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Activiteitenkalender 2013 (Versie 10-12-2012) 
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6 jan H,S,M,OH,OS Muzikale Nieuwjaarsmeeting 

27 jan OH Uitwisseling harmonie Nijnsel 

11 feb H,S,M,OH Carnavalsoptocht Bakel 

10 mrt OS Sla Je Slag dag 

16 mrt M NK (NBTA) 

21 mrt Alle leden 
Algemene Ledenvergadering 

 & Vrijwilliger van het Jaar 

mrt/april H Veilingconcert 

6 apr Vrijwilligers Oudijzeractie 

7 apr M Club Challenge 

14 apr Leden in opleiding Limonadeconcert Nieuwe Stijl 

29 apr H, S, M Lintjesregenserenade ? 

30 apr H, S, M Koninginnedag opening 

30 apr OH, OS, M Koninginnedag optreden 

? mei H Caratconcert 
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Bestuurlijke noten  
 
Na vele actieve jaren Musis Sacrum, heeft Jan Lambregts aangegeven 
zijn activiteiten neer te willen leggen. Hoewel we het zeer jammer vinden 
dat hij tot dit besluit is gekomen, zullen we zijn keuze moeten 
respecteren. Het zal natuurlijk niet meevallen de taken over te nemen 
van iemand met 35 jaar kennis en ervaring, niet alleen binnen de 
vereniging, maar ook met alle aanverwante aangelegenheden en de 
Bakelse gemeenschap. 

Nadat duidelijk werd welke zaken Jan allemaal in zijn beheer had, zijn 
we als bestuur gaan kijken wie dit op zich zou gaan nemen. Inmiddels 
hebben we voor alles leden gevonden die hiermee enthousiast van start 
zijn gegaan. Gelukkig is Jan gezond en vitaal en kunnen we waar nodig 
nog altijd  een beroep op hem doen. Jan bedankt voor je vele jaren van 
bewonderenswaardige inzet! 
 
Met het besluit van Jan, heeft ook het bestuur van "Vrienden van Musis 
Sacrum" besloten, dat dit een mooi moment is om de weg vrij te maken 
voor een nieuw bestuur. Sinds de oprichting van de stichting in 2001 
hebben zij hun ogen en oren de kost gegeven, in de zoektocht naar 
nieuwe vrienden. Zij hebben dan ook een belangrijke bijdrage geleverd 
jaarlijks de aanschaf van nieuw instrumentarium, uniformering of 
huisvesting mogelijk te maken. Gea, Theo, Jan en Frank hebben we 
bereid gevonden deze taken over te nemen. Zij zijn voorgedragen als 
kandidaat bestuursleden en zullen in de nabije toekomst benoemd 
worden.  
Mia, Frank, Pieter en Jan, bedankt voor al jullie inspanningen. 
 
Ook in de directie heeft een wijziging plaatsgevonden. John Klaus heeft 
besloten dat na jaren van Klaus-instructeurs, de tijd rijp is voor opvolging. 
 Zo'n negen jaar geleden heeft John het instructeurschap overgenomen 
van vader Harrie. Geen gemakkelijke taak om op je te nemen, mede 
omdat hij ook nog eens is gaan dirigeren voor zijn eigen groep, maar het 
is zeer zeker niet onverdienstelijk geweest! John heeft zich door de jaren 
heen bewezen als geweldig instructeur, gedreven en gepassioneerd. 
Inmiddels heeft Marco Swiggers deze taak van hem overgenomen. John, 
bedankt voor je toewijding! 
 
Vermeldenswaardig is ook het besluit van Jan en Frans van de Mortel en 
Harrie Klaus, drie trouwe leden die gestopt zijn als actief lid. Tezamen 
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goed voor zo'n 160 jaar lidmaatschap, zullen wij hen hopelijk nog lang 
mogen begroeten in het publiek. 
 
Veel veranderingen in korte tijd, maar het gezegde luidt: stilstand is 
achteruitgang! Een goede reden om positief tegen al deze veranderingen 
aan te kijken. 
 
Het zou mogelijk zijn een volledige Triangel te vullen met lovende 
woorden over de hiervoor genoemde leden en dat zou nog onvoldoende 
eer aan doen, daarom sluit ik af met één woord: bedankt!! 
 

 

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 
 

 
Valse tonen zijn er overal  
en het ligt aan ons als zij ons teveel 
worden 
 

Gustav Freytag 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

MUZIEK 
Zuivere galmen weerklinken… 
Galmen van vreugde… 
Weerkaatsen in het licht... 
Dwarsfluitgeschal… 
Gaat over het land… 
Tot ze vervallen in de briese wind… 
 
Galmen van blijdschap… 
Galmen van verdriet… 
Iedereen geniet… 
Van de zuivere galmen… 
Van de dwarsfluitmuziek... 



 

 

 

7 

Het Heilige Vuurbed 
 

Bibber bibber bibber. 
Heb je ’t koud Sateetje? 
Nee mevrouw Speklap, ik b…be…ben…b…ba…ban…báng!!! 
Waarvoor ben je bang Sateetje? 
Voor de ba…bar…barbecue…straks moet ik daar ook op…en het lijkt me 
zo hee..hee..héét!!! 
Maar kleintje, zo moet 
je dat niet zien, jij 
Sateetje, jij bent 
uitverkoren om zo 
dadelijk op het Heilige 
Vuurbed te liggen, dat is 
je Lot. 
Heilige Vuurbed? 
Het Indiaanse woord 
‘barbecue’ betekent 
Heilig Vuurbed. 
Maar wat is er Heilig 
aan zo’n heet bed 
mevrouw Speklap? 
Ja, de Indianen moeten in al hun wijsheid deze barbecuemiddag van 
harmonie Musis Sacrum tóen al voorzien hebben. 
Maar waarom moet ik vereerd zijn met mijn lotsbestemming? 
Nou kijk Sateetje, al die mensen, die op deze zondagmiddag hier 
aanwezig zijn, die hebben allemaal zin om te komen, waar zie je dat 
aan? 
Ze hebben hun zondagse kleren aan…en ze kijken vrolijk als ze 
binnenkomen. 
Goed zo Sateetje, en ze hebben niet gegeten thuis, dus ze verheugen 
zich op het vooruitzicht van het nuttigen van goed voedsel, dat de 
mensen weer sterkt en hen op de been houdt. 
Kijk ’s mevrouw Speklap, dat meisje staat te watertanden alleen al door 
te kijken naar haar hamburger op het Vuurbed. 
En die mevrouw in dat witte jasje vindt haar kipfiletje zo lekker ruiken dat 
ze aan het bakken is. 
Ja, ze trekt een zalig gezicht. 
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Kijk kleintje, en al deze positieve dingen gebeuren al, vóórdat de gasten 
hun mond opendoen om het eerste smakelijke hapje vlees tot zich te 
nemen. 
 
