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Activiteitenkalender 2014 

Versie 01-12-2013, onder voorbehoud, zie ook www.musissacrumbakel.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-jan Nieuwjaarsmeeting MSHal  19-sep Zwemmen jeugdleden  

23-feb Rep. mbt Carnaval MSHal  28-sep Solistenconcours MSHal 

3 mrt Carnavalsoptocht   11-okt Jubilarissenconcert MSHal 

9-mrt MOGB jeugdmuziekdag De Rips  16-nov Intocht St.Nicolaas  

15-mrt NK majorettes Den Haag  21-nov Luchtmachtkapel Sporthal 

27-mrt Ledenvergadering MSHal  22-nov Gen. repetitie Sporthal 

30-mrt Rep.dag ivm 25 apr. MSHal  23-nov Matinee; MSB 140 jaar Sporthal 

6-apr Slagwerk Masterclass Lieshout  ??-dec Kerst Jan de Wit  

24-apr Generale repetitie MSHal  20-dec Kerstconcert Kerk 

25-apr Lintjesregenserenade??   31-dec Oliebollenactie  

25-apr Muziek van eigen bodem Centrum     

26-apr Koningsdag      

27-apr Opening Bakel 1300 jaar      

28-apr 55+ middag Bakel 1300      

??-jun Caratconcert      

6-jul Pleinconcert      

21-aug Start harmonie repetitie MSHal     

22-aug Inhalen KVW      

25-aug Start slagwerk repetitie MSHal  ? Limonadeconcert  

26-aug Start majorette repetitie MSHal  ? Oudijzersactie  

29/30-aug Majoretteweekend MSHal  ? Donateursactie  

6-sep Kermis opening   ? Bindingsevenement  

9-sep Kermisschieten   ? Tractor Pulling??  
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Bestuurlijke noten  
 
 
In het jubileumjaar 2014 vieren wij het 140-jarig bestaan van Musis 
Sacrum!!  
 
Op 12 mei van het jaar 1874 vierde Zijne Koninklijke Hoogheid Koning 
Willem III zijn zilveren regeringsjubileum en heel Nederland vierde feest. 
In Bakel vierde men het jubileum met een sierlijke optocht die door het 
dorp trok. De leden van liedertafel 'Cecilia' liepen voorop en zongen 
vaderlandse liederen die de gemeente speciaal voor dit doel had 
aangeschaft. Tijdens het zingen van die vaderlandse liederen 
constateerde men een duidelijk gebrek aan muzikale begeleiding. Dit was 
voor de leden van de liedertafel reden om een fanfare op te richten. 
De namen van de eerste werkende leden werden genoteerd en die groep 
bestond uit ongeveer 12 personen. 
...Omdat 24 mei ook wel eens als oprichtingsdatum wordt genoemd, 
mogen we aannemen, dat de prille fanfare enige gestalte begon te 
krijgen. 
....De fanfare moest een naam hebben. Het werd 'MUSIS SACRUM', wat 
zoveel betekent als "Gewijd aan de muzen" (de muzen zijn de nymphen 
uit de muziek). 
 
Deze tekst heb ik overgenomen uit het boek "125 jaar Harmonie Musis 
Sacrum", een geweldig naslagwerk. Met name Ad Janssen en Yvonne en 
Jolanda Habraken, hebben voor het 125-jarig jubileum veel tijd en 
aandacht besteed aan het verzamelen van informatie en het schrijven 
van het boek. Bij deze nogmaals complimenten voor een mooi boek, 
waar Musis Sacrum trots op is! 
 
Wij zullen het komende jubileumjaar aftrappen tijdens de 
Nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari. Tijdens deze bijeenkomst zullen we 
het jubileumjaar openen en het nieuwe uniform van Musis Sacrum 
presenteren. 
 
De tweede grote activiteit, "Muziek van eigen bodem", zal plaatsvinden in 
het weekend waarin ook de eerste Koningsdag gevierd zal worden. 
Het stukje hierboven lezend is het wel een hele leuke overeenkomst 
tussen het jaar van oprichting in 1874 en het jubileum volgend jaar. 
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Vierden zij destijds het jubileum van Koning Willem III, vieren wij het 
eerste koningsjaar van koning Willem-Alexander! 
 
In het najaar een grootse familievoorstelling in samenwerking met 
Jacques Vriens. We zullen samen een verhaal vertellen. Een verhaal 
geschreven door Jacques Vriens en speciaal bewerkt zodat de 
Majorettes de dans en Slagwerkgroep en Harmonie de muziek bij het 
verhaal kunnen verzorgen. Kortom een voorstelling voor jong en oud. 
 
Ook Bakel viert een groots jubileum ter ere van het 1300-jarig bestaan 
van Bakel. Daarom is er ook een nauwe samenwerking met "Bakel 1300" 
en bundelen we de krachten voor de organisatie van de activiteiten. Lees 
hierover meer, verderop in deze Triangel. 
 
De organiserende comités voor deze activiteiten zijn druk bezig met alle 
voorbereidingen. In combinatie met alle andere activiteiten zal het een 
druk jaar worden, waarbij we regelmatig een beroep op jullie allemaal 
zullen doen. 
 

Paul van Tiel                                      

President* van Musis Sacrum :-))                           

 
 

 
* Zie pagina 21 van "125 jaar Harmonie Musis Sacrum 1874-1999" 

 
 

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

 
Muziek 
 
Muziek  
een trilte in de stilte  
hoe stiller het is  
hoe groter de macht  
van helderheid in  
Muziek  
 
 

Muziek met gevoel 

Het begint rustig 
Het klinkt bekend, maar is toch nieuw 
Ik ken de woorden nog niet precies 
Maar voel ze wel 
Elke noot hoor ik en neem ik op in m'n hart 
Dan sluit ik mijn ogen en droom ik 
Even ben ik weg van de wereld 
Weg met muziek in m’n oren 
Maar wanneer ik mijn ogen open en de laatste noot gespeeld wordt 
Hoor ik de geluiden van mijn eigen wereld en  
voel ik weer de eenzaamheid, de pijn en het verdriet  
zoals ik het daarvoor voelde 
Ik luister het liedje opnieuw en opnieuw 
maar altijd wanneer het stopt komt het gevoel terug.   

 
 
Start dancing 
 
Dubstep is not for those who can't loose there mind 
The real soul will feel the music, the drop will make them blind 
With dubstep beside us we'll never fall apart 
So stop thinking, and start dancing with you're heart.
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Wij roepen iedereen op, jong en oud(er), die plezier wil vinden in het 
spelen binnen een harmonie of slagwerkgroep, om zich aan te melden bij 
Musis Sacrum Bakel. 
Wij zijn niet alleen op zoek naar nieuwe leden om op te leiden, maar ook 
naar personen die eerder in een muziekvereniging speelden! 
 
