Razende reporter  
   

Voor De Triangel zijn we op zoek 
naar nieuwe redactieleden 
 
Functie-inhoud: Af en toe een 
stukje schrijven en vragen aan 
anderen of ze een stukje willen 
schrijven. 
We vergaderen slechts drie keer 
per jaar op een vrijdagavond. 
 
Interesse? Neem contact op via 
triangel@musissacrumbakel.nl 
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Mutaties 
 

Mandy v Horssen-v Lieshout Rustend lid   27-03-2012 
Curine van der Horst   Einde lidmaatschap  27-03-2012 
Anita Leenders  Rustend lid   27-03-2012 
Ivanca Linders  Einde lidmaatschap  27-03-2012 
Indy Joosten   Einde lidmaatschap  29-03-2012 
Serina Joosten  Einde lidmaatschap  29-03-2012 
Dana van de Kimmenade Einde lidmaatschap  29-03-2012 
Anniek Thijssens  Einde lidmaatschap  29-03-2012 
Steffie van Lieshout  Einde lidmaatschap  25-04-2012 
Friedie Coolen  Adreswijziging   01-05-2012 
 Jan v. Goyenlaan 1 k. 413 5702 BA Helmond 
Inge Reijnders-Litjens Naamswijziging  25-05-2012 
Roos Verberkt   Adreswijziging   01-06-2012 
 Kogelpot 5, 5761 GT Bakel 
Mandy v Horssen-v Lieshout Adreswijziging  02-06-2012 
 Geneneind 26 5761 RH Bakel 
Gijs Egelmeers  Nieuw lid   04-06-2012 
 
 
 

 
 
 
 
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:  Thijs Kampen / Carla van Lieshout 
 Slagwerkgroep: Maarten Staals 
 Majorettes:  Franca van de Laar 
 Opleiding:      Rianne van den Boom  
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Frankrijk, hou je vast, Kim komt eraan! 
 

Hoi ik ben Kim. 
 
Op 24 maart ben ik tweede van Nederland geworden. 
Daarmee heb ik me geplaatst voor het EK van 4 t/m 6 oktober in 
Frankrijk. 
 
Er zijn twee verplichte trainingen en twee verplichte wedstrijden. 
De eerste training was in Sassenheim. Ook moet mijn instructrice 
Jantine bij deze trainingen aanwezig zijn. 
Ik moest mijn dans laten zien en Jantine kreeg ondertussen de 
instructies. 
Deze hebben we in Bakel tijdens de trainingen aangepast. 
Tijdens de wedstrijd in Hardinxveld-Giessendam werd ik beoordeeld 
door de gewone jury en door de bondscoach. Daarna moest ik samen 
met Jantine bij de bondscoach komen voor commentaar. Ik had 69,5 
punten (best goed). 
Nu hard trainen voor de volgende wedstrijd op 24 juni in Eindhoven. 
Bij het volgende verslag horen jullie het resultaat. 

Groetjes Kim 
 

Noot van de redactie: Kim, maar natuurlijk ook Benthe en Fenne, zet 
hem op tijdens het EK! Succes. 
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Maak ‘t kleurig 
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Iets geheim houden is o zo moeilijk 
 