Wat lief, dat baby’tje mevrouw Speklap. 
Ja, neem nou zo’n jong gezinnetje, pappa, mamma, kindje, dat ziet er 
toch heel gelukkig uit binnen deze eet- en drinkentourage? 
En die bejaarde vrouw daar, aan die hangtafel, die heb ik al met zeker 
tien verschillende mensen zien buurten. 
Nou Sateetje, die kan d’r wat van, die vraagt je ’t hemd van ’t lijf, maar 
ondertussen, worden er wat langere gesprekken gevoerd, waarbij men 
weer iets meer van elkaar te weten komt, en dat kan resulteren in een 
nóg betere verstandhouding tussen mensen binnen deze vereniging. 
Wat schattig, al die kinderschoentjes bij de ingang van de sporthal. 
Vertederend ja, oudere kinderen die op jongere kinderen passen, en 
ouders die blij zijn dat hun kroost zich vermaakt, in de buurt is en goed 
gevoed wordt. 
Een aantal mensen is de hele tijd in de weer. 
De mens is welwillend van aard en deze mensen laten hun 
welwillendheid gepaard gaan met daadkracht. 
Wat wordt er toch gelachen rondom het Vuurbed. 
Men vermaakt zich opperbest. 
Die man met dat buikje heeft zojuist 
een mop verteld. 
En straks gaat ie nog zingen ook, let 
maar ’s op. 
Die man die daar zit, die vertelde dat 
hij ziek is en veel pijn heeft, en hij is 
toch op de barbecue gekomen, snapt 
u dat mevrouw Speklap? 
Hij wil onder bekende mensen zijn 
Sateetje, dat doet hem goed, dat zie 
je.  
Daar wordt iemand gefeliciteerd met 
iets. 
En hier vlakbij wordt iemand sterkte 
gewenst. 
 
Mevrouw Speklap. 
Ja Sateetje. 
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Ik hoorde net iemand, iemand voor iets bedanken. 
Kun je je iets warmers voorstellen Sateetje? 
Ja mevrouw Speklap. 
Wat dan kleintje? 
Het Heilig Vuurbed….oh mevrouw Speklap..daar komt die grote tang op 
mij af..ohhh..help..hij pakt mij vast...en oh..hij pakt ons allebei tegelijk 
vast..oh...wat bent u lekker zacht. 
Ja, kruip maar dicht tegen mijn vetvacht aan Sateetje..nou daar gaan we 
dan..we liggen gezellig naast elkaar..we gaan lekker te bed..welterusten 
Sateetje. 
Welterusten mevrouw Speklap. 
Lekker warm hè?  
Ja lekker, en wat kijken al die mensen vriendelijk naar ons. 
Die hebben zín in ons kleintje..en we ruiken zo lekker..en al die mensen 
hebben goede zin en vinden het fijn om bij elkaar te zijn. 
Ja, dat zie ik goed. 
Nou Sateetje, en vind jij 
het dan niet fijn om hier 
een wezenlijk onderdeel 
van uit te maken? 
Uh…j..ja..jaaa…ik denk 
wel dat ik het fijn vind. 
 
Het is tijd Sateetje, jij bent 
al gaar, ze komen jou 
halen, we komen op 
hetzelfde bord te liggen, 
dus ik zou zeggen, tot 
straks Sateetje, en wees 
maar niet bang, ik kom 
zo. 
Tot straks mevrouw 
Speklap, en dank u zeer 
voor het onthullen van 
deze Heilzame Vurige 
Bedgeheimen!!! 

                                                                                                                                  

betje 
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 Wij feliciteren 
 

 
Geboren op 13 juli 2012 

 

Juul & Nyne 
 

Dochters van Anne Koppens 
& Peter van der Horst 

 
Zusjes van Lize 

 
 

 
   Getrouwd op 15 september 2012 

 
 
Maikel van der Meer  

  
   & 
 

 Margo van Bergen 

 
 
 

 
 

Geboren op 
20 november 2012 

 

Daan 
 

Zoon van Ellen & Thomas 
Velzeboer 
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Pleinconcert 
 

“Dag Reggie, als jij nu eens een stukje schrijft over het pleinconcert en 
dan naar mij mailt” en voor ik ook maar kon reageren zei Joke Verberkt : 
“alvast bedankt hè.” Maar zo hoort een journalist van ons clubblad ook te 
zijn, snel, doelgericht en overdonderend, voeg daarbij een 
onweerstaanbare glimlach en je bent verkocht. En beloofd is beloofd, al 
moet ik er wel eerlijk bij zeggen dat Joke me net na de vakantie van de 
Harmonie vroeg of ik mijn verslag al klaar had. “Nee, nee eerst ga ik nu 
zelf op vakantie” was mijn antwoord en dus zit ik nu net terug van mijn 
vakantie achter de laptop. 

 
 
Dit is de 1e keer dat we het Pleinconcert in ons clubhuis hebben 
gehouden. Wat akoestiek betreft natuurlijk stukken beter dan bij de kerk. 
Maar wat sfeer betreft vind ik het bij de kerk stukken leuker. Natuurlijk 
kwam het door de weersomstandigheden maar ik vond het toch jammer. 
   Over het muzikale en uitvoeringen van welke geleding ook kan ik 
zeggen dat het te merken was dat de leden met hun gedachten bij de 
vakantie waren. Daar ga ik dus geen kritische noten over kraken, heeft 
ook geen zin want het is heel begrijpelijk dat veel leden met hun hoofd bij 
hun vakantiebestemming waren. 
   Waar ik wel van schrok was het aantal leden dat niet aanwezig was. En 
nu zal men daar best wel een  reden voor hebben maar de datum van het 
pleinconcert stond al lang vast. Ik hoop dan ook van harte dat het 
pleinconcert in 2013 een betere bezetting heeft. 
   Dan is er ook iets wat mij toch wel zorgen baart, het aantal leerlingen 
van het opleidingsorkest van de harmonie. Wat betreft de leerlingen van 
de majorettes en de slagwerkgroep weet ik het niet precies maar het 
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aantal van de harmonie vond ik echt laag. Ik hoop dan ook van harte dat 
het bestuur dit toch wel prioriteit geeft. Nu ben ik er eigenlijk ook wel van 
overtuigd dat dit het geval zal zijn, want iedereen kent wel het gezegde, 
“wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Want in deze tijd van crisis zullen 
de mensen op veel dingen bezuinigen en ik denk dat de harmonie daar 
ook onder valt als hun kind aangeeft om muziek te maken en hoort wat 
de kosten van contributie en lesgeld zijn, dat dit afschrikt. Terwijl als een 
kind bijvoorbeeld wil gaan sporten de contributie en aanschaf van kleding 
en schoeisel de kosten net zo hoog of hoger zijn. Dit is denk ik dus iets 
voor het bestuur om samen met de leden daar een oplossing voor te 
vinden. 
   Dan nog iets over het pleinconcert, wat ik zo leuk vindt van het 
pleinconcert, bij de kerk, is zijn entourage en de gemoedelijkheid en 
misschien wel dat typisch dorpse. Ik hoop dan ook dat we in lengte van 
dagen het pleinconcert bij de kerk zullen houden. Uiteindelijk heb ik nu 
niet al teveel geschreven over het pleinconcert maar meer over bepaalde 
dingen van de harmonie die mij een beetje zorgen baren. Maar ik ben 
ervan overtuigd dat wij (leden en bestuur) daar een oplossing voor 
vinden. 
   Ondertussen ben ik wel razend benieuwd wat we als club allemaal 
gaan doen op muzikaal gebied. Ik wil op voorhand alle geledingen met 
hun of zijn uitvoeringen of optredens veel succes wensen.  
 

Gr. Reggie Vermulst 
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Uitbreiding bij de Triangelredactie! 
 