Musis Sacrum Bakel heeft ook een bijzonder succesvol majorettekorps 
waar ledenaanvulling altijd welkom is! 
 
Wil je als vrijwilliger je actieve ondersteuning en diensten aanbieden? 
Ook daarvoor zijn in onderling overleg mogelijkheden!  
 

 
 

Interesse in Musis Sacrum? 
 
Meld je aan of vraag 
informatie via 
info@musissacrumbakel.nl 
of 
www.musissacrumbakel.nl 

 
 
 

Wil je lid worden van de Vrienden van Musis Sacrum? 

Stuur een berichtje naar stichtingvrienden@musissacrumbakel.nl of 
bel 0492-343418. 
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C examens drummen 
 
Maandagavond begon de spannende week voor ons; een week vol met 
examens voor C, het begon met het technisch examen. Dit was een 
gesloten examen dat je moest doen met alleen de twee examinatoren, je 
moest je technische kwaliteiten aan hen laten horen. 
Dit was dus nog maar een voorproefje voor het echte examen. Die week 
hebben we ook nog heel veel moeten repeteren om onze stukken te 
kunnen spelen. Dit was hard nodig! 
Toen was het zo ver; donderdagavond, het openbaar examen met een 
volle zaal publiek. 
Na veel opbouwen in Lieshout en nog wat repeteren mochten wij het 
spits afbijten met het gezamenlijk stuk genaamd Vieux. Het was een leuk 
en vrij moeilijk stuk en we moesten erg goed naar elkaar luisteren om dit 
goed te spelen. Het ging wel goed maar met hier en daar wat foutjes. 
Er waren ook nog twee jongens uit Lieshout die D examen deden en ook 
deed Job van Rijbroek zijn D examen. Zij moesten ook een paar stukken 
doen waaronder solo's van hun. Maar toen was het onze beurt met weer 
een gezamenlijk nummer "African ambassadors", ook dit stuk ging erg 
goed met deze keer een dirigent. 
Het was tijd voor een pauze. 
Hierna volgden onze solo's. Tijmen moest 
beginnen met het stuk Multipercussion c1, 
hierna volgde Gijs met Hungarian folkssong en 
eindigden onze solo's met Matty en zijn solo. 
Tussendoor moesten ook de anderen van D 
examen hun stukken spelen. Toen het 
afgelopen was gingen de juryleden overleggen 
terwijl wij vol spanning zaten te wachten in de 
zaal. Maar na een tijdje kwamen ze terug met de uitslag. 
Na een toespraak van de directeur van Kunstlokaal riep hij ons allemaal 
een voor een naar voren en liet ons weten of we geslaagd waren. En ja 
hoor we waren allemaal geslaagd. Alleen het diploma kregen we nog niet 
want dat kregen we op het Pleinconcert. Het was superleuk om te doen 
en een echte uitdaging, ook willen wij dit iedere drummer aanraden om te 
doen want het is eigenlijk een concert dat om jou draait en jij je kunsten 
moet laten horen. Kortom super gaaf!!!! 

 

Tijmen en Gijs 



 

 

 

9 

Verplicht genieten 
 
Wethouder zijn is een afwisselende baan. Je doet niet alleen je 
vakinhoudelijke zaken maar je mag/moet de gemeente ook 
vertegenwoordigen. Een vast onderdeel van de collegevergadering is het 
verdelen van de representatieve taken, ofwel alle 
uitnodigingen worden doorgenomen en er 
wordt afgesproken wie waar naar toe 
gaat. En eerlijk is eerlijk, niet alle 
activiteiten zijn even leuk.  
 
Sinds mijn aantreden als wethouder 
van Gemert-Bakel heb ik al veel 
dingen mogen doen en veel bijeen-
komsten/recepties mogen bezoeken. 
Een van de eerste en, achteraf 
bezien, de leukste was het bijwonen 
van een pleinconcert van Musis 
Sacrum op een zondagochtend in 
2012. 
Het concert zou buiten plaatsvinden 
maar moest vanwege het slechte weer 
worden verplaatst naar de eigen hal. 
Mijn vrouw en ik werden netjes 
ontvangen door de voorzitter en we 
gingen er eens goed voor zitten. Na 
een kwartiertje zei ik zachtjes tegen 
mijn vrouw “dit gaan we vaker doen”. 
We hebben werkelijk genoten. 
 
Sindsdien hebben we al meerdere concerten 
bezocht, genodigd of niet genodigd. En elke keer is 
het weer genieten van de mooie muziek. Dus bestuur van 
Musis Sacrum, kom maar op met die uitnodigingen dan komen 
mijn vrouw en ik graag verplicht genieten! 
 
Tot het volgende concert. 

Ton Vogels 

Wethouder Gemert-Bakel 
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Voor de Vrijwilliger 
 

Belangenloos…. 
Voor de lol, verdrietig, heroïsch of boos. 

Gaten gevuld door mensenhanden, 
daar waar de samenleving steken laat vallen. 

Juist op mooie of kwetsbare momenten. 
Om een zachte glans aan het leven te geven 

of puur om iets mogelijk te maken. 
Uit eigen krachten geput, gebundeld. 

Energie en geluk voor jezelf en een ander, als gift. 
Diep respect en waardering 

voor louter de intentie deze beweging te willen maken. 
Omdat het zo ‘normaal’ niet is……… 

 
 

Vergeethetnietje 
 

Hoe meer je weet hoe meer je vergeet 
Hoe meer je vergeet hoe minder je weet 

Hoe minder je weet hoe minder je vergeet 
Hoe minder je vergeet hoe meer je weet. 
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De majorettes hebben weer een leerzaam en gezellig kampweekend 
georganiseerd. Niet alleen majorettes uit Bakel, maar ook uit Kronenberg, 
Maasbree en Uden waren aanwezig. In totaal 36 meiden die de hele 
zaterdag bezig zijn geweest met dansen en twirlen. 

 
Zij kregen les van enthousiaste gastdocenten in Streetdance, Twirl en 
Zumba. 's Avonds lekker de buitenlucht in en natuurlijk heerlijk 
“geslapen”.  

Op zondag zijn alle ouders 
komen kijken wat hun meiden 

tijdens dit weekend geleerd 
hadden, waarna de meiden 

moe maar voldaan naar huis 
(en hun bed) gingen. 

