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Activiteitenkalender 2013 

Versie 22-02-2013, onder voorbehoud, zie ook www.musissacrumbakel.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 maart M (abc) NK 2012 (NBTA) 

21 maart Allen Algemene ledenvergadering 

6 april Vrijwilligers Oudijzeractie  

14 april Opleiding  Limonadeconcert 

20 april M (abc) Majorettewedstrijd (NBTA)  

21 april H Uitwisselingsconcert 

29 april H, S, M(ab) Lintjesregen 

30 april H, S, M(ab) Koninginnedag 

30 april H, OH, OS, M(bcd) Koninginnedagoptreden 

4 mei H Dodenherdenking Gemert 

11/18 mei S Uitwisseling 

19 mei H Caratconcert 

26 mei- 
1 juni 

Leden  Donateursactie 

1 juni M (abc) Wedstrijd NBTA Nuenen 

7,8, 9 juni vrijwilligers Kite festival 

22 juni S Peeltoernooi 

23 juni Alle leden Bindingsevenement 

23 juni 
H, S, OH, OS, M 

(abcd) 
Pleinconcert 
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Bestuurlijke noten  
 
Deze Triangel moet ik helaas starten met het droevige bericht, dat wij 
afscheid hebben moeten nemen van ons gewaardeerde lid Theo 
Leenders. 

De verslagenheid is erg groot, wanneer je afscheid moet nemen van 
een levensgenieter, welke al ruim 50 jaar lid is van de vereniging. In het 
In Memoriam is passend weergegeven wie wij in Theo gaan missen. 

In overleg met de familie is besproken welke rol wij als verenging 
vervullen tijdens dit afscheid. Gelukkig kregen ook wij de mogelijkheid om 
een laatste eer te bewijzen. In korte tijd moet er dan veel geregeld 
worden en ondanks het verdriet geeft het dan een warm gevoel om te 
zien en te voelen hoe goed er samen wordt gewerkt om dit zo waardig 
mogelijk te laten verlopen. Zoals onder andere het schrijven van een 
mooi In Memoriam, leden informeren en afspraken maken met familie en 
uitvaartonderneming. 

Alles resulterend in een waardig en indrukwekkend afscheid!! 
   
Voor deze eerste Triangel van 2013 ben ik te gast geweest bij een 
redactievergadering. 

We werden goed ontvangen bij Inge. Thee/koffie met iets lekkers erbij, 
de juiste ingrediënten voor een goede vergadering. Natuurlijk was ik erg 
benieuwd hoe zo’n vergadering verloopt en gelukkig ging het ook zoals ik 
had gehoopt; een vergadering waarbij de vaste onderwerpen besproken 
worden, ingekomen stukken, even brainstormen over nieuwe 
onderwerpen en vooral ook gezelligheid, even bijkletsen over wat er zo 
de laatste tijd gebeurt is. Dit laatste is ook zeer zeker belangrijk, in dit 
geval niet alleen voor een goede sfeer, het brengt ook weer nieuwe 
onderwerpen en wistudatjes. 

De redactie bestaat uit een goede en leuke mix uit de vereniging. 
Natuurlijk is elke divisie vertegenwoordigd en zo ontstaat ook een 
gevarieerde inhoud van de triangel. Het zal niet altijd meevallen om 
een Triangel te vullen, de ene keer zijn er veel onderwerpen en de 
andere keer veel bijdragen over één onderwerp. 

Zoals hier al uit blijkt, is het enthousiasme van de redactie groot. Dat 
moet ook wel, wanneer je elke keer weer een interessante Triangel 
uit wil brengen. 

Zo af en toe komt er ook een kritische noot, in de trant van; “moet de 
Triangel niet vervangen worden door iets moderns”? Natuurlijk is het in 
deze tijd van bv. Twitter en Facebook, goed dat zo’n opmerkingen 
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komen, dit houdt de redactie scherp en het is ook goed om daar zo af en 
toe over na te denken. Als je naar aanleiding van zo’n opmerking vraagt; 
wat dan…hoe zou jij het doen, dan wordt het al moeilijker en is er nog 
geen voorstel voor een geschikte vervanging. 

Gelukkig kan de redactie hier goed mee omgaan en blijven ze 
enthousiast; geweldig!! 
  
Omdat de Triangel maar drie keer per jaar uitkomt, staat er soms oud 
“nieuws” in. Echter, dit is geen oud nieuws, dit is voor ons leuk om weer 
even aan terug te denken. Voor anderen, zoals familieleden, oud leden, 
commissarissen, vrienden, sponsoren en geïnteresseerden die hem 
toevallig lezen, is het leuk om te lezen wat er zoal leeft in de vereniging 
Musis Sacrum, waar we met zijn allen trots op zijn!! 

 
 

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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IN MEMORIAM Theo Leenders 
Zondagochtend bereikte ons het droeve bericht 
dat, veel te vroeg en na een slopende ziekte, ons 
zeer gewaardeerd lid Theo Leenders is overleden 
op een leeftijd van slechts 65 jaar. De 
verslagenheid binnen de vereniging over zijn 
heengaan is erg groot. 
 
Theo was ruim 51 jaar een fanatieke muzikant bij 
Musis Sacrum, waar hij met erg veel plezier en 
bevlogenheid de bugel en cornet bespeelde. 

Daarnaast heeft hij ook nog een aantal jaren de taak van bestuurder 
binnen de vereniging vervuld. In 2011 hebben we in het bijzijn van zijn 
gezin, familie en vrienden de mijlpaal van zijn 50-jarig lidmaatschap bij 
Musis Sacrum mogen vieren. 
 
Theo was een echte verenigingsman met een brede interesse voor alles 
wat er gebeurde binnen de Bakelse gemeenschap. Hij had een 
Bourgondische instelling en genoot intens van het leven, een leven dat 
helaas veel te kort is geweest. Hij was een muzikant in hart en nieren, 
waar niemand ooit tevergeefs een beroep op deed. Bij veel activiteiten 
van de vereniging was hij betrokken. Hij kon het met iedereen goed 
vinden, velen hadden graag met hem van doen. Niet alleen bij Harmonie 
Musis Sacrum, maar ook bij het Herenkerkkoor, de Aa-Länder 
Musikanten en als vaste invaller bij de Pierewaaiers Hofkapel ‘t is Deeger 
Wa, was Theo graag gezien. 
   Zijn beroep als internationaal vrachtwagenchauffeur was er debet aan 
dat hij de laatste jaren veel van huis was en daardoor vaak repetities en 
concerten moest missen. Echter als hij maar enigszins kon was hij van 
de partij. Theo was dan ook altijd nadrukkelijk aanwezig, een echte 
gangmaker en sfeerbepalende factor met zijn humor, zijn kwinkslagen en 
zijn positief kritische houding.  
 