Onze Triangelredactie heeft er twee nieuwe enthousiastelingen bij!  
 Inge Litjens en AngeliqueTielemans komen ons team versterken.  
   Inge heeft haar eerste vergadering als vertegenwoordiger van de 
harmonie al bijgewoond en ons uitgenodigd om de volgende vergadering 
bij haar op de koffie te komen. Ook heeft zij haar eerste taken als 
vliegende reporter al volbracht. Deze zijn te lezen in deze Triangel.  
   Angelique gaat de belefenissen van de majorettes op papier zetten. 
Haar eerste veldwerk was de Brabantse kampioenschappen. Daar was 
ze aanwezig als supportende moeder maar ook als Triangelverslaggever. 
Alle majorettes mochten ter plaatse een berichtje over hun wedstrijd 
schrijven op de tablet van Angelique. Zelden krijgt de redactie een 
verslag van een evenement nog op dezelfde dag aangeleverd. 
   Wij zijn heel erg blij met deze uitbreiding van onze redactie en hopen 
dat zij met veel plezier meewerken aan het samenstellen van De 
Triangel.  Lezers, mochten jullie door een van deze twee 
enthousiastelingen (of door de andere redactieleden, gevraagd worden 
om een stukje voor de Triangel te leveren help hen dan alsjeblieft. Ook 
als je niet door een van ons gevraagd wordt maar toch graag een stukje 
wilt schrijven in De Triangel, aarzel niet! Wij zijn dol op bijdragen uit 
onverwachte hoek. 

De Triangelredactie 
 

 

Zwemmen met de jeugd 2012! 
 

Dit jaar zijn we met de jeugd weer gaan zwemmen, 
erg gezellig natuurlijk! We moesten om 5 uur 
verzamelen bij de sporthal, daarna zijn we naar het 
zwembad de Tongelreep in Eindhoven gereden. Ik 
ben van alle glijbanen geweest (behalve de groene 
want die was kapot heel jammer!!!) Nadat we met 
z’n allen frietjes hadden gegeten, gingen we op het 
rode vlot waar ik natuurlijk weer af moest vallen en 

er moest daarbij ook nog een knie in mijn gezicht komen en tja… dat doet 
pijn! Maar gelukkig was EHBO-er Paul in de buurt. Al snel was de pijn 
weg en toen had ik nog even lekker met Eva en Janske gespeeld.  

                                       Groetjes Yente 
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Herinnert u zich deze nog? 

 

 
 

Drumsters uit vroeger tijden 
 
Deze foto is gemaakt in 1969. Van links naar rechts zijn te zien: Wilma 
Verberkt, Tonnie Vermulst, Jo Verhoeven, Mien van der Ven, Hetty 
Linders. 
 
Nog in datzelfde jaar kregen 
deze vrouwen nieuwe 
uniformen. 
 
Hetty Linders, Tonnie 
Vermulst, Mien van der Ven, 
Jo Verhoeven.  
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Tractor Pulling 2012 
 
Maandagavond 08-10-2012 werd ik door Tijmen en Kayl overvallen met 
de volgende vraag: Jij moet een stukje over de Tractor Pulling schrijven 
voor de Triangel en het moet volgende week klaar zijn. Ik dacht meteen 
van ‘waarom ik? want ik ben helemaal geen verhaaltjesschrijver’ maar de 
volgende dag dacht ik ‘laat ik maar aan het dringende verzoek van de 
jongens gehoor geven.’ Dus hier volgt een verslag van Tractor Pulling 
2012. 

 
Na een aantal voorbereidende vergaderingen werd er de 
donderdagmorgen voor de tractor pulling begonnen met de opbouw. Een 
viertal vrijwilligers zijn om 09.00 uur begonnen met de opbouw van de bar 
in de feesttent. Dit houdt in dat de bars goed geplaatst worden en er 
mensen zijn die zorgen dat ze vastgezet worden, koelingen plaatsen en 
aansluiten, verlichting aansluiten en, last but not least, zorgen dat de 
juiste hoeveelheid bier bij beide bars geplaatst wordt.  

 
   Hierna was het de beurt aan de paviljoens. Waterpas zetten, 
compressor plaatsen, bierbollen plaatsen, voorzien van elektriciteit, 
koeling vullen met water en uiteraard kijken of het werkt. Dit alles maal 
zes want buiten de vier paviljoens hadden we ook een sponsortent en 
VIP-ruimte. Als laatste werden de koelwagens gevuld en bij de paviljoens 
geplaatst.  
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   Dit alles nam de donderdag en vrijdag in beslag waarna vrijdagavond 
het feest kon losbarsten. Na ik begrepen heb, was het weer ouderwets 
gezellig met in het voor programma een goede bekende van Musis 
Sacrum n.l. John Klaus met Prinz Klaus. Aan het aantal geschonken 
consumpties was ook te merken dat men het gezellig vond. De 
weergoden waren het weekend ook gunstig gezind zodat we al met al 
kunnen spreken van een zeer goed verlopen evenement. Afsluitend wil ik 
alle vrijwilligers die met veel uren hard werken geholpen hebben dit 
weekend tot een succes te maken heel erg bedanken voor hun inzet. 
 

Gary Karel 
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Maak ‘t kleurig 
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Koningsschieten kermis Bakel 
 
Om 10 uur verzamelen de deelnemende muzikanten zich bij De Gouden 
Leeuw. Dit jaar is het wel een echt grote groep muzikanten, perfect.  
We beginnen met een lekkere kop koffie of thee. Een aantal muzikanten 
heeft het waarschijnlijk de voorgaande avond laat gemaakt en moet eerst 
nog ontbijten. Door een uitsmijter naar binnen te werken, kunnen ook zij 
de dag weer aan. Het weer is deze morgen al super, lekker zonnetje en 
aangename temperatuur. Het belooft een zonovergoten dag te worden 
met in de middag zo’n 25 graden. 
   Om half elf vertrekken we om het St. Willibrordusgilde op te halen en 
dan gezamenlijk naar de schutsboom te ‘marcheren’. Vooral een 
compliment aan de achterste rijen van de harmonie. Zij weten toch keurig 
in de maat te lopen. Echter sommige kiezen het tempo van de 
trommelaars van het Schut, anderen het tempo van de slagwerkgroep. 
Toch komen we gelijktijdig met de gehele groep bij de Schutboom aan. 

 
   Ieder haalt snel een stoel en we zoeken een mooie plek op in de 
schaduw. Vanaf hier kunnen we het gehele terrein overzien incluis ‘Den 
Haan’ op de top van de schutsboom. Koffie erbij en Pieter Nooijen heeft 
lekkere vlaai meegebracht, super. Dan begint de verkoop van de loten 
waarmee je kans hebt om te mogen schieten.  
   De eerste schoten op ‘Den Haan’ worden achtereenvolgens afgevuurd 
door de pastoors, de wethouders en de koning van vorig jaar. Dan verder 
volgens trekking van de loten. De spreekstalmeester/entertainer Arno 
roept de gelukkigen naar voren, steeds voorzien van passende 
aanvullingen. Vindingrijk, scherp, gevat en vooral leuk. Enkele van onze 
leden mogen schieten zoals Bernard, Paul, Henri en Bennie. Spanning 
alom. Met het 150e schot valt ‘Den Haan’. De nieuwe koning is Paul 
Rooijens.  
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We vertrekken samen met De Schut en de nieuwe Koning naar de 
kroegentocht. Achtereenvolgens wordt een serenade gebracht bij De 
Wilbertdries, Chico's, Midnight, D’n Belhamel, zelfs bij Vermulst staat 
drank klaar. Dan trekken we verder naar De Gouden Leeuw, De Kroon, ‘t 
Gammele geval, De Smuller, cafe Round Up, shoarma Didim. Bij elke 
stop is het eten of drinken. Zo blijft onze conditie wel op peil en houden 
we het gemakkelijk vol. Wel moet je tijdens het ‘marcheren’ steeds bij de 
les blijven om langs de paardenpoep te slalommen. Zo rond zes uur 
hebben we alle serenades gebracht en gaan we samen met De Schut 
naar de kermis. Na het lopen van drie rondjes gaat De Schut naar Hein 
Horst en wij naar de Gouden Leeuw. 
   Super dag, goed voor samenwerking met eigen geledingen maar ook 
met De Schut. We zijn een grote gezellige club. Lekker muziek maken, 
soms zo maar wat toeteren, bijpraten, kletsen of slap ouwehoeren. Op 
tijd eten en drinken, gezelligheid. Kortom; het koningschieten is een 
mooie traditie en hieraan deelnemen is voor iedereen aan te bevelen. 
 