 
Wil jij ook wekelijks lekker bezig 

zijn met dansen en twirlen en 
ben je 4 jaar of ouder, kom dan 

gerust eens kijken tijdens de 
majoretterepetitie op zaterdag 

tussen 11.00-12.00 uur of neem 
contact op met Franca van de 

Laar (06-13955866). 
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Schoolprojekt “Muziek” 
 

Tijdens de laatste week van september, is er op OBS De Kleine Kapitein 
een projectweek muziek gehouden waaraan alle leerlingen hebben 
meegedaan. Een aantal leden van Musis Sacrum hebben deze week 
georganiseerd om de leerlingen maar ook de leerkrachten meer met 
muziek in aanraking te laten komen. Vooral de blaasmuziek kwam aan 
bod, maar ook informatie over het slagwerk en de majorettes. 
  
Groep 1-2 beleefde een toneelstuk; ‘’Ik wil muzikant worden’’,  

waarin Meisje, 
Attieman en 
de kinderen 
van alles 
meemaakten. 
Spelenderwijs 
kwamen de 
leerlingen in 
aanraking met 
het begrip de 
toonladder en 
verschillende 
klanken en 
kleuren. 
 

 
Groep 3-4 werd 
verrast met 
‘Peter en de 
Wolf’. 
  
Dit verhaal was 
aangepast en 
werd uitgevoerd 
door vijf 
harmonie-
muzikanten en 
onze voorzitter 
als verteller. 
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Door muziek te koppelen aan een personage in het verhaal en hierna 
vragen te stellen, leerden de kinderen verschillende instrumenten 
herkennen. Hierna was er één memoryspel, waarbij de kinderen zelf ook 
mee muziek maakten: wanneer er een foute combinatie werd gevonden, 
klonk er een hele storm aan tromgeroffel en de muzikanten die een 
deuntje speelden. Ook hebben de kinderen nog een korte film over de 
harmonie bekeken.  
 
Groep 5-6 had 
twee sessies met 
als leidraad hun 
kennis en 
ervaringen van en 
met muziek en 
ritmes. Ook hier 
werd de 
toonladder door 
de groep goed 
geoefend. Verder 
werd er een 
canon gezongen 
en werd dit 
daarna met veel plezier teruggeluisterd. De afsluitende muziekbingo 
bracht leuke spanning met zich mee en twee prijswinnaars. 
 

Groep 7-8 had veel 
kinderen die ervaring 
hadden met muziek. 
Een aantal ook al met 
blaasmuziek en 
slagwerk. Zij kregen 
o.a. als opdracht 
onderwerpen te 
benoemen die horen 
bij een harmonie. In 
het filmpje was te zien 
dat een harmonie veel 
meer doet dan alleen 
op straat marcheren. 

Tijdens de ‘De Kleine Kapitein got talent’ quiz, met prijzen, was er nog 
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een leuke opdracht: ‘wie kan de langstdurende toon op een tuba 
blazen?’. 
Als afsluiter voor alle leerlingen en de leerkrachten was er een concert in 
de Musis Sacrum Hal. Dit concert werd verzorgd door het Vrije Tijds 
Orkest Deurne, waarin ook een aantal leden van onze eigen harmonie 
meespeelden.  

 
Deze week is als succes ervaren, waarin plezier en aanraking met 
muziek voorop stond. Flink wat leerlingen hebben zich aangemeld voor 
de nieuwe workshops na school, die eind oktober en begin november zijn 
gehouden. Bij deze workshops werd er meer ingezoomd op de 
verschillende instrumenten die er bij een harmonie zijn en werden er 
leuke activiteiten georganiseerd. 
Hopelijk kunnen we over een paar jaar nieuwe leden verwelkomen bij 
onze harmonie. Die met ons mooie muziek kunnen maken en een 
toevoeging zijn voor het verenigingsleven. 

 
Als ik mag spreken namens de 
werkgroep, vinden wij dit een geslaagd 
project. Waarin wij ons uiterste best 
hebben gedaan, hopelijk werpt dit 
binnenkort zijn vruchten af. 

        
Namens de werkgroep 

van de School Project week, 

Sophie de Ruijter 
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Nieuw in de Harmonie; Renée 
 

Hoi hoi allemaal, 
 
Redactielid Inge: 'Daan wil je een stukje schrijven voor in de Triangel?'  
Daan: 'Uhm Renée, jij bent nieuw is het niet leuk als jij een stukje voor de 
Triangel schrijft? Ik kan wel schrijven over nieuwe leden maar jij bent 
nieuw' 
 
Dus vandaar. 
Voor de mensen die me nog niet gezien hebben; ik heet dus Renée 
Laurijsen, ik ben 24 jaar oud en ben sinds augustus 2013 officieel lid als 
trompettist bij de harmonie, meegenomen door Daan en overtuigd door 
de leuke mensen en de warme sfeer in het orkest. 
Zondag 10 november heb ik mijn eerste officiële concert meegeblazen en 
dat was erg leuk! 
 
Mijn muzikale loopbaan is 
begonnen op de blokfluit 
toen ik 5 jaar oud was. Na 5 
jaar op de sopraan, alt, tenor 
en de piccolo was ik het beu 
dat de blokfluiten steeds 
piepten bij de snelle loopjes 
omdat mijn vingers gewoon 
niet mee wilde werken. Maar 
wat dan? 
 
Samen met mijn 1,5 jaar 
jongere en enige broertje 
Mark ben ik AMV en 
oriëntatie cursussen gaan 
volgen. Het ene na het 
andere rietinstrument kwam 
voorbij maar daar kregen we 
toen niet eens geluid uit! 
Op naar het koper en jawel 
bij de trompet was het raak. 
Met maar 3 ventielen moet 
dat goed komen met die vingers van mij. 
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Mijn broertje koos voor de euphonium en samen zijn we in 2001 
begonnen met de muzieklessen. Naast de duetjes voor familie hebben 
we ook eens aan een landelijk solistenconcours meegedaan als duo. Dit 
was heel leuk om met mijn broertje te doen. Nu speel ik al bijna 13 jaar 
trompet en ik vind het nog steeds ontzettend leuk! 
 
Ik ben 12,5 jaar lid geweest van de harmonie in Waalre (waar ik ook 
woon). De laatste jaren was ik daar ook erg goed in de 3e helft, maar 
volgens mij komt dat in Bakel ook helemaal goed. 
 

Naast de harmonie speel ik ook trompet in een 
feest/carnavalskapel. Een leuke groep vrienden die 
overal een feestje van maakt. En natuurlijk zoals bijna 
elke Brabander heb ik Daan leren kennen met 
carnaval omdat onze kapellen op hetzelfde festival 
waren. Wat de muziek je allemaal niet kan brengen! 