Musis Sacrum verliest in Theo een zeer trouw lid, wij zullen hem dan ook 
erg missen binnen onze club. Maar veel erger is het dat Marica, de 
kinderen en kleinkinderen haar partner, hun vader en opa moeten 
missen, een gemis wat niet te compenseren valt. 
 
Leden, bestuur, directie en commissarissen van Harmonie Musis Sacrum 
wensen hen veel sterkte bij dit enorme verlies. 
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Muzikale poëzie 
 
 
 
Beschreef de blues 
 
Mijn gedichten geschreven 
zoals altijd de blues in de muziek  
zal worden weergegeven 
 
Alle vormen van menselijk  
verdriet en pijn  
beschreven en bezongen 
 
De ultieme uitlaatklep gebleken 
'n herkennend samenspel van 
het menselijke zijn 

 
 
 

 
 
 

Muziek.. Rap 
 
Muziek, 
Een begrip, 
Een bijzonder gevoel, 
Met verschillende zware teksten, 
Rap… 



 

 

 

8 

Kerstconcert(en) in de Jan de Witkliniek 
 

Voor zover ik weet is het al een jarenlange traditie dat Musis Sacrum 
vlak voor Kerstmis de bewoners van de Jan de Witkliniek trakteert op een 
avondje muziek in kerstsfeer. Zo ook weer afgelopen Kerstmis.  

Ik heb in de loop der jaren al heel wat van die concerten meegemaakt. 
Ik geniet zelf van de muziek, maar vooral geniet ik van “het genieten van 
de bewoners”. Als je zo rondkijkt zie je dat de bewoners elk op hun eigen 
manier genieten. Bekende liederen worden meegezongen of geneuried. 
Bij sommige bedlegerige bewoners, van wie je als buitenstaander 
misschien denkt dat ze er niet veel van meekrijgen, zie je de lippen 

bewegen en soms de tenen op het 
ritme van de muziek op en neer gaan. 
Afgelopen concert was er zelfs een 
bewoner die de dirigent imiteerde; hij 
sloeg de maat alsof hij nooit anders 
gedaan had. Omdat dit gebeurde 
achter de rug van de dirigent heeft die 
dat moeten missen. Maar ja dat is zijn 
lot omdat hij voor het corps staat en 
aldus met de rug naar de mensen. 
Maar hij zal net als zijn muzikanten in 
elk geval wel genieten van het 

gezamenlijk musiceren, het applaus en zeker ook van alleen al het idee 
dat je zoveel mensen een plezier doet. En als je het gedrag van de 
bewoners tijdens het programma ziet, dan is het wel duidelijk dat zij 
plezier beleven. Zij ervaren het misschien zelf niet allemaal zo, maar je 
ziet en voelt dat ze toch worden gepakt door de (kerst)sfeer die ontstaat 
door de muziek. Terug op de afdeling hebben ze elk op hun eigen manier 
een verhaal over hoe leuk ze het hebben gehad. Je ziet ze nog 
nagenieten. Het brengt een beetje licht in de donkere dagen (voor Kerst) 
en het doet misschien bij deze of gene toch nog een herinnering 
ontwaken. Het is mooi dat we dit met zijn allen mogelijk kunnen maken 
voor de bewoners van de Jan de Witkliniek.  

Dank aan allen, Musis Sacrum, leiding en personeel van de Jan de 
Witkliniek en last but not least de vrijwilligers. Muziek verbroedert. 
Hopelijk kunnen we nog vele jaren op deze manier de bewoners van de 
Jan de Witkliniek in een kerstsfeer en kerststemming brengen. 

Een vrijwilliger van de JDW. 
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Wij feliciteren 
 
 

Geboren op 26 
december 2012 

 
 

Fleur 
 

Dochter van Paul en 
Angela Kolen 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ik lees de Triangel op de WC! 
 

Wij van de redactie van De Triangel 
proberen drie keer per jaar een mooie 
Triangel in elkaar te zetten. 
 
We zijn benieuwd wat jullie van De 
Triangel vinden. Waar lees je hem, welk 
onderdeel is het leukst, weet je het 
antwoord op de ‘Wie ben ik?’ Geef je 
mening door de meegeleverde enquête 
in te vullen en in te leveren!! 
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Kerstmis 2012 
 

Rudolph the Red-Nosed Reindeer… 
De sporters die zich richting sporthal begaven keken verrast op toen ze 
dit lied, enkele weken voor kerstmis, hoorden spelen door het 
klarinetchoir in de gang o.l.v. Saskia. In de harmoniezaal oefende Marc 
zijn kerstrepertoire met de koperblazers. Naar kerstmis moet je je 
toeleven maar ook toewerken. Zaterdag 22 december vond het 
kerstconcert plaats in de Willibrorduskerk. ‘s Middags eerst nog de 
generale repetitie. Snel een warme hap naar binnen werken. 

 
Het is 20.00 uur, buiten donker en nat, binnen een volle kerk, lichtslangen 
langs de kanten, het klarinetchoir in de zijbeuk met uitzicht op de 
prachtige Catalaanse kerststal, het koper midden in de kerk, het verlichte 
altaar leeg. 

Stille nacht, heilige nacht klinkt het. Er komt een processie in beweging. 
Basisschoolkinderen voorop, daarachter het opleidingsorkest aangevuld 
met muzikanten uit het grote orkest. Allen met een brandend kaarsje in 
de hand. De plaatselijke tv-omroep richt er een camera op. 

 
De leden van het opleidingsorkest nemen plaats op de altaarruimte. Zij 

spelen de muzikale hoofdrol tijdens dit concert. En dat laten ze duidelijk 
horen. 
Tussen de nummers door lezen de kinderen teksten voor, flarden uit het 
kerstverhaal en wat zij met kerstmis belangrijk vinden. Kort maar 
krachtig, soms wat bedeesd, maar ook met overtuiging en heldere stem, 



 

 

 

11 

soms met een bevrijdende glimlach. Vriendschap, vrede, een warm 
gevoel, lief zijn voor elkaar, vogeltjes die voor een andere vogel een 
kruimeltje overlaten, geen ruzie meer. Zoals zij het naar voren brengen 
wil ik het wel geloven. 

In de kerk is het stil. Er wordt met aandacht geluisterd. Naarmate het 
programma vordert beginnen de kinderbeentjes op de eerste rij wat meer 
op en neer te wiebelen. Dan klinkt tot slot ‘We wish you a merry 
christmas’; ensemble na ensemble zet in om het ten slotte gezamenlijk 
door de kerk te laten schallen. 

Terecht applaus uit de kerk. De processie zet zich weer in beweging, 
de kaarsjes ontstoken, nu richting uitgang. Een fantastische opening van 
de kerstdagen. Er is na afloop kerstbrood en koffie te koop voor het 
goede doel: voedselpakketten. Het levert toch al snel zo’n paar honderd 
euro op. 