Wellicht een puntje van verbetering: 2 of 3 heel korte (simpele) 
muzieknummers/meezingers om te spelen na de serenades tijdens het 
drinken of eten. Telkens een nummer. Het verhoogt de sfeer en past 
zeker bij onze club. 
 

Jos Vos 
 

 
Ergens gezien 
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EK berichten 
 

Hoi thuisblijvers, Vanochtend was het weer vroeg dag. Op de tribune is het vandaag 
zingen om wakker te blijven. Vandaag mochten eindelijk Benthe en Fenne hun show 
laten zien. Trillende handjes en beentjes, maar heel veel zIn. Even er in komen maar 
toen kwam al het enthousiasme eruit. Ze wilden nog een keer want het was super 
gaaf! Ook dit jaar kan ik als coach trots zijn op onze Bakelse meiden.  

Groetjes Ellen 

 
Hallo allemaal. Wij hebben vandaag opgetreden, het was superleuk maar waren wel 
heel zenuwachtig. Het ging goed en we zijn erg blij met onze prestatie. Toen we 
gingen eten zaten we langs Bulgarije. We hebben er erg om gelachen wat zij aten en 
deden, al vonden ze dat niet zo leuk. 
   We hebben ook nog een klein rondje gelopen buiten om even een frisse neus te 
halen, maar natuurlijk niet te lang want we moesten Nederland aanmoedigen. Na 
lang wachten was dan 's avonds de prijsuitreiking. Nederland heeft veel prijzen 
binnengehaald. Er werd veel gehuild van blijdschap, verdriet en de spanning die eruit 
kwam. We zijn helaas niet in de prijzen gevallen, maar Tessa wel met een 6e plaats.  
   Daarom was er 's avonds natuurlijk ook een feestje. Daarna zijn we met de bus 
naar het hotel gegaan. En gaan we nu slapen want morgen komen we weer terug 
naar Nederland. Bedankt voor jullie aanmoedigen en steun die we van jullie hebben 
gekregen deze dagen. Zonder jullie steun was het nooit gelukt. Groetjes uit Frankrijk 
  

Kim, Benthe en Fenne 
 
Hallo allemaal, 
Helaas is het EK alweer voorbij, maar wat was het ontzettend leuk!! We zijn met een 
hele gezellige groep vertrokken. De dagen waren lang, de nachten waren kort, maar 
ach, lekker zingen en dansen en je bleef wel wakker hoor! 
  Ik heb hele mooie shows van Holland gezien en vooral die van Bakel. Wat draaide 
ze de shows goed. Kim mocht zaterdagochtend al heel vroeg laten zien waarvoor we 
getraind hadden. Snel door de paspoortcontrole en daar ging ze al de vloer op. Dit 
jaar mocht ik voor het eerst als coach mee van Kim en dat brengt toch wel hele 
andere spanningen met zich mee. Maar wat deed ze het goed!!!. Echt heel veel 
energie kwam eruit en als een echte boef stond ze op de vloer. Haar uitstraling was 
TOP. Helemaal blij kwam Kim van de vloer en ik was natuurlijk echt trots op haar. 
Zondag was het de beurt voor het duo Benthe en Fenne. Ook zij waren vroeg op de 
dag aan de beurt. Op de tribune zaten we in volle spanning te wachten op hun 
optreden. De Hollandse tribune kwam helemaal los bij hun show. Zingen, klappen, 
juichen en roepen, helemaal leuk. Ook zij draaiden de show goed. Het zag er 
overtuigend uit en wat was het leuk om naar ze te kijken! Voor mij was dit weekend 
echt helemaal top. Dit EK was voor mij wel echt iets anders als coach in plaats van 
deelnemer maar wat heb ik genoten en ik ga dan ook nog zeker nagenieten van al 
onze nieuw belevingen. Het was SUPER!  

Groetjes Jantine 
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Mutaties 
 
Fleur van Dijk   Nieuw lid   01-06-2012 
Mw  Dien Kanters-Habraken Nieuw lid   24-06-2012 
Koen Bouwmans  Einde lidmaatschap  27-06-2012 
Jinte van Houtum  Einde lidmaatschap  27-06-2012 
Mira Bouw   Einde lidmaatschap  01-07-2012  
Bram Goossens  Einde lidmaatschap  01-07-2012 
Femke Verhoeven  Einde lidmaatschap  01-07-2012 
Jan van de Mortel  Rustend lid   13-07-2012 
Marit Tijdeman  Adreswijziging   01-07-2012 
  Bakelsedijk 12a  5701 HA Helmond  
Indy Gerritsen   Nieuw lid   01-09-2012 
Lieke Mulder   Nieuw lid   01-09-2012 
Janne Peters   Nieuw lid   01-09-2012 
Ries Spaan   Nieuw lid   01-09-2012 
Gijs Nooijen   Nieuw lid   10-09-2012 
Lenie Mennen   Naamswijziging  18-10-2012 
Geertje Verberkt  Einde lidmaatschap  30-10-2012 
John Klaus   Gestopt slagwerkinstructeur 01-11-2012 
Marco Swiggers  Nieuw lid   01-11-2012 
Imke Egelmeers  Einde lidmaatschap  07-11-2012 
 
 
 

 
 
Wij maken iedereen erop 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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Herfstconcert in Someren-Heide 
 
Op zondag 21 oktober werd er een herfstconcert gehouden in 
gemeenschapshuis De Bunt in Someren-Heide. Deelnemende korpsen 
aan dit herfstconcert waren Harmonie ‘Musis Sacrum’ uit Bakel, 
Muziekvereniging ‘Juliana’ uit Someren-Eind en Fanfare ‘St. Jozef’ uit 
Someren-Heide. 
De Bakelse harmonie ‘Musis Sacrum’ o.l.v. Marc van Kessel trapte af. Zij 
bracht een viertal nummers ten gehore. Onder andere een concerto for 
hoorn waarbij Karen van de Broek een uitstekende solo speelde. Na 
‘Musis Sacrum’ was het de beurt aan Muziekvereniging ‘Juliana’ uit 
Someren-Eind o.l.v. Hans van der Velden. Het harmonie-orkest speelde 
Sons of the brave, March, Music for Arosa en 76 trombones.  Met name 
Music for Arosa was een uitdaging, met nog 5 repetities te gaan tot het 
Everhard Winterbekerfestival moet dit goed komen. Als afsluiter was het 
de beurt aan Fanfare ‘St. Jozef’ o.l.v. Karin van Dijk. Zij zitten in de 
voorbereidingen voor het concours op 24 november. Het programma wat 
zij ten gehore brachten was Orion, Domus en Clouds. 
Het herfstconcert werd ervaren als een gezellige en leuke muzikale 
middag, wat ondanks het mooie weer toch zorgde voor veel publiek. 
 