 
Op het moment studeer ik Logopedie in Nijmegen en ben 
ik al afgestudeerd Taal-spraakpatholoog. In januari 2014 
ga ik 1 jaar stagelopen en dan ben ik alweer klaar met 
studeren. Mijn doel is dan om te gaan werken met de 
mensen die door beroertes, Alzheimer, Parkinson etc. 
problemen hebben met de taal en spraak. 

 
Verder heb ik als hobby nog het wandelen van de 4-daagse 
van Nijmegen en het trainen daarvoor. Ik heb 1 jaar fulltime 
het feestbeest uitgehangen bij de vierdaagsefeesten en 
ben daarna gaan lopen, dat doe ik nu al 4 jaar en met 
succes. Een mooiere ervaring nog dan het feesten! 

 
Daarnaast ben ik een ontzettende boekenwurm en wil 

ik ooit later een eigen bibliotheekje in mijn huisje. 
 
 

Ik hoop jullie in de komende jaren allemaal beter te leren kennen, mooie 
muziek te maken en vooral heel veel plezier te hebben. Heb je nog 
vragen over mij of iets anders kom gerust naar me toe :) 
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Nieuw in de Harmonie; Kristie 
 

Hallo, ik ben Kristie Thomassen en ben 14 jaar. 
 
Toen ik in groep 4 zat begon ik met 
blokfluit spelen en 2 jaar later ben ik 
klarinet gaan spelen. Sinds een jaar 
heb ik mijn eigen klarinet, die ik van 
mijn opa heb gekregen.   
 
Ik speel al een tijdje bij het 
opleidingsorkest en nu dus ook bij het 
grote orkest. Ik vind het allebei leuk, 
maar ik vind sommige stukken bij het 
grote orkest leuker, vooral Accretio 
en Discovery fantasy. 
 
Wat ik wel wat minder vind is dat we 
een pak aan moeten met concerten 
en zo want die vind ik eigenlijk best 
wel lelijk. 
 
 
Verder zou het leuk zijn als er wat meer jonge leden bijkomen . 

 
  
Daarvoor ben ik pas een 
keer meegegaan naar 
basisschool De Kleine 
Kapitein voor het muziek-
project daar. Het was leuk 
om te doen en de kinderen 
waren wel enthousiast. 
 
 
 

Op 16 november heb ik voor het eerst meegespeeld op straat met de 
intocht van Sinterklaas. Spelen en lopen tegelijk viel nog niet mee, maar 
het was erg gezellig. 
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Terug in de Harmonie 
 

Beste muziekvrienden, 
 
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het welkom! 
Ik ben zoals jullie weten ruim 1,5 jaar niet-musicerend lid geweest in 
verband met de zwangerschap van Juul en Nyne. De meiden zijn nu 16 
maanden oud en ik vond het in augustus weer tijd om te beginnen.  
 
De eerste repetitie was voor iedereen spannend omdat we Johan als 
nieuwe dirigent kregen. 
Voor mij persoonlijk was het spannend omdat het toch wel heel lang 
geleden was, merkte ik toen ik er eenmaal zat…. 
 
Het is me gelukt om elke week op de repetitie te komen en na een 
periode van flink oefenen hebben we afgelopen zondag toch een mooi 
resultaat neergezet.  
Ik heb zelf ontzettend genoten van het concert! We hebben een mooi 
staaltje muziek gemaakt!!! Het publiek was enthousiast en het liep 
allemaal lekker!  
Onze meiden waren rustig en stil geweest, voor hen was dit ook de 
eerste keer dat ze kwamen kijken!!  
 
Bedankt voor het feit dat ik weer gewoon terug kon komen en verder kon 
gaan waar ik was gebleven.  

Een speciaal dankwoordje voor 
Marit omdat die mij  gedurende 
de afgelopen maanden heel 
goed heeft geholpen met het 
oefenen van de partijen!! En 
ook een aantal stukjes heel 
mooi heeft gespeeld (in mijn 
plaats, haha). 
 
Dat we nog maar lang samen 
muziek mogen maken!! 
Bedankt allemaal!! 
 

Groetjes Anne Koppens 
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EK majorette 2013 
 

Donderdagmorgen half 11 vertrekken we met de taxibus naar Schiphol.  
Lekker gaan zitten en geen stress. Om 15.00 uur stijgt het vliegtuig op en 
na anderhalf uur landen we in Oslo. Na een lange busrit met een korte 
file komen we in het hotel aan. We kunnen meteen aan tafel om te eten 
en zijn zo moe dat we daarna meteen naar bed gaan. 
 

Vrijdagochtend om 7 uur staat het ontbijt 
weer klaar voor ons. Na het ontbijt gaan 
we meteen naar de sporthal voor de 
muziektest. 's Middags zijn we vrij en 
hebben we tijd om Lillehammer te 
ontdekken, dat is ongeveer 10 minuten 

lopen. Het is een mooie wandeling, in 
Noorwegen is het al volop herfst, dus mooie 

kleuren in de natuur. 's Avonds de officiële 
opening die via een livestream voor iedereen te volgen is. Mooi om al die 
landen te zien en hun volkslied te horen. Vroeg naar bed, want zaterdag 
wordt een spannende dag. 
 
Zaterdagmorgen om half 7 ontbijten en om kwart voor 8 naar de sporthal. 
Tessa is als tweede om 9.00 uur aan de beurt en Minke om kwart over 
10. Er wordt flink gezongen en aangemoedigd, het is keigezellig. We 
krijgen regelmatig sms-jes en whats Apps van het thuisfront. We zijn 
namelijk nogal veel in beeld en dat willen ze ons even laten weten. We 
zitten ook recht voor de camera en zetten ons beste beentje voor. Het is 
een lange vermoeiende dag. Na het eten in het hotel, drinken we wat bij 
elkaar op de kamer, er is geen bar in het hotel, iedereen zit op de gang of 
bij elkaar op de kamer. 
 
Zondag een rustig dagje, wat later ontbijten en dan naar de sporthal. 
Lekker te voet, het is maar 5 minuten van het hotel. We kunnen 
ontspannen alles kijken, vanmiddag is pas de prijsuitreiking. Dat wordt 
wel spannend, maar voor ons zijn de meiden al kampioen. Weer de hele 
dag zingen en iedereen aanmoedigen, er wordt geen onderscheid 
gemaakt, we gunnen ook anderen een mooie show, zonder fouten. Je 
ziet wel veel verschil in de attributen, Nederland steekt daar toch wel 
bovenuit. Alles netjes afgewerkt, je ziet dat er veel tijd aan wordt besteed.  
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Hoe dichterbij de prijsuitreiking, hoe spannender, wij zijn zenuwachtiger 
dan Tessa en Minke. 
De categorie van Minke is 
als eerste aan de beurt, 

Minke is 6e! 
Het duo wordt 5e! 