 
Hier past een woord van dank aan de organisatie. Niets komt zo maar 

vanzelf tot stand. Er moet worden nagedacht over een formule. De 
muziek moet bijeengezocht worden en in een goede volgorde gezet, de 
kinderen moet het lezen worden geoefend, glaswerk en kaarsjes moeten 
worden geregeld. Het is jullie uitstekend gelukt. Saskia, Marit en Rianne 
bedankt. 

Frans Martens 

 

 
Omroep centraal bij kerstconcert. 

  
Ieder jaar maakt de 
redactie van Omroep 
Centraal een keus om met 
Kerstmis of een nachtmis 
of een Kerstconcert op te 
nemen en uit te zenden. 

Afgelopen Kerst was de 
keuze op het kerstconcert 
van Musis Sacrum 
gevallen. In de 
aankondiging van het 
concert stond dat het 

gehouden zou worden in een 
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kerk met sfeervolle 
verlichting.  
Na contact opgenomen te 
hebben werd ons wel 
duidelijk dat het ook echt 
in kerstsfeer plaats zou 
vinden. Kerk donker met 
alleen kaarsen en de 
verlichting van de 
muziekstandaards. We 
mochten geen kunstlicht 
gebruiken dat was zeker. 

Na overleg binnen de TV-

groep wilden wij de 
uitdaging wel aangaan. 
Het resultaat hebben jullie 

kunnen zien: wel donker 
maar toch sfeervol.  
 

Alleen onze nieuwe 
camera’s (al weer 6 jaar 
oud) konden het weinige 
licht verwerken. In de 
regiekamer waren de 
beelden ook erg donker 
maar eenmaal in de 
uitzending viel het 
allemaal best mee. 
Het was een sfeervol concert met erg goed gebrachte muziek, 
afwisselend gebracht door de diverse ensembles. 
 

Voor ons was het zoals gezegd een uitdaging die goed verlopen is. Met 
dank aan de organisatie. De DVD van het concert is nog steeds te 
bestellen via het bestuur van Musis Sacrum 
 

Omroep Centraal 

  



 

 

 

13 

Kerst 
 

Een druilerige zaterdagavond. Het weekend voor Kerstmis. Een met 
kaarsjes verlichte sfeervolle kerk van Bakel. Musici van Musis Sacrum 
speelden sfeervolle muziek, passend aan de vooravond van Kerstmis. 
Het klonk allemaal erg mooi voor alle mensen die de kerkbanken vulden. 

De muziek kwam soms verrassenderwijs niet vanaf het priesterkoor 
maar van links vooraan of van rechts uit de kerk. Dat was echt heel 
verrassend, maar door deze afwisselingen kreeg het concert ook iets 
bijzonders. De muziekkeuze paste uitstekend in de kersttijd en in de sfeer 
van het samenzijn in de kerk. Soms waren er wisselingen nodig omdat 
één of meer musici even met een andere groep mee moesten spelen. 
Wat hier gold, gold voor het hele verloop van het concert. De wisselingen 
verliepen heel vlot en toch heel rustig. De regie was dus perfect geregeld. 
Kortom het was een genot om het concert bij te wonen. 
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Het applaus na afloop was zeer verdiend. En iedereen die wilde, kon 
nog even nagenieten en napraten onder het genot van een kopje thee, 

koffie of chocolademelk mét een plakje heerlijk kerstbrood. 
 
Graag wil ik de organisatie bedanken voor het idee om geld in te 

zamelen voor de Stichting Kerstpakketten Gemert-Bakel. Het werd een 
leuk bedrag, waarmee wij weer voor kerstpakketten kunnen zorgen voor 
een aantal dorpsgenoten die zoveel moeten missen. Juist in de kersttijd 
is dat gemis voor die mensen nog sterker voelbaar en zijn zij heel 
dankbaar als ze een kerstpakket mogen ontvangen. 

 
Bestuur en muzikanten, dank je wel. 

 
Namens het bestuur van Stichting Kerstpakketten Gemert-Bakel, 

Frans Sanders, voorzitter.  
 

 

 

Uit de mailbox 
 

Omdat sommigen nu eenmaal zo’n onvergetelijke naam hebben … 
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Herinnert u zich deze nog? 

 
 

 

 
 

 

 
 

Begin jaren negentig stonden Hans Leenders 

en Marieke van Dijk in de oliebollenkraam op 

het St Wilbertsplein. Zij konden toen niet weten 

dat het enkele jaren later zwart zou staan van 

het volk, dat oliebollen wilde hebben. 
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Oliebollenactie 
 

Oudejaarsdag, zo’n dag waarop we al denken aan de dag van morgen. 
Een start van het nieuwe jaar met allemaal goede voornemens. De 
oliebollencommissie van Musis Sacrum zal daar vast wel anders over 
denken. Zij leven naar deze dag toe en zijn nog helemaal niet bezig met 
Nieuwjaar. Ja, misschien om al weer te denken aan de oliebollenactie 
van volgend jaar, maar dat is nog wel erg ver vooruit. Met name Franka 
van de Laar is in de weken voor de actie nog druk bezig personeel te 
regelen voor deze drukke dag. Zo ben ik zelf ook op haar lijstje beland. 
Mijn vraag of ik bij haar al oliebollen in de voorverkoop kon bestellen 

werd beantwoord met: “je kan ze 
mee komen bakken” en ik stond al 
direct van 10 tot 14 uur ingepland. 
Nee zeggen was toen al niet meer 
mogelijk. 

 Op de dag zelf zijn, voordat het 
daglicht ons bereikt, al vele mensen 
druk in de weer om oliebollenbeslag 
te maken, de bakolie op temperatuur 
te brengen en te zorgen dat alles op 
rolletjes zal gaan verlopen. Alle 
personen die met deze dag bezig 
zijn noemen, is dermate gevaarlijk, 
omdat de kans te groot is dat iemand 

vergeten wordt. Toch ga ik wel beginnen met een wereldberoemd 
oliebollenduo in Bakel. Van zo’n mensen die in een adem met elkaar 
genoemd worden, zoals Bassie en Adriaan, Kuifje en Bobbie of Samson 
en Gert. Het oliebollenduo waar ik het over heb is Harrie Klaus en Geert-
Jan van der Pol. Al vanaf 6 uur in de ochtend zijn ze bezig om een 
voorraad te bakken die vanaf 10 uur, als de oliebollenkraam geopend 
wordt, gretig aftrek vindt aan de toegestroomde klanten. En dat ieder jaar 
maar weer. Ik was in de veronderstelling dat het jubileum wat Geert-Jan 
tijdens het nieuwjaarsconcert te vieren had, zijn 25-jarig 
oliebollenbakjubileum was, maar dat zal toch ook niet lang meer op zich 
laten wachten. 