Zowat twee jaar geleden kwam men bij mij met de mededeling dat 
enkele bestuursleden van De Pierewaaiers een aanvraag wilden 
doen om Hans, mijn man, te decoreren. Dit moest wel geheim blijven. 
Natuurlijk was ik voor die aanvraag. 
   Om deze aanvraag te kunnen doen, diende er nogal wat gegevens 
opgespoord te worden. Wat had hij zoal gedaan? Wanneer was dat 
en hoe lang? Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Wat heeft Hans in het verleden allemaal gedaan? Globaal weet ik wel 
wat. Carnaval in Helmond, badminton in Helmond en Bakel. Dat van 
de laatste jaren was mij wel bekend. 
   Maar om te beginnen met Carnaval in Helmond. Wanneer was hij 
begonnen? Wat had hij daar allemaal gedaan? Dus werd er een 
vriend die vroeger veel met hem optrok geraadpleegd. Jac moest ook 
diep graven. Maar de oprichtingsdatum van de Durdawwers was snel 
gevonden. Deze datum was tevens de startdatum van Hans bij het 
carnaval, want hij was een van de drie oprichters. Hij was Prins in 
1972 en 1982 en Grootvorst van 1973 tot 1985. Ook is hij daar jaren 
penningmeester en secretaris geweest. Voor al die activiteiten werd 
hij tot erelid benoemd. 
   Nu de badminton periode. Vroeger speelde hij bij Con Brio. Daar is 
hij twee jaar interim 
voorzitter geweest. Na 
14 jaar is hij 
overgestapt naar 
Flying Rackets. Hier 
heeft hij jaren de 
jeugd getraind. Ook is 
hij hier 3 jaar 
voorzitter geweest. 
Hiervoor werd hij 
benoemd tot erelid. 
Toen kwam de 
Bakelse periode. Hij 
werd lid van BC Bakel. 
Hier moest hij zonodig 
ook weer van alles ter 
hand nemen. 
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Niets doen is niets voor Hans. 
   Hoewel hij geen noot kon lezen melde hij zich aan bij Musis 
Sacrum. Moest er bij Musis Sacrum iets gedaan worden, Hans stond 
meteen klaar. Zo werd hij weer penningmeester van het Tiroler 
Festijn. 
  Het carnaval bleef hem echter trekken. Hij heeft daarom vier jaar in 
Bakel in de ton gestaan. 
Twee jaar later kwam Mart Crul aan de deur met het verzoek de 
kletsavonden in Bakel weer mee nieuw leven in te blazen. Een 
weddenschap met Pieter Reijnders bracht een kleine verandering 
teweeg. Als Pieter Prins wordt, zal Hans Vorst worden. Dit voor één 
jaar. Echter, het werden er zestien. Als beloning werd hij benoemd tot 
ere-Vorst.  
  Ondertussen heeft mijn vader hem ook nog gestrikt voor de 
Brandweerkapel in Helmond. U raad het al. Het bleef niet bij alleen 
maar blazen. Ook hier meende hij diverse baantjes te moeten 
opknappen. 
   Voor het verleden van Hans hebben wij ook enkele oude collega's 
benaderd. Jarenlang was hij de penningmeester van de 
personeelsvereniging. Ook bij Obragas was hij medeorganisator van 
carnavalsavonden. 
   Toen hij in de vut kwam, had hij tijd in overvloed. St. Jozefheil werd 
een vaste post in zijn bezigheden. Deze werden uitgebreid met 
werkzaamheden voor Leven Voor Leven (een kringloopwinkel die 
geld en spullen inzamelen voor goede doelen). Bij ORO is hij de 
vaste wandelvriend van een gehandicapte.  
 
Je ziet, hij heeft genoeg gedaan en te doen. 
 
Al deze gegevens werden doorgestuurd naar de gemeente voor de 
decoratie. Ik heb er daarna niet veel meer van gehoord. Vanuit de 
Pierewaaiers, de carnavalsclub, werd wel steeds gezegd dat het nog 
niet afgewezen is, dus ze bleven hopen. 
 
Drie weken voor de lintjesregen kreeg ik het definitieve bericht dat hij 
gedecoreerd zou worden. Toen werd het moeilijk. Hoe houd je dit 
geheim? Hoe houd ik hem die dag thuis? Hoe kon ik alles regelen 
zonder dat hij het merkt? 
Op een dag had ik een bespreking met Helma, de secretaris van de 
Pierewaaiers bij haar thuis. Ik was daar nog geen vijf minuten weg of 
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Hans stond aan de deur bij Helma om een brief van de Pierewaaiers 
af te geven. Weer door het oog van de naald ontsnapt. 
   Ik kon ook niet van alles in huis halen zoals drank en gebak. Dit had 
hem alleen maar nieuwsgierig gemaakt. Gelukkig hebben de mensen 
van de Pierewaaiers mij hiermee goed geholpen. 

    
Dan de dag van de uitreiking. Normaal gaat hij altijd wandelen. Maar 
dat kon nu niet, want hij liep de kans om de wachtenden te zien staan 
om de hoek. Ik heb een smoes verzonnen en hem aan het werk 
gezet. De beneden verdieping stofzuigen. Dan de vogelkooi maar 
zuiver maken. Helaas…. Hij was steeds te vroeg klaar. Wat nu? Ik 
ging hem steeds maar weer vragen stellen. “Doe niet zo stom” was 
zijn opmerking.  