En Tessa hoort 's avonds 
bij het eten dat ze op de 
9e plek is geëindigd. 
Een mooie prestatie van 
de dames, wij zijn trots! 
Na de prijsuitreiking gaan 
we weer naar het hotel, 
eten en wat drinken. 

  
Minke gaat nog even naar de disco die de Engelsen, die ook bij ons in 
het hotel liggen, organiseren. Morgen hoeven we niet zo vroeg op, dus 
het mag wat later worden. 
 
De laatste dag in Noorwegen kunnen we rustig aan doen, het vliegtuig 
vertrekt pas om 17.20 uur. We hebben nog wat gewandeld en een schat 
gezocht (en gevonden!) met het navigatiesysteem (zie geocoaching.nl, 
het is erg leuk) van Ellen, waarna we weer met de bus naar Oslo gingen. 
Na een korte vliegreis en een nog kortere taxibusreis (we vertrokken om 
kwart voor 8 op Schiphol en waren om 9 uur thuis!) kwamen we moe 
maar voldaan in Bakel aan. We hebben nog champagne gedronken bij 
Minke, waar Paul en Franca ook nog even kwamen luisteren hoe het 
gegaan was en toen was het EK avontuur 2013 weer voorbij. 
 
 
Ellen heeft de nieuwe show al klaar, 
het is een kwestie van de attributen 
en de pakjes maken en dan kunnen 
Tessa en Minke zo weer mee 
doen?? Dus op naar het EK van 
2014, wij zijn al aan het sparen en 
gaan weer mee! 
 

Rianne, Annemie en Jo 
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Uniform vernieuwen 
 

 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1958 

1995 

1979 

Het is weer zover; 
 

Onze outfit was 
weer aan 

vernieuwing toe!! 
 

De uniform-
dragende leden 

hebben hun maten 
moeten prijsgeven 

aan de mensen 
van Lagretto uit 

Mierlo. Die zijn vol 
ijver aan hun 

opgave begonnen 
om volgens 
afspraak de 

uniformering bij 
Musis Sacrum af te 

leveren. 
 

Zodat wij ons 
publiek in het 

jubileumjaar (en 
nog veel jaren 
daarna) bij de 
optredens nog 

netter en 
eigentijdser 

kunnen 
verwelkomen. 
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De Moppentrommel 
 
Een broodje ei met ui 
Er woont een Belg in Den Haag, maar hij raakt zijn Belgische accent maar niet kwijt. Hij 
besluit bij een echte Hagenees Haags te leren. Na 4 weken kan hij eindelijk de zin: geef 
mij een broodje ei met ui, in het plat Haags uitspreken. Hij loopt, trots als een pauw, een 
winkel in en zegt: "Hé geef mij een broodje ei met ui". Waarop de verkoper tegen hem 
zegt: "Je bent zeker een Belg?" "Hoezo", vraagt de Belg, "dat was toch Haags?" 
"Jazeker, maar je staat in een fietsenwinkel." 
 
Wieken 
Een Belg heeft vliegles in een helikopter. 
Belg: “Waarvoor zijn die wieken hierboven?” 
Instructeur: “Voor de ventilatie.” 
Belg: “Dat geloof ik niet.” 
Instructeur: “Ik zal ze zo eens stilzetten. Moet je zien hoe snel je het benauwd krijgt!” 

 

    
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Salade 

Welke salade helpt het beste tegen jeuk? Krabsalade. 
 
Plassen 
Een man gaat in het café naar het toilet en ziet tot zijn grote verbazing dat de man naast 
hem plast met twee stralen. Dus de man vraagt: ''Hoe kan het dat u met 2 stralen plast.'' 
Zegt de man: ''Ik heb een ongelukje in het ziekenhuis gehad.'' Als de man aan zijn andere 
kant kijkt staat er een man, die plast met 29 stralen. Zegt de man: ''Heeft u ook een 
ongelukje in het ziekenhuis gehad?'' Zegt de man: ''Nee, ik krijg mijn rits niet open.'' 
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Even voorstellen; Peter Bergmans 
 
Hoi, ik ben Peter Bergmans, en ben onlangs 48 jaren jong geworden. 

Ik ben getrouwd met Anja, en heb 3 
prachtige zonen. 
 
Voor de afwisseling werk ik wekelijks 
nog wat uurtjes als receptionist bij 
het UWV in Nijmegen, maar in het 
dagelijks leven ben ik hoofdzakelijk 
met muziek bezig. 
Ik heb dan ook de muzikale leiding 
over het slagwerkensemble van St 
Caecilia Lieshout, waar ik ook de 
Slagwerk-opleidingen verzorg. 
Daarnaast dirigeer ik het 
jeugdslagwerkensemble en het 
slagwerkensemble van Concordia 
De Rips. 
 In dienst van Kunstlokaal Gemert-
Bakel verzorg ik ook hier de 

slagwerkopleiding. Slagwerkmuziek spreekt mij enorm aan, en met name 
in de veelzijdigheid van het instrumentarium. Ieder instrument heeft weer 
z’n eigen specifieke benadering. 
Ik vind het dan ook erg leuk om de tijd die ik nog over heb, te vullen met 
het spelen van marimba, drumset, djembé, en cajon. 
 
Heb ik naast dit alles ook nog andere hobby’s?? Jazeker!! 
Ik ga graag als het even kan, eens in de twee weken naar Ajax kijken, al 
ligt dit onderwerp volgens mij best redelijk gevoelig in het Bakelse. 
 
Tot slot wil ik even aangeven dat ik me vereerd voel om vanaf 12 
augustus jongstleden de muzikale leiding te mogen hebben over de 
slagwerkgroep van Musis Sacrum. 
Ik hoop dan ook dat we een leuke muzikale tijd tegemoet zullen gaan. 
En met de juiste inzet van iedereen, zal dit zeker gaan lukken. 
 