Zoals gezegd, vanaf 10 uur ging de verkoop los en samen met Judith 
en Maarten behoorde ik tot de eerste ploeg in de kraam langs de kerk. 
Geheel democratisch werd Judith aangewezen als oliebollenbakster, 
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want zo geëmancipeerd als wij mannen zijn, een vrouw staat geweldig 
achter het fornuis. Judith stopte zoveel liefde in haar bollen dat er maar 
nauwelijks elf in een zak pasten, dus klanten kregen zeker waar voor hun 
geld. Maarten en ik bemoeiden ons met het inpakken en verkopen van 
deze overheerlijke, wereldberoemde, uit de kluiten gewassen, goed 
gevulde oliebollen. Ook van buiten de Bakelse grenzen kwamen mensen 
om “onze” bollen te kopen. Vanuit De Rips kwamen klanten die dan ook 
maar gelijk boodschappen haalden bij C1000. Of zou het andersom zijn.? 
Wat maakt het uit. De kersverse vader Paul Koolen kwam langs voor 
oliebollen voor zijn gezinnetje. Ik dacht dat zijn jongste telg nog genoeg 
had aan borstvoeding, maar oliebollen……wie is er niet groot mee  

 
 
 
 
 
 

 
geworden. Ik ben toch wel blij dat hij zijn dochtertje niet Bloem genoemd 
heeft. Waarom, dat mag u zelf bedenken. Toen Joke Verberkt 
langskwam was ik gelijk de pisang om dit stuk voor de Triangel te 
schrijven. Janny Jansen wilde eerst proeven voordat ze twee zakken 
kocht. Er zat meer poedersuiker op Janny dan op haar oliebollen. Wie 
was nu de oliebol?? Mij een raadsel. Zo bleven mensen komen en gaan 
en bleef het de gehele dag gezellig druk. 

Op zo’n dag word je ook op de hoogte gehouden van de laatste 
nieuwtjes. Judith wist te vertellen dat er weer een Chinees in Bakel 
kwam. Ik was aangenaam verrast, want dan hoefde ik voor mijn bakje 
afhaalchinees niet meer naar Deurne. Helaas had dit bericht een hoog 

Oliebollen 
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boulevardgehalte, want de vrouw van de Belhamel bleek zwanger te zijn. 
Ja, daar wil ik geen afhaalchinees van. 

Om twee uur in de middag werden we afgelost door voorzitter Paul in 
hoogsteigen persoon. Die plek achter het fornuis stond hem prima. 
Samen met Simone en Rick maakten ze de middag vol en de kraam 
leeg. Zo bleef het nog lang gezellig in Bakel en kon iedereen met een 
bolle oliebollenbuik het nieuwe jaar in om gelijk met de nieuwe 
voornemens te beginnen. Iedereen een geweldig 2013 gewenst om weer 
toe te werken naar oudejaarsdag 2013. 
 

Peter Goossens. 

  

 
De Nederlandse kampioenschappen 

Zaterdag 15 december 2012. 

 
  

We vertrokken om half tien naar Oss. 
Ik was heel zenuwachtig. 
Het ging allemaal heel snel. 
voor ik het wist was ik aan de beurt. 
Toen ik klaar was, was ik tevreden. 
Uiteindelijk stond ik op de tweede plaats. 
Ik was heel trots! 
Romy, Kim en Minke stonde eerste, en Sanne 
stond derde. 
dus iedereen had het heeeel goed gedaan. 
 

  Jannah van Hout 
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Maak ‘t kleurig 
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Nieuwjaarsconcert Musis Sacrum 
 
 

Op zondag 6 januari mocht ik aanwezig zijn bij het nieuwjaarsconcert 
van jullie harmonie in de sfeervol ingerichte Musis Sacrum Hal. Na de 
ontvangst door het bestuur, het uitwisselen van nieuwjaarswensen en het 
nuttigen van het aangeboden drankje konden we gaan luisteren naar de 
muziek. Het is niet aan mij om een recensie te schrijven, maar wil slechts 
enkele dingen benoemen om een indruk te geven van dit optreden. 

Het harmonieorkest speelde een gevarieerd programma, waarbij voor 
elk oor wat in de smaak viel. En ze deden dat op een verdienstelijke 
manier. Noemenswaard is zeker de Hymn of Highlands. Een theatraal 
muziekstuk dat imponerend werd vertolkt en waarbij het gemis aan 
doedelzakken op gepaste manier is ingevuld door andere instrumenten. 
Ook een compliment aan de dirigent. Het deed mij plezier dat ik opnieuw 
heb kunnen genieten van de muziekstukken met jullie eigen solisten, die 
ik ook al had mogen beluisteren op het solistenconcert. Wat mij betreft 
zijn dit elementen die zeer de moeite waard zijn om in het programma te 
houden. 

Ook de slagwerkgroep liet zich van de beste kant zien. Jullie 
beschikken over een mooie slagwerkgroep met voldoende omvang, met 
een gevarieerde bezetting, om een paar mooie muziekwerken te 
vertolken. De majorettes maakten ook onderdeel uit van het programma. 

De kleintjes, onder begeleiding van de harmonie deden hun uiterste best 
om hun ingestudeerde dansje te laten zien. Leuk om deze groep aan het 
werk te zien en daarmee de toekomst van het majorettepeloton. Een 
charmante majorette, geschminkt als de melancholieke clown Pierrot, liet 
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het publiek genieten van een mooi uitgevoerde dans. De harmonie 
speelde daarbij natuurlijk ook het muziekstuk "pierrot". 

Tijdens het intermezzo werden enkele jubilarissen in het zonnetje 
gezet. Voorzitter Paul sprak waardering voor hen uit en overhandigde 
een presentje. Terechte aandacht voor mensen die zich al zo lang 
ingezet hebben voor hun vereniging en daarbij vele anderen hebben 
begeleid op het muzikale pad. 

Zoals het hoort bij een nieuwjaarsconcert werd ook deze middag het 
concert afgesloten met enkele delen uit werken van Strauss.  

Het was een genoegen om dit concert te bezoeken; wat mij betreft mag 
het in 2014 herhaald worden. En ik hoop er dan, samen met vriendin 
Janny, weer bij te zijn. 

 

Harry 
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Bij een Musis Sacrum commissaris op bezoek 
 
Op een winterige dinsdagmiddag stap ik op mijn fiets richting 
Schoolstraat waar commissaris Mevrouw Kanters - Habraken woont. 
Door velen in de Bakelse volksmond, Dien Kanters, genoemd. 
Met het boek van onze vereniging ‘Musis Sacrum Bakel 125 jaar’ onder 
mijn arm, wordt ik door haar hartelijk welkom geheten in haar woning 
boven de winkel. Met een lekkere warme kop thee begint ons gesprek 
over koetjes en kalfjes en natuurlijk belanden we bij onze vereniging 
Musis Sacrum. 
In het meegebrachte boek van Musis Sacrum 125 jaar, dat tijdens het 
gesprek ook als naslagwerk dienst doet, staat vermeldt dat de 
“Habraken’s” voorheen de fanfare ook al bijstonden met wijselijke raad. 
De voorvaderen van Dien, allemaal met de voorletters: J en M. 
Zij allen hadden en hebben, net als Dien, Bakel heel hoog in hun vaandel 
staan! 
 