 
 
  Plots zag hij een auto van Omroep Centraal voorbij komen. Er 
komen honderden auto's voorbij, maar deze moest hij nu net zien. 
Wat was ik blij dat om 10.00 u de bel ging en het geheim houden 
voorbij was. Ik kan wel zeggen dat we daarna een gezellige en 
drukke dag hebben gehad. 
Ook wil ik het St.Willibrordusgilde en Musis Sacrum bedanken voor 
de serenade. 

Marion Leenders 
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De Moppentrommel 
 

Bij de dokter: 
Jantje komt bij de dokter en zegt tegen de dokter:  
”Dokter, ze noemen me altijd schele Jantje”.  
Waarop de dokter zegt; “Ach, wat kan jou dat schele 
Jantje!” 
 
Waarom kaarten de Beatles niet?  
Wie woont er langs Spider-Man?  
Wat zit er tussen hemel en aarde?  
(Antwoorden elders in het clubblad) 

Groetjes van Kayl en Tijmen 
 

 

Triangelmutaties; Hilde en Helmy van Dijk 
 
Al langer speelden Hilde en Helmy met de gedachten om de redactie 
te verlaten. Helmy heeft al sinds 2001 en Hilde vanaf 2006 met veel 
enthousiasme en animo meegewerkt aan het tot stand komen van het 
clubblad De Triangel. “Er moet maar weer eens een frisse wind door 
het clubblad waaien”, volgens Helmy. 
 
Vaak mochten we bij hun aan tafel schuiven. Alle activiteiten van de 
vereniging Musis Sacrum werden via de activiteitenkalender 
besproken om daarna de taken te verdelen zodat ons clubblad weer 
vorm gegeven kon worden.  
   Allebei waren ze erg enthousiast. Hilde 
vanuit de majorettegroep en Helmy vanuit 
een luisterend oor, maar vooral de lekkere 
recepten.  
   Ook danken we jullie voor de gastvrijheid 
die we telkens weer bij jullie mochten 
genieten. Vooral het naborrelen was erg gezellig. 
Hilde en Helmy, wij danken jullie dan ook voor de jarenlange inzet 
voor clubblad de Triangel. 
 
Ps. Helmy zal ons nog blijven verwennen met de recepten die zij 
verzameld heeft. Ook zal zij zich blijven inzetten voor de majorettes. 
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Koninginnedag 2012 
 

In de ochtend van 30 april kwamen we met de harmonie zoals 
gebruikelijk het feest in Bakel openen. Die dag was één van de eerste 
dagen dit jaar dat het echt mooi weer was. Zo mooi dat er zelfs 
zonnebrillen aan te pas kwamen. De opkomst van de harmonie was 
goed en de sfeer erg gezellig. Tijdens de openingstoespraak kwam 
ook ons lid Hans Leenders nog ter sprake, die een paar dagen eerder 
een Koninklijke onderscheiding ontvangen had. Tijdens het hijsen van 
de vlag speelden we nog het Nederlands volkslied en daarmee was 
het deel van de harmonie afgesloten. 
 

 
 
Na de opening ging vrijwel iedereen nog even iets drinken in de tent. 
Hier waren ook dit jaar weer leuke optredens te zien van Bakelse 
artiesten. Ook het opleidingsorkest was gevraagd om een optreden te 
verzorgen in de tent. Na de opening moesten de leden van de 
opleiding die ook bij de harmonie meespelen zich dus snel omkleden 
en klaar maken voor nóg een optreden. Om kwart voor drie begonnen 
we met ons optreden. De tent was mooi gevuld en er waren veel 
bekende gezichten onder het publiek. Dat maakt zo’n optreden altijd 
een stuk leuker. Een half uurtje later hadden we het optreden achter 
de rug en gingen we met een grote snoepzak het podium af om al 
ons spul weer in te pakken in zaal de Zwaan. 
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De muziek was op dat moment echter nog niet afgelopen. De rest 
van de middag kon er nog geluisterd worden naar hofkapel ’T is 
deeger wa’ van de Pierewaaiers waar ook een aantal leden van 
Musis Sacrum lid van zijn. Zij liepen de hele middag rond over het 
terrein en speelden gezellige feestmuziek. Rond een uur of half zes 
waren ook zij helemaal klaar met spelen.  
 