Groet, en veel muzikaal plezier, 

Peter Bergmans 
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Bakel Kermis 
 
Op dinsdag 3 september 2013 op de fiets naar Bakel, want het is kermis-
dinsdag en dus: Koningschieten. 
En sinds 1997, na de samenvoeging van Gemert en Bakel, heb ik de 
traditie van mijn vader om elk jaar op kermisdinsdag naar Bakel kermis te 
gaan, overgenomen.  
50 jaar lang ging hij naar Bakel kermis om te kaarten met de familie, daar 
mijn moeder een echte Bakelse was: Stien van Ansem.  
Het is op die 3e september prachtig weer. Flink doorfietsen want tot 11 
uur is het lotjes kopen om mee te mogen schieten. Maar helaas: dit jaar 
kom ik niet uit de hoge hoed van Arno.  
Desondanks is het heel gezellig. Er is flink te buurten met koffie en ranja 
van het Jeugdhuis. Het is weer een mooi gezicht: zoveel mensen rond 
het terrein. 
Na de openingsschoten van de 
pastor, de burgemeester en 
koning Pieter van de Wallen, 
ontstaat een mooie strijd welke 
met het commentaar van Arno 
Verberkt tot iets echt Bakels 
wordt. Hij weet werkelijk van 
iedereen iets gevats te vertellen: 
zelfs zijn eigen Joke wordt op de 
hak genomen. 
De strijd wordt beslist door 
Johnny Kuypers, die bij het 143e 
schot de vogel naar beneden 
haalt en daardoor voor de 2e keer kermiskoning wordt. 
Voorzitter Willem Royackers overhandigt de traditionele koperen moor. 
Nadat de aanwezigen Johnny gefeliciteerd hebben gaat het in optocht, 
samen met de harmonie naar de Wilbertdries en daarna een rondgang 
door het dorp.  
Jammer genoeg is er dit jaar het paard niet bij. En zonder paard vind ik,  
als oud-standaardruiter, het gilde niet compleet. 
Tijdens de rondgang wordt aangelegd bij elke horecagelegenheid. 
Het is een fraai gezicht als men zo de harmonie en het gilde samen op 
ziet trekken. 
Zeker het 3 maal rondtrekken op het plein, als afsluiting van de 
rondgang, is elk jaar opnieuw een genot om te zien. 
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Al met al een mooie traditie die niet verloren mag gaan.  
Zelf heb ik ondertussen rustig op het terras gezeten, bij De Kroon, met 
o.a. de nichten Maria, Stien en Francien. Ook nog wat wezen buurten bij 
de Zwaan, waar mijn neven Cor, Ad en Toon, zoals elk jaar zitten te 
toepen. Tussendoor nog een lekkere pizza gegeten bij Chicos. 
En als afsluiting nog wat pilskes bij Hein Horst, waar het 
gilde en vele anderen gezellig de goed verlopen Bakelse 
kermis afsluiten.  
Dan weer op de fiets terug naar Gemert. Ondertussen 
hopend dat Bakel kermis op deze manier nog lang mag 
blijven.   

Harrie Verkampen. 

 
 

 
Lachen, gieren, springen 

met de kermis is dat niet meer te bedwingen! 
Want al die attracties op een rij 

 maken iedereen elk jaar weer superblij. 
 

Lachen, gieren, springen 
 en volop met de kermismuziek meezingen. 

Al zijn we misselijk, we stoppen nooit, 
 dat gaat wel weer over als jij de bal tegen de blikken gooit. 

 
De botsauto's, draaimolen en de bank, 
 de kermis duurt wel 4 dagen lang. 

De attracties worden steeds maar woester, 
 en het allerleukste is als ik een prijsje vang. 

 
Lachen, gieren, springen, 

 Waar zullen we eens beginnen? 
De draaimolen is al spannend voor de kleinste. 

 Maar voor grote broers en zussen is de zweefmolen het fijnste! 
 

Die zoete roze suikerspin hoort er gewoon bij 
 en ook de zuurstok is niet te missen. 

Iets uitkiezen is altijd moeilijk voor mij 
 en toch moet ik wat beslissen. 
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Concert in de Music Sacrum Hal 
 
Alle groepen waren aanwezig behalve de kleuters en de groepen 7 en 8. 
Het was erg leuk want er werd ook een sprookje bij verteld en de rest 
vond het ook heel leuk. 
Je kon zelf ook mee doen en groep 
6b had op verschillende instrumenten 
mogen spelen. 
Iedereen had het dus naar hun zin. 
Soms was het geluid heeeeeel hard 
en soms heel zacht. 
 
Er werd ook op een tuinslang 
gespeeld, er werden verschillende 
dingetjes op gedaan. 
Bijvoorbeeld: 
Een trechter 
Een mondstuk 
 
Er waren ook opa’s en oma’s bij van 
andere kinderen in de zaal. 
En het waren ook alleen maar opa’s 
en oma’s. 
Ook werd er op de trombone gespeeld door de dirigent. 
We hebben erg veel plezier gehad en mochten nog meezingen met 
Brabant van Guus Meeuwis en het liedje van de Efteling. 
Superleuk! 
 
    
 

 
 

 
 

Ian Christiaens 

 
 Groep 6b 

Willibrordusschool Bakel 
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Vriendenpraatje 
 
Na een van onze bestuursvergaderingen van de Stichting Vrienden van 
Musis Sacrum werd ik aangesproken door Joke Verberkt. Zij had een 
verzoek of een van de bestuursleden van de Stichting een stuk wilde 
schrijven voor De Triangel. 
 
Ja, en in dit geval was ze bij de juiste persoon omdat ik naast 
penningmeester van de Stichting ook de taak heb binnen het bestuur van 
de PR.  
 
Misschien vragen jullie nu, ja maar wie zitten er dan in het bestuur. Het 
bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 

 Theo van Hal, voorzitter; 

 Jan van Ganzewinkel, secretaris; 

 Gea Mulder, penningmeester en PR; 

 Frank Joosten, lid. 
 
Als bestuur hebben wij in een van onze eerste vergaderingen besloten 
om een bijeenkomst te organiseren voor de Vrienden. Tijdens deze 
bijeenkomst konden de Vrienden kennis maken met het nieuwe bestuur 
en wilden wij ook graag van de Vrienden weten wat een Vriend verwacht 
van ons als bestuur! 
 
De Vrienden doneren jaarlijks een bedrag en wij als bestuur vinden het 
dan ook belangrijk: wat verwacht een vriend hiervoor? 
 

 Is hun bijdrage alleen omdat zij de vereniging een warm hart toe 
dragen? 

 Wil een vriend meer geïnformeerd worden of niet en op welke 
manier? 

 
Om hier achter te komen hebben wij op 22 september 2013 een 
bijeenkomst georganiseerd speciaal voor de Vrienden. Deze bijeenkomst 
werd muzikaal opgeluisterd door alle onderdelen van de vereniging Musis 
Sacrum. Bedankt daarvoor! 
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De vrienden die aanwezig waren hebben onder andere een rondleiding 
gekregen door de Musis Sacrum Hal. Hieruit bleek dat het een mooie hal 
geworden is, waarbij ze ook in ruimtes kwamen waar je normaal 
gesproken niet komt! 
 
Wij als bestuur zullen in het najaar een nieuwsbrief verzenden onder de 
vrienden, waarbij wij hopen dat uit de reacties die wij daaruit ontvangen 
op die manier mede een verdere invulling te kunnen geven aan ons doel 
om de vereniging te kunnen steunen. 