Dien, zoals ze zelf zegt, heeft 
helemaal geen muzikale aanleg. 
Toch probeert ze te genieten van 
onze vereniging met vrienden en 
kennissen om haar heen. Zij wil 
dan ook niet verplicht zijn om bij 
elk optreden aanwezig te zijn. En 
dat kan bij vereniging Musis 
Sacrum, waar ieders bijdrage 
bijzonder op prijs wordt gesteld. 
 
 
Al eerder in een muzikale meeting 
werd mevrouw Kanters - Habraken welkom geheten en als commissaris 
geïnstalleerd. Laten we hopen dat zij nog vaak naar ons kan komen 
luisteren en wij ook voor haar mogen optreden. 
Samen, als een grote club, want zij houdt van samen iets tot stand 
brengen. 
Zoals zij ons met regelmaat laat ervaren door haar bijdragen binnen 
diverse Bakelse (en Gemert-Bakelse) samenlevingsactiviteiten. 

Joke Verberkt 
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Mutaties 
 
Roel van den Heuvel  Einde lidmaatschap  20-12-2012 
Theo van Hal   Adreswijziging   29-12-2012 
    Hagelkruis 30 5761 GR Bakel 
Mandy v.Horssen-v.Lieshout Einde lidmaatschap   31-12-2012 
Frank van Wel  Einde lidmaatschap   31-12-2012  
Gerry Kisters-Quaedflieg Einde lidmaatschap   31-12-2012 
Frans Kisters   Einde lidmaatschap   31-12-2012 
Janske Koolen  Einde lidmaatschap   31-12-2012 
Kaylee Siroen   Einde lidmaatschap   17-01-2013 
Marloes van Dijk  Einde lidmaatschap   19-01-2013 
Theo Leenders  Einde lidmaatschap   20-01-2013 
Jelle van Osch  Einde lidmaatschap   31-01-2013 
Mathijs Goos   Nieuw lid    01-03-2013  
 
Rectificatie: 
Marit Tijdeman  Adreswijziging   01-07-2012 
    Bakelsedijk 15a  5701 HA Helmond  
 
 
 

 
 
 
 
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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40 Jaar “Musis Sacrum” Bakel  
  

Op 6 januari werd ik 
gehuldigd omdat ik 40 jaar 
lid was van de 
slagwerkgroep. 
In de jaren is er veel 
veranderd, zo zijn we van 
drumband naar 
slagwerkgroep gegaan. 
Ook heb ik alle 
instructeurwisselingen 
meegemaakt. Eerst was 
het Friedie Coolen, daarna 
Harrie Klaus, toen John 
Klaus en nu Marco 
Swiggers. 
In de beginjaren ben ik 
vele malen op 
solistenconcours geweest 
en ook met mooie 
resultaten. We zijn 
meerdere malen 
Nederlands kampioen 

geworden met de Slagwerkgroep onder leiding van Harrie Klaus. 
Ook hebben we al veel veranderingen in repetitieruimte meegemaakt. Ik 
zal er enkele opnoemen: de Fuse, de Zwaan, de Diepstratenzaal, het 
Parochiehuis en Hein Horst. En nu de eigen ruimte van “Musis Sacrum”. 
Omdat ik last van mijn rug kreeg, kon ik op straat niet meer meespelen 
en daarom ben ik nu Tambour-maître geworden, wat ik ook heel leuk 
vindt om te doen. Ik heb een mooie tijd gehad de afgelopen 40 jaar en 
hoop dat er nog vele jaren volgen. Op naar de 50 jaar. 
 

Geert-jan van der Pol 
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Eerste keer met de carnavalsoptocht!! 

 

Wij vonden het heel leuk met de optocht. 
Jens had een shaker en Gijs had een 
koeienbel. Wij moesten als chineesjes 
verkleed, ook hadden we een tekst op 
onze rug. Gijs had Ha-tsji en Jens had 
ding-dong. We moesten warm 
aangekleed komen, want het was erg 
koud. 
We zouden volgend jaar wel weer mee 
willen doen!! 
  
Groetjes Gijs Egelmeers en Jens v. 
Ansem 
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Carnavalswerkgroep 2013 
 

Al in oktober zijn we met de werkgroep 
Carnaval 2013 samengekomen. Veel 
enthousiaste voorstellen kwamen naar voren. 
En wat blijkt: Het carnavalsidee 2013 is al 
geboren in oktober. Aangezien alle geledingen 
nog andere muzikale taken en of optredens 
hebben te doen laten we Carnaval 2013 nog 
even voor wat deze is. 

Echter in december begint het, bij ons 
althans, weer te kriebelen. Wat en hoe zullen 
we alles gaan aanpakken? Wie laten we wat 
doen en eventueel dragen? Het is maar goed 
dat er ook andere muzikale collegae zijn die 

meedenken. Na het Nieuwjaarsconcert is het dan ook een “haasje repje” 
om alle geledingen bij elkaar te krijgen, of in ieder geval wat te laten 
weten hoe ver het er mee staat. Hiervoor zijn de contactpersonen in het 
leven geroepen. Zij proberen de informatie zo goed mogelijk over te 
brengen.  

Thijs Poels wil heel graag snel aan het werk om de posters en A4’tjes 
te maken. Thijs is voor ons een stille kracht die altijd voor ons klaar staat. 
Onze dank hiervoor Thijs. 

En dan… o jee, wat men steeds dacht dat er was: kleding voor de 
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majorettegroep is er dan toch niet. Wat nu te doen: maar weer bellen…. 
Het zal toch niet zo zijn, dat nu alles al in kannen en kruiken is, we nog 
met ons naaigroepje aan de slag moeten? Gelukkig opgelost. Na veel 
vijven en zessen proberen we wat te schuiven met de maten, nee niet 
met de schuiftrombones, maar met de lichaamsmaten. Carla weet er wel 
raad op. Gelukkig. De muziek, door Marc van Kessel bij elkaar gezet en 
geschreven, door Paul Koolen geknipt en uitgezocht voor de partijen die 
aanwezig zullen zijn bij de optocht. Een heel geregel iedere keer weer.  

Het bord met de tekst wordt op een vrijdagmiddag beplakt. Dit komt 
nogal nauw bij Christian, Gera, Carla en ondergetekende. We zijn het 
immers gewend om netjes te werken. Een lekker bekske koffie is dan ook 
verdiend. Nog wat nakletsen. Al met al, is het altijd gezellig om je samen 
in te zetten voor de vereniging MSB. 

 
En wat is het mooi als je MSB mooi gekleurd en verkleed in de 

carnavalsoptocht ziet lopen. De majorettegroep voorop gevolgd door de 
musicerende slagwerkgroep en harmonie samen. Geweldig. 

Via deze weg: iedereen hartelijk dank voor de fijne samenwerking. 
 