Suzan Vestjens, hoorniste 
Muziekvereniging Juliana, Someren-Eind 
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Wisseling van de wacht 
 
Na vele jaren als slagwerkinstructeur verbonden aan Musis Sacrum was 
de tijd voor John Klaus gekomen om een nieuwe uitdaging aan te gaan. 
Daarom heeft hij Musis Sacrum per 5 november als instructeur verlaten. 
Hij werd opgevolgd door Marco Swiggers uit Deurne. Wij wensen John 
veel succes in de toekomst en heten Marco van harte welkom. 
 

Het bestuur Musis Sacrum 
 

 

Mag ik mij even voorstellen? 
 
Graag wil ik me even aan jullie voorstellen. Vanaf november heb ik het 
stokje overgenomen van John Klaus voor wat betreft B.O.T.S. en de 
slagwerkgroep (oftewel “d’n grote drumband”) en dat vraagt dan natuurlijk 
om een nadere kennismaking. En die geef ik jullie graag! 
   Mijn naam is Marco Swiggers en ben geboren op 27 april 1972 (dus 
inmiddels aangesloten bij de veertigers ). Ik ben geboren en getogen in 
Vlierden en sinds 2000 woonachtig in Deurne samen met mijn vrouw 
Françoise en onze dochters Isabelle van 8 en Babette van 6 jaar. 
   Zoals bij vele slagwerkers ben ik op jonge leeftijd begonnen en wel op 
mijn achtste jaar. Op mijn tiende werd ik lid bij Fanfare Wilhelmina 
Vlierden. Ik speelde zowel bij de drumband als bij de fanfare (timpani). 
Behalve bij Wilhelmina Vlierden heb ik in die tijd verschillende korpsen 
ondersteund bij concoursen en concerten. Vanaf mijn vijftiende ben ik 
zelf les gaan geven, eerst op de basisschool in Vlierden, daarna bij 
verschillende verenigingen zoals Jong Nederland Asten en St. 
Willibrordus Neerkant.  Met mijn diploma’s op zak sloot ik me op mijn 
zestiende aan bij Stichting Promotie Amateur Slagwerk. Hier heb ik 
kennis gemaakt met alle facetten van zowel het gestemde als het 
ongestemde slagwerk en diverse instructeurs begeleid bij het behalen 
van hun diploma. Naast het lesgeven ben ik me gaan verdiepen in 
arrangeren en componeren. Inmiddels heb ik me dan ook aangesloten bij 
uitgeverij Dutch Music Partners. Momenteel ben ik instructeur bij de 
muziekvereniging Harmonie Excelsior te Zeilberg waar naast concoursen 
ook veel aandacht wordt besteed aan het verzorgen van grote 
slagwerkevenementen zoals Stardrums. Een groot opgezet evenement 
waar de slagwerkgroep centraal staat met daaromheen een samenspel 
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met koren, dansgroepen, combo’s, blazers en alles wat je maar 
bedenken kunt. Naast het instructeur zijn speel ik met veel enthousiasme 
in de coverband Millers Inc. waarbij onze toetsenist, Paul Koolen, jullie 
niet onbekend zal zijn. Een ontspannende hobby van me met een 
geweldige club leuke mensen! 
   Afgelopen oktober werd ik gebeld door Paul van Tiel met de vraag of ik 
tijd en zin had om op maandagavond de repetities te verzorgen voor het 
slagwerk. Iets wat me direct aansprak! Om eens kennis te maken met de 
vereniging werd ik uitgenodigd voor een gesprek met bestuur en een 
aantal leden. Ik kreeg al direct een positieve indruk en werd in hetzelfde 
gesprek uitgenodigd om een proefrepetitie op maandagavond te komen 
verzorgen. Tijdens deze repetitie werd me duidelijk dat ik graag met deze 
slagwerkers aan de “slag” zou willen gaan. Twee weken later kreeg ik 
een telefoontje met de mededeling dat de keuze op mij was gevallen en 
dat ik in november het stokje van John kon overnemen.  
   We zijn nu een aantal weken verder en prettig aan het werk met nieuwe 
stukken. Een aantal daarvan zullen we ten gehore brengen op het 
nieuwjaarsconcert op 6 januari 2013. Ik heb enorm veel zin om samen 
met alle slagwerkers een mooie toekomst tegemoet te gaan. Concerten 
geven, serenades brengen en een goede samenwerking tussen alle 
geledingen onderhouden. Het woord vereniging zegt het al: muziek maak 
je samen en samen heb je speelplezier. Ik wens iedereen alvast fijne 
kerstdagen en een gelukkig en een muzikaal 2013! 
 

Marco Swiggers        
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Brabantse kampioenschappen majorettes op 17 nov. 2012 
 
Vandaag reden we vanaf half 12 richting Waalwijk. Toen gingen we de 
spullen wegbrengen en de zaal bekijken. Toen gingen we de make-up 

opdoen. Daarna gingen we intrainen. Als eerste was Kim van ons aan de 
beurt daarna Minke en Tessa, Janna, Sanne, Romy en Minke als laatste 
met haar solo. Toen was het wachten op de uitslag. Het was een super 
leuke dag. 

Sanne Janssen 
 

Ik ben vandaag naar de Brabanse kampioenschappen geweest. Het was 
heel leuk maar ook heel spannend. Het ging heel goed. Ik ben nou al 
klaar maar dadelijk is de prijsuitreiking spannend!!!!! 

Jannah van Hout 
 

Vandaag was het de grootste dag voor de majorette. De Brabantse 
kampioenschappen. Het was heel spannend maar ook heel leuk. Ik vond 
het heel goed gaan met alle majorettes en het is heel spannend wie er 
gaat winnen met de prijsuitreiking!!!!!! 

Romy van den Heuvel 
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Hoi, ik ben bij de  B.K.,en het is heel leuk. Ik heb mijn dans al gedaan 
maar vond hem niet zo goed gaan, maar het was toch de laatste x met 
deze dans, maar het was wel leuk en ik had 68,3 punten. 

Xxx Kim 

 

Hoi, ook deze blije moeder is aanwezig op de BK, het is hier kei leuk en 
gezellig. Ik ben heel erg trots op alle majorettes want ze hebben allemaal 
goed gepresteerd. Het mee mogen doen aan een kampioenschap alleen 
al. Proficiat allemaal, maar vooral mijn dochter want zij is Brabants 
kampioen geworden, kei goed vriendin, ik ben super trots op je.  

Francien v.d Heuvel, mama van Romy 

 

Heeey allemaal! Yes ik ben met m'n duo en met m'n solo Brabants 
kampioen geworden! Whoehoe! Iedereen had het super goed gedaan en 
hadden super goeie punten gehaald. Kik en trots op jullie. Ik heb een kei 
leuke dag gehad. 

Xxxx Minke C (brabants kampioentjeee!!) Haha 

 

Hoi, ik ben Tessa Pekx uit Kronenberg. Ik ben het duomaatje van Minke. 
We hadden het echt niet verwacht om eerste te worden omdat alles mis 
ging in de show, want we gleden de hele tijd uit met onze dweildoeken 
die we aan onze voeten hadden. Gelukkig dacht de jury dat dat bij onze 
show hoorden. En werden we toch Brabants kampioen. Ik heb een super 
leuke dag gehad samen met Kim en Minke. 

Xxx Tessa 

Sommige leden zijn met hun hoofd wel 
heel ergens anders dan bij de repetitie 
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De Moppentrommel 
 

Keesje vraagt aan zijn moeder: "Mama, wanneer ben ik 
geboren?''  
Moeder: ''15 februari mijn kind''. Waarop het kind zegt: 
''Dat is toevallig! Dat is precies op mijn verjaardag!''  
 