Gea Mulder 
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Majorettewedstrijd 20 oktober 2013 te Arnhem 
 
'Maar dokter wat is het toch vroeg!' 
'Ja Mw. van Nuenen we moeten op wedstrijd dus hup je bed uit en 
vergeet je infuus niet!'. 
 
Zoals gewoonlijk komen wij met 
slaap in onze ogen bij de sporthal 
aan. Klaar om op wedstrijd te 
gaan. Alle spullen zijn ingepakt: 
bed, infuus en niet te vergeten de 
AED koffer. 
Na een uurtje rijden kwamen we in 
Arnhem aan. Snel de attributen 
uitladen en naar de kleedkamers. 
Met grote schrik zagen we dat ons 
bed niet door de deur paste. Dus 
hup, heel dat bed uit elkaar om het 
vervolgens weer op te bouwen in 
de wedstrijdzaal. 
Na al dat getrubbel zijn we ons 
gaan klaarmaken. Alle roze glitters 
kwamen te voorschijn, en ja alles 
zat meteen onder. Na een uur 
make up en haarstyling zijn we 
gaan intrainen. Gelukkig was 
Leona er ook en kon ons goed 
helpen met het verder opbouwen 
maar vooral het bewaren van ons 
wondermedicijn: de rescue spray! 
En o ja, de lipgloss! 
Na onze tegenstanders gezien te 
hebben werden we wel zenuwachtig maar wilden er vol voor gaan om ze 
een poepie te laten ruiken! 
 
De show ging redelijk goed. We hadden maar 1 drop! Dus nu afwachten 
op de prijsuitreiking... En jawel die is pas over 6 uur! 

 

Groetjes Dokter Mw. Leenders en patiënt Mw. van Nuenen 
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Even voorstellen; Johan Smeulders 
Dirigent Harmonieorkest Musis Sacrum, Bakel 

 
Ik ben Johan Smeulders en ik kom uit Nuenen 
waar ik samen met mijn jongere broertje en zusje 
ben opgegroeid. Leuk om even te vermelden is het 
feit dat mijn vader, Ad Smeulders, vroeger nog als 
bugelist bij Fanfare Musis Sacrum heeft gespeeld. 
Ik ben de 4e generatie dirigent in de familie 
Smeulders waar, toevalligerwijs, in de opvolgende 
generaties de oudste zoon dirigent werd. Ik ben 
wel de eerste full time professionele dirigent. 

 
Vanaf mijn 6e jaar speel ik piano en vanaf mijn 7e jaar ben ik actief als 
drummer. Ik heb deze instrumenten bij verschillende orkesten bespeeld. 
Zo werd ik door mijn vader op 11-jarige leeftijd gestationeerd als vaste 
drummer van het jeugdorkest van Asten en zat ik als 12-jarig mannetje 
mee te drummen bij blaaskapel de 
Roosdoncker Muzikanten. 
In de daarop volgende jaren heb 
ik bij heel veel orkesten op alle 
niveaus gedrumd. 
 
Toen ik 17 was ben ik begonnen 
aan de cursus assistent dirigent 
aan het CVA te Tilburg bij Hans 
Pastoor en Jan Bosveld en op 
mijn 18e behaalde ik het 
certificaat.  
 
Na het behalen van mijn HAVO diploma op het Strabrechtcollege te 
Geldrop werd ik aangenomen aan het Fontys Conservatorium te Tilburg 
op Euphonium. Vrij bizar verhaal want voordat ik op het conservatorium 
kwam speelde ik zo’n driekwart jaar alt hoorn. Tijdens mijn toelating 
kwam ik erachter dat alt hoorn geen professioneel instrument was en 
moest ik mij laten omscholen tot euphoniumspeler. Ik speel dus ook pas 
sinds mijn 17e euphonium en ik heb er heel hard voor moeten werken om 
dit, binnen 4 jaar, op een professioneel niveau te krijgen. 
Tijdens mijn conservatorium studie behaalde ik in 2009 het HBO Minor 
Director certificaat. Deze Minor Directie lessen werden gegeven door 
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Louis Buskens, Maino Remmers, Arjan Tien, Martien Maas en Martien 
van Woerkum. 
In 2011 heb ik het HBO Bachelor, klassiek Euphonium, diploma aan het 
Fontys Conservatorium te Tilburg bij hoofdvakdocent de heer Piet Joris 
afgesloten.  
Tijdens mijn eerste jaar aan het conservatorium in Tilburg werd ik dirigent 
van het jeugdorkest van Fanfare de Heerlijkheid te Sterksel (tot 2010). 
Ook werd ik in 2008 benoemd tot dirigent van het jeugdorkest van de 
Koninklijke Harmonie Deurne (KHD) waar ik ook een aantal jaren 2e 
dirigent van het groot orkest ben geweest. Ik heb tot april 2013 met heel 
veel plezier bij de KHD gewerkt. 
Sinds mei 2009 ben ik dirigent van fanfare Unitas (4e divisie) te Mierlo-
Hout. Met Fanfare Unitas behaalde ik in 2010 een mooie 1e prijs (83,45 
punten) op het Brabantse bondsconcours waar ik nog steeds heel trots 
op ben omdat ik toentertijd nauwelijks tot geen lessen had gehad in het 
dirigeren. Op 24 november 2013 gaan we wederom op concours en er 
wordt op dit moment heel hard gewerkt om een mooi resultaat neer te 
zetten. 
Sinds september 2011 studeer ik Harmonie, Fanfare en brassband 
directie aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag bij de heer Alex 
Schillings waar ik alweer in het 3e studiejaar zit. Alex Schillings wordt 
gezien als een van de meest spraakmakende en succesvolste dirigenten 
in de Nederlandse blaasmuziek.  
Zo was dhr. Schillings o.a. verbonden aan de volgende professionele 
militaire orkesten; De Johan Willem Friso Kapel en de Koninklijke Militaire 
Kapel. Dhr. Schillings is tevens voorzitter van de bond van 
orkestdirigenten en is o.a. hoofdvakdocent in Den Haag, Zwolle en 
Trento (bij Milaan, Italië). Ook geeft Alex Schillings over de hele wereld 
masterclasses en lezingen. Logischer wijze speelt Alex Schillings als 
docent en coach een hele belangrijke rol in mijn leven en mijn 
ontwikkelingsproces als persoon en musicus/dirigent. 
 
Bij Harmonieorkest L’union Fraternelle uit Veldhoven was ik tussen 2010 
en 2013 dirigent van het jeugdorkest en 2e dirigent van het Groot Orkest. 
 