Namens de carnavalsgroep 2013,  

Hilde, Kayl, Christian, Carla, Paul en Joke 

 

 

我也看了很密切，但今年記者在場邊的遊行 

 
Sorry, nog helemaal in het thema verzonken. Opnieuw in het Nederlands. 
Ook ik keek dit joar hil naauw, maar dan als reporter langs de zijlijn van 
de optocht. Als verslaggever had ik het 
voorrecht dat de harmonie voorafgaand aan de 
optocht al een keer voorbij ons huis 
gemarcheerd kwam zodat ik de eerste reacties 
van de al aanwezige toeschouwers kon 
noteren. En die waren al positief: leuke pakjes, 
jong en oud, vrolijk geheel. Maar de boodschap 
konden we op één hoog nog niet zo goed 
lezen. Dus daarvoor moesten we echt de kou 
trotseren.  
Na al enkele wagens en groepen voorbij te 
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hebben zien lopen, hoorden we vanaf een afstandje dat Musis Sacrum in 
aantocht was. De eerste reactie die ik om mij heen hoorde was "ge mot 
wel hil naaw kieke om te lezen wat er op het bord geschreven staat", 
passender kan niet, toch? 
 
Een andere toeschouwer vertelde dit: 
Harmonie Musis Sacrum op Chinese tour. Het was een prachtig en 
kleurrijk gezicht. Als Chinese muzikanten trokken de Bakelse muzikanten 
door de straten. 
 
En dan gaat zo'n optocht toch heel snel aan je voorbij waardoor helaas 
niet alle spreuken even "naaw" bekeken konden worden, of keken wij als 
toeschouwers "dit joar ni zo naaw"?! Wat de oorzaak ook is, de afhaal-
Chinees in Bakel is weer terug van weggeweest, en dat zal menig 
Bakelse goed doen.  
Maar die hang-wang? Zou dat nu echt typerend zijn voor deze 
betreffende persoon? Of had hij gewoon de pech dat hij achteraan liep en 
niet het bord "einde" mocht dragen... Mogelijk dat toen de organisatie 
hem het bord overhandigde, hij riep ‘Di-Nie, dat Ben-(ik)Nie.’ Waardoor er 
wellicht nog meer verwarring ontstond want Di-Nie en Ben-Nie waren 
natuurlijk andere typetjes in de stoet. Ik ben bang dat de organisatie de 
werkelijke gedachte of reden achter het hang-wang bord niet prijs zal 
geven. 
Het waren in ieder geval leuke typetjes. De toeschouwers hebben over 
de achterliggende gedachte van deze types kunnen fantaseren, 
speculeren en lachen! 

Inge Reijnders 
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De Moppentrommel 
 

 Een man klopt aan bij een waarzegster. 'Wie is daar?' vraagt de 
waarzegster. Waarop de man zegt: 'Och laat ook maar!'  
 
Jantje van vier jaar oud, heeft voor straf een flink pak voor zijn billen 
gekregen. Als hij voor een grote spiegel de schade opneemt, meent hij: 
'Zie je nou wel, helemaal gebarsten!' 
 

Een man komt al voor de achtste keer 
bij het loket van een bioscoop en koopt 
weer een kaartje. De dame achter de 
kassa vraagt: “Waarom koopt u acht 
keer een kaartje voor dezelfde film?”. 
De man antwoordt: Omdat ze hem bij 
de ingang steeds door midden 
scheuren!' 
 
Raadsel 1 
 Wat krijg je als je een ezel met een 
schildpad kruist?  
  
Raadsel 2 
Waarom opent een Belg een pak melk 
al in de winkel? 
 
Raadsel 3 
Waarom zit er een stuur op je fiets?  

 

Groetjes van Kayl en Tijmen 
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De Triangel 25 jaar 
 
In 2012 bestond ons clubblad 25 jaar. Ik wens alle leden van Musis 
Sacrum van harte proficiat met dit jubileum. En het mooie is: ik mocht 
aan de wieg hiervan staan. Destijds was ik secretaris van fanfare Musis 
Sacrum. Ja, je leest het goed, fanfare… 

Het idee werd binnen het bestuur geopperd om vier keer per jaar een 
blad uit te brengen met hierin opgenomen alles wat zich in de vereniging 
afspeelt en de agenda voor het komende jaar. Het blad moest natuurlijk 
ook een naam krijgen. Alle leden konden hun ideeën spuien en het 
bestuur koos hieruit de meest treffende naam. Er kwamen vele 
inzendingen maar er werd gekozen voor de naam Triangel. Een triangel 
heeft drie hoeken en deze drie hoeken vertegenwoordigden en 
vertegenwoordigen de drie geledingen van de vereniging. De majorettes, 
de drumband en de fanfare, nu dus de harmonie. Een leuke 
bijkomstigheid was dat het idee van mijn Frans kwam. 

Een clubblad maak je niet alleen. In de loop der jaren zijn door vele 
leden van de vereniging stukjes aangedragen en geassisteerd met de 

bezorging. Want zonder de inzet van 
de vereniging kan er niets tot stand 
komen. Het maken van het boekje 
was in die tijd nog niet zo 
gemakkelijk. Er was geen computer 
waarmee je kon toveren met tekst, 
afbeeldingen en lay-out. Nee, de 
tekst werd getypt op stencils. Grote 
vellen dun papier die samen met een 
stevig achterblad in de rol van de 
typemachine werden gedraaid. 
Hierop kwam de tekst. Als je een 
foutje typte gebruikte je lak, die eruit 
zag als een soort nagellak. Je 

smeerde dit over het foute woord en nadat het gedroogd was, kon je 
hierover heen het goede woord typen. De getypte vellen werden nadien 
in de stencilmachine gezet. Een soort inktrol. De inkt kwam door de 
getypte letters. Door middel van draaien nam de machine steeds een 
velletje papier waarop de tekst tevoorschijn kwam. Toen werden alle 
blaadjes op de goede volgorde gelegd, geraapt en geniet. Ik kan me nog 
goed herinneren dat ik altijd blij was als het geheel weer naar 
tevredenheid was afgerond. 
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De technieken veranderden in de loop der tijd en het boekje werd 
steeds professioneler. Maar toen 
Thijs Poels de vervaardiging van 
de Triangel van mij overnam 
onderging het blad een ware 
metamorfose. Thijs maakte het 
boekje met de computer en het 
werd vanaf die tijd een blad met 
een prachtige lay-out. Een blad 
dat binnen de Bakelse 
gemeenschap zeer gewaardeerd 
wordt en waar veel mensen naar 
uitkijken. 

 
Ook nu, na 25 jaar, zijn er nog steeds vele leden elke keer actief met het 
inbrengen van teksten waar een mooi geheel van wordt gemaakt door 
Lisette Vereijken. En nog steeds zijn er vaste mensen die zorgen dat het 
blad op z’n plek komt. 

 
Ik ben trots dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan de tot stand 
koming van de Triangel. Iedereen die in de toekomst zijn steentje 
bijdraagt om ons clubblad te realiseren wens ik veel succes toe. Op naar 
de 50 jaar!!! 
 