Wat is sinterklaas met een lampje in zijn hand? 

Antwoord : Een schijnheilige  
 
 
Een klein jongetje stopt een briefje in zijn 
schoen: Beste sinterklaas, als geschenk van u, 
wil ik een klein broertje''. De volgende ochtend 
heeft hij een briefje van de sint terug waarop 
staat: ''Stuur me je moeder maar''. 
  
 

Groetjes van Kayl en Tijmen 
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Talentenconcert harmonie Musis Sacrum 
 
Hierbij geeft ondergetekende graag gevolg aan het verzoek van Joke Verberkt, 
in de pauze van het concert, om een algemeen artikeltje(A4tje) te schrijven over 
het Got Talent concert.  
 
Met goed humeur en optimisme naar Bakel. Een persoonlijke 
ontboezeming. 
 
Vooraf 
Goed van zin was ik al nadat ik het concertprogramma vooraf op jullie mooie 
website had bekeken. De klanken van Radio 4 onderweg zorgden voor een 
verdere fijnafstemming vooraf. Tegelijkertijd toch nog even mijn hersenen 
geconsulteerd omtrent mijn verwachtingspatroon: goede organisatie en 
presentatie, sfeervol, solisten op hun best, dirigent en vooral orkest in vorm, 
hopelijk alles zuiver akoestisch, veel en aandachtig luisterend publiek. Wat al 
stond en staat als een huis is de voortreffelijke klank van de Musis Sacrum 
Hal.Mijn gunfactor stond op 10. 
 
De werkelijkheid algemeen 
Ruim voor het begin van het concert al een zeer goed gevulde zaal, warme 
binnenkomst met koffie toe en hartelijke mensen. Een prima sfeer.Nu nog een 
goede plaats zien te bemachtigen. Ik strijk neer op rij 2 rechts, na een dankbare 
ruil met twee jongedames die zich nestelden op rij 1. Meteen schiet het door mijn 
hoofd: hopelijk vinden ze het mooi en zijn ze stil. Ik wil van a tot z vooral 
muzikaal genieten en ben benieuwd naar de presentatie van het geheel en oei: 
ik mis een programma. 
   Plotseling valt mijn blik op de twee uitsteeksels bij de lessenaars van alle 
muzikanten en denk even dat het microfoons zijn. Ik kijk om me heen en ontwaar 
gelukkig geen kabels richting versterkers, grote luidsprekerboxen en regelaars 
achter de knoppen. Ik kijk nog even goed 
naar de uitsteeksels en het blijken 
gelukkig alleen maar kleine lichtjes te zijn. 
 
Het concert  
We worden welkom geheten door een 
enthousiaste presentator die zich ook 
inhoudelijk goed heeft voorbereid. De 
spetterende vonk springt over naar orkest 
en publiek, direct al bij het 
openingsnummer Hymn of the Highlands. 
Ogenblikkelijk voel ik warmte bij de 
manier van musiceren onderwijl even 
kijkend naar de dia boven het orkest. De 
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saxofoonsectie krijgt de gelegenheid om te excelleren. Prima beginkeuze.  
   Nu op het puntje van mijn stoel om vooral niets te missen van al het verdere 
moois. Het voert te ver om in te gaan op elke uitvoering afzonderlijk, maar wat 
mij het meeste boeide was de grote interactie tussen solisten, dirigent en orkest. 
Ook door de programmatische diversiteit werd het een bijzondere avond. 
Natuurlijk waren er grote verschillen in uitvoering en begeleiding en in 
moeilijkheid van compositie voor solist en orkest. En natuurlijk ging niet alles 
vlekkeloos. Maar in mijn gesprekjes met de actieve muzikanten na het concert 
ging het gelukkig niet over misplaatste nootjes maar over warmte en pure 
muzikale beleving.  
   Grote complimenten van mijn kant voor dirigent Marc van Kessel die zorgde 
voor een voortreffelijke balans van diverse klankverhoudingen tussen solisten en 
begeleidende orkestleden. Een hele fijne muzikale stijlvolle avond viel zodoende 
ook mij ten deel.  
 
En verder? 
Bedankt Saskia, Karen, Marit, Bas, Nienke, Sophie, Bernard, Karin, Daan, 
Stefan. 
En… Marit: bedankt voor je uitnodiging! 
Volgend jaar??? 

 

Berry van Oort    
 
 
 

 

 

 
Musis Sacrum got talent 2012 

 
Vlak voor de zomervakantie werd tijdens de repetitie aangekondigd dat 
we na de vakantie ergens iets aparts gingen doen en wel een 
solistenconcert. De bedoeling was dat ieder lid van het orkest dat daar 
zin in had een solostuk kon uitkiezen en dat dit dan met 
orkestbegeleiding werd uitgevoerd op dat concert.  
   Niet lang daarna heb ik aan Marc doorgegeven dat ik nog wel een vet 
nummer kende dat ik wel wilde spelen. Dat nummer was ‘Sorry’ van de 
band Kyteman. Marc vertelde dat hij dat nummer al op papier had en 
inderdaad, de eerste repetitie na de vakantie kregen we dit stuk op onze 
lessenaar. 
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   Ondertussen was het solistenconcert ook al omgedoopt tot ‘Musis 
Sacrum Got Talent!’ in de stijl van de over de hele wereld bekende 
talentenjachten, om zo hopelijk wat meer publiek te trekken. Een verschil 
was dat in plaats van een jury het publiek kon bepalen wie ‘het talent’ van 
Musis Sacrum was. Daarnaast was het spelelement ook meer als leuke 
toevoeging bedoeld en het was ook zeker niet de bedoeling dat na het 
concert een top 11, of alle aparte scores bekend zouden worden 
gemaakt.  
   Op 3 november was het eindelijk zover. Na ruim 2 maanden waarin we 
vrijwel alleen maar solostukken geoefend hebben, konden we ze eindelijk 

laten horen aan publiek. We hadden een programma van zo’n 1.5 uur, 
met in totaal 11 solostukken. De stijl varieerde ontzettend tussen de 
nummers. We hadden een paar echte concertstukken, klassieke muziek, 
filmmuziek, een kwintetje, maar ook een bigband en een popnummer.  
   Ondanks dat ik tijdens de laatste repetitie voor het concert nog 
gevraagd had om mijn stuk wat naar voren in het programma te schuiven 
zodat ik dan wat meer power had, hebben we Sorry toch helemaal 
achteraan gezet, omdat Marc van mening was dat dit het perfecte 
nummer was om de avond mee af te sluiten. Ik moest maar gewoon wat 
rustiger aan doen tijdens de rest van het concert. 
   Het stuk begon met een erg mooie intro op keyboard, gespeeld door 
Pieter. Omdat we al zo’n 1,5 uur lang geblazen hadden, begon ik het toch 
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wel aan mijn lippen te voelen. Ook de zenuwen die al 2 uur lang op hol 
sloegen, hielpen niet echt mee, maar toen mijn inzet eindelijk kwam ging 
alles opeens helemaal vanzelf. Er waren uiteraard een paar punten 
waarvan ik denk dat ze beter waren gegaan als ik wat eerder op de 
avond had gespeeld, maar al met al was ik best tevreden met het 
resultaat. 
 