 
 
In de avond was er nog een mooi programma in de tent geregeld. 
Onder andere Imitallica zou een 90 minuten durend optreden 
verzorgen. John Klaus, docent slagwerk en dirigent van de 
slagwerkgroep is hierin de zanger. Al met al is Koninginnedag dit jaar 
een erg mooie dag geworden waar van alles te doen en te horen 
was. 
 

Stefan Remmers 
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Openbaar examen 
 
Hallo allemaal, 
  

Wij, Cas en Job, hebben op 10 juni met 
Jesper, Stijn en Ronald openbaar 
examen gedaan. We zijn allemaal 
geslaagd. Stijn met een 7,8 gemiddeld, 
Ronald met een 8 en Cas, Jesper en 
Job met meer dan een 8 gemiddeld. 
We hebben zeker meer dan zeven 
weken gerepeteerd. We hebben elkaar 
goed leren kennen en een leuke tijd 
gehad. Het optreden ging goed. We zijn 
tevreden over het verloop van alles en 
we bedanken onze docenten John 
Klaus en Peter Bergmans voor de 
goede begeleiding!  

  Groetjes Cas en Job 
 
Ps. Stijn, Jesper en Ronald hebben les van Peter Bergmans en zijn 
allen lid van fanfare Concordia uit De Rips. 
 
 
Vanuit het publiek: 
Het was een super mooi examen concert, heel gevarieerd, mooie 
muziek, hoog niveau. Chris sprak na afloop nog een woordje namens 
de examencommissie. Hij zei dat deze middag een goed voorbeeld 
was van hoe het hoort. Een goede interactie met het publiek en een 
geweldige samenwerking tussen de vijf jongens onderling. 
Ze hebben er hard voor gewerkt en het resultaat was er ook naar. En 
het plezier van het samen muziek maken sprak hier duidelijk uit. Hier 
zouden veel meer mensen van moeten genieten. 
  

Degenen die er waren hebben genoten van een muzikale gezellige 
middag. 
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Geslaagden 
 

In mei en juni 2012 slaagden onderstaande leerlingen van Musis 
Sacrum Bakel voor hun muziekexamen:  
Kim Tielemans Dwarsfluit  A certificaat Goed 
Veerle Bekx  Klarinet  B certificaat Goed 
Kristie Thomassen Klarinet  B certificaat Goed 
Susan Eringfeld Klarinet  B diploma 
Roel van den Heuvel Ongestemd slagwerk A certificaat 
Jelle van Osch Ongestemd slagwerk A certificaat 
Koen Bouwmans Ongestemd slagwerk A diploma 
Klaas van Eijk  Ongestemd slagwerk B certificaat 
Sjoerd Thomassen Ongestemd slagwerk B certificaat Goed 
Jeroen de Visscher Ongestemd slagwerk B certificaat 
Tijn Haesen  Ongestemd slagwerk B diploma  Goed 
Perry Verbakel Ongestemd slagwerk B diploma 
Thijs de Visscher Ongestemd slagwerk B diploma 
Job van Rijbroek Ongestemd slagwerk C diploma Goed 
Cas van der Putten Ongestemd slagwerk D diploma Goed 
 
Predicaat GOED; puntentotaal minimaal 8 gemiddeld.  
 
Geslaagden en hun opleiders en begeleiders; van harte proficiat met 
dit geweldige resultaat van hobby en inzet. Heel veel plezier en 
succes met de voortzetting van jullie verdere muziekopleiding en in 
de Harmonie en de Slagwerkgroep van Musis Sacrum. 