Gerry Kisters 

 
25 jaar 

 

DE TRIANGEL 
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Wie ben ik? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De foto uit de vorige Triangel: 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

Het antwoord op deze vraag uiterlijk 24-05-2013 opsturen naar 
triangel@musissacrumbakel.nl  
 
Maak kans op € 10,00 als prijs voor de juiste inzending. 
 
De foto uit Triangel 2012_3 was: Paul van Tiel.  
De winnaar is Roy Goossens. 

 
Ook jouw inzending is welkom! 
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Einde van het ‘Klaus-tijdperk’ 
 

Beste muziekvrienden, 
Een paar weken geleden vroeg Kayl me of ik een stukje kon schrijven 
voor in de Triangel. Zoals jullie weten ben ik in oktober gestopt als 
instructeur van de slagwerkgroep en B.O.T.S. Dit is zeker geen makkelijk 
besluit geweest en daar heb ik ook lang over moeten denken. Ik heb me 
daarbij twee vragen gesteld: Wat is het beste voor Musis Sacrum (en dan 
met name de slagwerkgroep) en wat is het beste voor John Klaus. 
Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat, na 9 jaar voor de groep te 
hebben gestaan, het voor alle partijen het beste is dat er vers bloed voor 
de groep moest komen. Ik kreeg meer en meer het gevoel dat de ‘klik’ op 
muzikaal gebied steeds minder werd. En zodoende is er dus een einde 
gekomen aan het 
‘Klaus-tijdperk’ bij 
MS. 
Terugkijkend op 
mijn tijd bij MS 
(als muzikant en 
als instructeur) 
springen er een 
aantal dingen uit. 
Natuurlijk ga je 
als 
muziekvereniging 
door pieken en 
dalen. Het is 
bijvoorbeeld altijd vervelend om afscheid te moeten nemen van 
muzikanten die om allerlei redenen stoppen als actief lid van MS. Maar 
het zijn toch vooral de hoogtepunten die er uitschieten zoals de behaalde 
resultaten op concoursen en kampioenschappen en dan met name de 
behaalde promotie naar de 1e divisie in 2007. Maar ook het meedoen aan 
de kletsavonden heb ik altijd als zeer prettig ervaren. 
Gelukkig blijf ik nog betrokken bij MS als opleider voor alle slagwerkers. 
Rest mij nog de nieuwe instructeur Marco ontzettend veel succes te 
wensen met zijn nieuwe baan in Bakel en alle leden bedankt voor jullie 
inzet en vertrouwen! De jeugd heeft de toekomst!  
Ontzettend veel succes in de toekomst en tot wir us! 

John Klaus 
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Recepten 
 

GEGRATINEERDE SPINAZIERIJST MET EI: 
 
300 gr witte rijst, 2 el olijfolie, 2 gesnipperde uien, 2 zakken bladspinazie, 
150 gr geraspte belegen kaas, 6 eieren, ingevette ovenschaal. 
 
Kook de rijst volgens de aanwijzingen. Verwarm de oven voor  tot 200 gr. 
Verhit in een hapjespan de olijfolie. Fruit de ui. Bak de spinazie 5 min. 
mee; en laat het vocht verdampen. Giet de rijst af. Meng de rijst met 100 
gr kaas en zout en peper naar smaak door de spinazie. Schep de rijst in 
de ovenschaal. Bestrooi met de resterende 50 g kaas en de uitjes. Bak 
de spinazierijst in de voorverwarmde oven in 15 a 2o minuten goudbruin. 
Kook intussen de eieren in 8 min. Serveer de spinazierijst met het ei.  

 
 

OVENPASTA MET BROCOLLI EN BLAUWADERKAAS 
 
300 g macaroni of penne, 700 gr brocolli in roosjes, 250 ml kookroom 
light, 50 gr pittige blauwaderkaas in blokjes, 2 tl oregano, ingevette 
ovenschaal. 
 
Verwarm de oven voor tot 200 gr. Kook de pasta in ruim water met zout 
beetgaar. Kook de brocolli in een bodem water met zout in 5 min. 
beetgaar. Verwarm in een steelpan de kookroom. Laat de kaas in de 
warme room zachtjes smelten. Giet de pasta af en doe terug in de pan. 
Voeg de brocolli, de oregano en de helft van de kaassaus toe en meng 
voorzichtig. Breng op smaak met zout en peper. Schep de pasta in de 
ovenschaal en schenk er de rest 
van de kaassaus over. Bak de 
pasta in de voorverwarmde oven in 
ca. 25 min. lichtbruin. Serveer er 
nog een rucolasalade met olijfjes 
erbij. 

 
Smakelijk eten 
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Uitwisseling met het jeugdorkest uit Nijnsel 
 

Op 27 januari is het jeugdorkest uit Nijnsel  naar Bakel gekomen om daar 
met het jeugdorkest uit Bakel een gezellige dag te beleven. Enkele jaren 
hebben we ook een uitwisseling gehad in Nijnsel en dit was hun 
terugbezoek.  

De dag begon met het doornemen van de muziekstukken die beide 
orkesten nog niet eerder gezien hadden. We speelden een medley van 
Harry Potter en Disco Lives, een medley van muziek die vooral onze 
ouders goed in de oren klonk.  

Na deze stukken een paar keer doorgenomen te hebben, werden we 
opgesplitst om een tijdje te oefenen met onze sectie. Saskia was helaas 
ziek waardoor de klarinetten gedirigeerd werden door iemand met een 
dirigeerervaring die niet verder komt dan de online cursus ´dirigeren doe 
je zo´ en een voorbereiding van slechts één avond. Gelukkig ging de 
sectierepetitie uiteindelijk prima. 

Na de lunch met de bij de jeugd inmiddels welbekende broodjes kroket 
of frikadel werd er nog eens gerepeteerd met het hele orkest samen. De 
grootste verrassing van de dag was het derde muziekstuk dat we gingen 
oefenen. Hiervoor hadden we echter geen instrument nodig; alleen onze 
handen en bovenbenen. Dat is toch net iets lastiger dan muziek maken 
op je eigen vertrouwde instrument. 