Toen alle solisten aan de beurt geweest waren, werden onder de muziek 
van de film ‘The Mask of Zorro’ (waar trouwens ook solisten in zitten) de 
entreekaartjes die hun dienst deden als stembiljetten opgehaald en de 
stemmen geteld. Wij als orkestleden hadden geen stembiljetten 
gekregen, maar we zaten toch al flink te overleggen wie iedereen in zijn 
top 3 zou zetten en wie er nou gewonnen zou hebben.  
   Schijnbaar had het publiek niks gemerkt van al die kleine foutjes waar 
ik me zo over aan het ergeren was naderhand, want het publiek heeft mij 
geheel tegen mijn verwachting in tot winnaar uitgeroepen. Als prijs heb ik 
een podiumcadeaubon gekregen en de eer om mijn solo nog een keer te 
spelen.  
 

Naderhand zijn we de 3e helft van het 
optreden in café de Kolk gaan voortzetten. 
Door de enorme hoeveelheid aan 
felicitaties duurde het wel even voordat ik 
daar aangekomen was, maar we hebben 
daar nog ruim vier uur lang geafterpartied 
voordat we er uitgeschopt werden. 
 
Ten slotte wil ik nog even het orkest, en 
met name Pieter voor hoe hij de sfeer zo 
mooi neer heeft gezet in het stuk, 
iedereen die is komen luisteren en 
iedereen die op mij gestemd heeft nog 
een keer extra bedanken. 
 

Stefan Remmers 
 



 

 

 

32 

Wie ben ik? 
     

 

De foto uit de vorige Triangel: 

 
 

Het antwoord op deze vraag uiterlijk 02-03-2013 opsturen naar 
triangel@musissacrumbakel.nl  
 
Maak kans op € 10,00 als prijs voor de juiste inzending. 
 
De foto uit Triangel 2012_2 was: Pieter Nooijen.  
De winnaar is Liesbeth Maassen 

 
Ook jouw inzending is welkom!! 
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Musis Sarcum got Talent 
 
Wat een mooie muzikale avond was dat! Veel verschillende solisten die 
lieten zien hoe goed ze zijn en aan het publiek de onmogelijke taak om 
de beste te kiezen. Het was een avond met veel diversiteit, van zweverig 
tot opzwepend en van klassiek tot modern, het was allemaal aanwezig.  
 
Van het begin tot het einde werd je meegenomen in de verhalen achter 
de muzikale stukken. Aan het einde van de avond realiseerde ik me dat 
ik een muzikale wereldreis  had gemaakt. En dat in een paar uur tijd! Van 
de Schotse hooglanden, tot een Zuid-Amerikaanse club, de woestijn van 
Mexico en weer terug in Nederland. 
 
Bij een aantal stukken mocht niet het volledige orkest meespelen en 
kwam Inge mij even vergezellen. Ik zag de stukken die gespeeld werden 
en snapte er werkelijk waar niets van, ondanks mijn tweejarige carrière 
als trombonist. Daardoor kreeg ik er nog meer respect voor. Zeker omdat 
het nogal gevarieerde stukken waren. Laat staan voor de degene die het 
stuk uit het hoofd speelde. 
 
Het is denk ik voor een harmonie mooi om te zien dat er zoveel solisten 
zijn, dat er eenvoudig een avondvullend programma gepresenteerd kan 
worden. Laat toch zien dat er zeker talent genoeg aanwezig is in Bakel. 

Groeten Geert Reijnders 
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Musis Sacrum Got Talent 
Vanuit de organisatie..  
 
Zou je dat wel doen... een solistenconcert vroeg ik tijdens de vergadering 
van de muziekcommissie. Steeds maar begeleiden van solisten is toch 
niet echt leuk voor het orkest.. En dan het publiek, zitten die er wel op te 
wachten om zo’n serieus concert te beluisteren? 
   Ja, er moest wel een solistenconcert komen werd de conclusie. De 
volgende vraag van Thijs  Kampen was aan mij, of ik die kar wilde gaan 
trekken. Nou, een volmondig ja kreeg hij niet aangezien ik niet zo goed 
wist wat er mee te beginnen. 
Ineens vloog het me te binnen. We worden overstelpt door 
talentenprogramma’s op tv en die blijven scoren dus doen het kennelijk 
goed in de maatschappij. De titel was geboren: Musis Sacrum Bakel Got 
Talent. We maken er ook een talentenshow van! Ja zei de een, leuk 
idee!, nee zei de ander, ik ga toch geen wedstrijd doen!!  
Gelukkig werd al snel duidelijk dat het niet de opzet is geweest er een 
echte strijd van te maken maar dat we wel een leuk thema in handen 
hadden om aan de man te brengen.  

 
Wat echt super was bij het organiseren van deze avond is het feit dat 
iedereen die ik binnen en zelfs buiten onze club om hulp vroeg, deze ook 
meteen bood. Daar ben ik ook iedereen dankbaar voor, want ik heb er 
nog wel een hoop van moeten leren! Iedereen binnen onze club kan een 
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geweldig concert neerzetten als we allemaal willen helpen de schouders 
eronder te zetten. Respect ook voor Arno Verberkt die zijn presentatie tot 
in de puntjes heeft voorbereid. Hij vond precies het juiste evenwicht 
tussen het ludieke thema en een echt luisterconcert.  
   Het resultaat was dan ook fantastisch!! De mensen zullen er nog wel 
een tijdje over napraten. Zelfs buiten de dorpsgrenzen heb ik al verhalen 
terug gehoord. Tijdens de muziek waren de mensen, overigens een 
super publiek, muisstil, maar na afloop van de stukken hebben we 
staande ovaties gehad. Vooral natuurlijk Stefan die wij dit jaar ONS grote 
talent mogen noemen. Super! Toch wel leuk zo’n ‘wedstrijd’ wanneer je 
er zo’n flinke opsteker van krijgt!  
 Complimenten voor het hele orkest dat we in zo’n korte tijd zoveel 
muziek hebben kunnen instuderen! Ik ben in ieder geval trots op dit 
concert en dat hebben we allemaal aan elkaar te danken!  
 

Karen van de Broek 
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Recepten 
 

PINDASOEP MET KIP EN CHAMPIGNONS: 
2 el zonnebloemoli, 500 gr nasigroenten vers, 250 gr champignons in 
plakjes, 1,5 l kippebouillon, 300 gr kipfilet, 5 volle el pindakaas, 3 el 
ketjap manis. 
 
Verhit in een wok de olie. Bak de groenten 4 min. Schenk de bouillon 
erbij en breng aan de kook. Voeg de kipfilet toe en kook in de bouillon in 
10 tot 12 min gaar. Neem de kipfilet uit de wok. Schep de pindakaas in 
de soep en laat smelten. Roer regelmatig en verdeel intussen de kipfilet 
in stukjes. Doe de kip terug in de soep. Voeg de ketjap met peper naar 
smaak toe. Serveer met extra sambal, kroepoek en naar wens 
seroendeng toe. 
 
 
ANDIJVIESTAMPPOT MET KROKANTE KIP: 
1.5 kg kruimige aardappelen geschild, 75 gr cornflakes, 400 gr kipfilet in 
plakjes 1 ei losgeklopt, 2 el zonnebloemolie, 200 ml melk, 600 gr andijvie 
in reepjes, 8 zongedroogde tomaten fijngesneden. 
 
Kook de aardappelen in water met zout in 20 min. gaar. Strooi de 
cornflakes op een bord en verkruimel ze met de handen grof. Bestrooi de 
plakjes kipfilet met zout en peper. Haal ze door de cornflakes. Verhit in 
een koekepan de olie en bak de kip in 6 min. goudbruin en gaar. Giet de 
aardappelen af. Zet de pan terug op een laag vuur en voeg de melk toe. 
Stamp tot een smeuige puree. Schep er de andijvie met tomaatjes en 
zout en peper op smaak door. Schep de stamppot op 4 borden en leg er 
de krokante kip erbij. 
 