 

Werkgroep Opleiding Musis Sacrum Bakel 
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John Klaus Bokaal 
 
Hallo lezers van de Triangel,  
  
Op zaterdag 9 juni 2012 hebben we de jaarlijkse John 
Klaus Bokaal gehad. De vier dorpen waar John les geeft (Boekel, 
Lierop, Hoogeloon & Bakel) speelden onderling een 
voetbaltoernooi tegen elkaar. Dit jaar vond het toernooi plaats bij 
Bavos in Bakel. Dankzij de geweldige organisatie en het mooie weer 
hebben we een superleuke dag gehad! We begonnen rond 12.30 uur 
met de eerste wedstrijd en rond 16.00 uur waren we klaar. Helaas is 
Bakel weer laatste geworden.  
De eerste wedstrijd, tegen Boekel, werd 1 gelijk. De tweede en derde 
wedstrijd hebben we helaas allebei verloren. Na afloop van het 
toernooi, gingen we naar de feestlocatie, waar we eerst met z’n allen 
snacks uit de muur hebben getrokken en friet hebben gegeten 
(O.L.V. Frietwagen). Toen iedereen het buikje nog ronder had, gingen 
we de wedstrijd Nederland - Denemarken kijken. De wedstrijd was 
nog slechter als dat Bakel had gevoetbald (heel slecht dus). Ondanks 
dat ging daarna het feest gewoon verder en werd het nog een 
gezellige avond. O ja, John nog bedankt voor het fluiten!  
 

Groetjes Kayl Bouwmans & Tijmen van Dinther,  
dé organisatoren van dit voetbalevenement. 

 
 

Jeugd onder de ouderen 
 

Optreden opleidingsorkest Musis Sacrum in de Diepstratenzaal. 
 
Als je vroeger lid wilde worden van Musis Sacrum, dan kreeg je een 
instrument en een ouder lid toegewezen die wat uitleg gaf en wat 
voorblies, en een boekje wat 100 jaar geleden werd ontwikkeld door 
de bekende instrumentenfabriek Kessels uit Tilburg beter bekend als 
de Methode Kessels, want een muziekschool was er niet. 
Zo duurde het vaak lang voordat je een volleerd muzikant was.  
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Ook werd je na een tijdje op de ledenvergadering voorgedragen door 
de ballotagecommissie en konden de leden een stem uitbrengen die 
bepaalde of je lid werd of niet. Die stemmen werden uitgebracht met 
bonen: er werd om je lidmaatschap geboond, een gebruik die bij het 
Willibrordusgilde nog steeds in gebruik is. Witte boon is voor, zwarte 
boon is tegen. Dit gebruik stamt nog uit de tijd dat niet iedereen kon 
lezen of schrijven.  

 

 
 
Heel wat anders dan vandaag, waar je een goede opleiding krijgt en 
mee kunt spelen in het opleidingsorkest en zo spelenderwijs kunt 
wennen aan het meespelen in het grote orkest. 
   Dat opleidingsorkest kwam spelen voor de bewoners van de 
Wilbertsdries op donderdag 14 juni 2012.  
Ze brachten een erg leuk programma met muziek van klassiek tot 
pop, waar de ouderen erg van genoten maar vooral verbaasd waren 
dat mensen die nog in opleiding waren, al zo’n leuke muziek 
konden maken. 
   Saskia Martens zwaait met verve haar dirigeerstokje en weet op 
speelse wijze haar muzikanten te motiveren.  
Het was een optreden wat zeker voor herhaling vatbaar is. 
 
OPLEIDINGSORKEST NAMENS DE BEWONERS VAN DE 
WILBERTSDRIES, BEDANKT. 

Ad Janssen 
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Wie ben ik? 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De foto uit de vorige Triangel: 

 
 

Het antwoord op deze vraag uiterlijk 01-12-2012 opsturen naar 
triangel@musissacrumbakel.nl  
 
Maak kans op € 10,00 als prijs voor de juiste inzending. 
 
De foto uit Triangel 2012_1 was: Peggy Teunis.  
De winnaar is Paul van Tiel. 