De dag werd afgesloten met een concert voor onze ouders. Het is een 
gezellige dag geweest. Ik zeg, volgend jaar weer!  
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Verjaardagen  
 
 
 

 
 
 
 

  

Eva van Bree 2-5 
Jan  van de Mortel 5-5 
Bernard Nooijen 6-5 
Diny Nooijen - Verhoeven 8-5 
Marjan Coopmans - van Dijk 10-5 
Perry Verbakel 10-5 
Maria van den Broek - Manders 11-5 
Thomas Tijdeman 12-5 
Marit Tijdeman 14-5 
Ries Spaan 15-5 
Peggy Teunis 16-5 
André Thomassen 25-5 
Maikel van der Meer 30-5 
Piet van de Ven 30-5 
Kees Hofsteede 2-6 
Kaylee Siroen 3-6 
Marc van Kessel 5-6 
Jan Nooijen 10-6 
Carla van Lieshout - van Lierop 10-6 
Karin Raijmakers - Leenders 11-6 
Paul Koolen 20-6 
Rob van Lierop 21-6 
Christian Peijs - Donné 22-6 
Anne Koppens 24-6 
Harrie Klaus 25-6 
Maarten Remmers 26-6 
Sharon Stuit 28-6 
Fenne Vereijken 29-6 
Hein van Dijk 30-6 
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Champions Trophy majorette 2 maart 2013 

 
Zaterdag 2 maart 2013 was voor de eerste keer de Champions trophy 
majorette in Lommel, België. Dit is een wedstrijd met de beste drie 
deelnemers van de Nederlands bond VNM en de beste drie van België. 

 
Het was een lange dag. We waren om 07.00 uur vertrokken en om 

21.30 uur weer terug in Bakel. 
Na de gezamenlijke opening mocht Jannah van Hout als eerste 

beginnen. Ze deed het weer heel leuk en beeldde het bloemenmeisje uit, 
met op het laatst haar gebroken vaas. Super. Daarna was Sanne 
Janssen met haar vrolijke koe en gezellige muziek. Goed gedaan. En als 
laatste in dezelfde klasse, Romy van den Heuvel met haar grote liefde, 
haar paard. Het was weer super. In de andere categorie, troffen Kim en 
Minke elkaar. Kim was voor het eerst op wedstrijd met haar nieuwe show, 
de treinreis. Minke met haar geheimpjes in haar dagboek, was naar eigen 
zeggen niet tevreden met haar optreden. 

Daarna kwam het lange wachten tot de prijsuitreiking. Deze tijd hebben 
we gezellig samen, de majorettes, ouders en begeleiding, doorgebracht 
in het winkelcentrum van Lommel. We hadden bekijks genoeg met al die 
knappe majorettes met hun make-up. Ze hadden zelfs in een winkel een 
fles kinderchampagne gekregen. Terug in de sporthal was om 18.45u de 
gezamenlijke slotceremonie en de prijsuitreiking. Spannend!!! De fles 
champagne kon ontkurkt worden. 1e Romy van de Heuvel, 2e Sanne 
Janssen, 3e Jannah van Hout en in de andere categorie: 2e Kim 
Tielemans, 3e Minke Coort. 

 
Het was een zeer gezellige dag met een leuke sfeer onderling en super 
resultaat. Daar konden we mee thuis komen. Helaas was op deze dag 
België het beste en zal Nederland hard moeten werken om volgend jaar 
de wisselbeker mee naar Nederland te nemen. 

Een supporter. 



 

 

 

39 

Sla Je Slag dag 
 
Hallo allemaal,  
  
Op zondag 10 maart 2013 hebben we samen met BOTS de sla-je-slag 
dag gehad. Deze dag vond plaats in D'n Eik in De Rips. Groepen uit De 
Mortel, Milheeze, De Rips en uit Bakel laten deze ochtend horen wat ze 
in hun mars hebben. De Mortel begon met hun stukken, die erg goed 
waren. Daarna kwam Milheeze die ook heel goed was. Na Milheeze 
moesten wij spelen. De stukken die wij speelden waren;  
Swinging Monkeys, The Boogaloo en Royal Entrance (zelf geschreven 
door Marco). Deze stukken gingen heel erg goed.  
We kregen een groot applaus en Marco was zeer tevreden. We kregen 
na het optreden ook nog goeie reacties over hoe goed het was gegaan. 
Wij vonden het een geslaagde ochtend, en wij willen De Rips nog 
bedanken voor de goede organisatie! 
 

Groeten Klaas en Gijs van Eijk 
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Lera(a)r(ess)en 
 

 
KunstLokaal Gemert 

Vondellaan 49  
5421 PN  Gemert 
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 5701GX 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 Heggeroosstr. 52 5761 GK Bakel 0629291100 

 
 

 
 

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

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

Postadres: Verenigingsbureau Musis Sacrum Bakel 
Randwijk 8, 5761 AV Bakel 
0492 342427 
info@musissacrumbakel.nl 
www.musissacrumbakel.nl 
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WIST U DAT ……. ?! 
 

 We weer een erg geslaagd kerstconcert hebben gehad? 

 De kerststal in de kerk ook erg interessant was? 

 Blijkbaar ook in Jezus’ tijd mensen hun behoefte moesten doen? 

 Zij dit deden achter een boom met een sigaret in de mond? 

 Niet elke slagwerker mee kon doen met het nieuwjaarsconcert? 

 Toen het dimlint van de basedrum gebruikt werd als gordijn? 

 De hal daarom mooi verduisterd was bij het nieuwjaarsconcert? 

 Het nieuwjaarsconcert nieuwe stijl goed bevallen is? 

 De champagne bij Joke wel erg snel naar het hoofd gestegen was? 

 Zij niet meer wist welke muziekstukken ze al had gespeeld? 

 Zij bovendien thee zet met koud water? 

 Lisette haar klarinet kan laten klinken als een stofzuiger? 

 De stofzuigerzak nodig aan vervanging toe was? 

 Er tijdens de carnaval wel heel veel chinezen rondliepen? 

 Zij di joar hil naaw kieke? 

 Rick van de Laar heel goed op de pakken past? 

 Hij jassen van medemuzikanten zelfs meeneemt en in zijn kast hangt? 

 J. zijn vocht op de handdoek van B. wil achterlaten? 

 P. aanraadt hem dan wel zachtjes in te brengen? 

 Het jeugdorkest een identiteitscrisis heeft? 

 Roy sinds kort trompet speelt? 

 Kim de dwarsfluit- en hobosectie vertegenwoordigt? 

 Pieter de trombone-, fagot-, tuba- en baspartijen voor zijn rekening 
neemt? 

 Hij op dit moment zelfs de enige koperblazer in het jeugdorkest is? 

 Perry op de sla je slag werd opgesloten in de slagwerkvrachtwagen? 

 Hij bang was dat hij als trommeltje naar Milheeze vervoerd zou 
worden? 

 Hij erg blij was dat de vrachtwagen slechts 10 cm reed? 

 De Triangel dit keer een bijzondere bijlage bevat? 

 Wij hopen dat iedereen deze enquête invult en inlevert?  
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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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26e jaargang  
1e editie 2013 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Jos Vervoort 
Frans Martens 
Omroep Centraal 
Frans Sanders 
Peter Goossens 
Jannah van Hout 
Harry Brugmans 
Joke Verberkt 
Geert-jan van der Pol 
Gijs Egelmeers 
Jens van Ansem 
Hilde, Kayl, Christian, Paul 
en Joke 
Inge Reijnders 
Gerry Kisters 
John Klaus 
Lisette Vereijken 
Angelique Tielemans 
Klaas en Gijs van Eijk 
 