 
 

       Smakelijk eten 
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MUSIS SACRUM BAKT ZE 
ALWEER LEKKER EN BRUIN. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUS: 
KOOP OLIEBOLLEN VAN MUSIS SACRUM BAKEL 

EN ZET UW STEUN OM IN EEN SMAKELIJKE EINDEJAARSHAP 

 

Maandag 31 december 2012 
St. Wilbertsplein Bakel 

 
    

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

Kristian Vereijken 2-1 
Jannah van Hout 10-1 
Dhr. Jac van den Eijnde 11-1 
Judith van Stiphout - Tielemans 13-1 
Gijs van Eijk 15-1 
Klaas van Eijk 18-1 
Miep Rooijakkers - van den Berg 19-1 
Kayl Bouwmans 22-1 
Jantine Vereijken 22-1 
Mevr. M. van Lamoen - van de Ven 24-1 
Friedie Coolen 24-1 
Frans van de Laar 27-1 
Ad van Grootel 28-1 
Fred van Lamoen 28-1 
Veerle Bekx 31-1 
Wilma Vereijken - Verhoeven 31-1 
Mevr. P. van Lierop - Rovers 1-2 
Dhr. Henk Tijdeman 1-2 
Rianne van den Boom-Smits 13-2 
Janne van Bommel 13-2 
Hans Leenders 13-2 
Cas van der Putten 14-2 
Sigrid Coolen 14-2 
Dhr. Hans Beks 15-2 
Willem van den Boom 15-2 
Janny Jansen - van Tilborg 19-2 
Thijs Kampen 22-2 
Lotte van Rijbroek 25-2 
Louise Aldenzee - Saris 27-2 
Karin van Lierop - Naus 28-2 
Pieter van den Boom 1-3 
Tessa Pekx 1-3 
Anita Leenders 1-3 
Lisette van Rooij 3-3 
Imke Egelmeers 7-3 
Jeroen de Visscher 9-3 
Romy van den Heuvel 9-3 
Naomi Stuit 9-3 
Mevr. Dien Kanters - Habraken 14-3 
Mevr. Miet Nooijen-van Heugten 16-3 
Dominique Joosten 16-3 
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Jan van Ganzewinkel 16-3 
Thijs de Visscher 17-3 
Jos Vos 19-3 
Gary Karel 20-3 
Matty Driessen 23-3 
Kim Tielemans 25-3 
Ben Nooijen 26-3 
Dhr. J. Vogels 27-3 
Simone van de Laar 30-3 
Sophie de Ruijter 31-3 
Dhr. Hans Vermulst 2-4 
Janne Peters 4-4 
Sjoerd Thomassen 4-4 
Cornelli Remmers - Roodenburg 6-4 
Kristie Thomassen 7-4 
Gerard van de Laar 7-4 
Frank Joosten 7-4 
Gijs Egelmeers 9-4 
Inge Reijnders - Litjens 10-4 
Tijmen van Dinther 11-4 
Roos Verberkt 13-4 
Loes Cornelissen 15-4 
Gerry Kisters - Quaedflieg 16-4 
Mevr. M. van Neerven - Vanlier 17-4 
Benthe Janssen 18-4 
Marloes van Dijk 23-4 
Marco Swiggers 27-4 
Rowie Verbakel 29-4 
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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 0654740580 
 
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: 
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 
Carla van Lieshout Hooge Braak 17 5761 HB  Bakel   0492 342795 
Bestuurslid Slagwerkgroep: 
Maarten Staals Klimroosstraat 10 5761 GN  Bakel   0654992653 

Dirigent: 
Marc van Kessel Hamsterweide 20 5467 LC  Veghel   0413 351904 
Saskia Martens Hurksestraat 11 5701 GX  Helmond     0610076487 
Instructeur Slagwerkgroep: 
Marco Swiggers Gerrit v.Bakelstr.11  5751 PT  Deurne  0493 317082 
Instructrice Majorettes: 
Lisette van Rooij Jan Truijenstr. 3 5768 CA  Meijel    0642450378 
Ellen Leenders Kogelpot 1 5761 GT  Bakel    0652593963 
Instructrice assistente: 
Jantine Vereijken  

 
 

 
 

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

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

Postadres: Verenigingsbureau Musis Sacrum Bakel 
Randwijk 8, 5761 AV  Bakel 
0492 342427     

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

 De Triangel dit jaar 25 jaar bestaat? 

 Staccato is te vergelijken met het snijden van kip? 

 Je daarbij wel het vlees mag afsnijden maar niet in het bot moet snijden? 

 Je wel veel in je moet hebben om een juryuitslag van een concours 
te kunnen vertalen? 

 Thijs Kampen zijn vuurdoop heeft gehad als nieuw bestuurslid? 

 Hij tijd genoeg had toen hij op de preekstoel stond? 

 Lisette haar tractor pulling t-shirt verkeerd aan had? 

 Zij zo vol van Rowwen Hèze zat dat zij hun naam voor droeg i.p.v. achter? 

 Paul van Tiel op kermiszondag hoofdpijn had? 

 Wij nog steeds niet weten waar dat van kwam? 

 Hij pas na 1 jaar weet welke ode gezongen wordt door de 3 musketiers? 

 Henri de snelste haanschieter was met kermisdinsdag? 

 Beide dirigenten op dierendag ziek waren? 

 Zij waarschijnlijk te veel noten hebben verorberd? 

 Er weer verschillende Kampioentjes bij de majorettes zijn? 

 Wij daar erg trots op zijn? 

 Het klokkenspel van Reggie niet stemde met de xylofoon? 

 De opwinding alleen bij Bas, slagwerker Harmonie, is te bespeuren? 

 Wij, als harmonie, dit ook moesten laten horen? 

 Wij dat in Someren deden in de vorm van een uitwisselingsconcert? 

 Karin R. tijdens dit concert haar eigen fan meegenomen had? 

 Lenie na het verzetten van de klok te vroeg in de Musis Sacrumhal stond? 

 Het opleidingsorkest wel boft als de dirigent zijn telefoon rinkelt? 

 Zij dan door hem getrakteerd worden? 

 Wij als groot orkest daar altijd langsvissen? 

 Er al weer een nieuw instrument bij de harmonie is geboren? 

 Dat een DA-ding is? 

 Het solistenconcert een groot succes was? 

 Alle solisten hun beste beentje hebben voorgezet? 

 Stefan Remmers het talent is geworden van Musis Sacrum? 

 Het moeilijk is om truttig te spelen? 

 Er sommige leden van de harmonie een week te vroeg naar de serenade in 
Milheeze gingen? 

 Het Gouden Paar toen niet aanwezig was? 

 Christian geen geluid uit haar klarinet kreeg? 

 Zij het poetsdoekje nog in haar instrument had zitten? 

 Pieter Reijnders met buiknoten zit maar dat geen pepernoten zijn? 

 Wij iedereen een gezond, gelukkig en muzikaal 2013 wensen?
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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  
3e editie 2012 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Betje Verachtert 
Reggie Vermulst 
Yente van Stiphout 
Gary Karel 
Jos Vos 
Ellen, Kim, Benthe, Fanne 
en Jantine 
Suzan Vestjens 
Marco Swiggers 
Sanne, Jannah, Romy, Kim, 
Francien, Minke en Tessa 
Berrry van Oort 
Stefan Remmers 
Geert Reijnders 
Karen van den Broek 