 
Ook jouw inzending is welkom!! 
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Het 46e Peeltoernooi te Meijel 
 

Het Meister Rongen Peeltoernooi wordt sinds 
1967 jaarlijks gehouden voor harmonieën, 
fanfares, brassbands en slagwerkorkesten. 
   Het is vernoemd naar een voormalig 
hoofdonderwijzer uit America. Een veelzijdig en 
bijzonder persoon die vele dorpsgenoten heeft 
geholpen, was het niet met het voedselbureau 
in de oorlog, brieven schrijven voor menigeen 
die zich in hachelijke situaties bevonden en dit 
niet per brief konden verwoorden. Toentertijd hielp hij mensen een 
brief schrijven naar de Koningin, als bij hen de zevende telg geboren 
was. Men kreeg toen 25 gulden voor deze nieuwe wereldburger. 
Alom bekend was ook de toneelclub. Ook door hem opgericht, wat 
menigmaal “de Zwarte Plak” vertolkte naar een boek van Toon 
Kortooms. Dit is maar een kleine opsomming van de activiteiten die 
Meister Rongen heeft gedaan. 
   Hij heeft het dorp America op de kaart gezet door het 
clubgebeuren: kerkkoren werden opgericht maar de plaatselijke 
pastoor vond het beter dat er een fanfaar (fanfare), werd opgericht: 
Fanfare St. Cecilia. Hier speelde Meister Rongen als trombonist en 
later is hij gedurende 55 jaar voorzitter geweest van dit muziekkorps. 
Vooral met fanfare St. Cecilia heeft hij veel bereikt. Gedurende zijn 
hele leven heeft hij zich ingezet om cultuur bij brede lagen van de 
bevolking te brengen. 
   Door hem werd het Meister Rongen Peeltoernooi bekend en de 
eerste concoursen waren dan ook in de Bondszaal van America. 
Toen het een grotere opzet kreeg en men meer verantwoordelijkheid 
neerlegde bij meerdere fanfares en harmonieën, is men uitgeweken 
naar andere locaties in nevendorpen.  
   Dit jaar is men weer belandt in “d’n Binger” te Meijel. Hier speelde 
onze harmonie in 2008 voor de eerste keer met als resultaat ‘goed tot 
zeer goed’. Een resultaat gelijk aan de puntenwaardering 8.5 – 8.9. 
Nu weer terug naar ons Meister Rongen Peeltoernooi: 
Na vele repetities, samen en afzonderlijk, heeft de klarinetsectie 
ondertussen al een aparte repetitie genoten in het kleedlokaal van de 
Musis Sacrum Hal en in café de Kolk. Dit kon omdat we meer 
mogelijkheden hebben met ons nieuwe gebouw. Weet wel, dat niet 
iedereen dit leuk vond. De sporters gooiden de deur weleens 
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“voorzichtig” dicht. Maar ja, goed werk heeft tijd, ruimte, geduld en 
uithoudingsvermogen nodig. 
   Op 17 juni is het dan zover. Harmonie Musis Sacrum mag 
aantreden. Nadat iedereen bij elkaar is gekomen in Meijel mogen we 
alvast voelen hoe het in de zaal is waar we op mogen treden. We 
spelen in, zoals dat heet. De muziekstukken worden nog even op 
volgorde doorgenomen: 
1. The Exodus song van Ernest Gold/Pat Boone, arr. Johan de 

Meij. Ernest Gold won in 1960 een Oscar voor deze filmvertaling. 
2. Tin Tin van Dirk Bossé. Arr. Johan de Meij.  
3.  West Side Story van Leonard Bernstein, arr. Naohiro Iwai. 

Drie mooie muziekstukken die we ten gehore mochten brengen. 
  
   Na een spannende middag, waar negen verschillende fanfares en 
harmonieën op hebben mogen treden, werd de uitslag/beoordeling 
eindelijk bekend gemaakt. Harmonie Musis Sacrum: Goed tot zeer 
goed, dus een puntenwaardering van 8.5 – 8.9. Een mooie 
einduitslag voor onze vereniging. Marc van Kessel, onze dirigent, 
werd door de sterken onder ons op de schouders genomen. Dolblij 
was iedereen, ook omdat Harmonie Musis Sacrum het hoogste 
eindigde in de 4e divisie van dit blok. We kunnen en mogen met een 
goed gevoel op vakantie gaan. Tot een volgend toernooi. 

Joke Verberkt 
 



 

 

 

32 

Recepten 
 
BONTE STAMPPOT MET BIEFSTUK: 
1,5 kg aardappelen geschild , 4 el olie,1 rode paprika in blokjes, 500 
gr prei in ringen, 1 blik mais uitgelekt, 4 biefstukken, 3 el zoete 
chilisaus, 125 ml zure room,     
 
Kook de aardappelen in water met zout in 20 min. gaar. Verhit 2 el 
olie in een hapjespan. Bak de paprikas 3 min en bak de prei min mee. 
Schep er de mais door. Verhit 2 el olie in een koekepan. Bestrooi de 
biefstukken met zout en peper en bak ze in 2 min. per kant. Schenk 
de chilisaus in de pan en wentel het vlees erdoor. Verwarm nog 1 á 2 
min tot het vlees rose of naar wens gaar is. Giet de aardappelen af en 
stamp ze met de zure room en een scheutje kookvocht tot een 
smeuïge puree. Schep er de groenten met zout en peper naar smaak 
door. Schep de stamppot op 4 borden en leg er een biefstuk bij met 
chilisaus. 
 
VISSCHOTEL MET MOSTERD: 
1 kg iets kruimige aardappelen in stukken, 500 gr spruiten 
schoongemaakt, 300 gr tilapiafilet in blokjes, 1 el grove mosterd, 150 
gr slagroom, 100 gr geraspte belegen kaas, en een ingevette 
ovenschaal. 
 
Verwarm de oven voor tot 200 gr. Kook de aardappelen in water met 
zout in 15 min. gaar. Kook de spruiten in water met zout in 10 min. 
gaar. Giet de aardappelen af en ook de spruiten. Doe ze met de 
tilapiafilet in de ovenschaal. Klop de 
mosterd en kaas met zout en peper naar 
smaak door de slagroom. Schenk de 
mosterdroom over de visschotel. Bak in 
de voorverwarmde oven in 20 -25 min. 
goudbruin. 
 

Smakelijk eten 
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Verjaardagen  
  
John Klaus 4-7 

Geertje Verberkt 5-7 

Peter van der Horst 8-7 

Petri Maas - Habraken 11-7 

Tijn Haesen 11-7 

Wendy Leenders 14-7 

Alex Rutten 15-7 

Karen van den Broek 18-7 

Minke Coort 23-7 

Lisan  Smits 2-8 

Leona Sleegers 3-8 

Lenie Joosten 5-8 

Yvonne Goossens - Vaasen 11-8 

Roel van den Heuvel 11-8 

Theo van Hal 13-8 

Erik Verbaandert 13-8 

Kim Brisko 14-8 

Fanne Smits 14-8 

Ron Cornelissen 16-8 

Maud de Visscher 16-8 

Nico van de Laar 17-8 

Rick van de Laar 17-8 

Thijs Poels 18-8 

Guido Verachtert 20-8 

Dhr. Jan van den Boom 23-8 

Peter Busser 24-8 

Koen Bouwmans 28-8 

Roy Goossens 1-9 

Elly Joosten 3-9 

Adri Verhoeven 6-9 

Pieter-Jan Raijmakers 7-9 

Sanne Spiertz 9-9 

Liesbeth Maassen 12-9 

Dhr. Frans van Ekert 14-9 

Mevr. Tony Verberkt - van Leunen 19-9 

Laura van Bree 24-9 

Toon Coopmans 26-9 
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Mevr. P. Koppens - Verschuuren 27-9 

Johan Habraken 27-9 

Franca van de Laar - van Horssen 28-9 

Ad Janssen 30-9 

Doranda Thomassen - van Houdt 4-10 

Bram Goossens 4-10 

Fleur Mulder 5-10 

Saskia Martens 7-10 

Mevr. W. van den Heuvel - van Tiel 9-10 

Reggie Vermulst 10-10 

Helmy van Dijk 12-10 

Hanny Nooijen - Kuijpers 13-10 

Lisette Vereijken 13-10 

Peter Kisters 15-10 

Theo Leenders 16-10 

Paul van Tiel 17-10 

Pieter Nooijen 20-10 

Gera Verberkt - van der Linden 21-10 

Susan Eringfeld 2-11 

Pim Rijkers 3-11 

Jelle van Osch 6-11 

Rolf van de Wijdeven 8-11 

Bas van  Lierop 9-11 

Sanne Jansen 10-11 

Mira Bouw 13-11 

Annie Joosten - Verbeeten 15-11 

Betje Verachtert - van Gerwen 16-11 

Joke Verberkt - Linskens 17-11 

Janske Koolen 17-11 

Ben Vereijken 18-11 

Gerard Beijers 19-11 

Henrie Pieters 19-11 

Jens van Ansem 20-11 

Stefan Remmers 23-11 

Frans van de Mortel 26-11 

Pieter Reijnders 27-11 

Joyce  van Nuenen 29-11 

Janny Geerts - van Dalfsen 1-12 

Jinte van Houtum 1-12 

Jan Rooijakkers 2-12 
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Frans Martens 4-12 

Jan Lambregts 5-12 

Frans Kisters 5-12 

Ellen Leenders 6-12 

Daan Vonk 6-12 

Yente van Stiphout 6-12 

Bert van Stiphout 7-12 

Hélène van de Laar - van Oorschot 9-12 

Mevr.  Corry de Natris - Willekens 14-12 

Mien Poels - van den Einden 16-12 

Maarten Staals 19-12 

Geert-Jan van der Pol 20-12 

Ans Bouwmans 22-12 

Job van Rijbroek 23-12 

Nienke Tijdeman 27-12 

Hilde van Dijk 29-12 
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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: 
  
 Thijs Kampen  (harmonie) 0492 383537 
 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 ……. ?! 
 

 Janny Janssen een leuk afscheidsfeestje heeft genoten? 

 Ze werd verrast door het opleidingsorkest? 

 Guido Verachtert erg mooi op zijn tuba speelt volgens de dirigent? 

 Marc dat maar tegen zijn Betje moet zeggen, volgens Guido? 

 Pieter van den Boom erg hard op de pauken sloeg? 

 Jan Rooijakkers dacht dat hij alweer oud ijzer binnen kreeg? 

 De klarinetgroep naar de kleedlokalen werd verbannen? 

 Deze straftraining rustig verliep? 

 Het zo goed ging dat ze de daarna naar café ‘de Kolk’ moesten? 

 Joke op een wel heel aparte manier liet merken dat ze graag soleert? 

 Zij tot twee keer toe acht maten te vroeg inzette? 

 Paul Koolen de noot er af mag knallen volgens de dirigent? 

 Paul zelf dacht dat het meer Maffiozo klonk dan Morricone? 

 Carla de poetsdoekjes van de toiletten verwarde met de “zeverdoekjes”? 

 De arm van Hans Leenders, schuiftrombonist, te kort is? 

 Ook nog alles vastgeroest is, volgens Hans? 

 Hij dit jaar een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen? 

 Musis Sacrum hem een mooie serenade heeft gebracht? 

 Hij toen liever had gehad dat de Harmonie nog een fanfare was? 

 Hij nog nooit zoveel gekust is? 

 Hij daar een gruwelijke hekel aan had en dat de dames dat wel wisten? 

 Er nogal eens gekletst wordt tijdens de slagwerkrepetitie? 

 Prinz Klaus dat niet meer aan kon horen? 

 Wij, ondanks dat, de slagwerkgroep zeer hoog achten? 

 Zij de harmonie en majorettes altijd ondersteunen? 

 De slagwerkgroep alleen uit voetballers bestaat? 

 Er ook dit jaar een voetbalwedstrijd met andere slagwerkgroepen was? 

 De John Klaus Bokaal dit jaar naar Hoogeloon ging? 

 We een kleine(?) en een grote Pieter bij de Harmonie hebben? 

 Thijs Kampen zijn vuurdoop als bestuurslid heeft gehad? 

 Hij best een tijdje op de spreekstoel bleef zitten? 

 Carla bij de volgende repetitie de spreekstoel rustig overnam? 

 Zij alle nieuwtjes in één minuut vertelde? 

 Marc heel erg gehecht is aan zijn eigen dirigentenbok? 

 Hij de metalen Peeltoernooibok verruilde door zijn gestoffeerde bok? 

 Dit typisch voor dirigenten lijkt te zijn? 

 De Panningse dirigent persé zijn eigen muziekstandaard wilde hebben? 

 Judith en Inge veel “Wist U datjes” weten maar ze niet verder vertellen? 

 Het weer bijna vakantie is en wij daar heel veel zin in hebben? 
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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  
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