Vanaf oktober 2011 ben ik aangesteld als dirigent van jeugdorkest 
BMBM. Dit fanfareorkest bestaat uit jeugdige talentvolle muzikanten van 
4 dorpen, Broekhuizen, Maashees, Broekhuizenvorst en Melderslo. 
BMBM gaat elk jaar in de zomer op een 8-daagse concertreis waar zij 11 
concerten verzorgen in o.a. Luxemburg, Duitsland en België. 
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Sinds januari 2013 ben ik als dirigent verbonden bij Harmonie St. Cecilia 
uit Oerle die uitkomen in de 1e divisie. Het orkest bestaat uit +/- 75 
muzikanten en ik heb hier al een aantal mooie concerten mee mogen 
geven. 

Als euphoniumspeler heb ik inmiddels al bij vele 
orkesten gespeeld. Zo val ik als freelance musicus in bij 
verschillende professionele en amateurorkesten. Ook 
heb ik remplaçantencontracten lopen bij het 
Fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht (de 
Bereden Wapens) en ben ik al eens ingevallen bij het 
orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Sinds december 
2011 ben ik vaste euphoniumspeler bij Brassband 
Rijnmond te Rotterdam die uitkomt in de 
kampioensdivisie. De kampioensdivisie is de hoogste 
afdeling in de Nederlandse Brassband wereld. 

 
In mei 2013 werd ik als 1 van de 8 actieve deelnemers geselecteerd om 
het “Metropole Orkest” te mogen dirigeren tijdens een 3 daagse 
masterclass: “Go With The Pro”. Dit is veruit het gaafste en het mooiste 
wat ik ooit in mijn leven heb mogen doen! Het voelde als een droom die 
uitkwam om dit fenomenale en tevens wereldberoemde orkest te mogen 
dirigeren. Ook werd ik tijdens de masterclass geselecteerd om op het 
concert het “Metropole Orkest” te mogen dirigeren. 
 
Als zelfstandig ondernemer, onder de naam Johan Smeulders Music, heb 
ik sinds 2010 een eenmanszaak waardoor ik voor verschillende orkesten 
inzetbaar ben als dirigent en / of als Euphoniumspeler en arrangeer ik 
voor verschillende bezettingen/orkesten. 
 
Vanaf augustus 2013 ben ik benoemd tot de nieuwe dirigent van “Musis 
Sacrum”. De eerste periode voelt in ieder geval erg goed aan. Ik voel me 
ontzettend thuis binnen de vereniging en dit komt ongetwijfeld door de 
warmte en het vertrouwen wat het bestuur, de muzikanten en de leden 
uitstralen. Er wordt op dit moment heel hard gewerkt om het orkest naar 
een hoger niveau te brengen en om een groei in te zetten voor de 
komende jaren. 
Ik hoop daarom ook op een langdurige, prettige samenwerking waarin we 
in de komende jaren vele mooie (muzikale) momenten en successen 
kunnen beleven. 
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Voorstelconcert 
 

Enige tijd gelegen ontvingen wij de uitnodiging om het 
concert bij te wonen van zondag 10 november. Dit 
concert stond in het teken van de het voorstellen van 
de nieuwe dirigent. 
Dit wilde ik niet aan mij voorbij laten gaan en dus naar 
de “concertzaal” van Musis Sacrum. Bij aankomst in 
de zaal was er nog weinig belangstelling maar 
naarmate het tijdstip van aanvang naderde kwamen 
er steeds meer belangstellenden en was er een 
goede bezetting. In de tussentijd was er tijd voor een 
kop koffie en thee en konden de sociale kontakten 
weer worden aangehaald.  
Om 11.00 uur was het dan zover. De voorzitter heette 
iedereen welkom en wenste de harmonie veel succes 
voor het eerst onder leiding van Johan Smeulders. 
Miep Rooijakkers verzorgde de presentatie. 
Als eerste had plaatsgenomen het opleidingsorkest 
onder leiding van Saskia Martens. Zij openden hun 
bijdrage met Celtic Air and Dance waarbij je echt de 
Ierse sfeer kon proeven. Ook hun vervolgrepertoire 
met o.a. de filmmuziek uit de Harrie Potter serie was 
prettig om naar te luisteren. Maar in het bijzonder was 
het leuk om te zien hoe geconcentreerd de jeugdige 
spelers musiceerden. 
Nu was het de beurt aan het harmonieorkest samen 
met de leden van het jeugdorkest. Het zal voor deze 
onervaren muzikanten overweldigend zijn over 
gekomen door nu deel uit te maken van het groot 
orkest. Zo te zien bliezen ze hun partij goed mee. De 
herkenbare bijna klassieke muziek van  Eric Clapton 
is natuurlijk een prima muziekkeuze om  jeugdleden 
te laten wennen in zo’n groot orkest. 
Mede het doel van dit concert was ook het voorstellen 
van de nieuwe dirigent Johan Smeulders uit Nuenen. 
Men had het gebruikelijke doorbroken om dit 
voorstellen te doen in de vorm van een interview. De 
vragen werden gesteld door Guido Verachtert en door 
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zoals Guido haar noemde: “Eva Yinek”. Er ontstond een leuk gesprek 
waarbij naar ervaring werd gevraagd in de muziekwereld van de 25 jarige 
Johan. Een indrukwekkende lijst werd even opgesomd qua studie en ook 
praktische ervaringen met orkesten in de zin van zelf musiceren alsook 
dirigeren. Je vroeg je af hoe krijgt iemand dat allemaal voor elkaar. Johan 
pareerde de vragen op een leuke, maar op diplomatieke wijze. Hij 
maakte in elk geval op mij de indruk van een ambitieuze muzikant / 
dirigent te zijn. Dat hij nu al goed valt bij de leden van het orkest was te 
oordelen aan de reacties.  
Na dit interview werd het concert vervolgd met o.a. Friends for Life, 

Accretio 
van Eric 
Swiggers, 
een stuk 
voor fluit en 
orkest van 
Angelo 
Branduardi, 
Viva la vida 
van 
Coldplay 
en a 
discovery 
fantasy van 
Jan de 
Haan. 

Voor de luisteraars een onderhoudend programma. 
 
Wat opviel was dat de leden van het opleidingsorkest het gehele concert 
op hun toekomstige plaatsen bleven zitten in het orkest, een mooi gebaar 
dat ze er al bij horen. 
Vermeldenswaardig is o.a. ook dat Marc van Kessel samen met 
echtgenote dit concert bezochten 
De voorzitter dankte iedereen die ertoe bijgedragen had aan het 
welslagen van dit concert. Ook dankte hij het aanwezige publiek voor hun 
aanwezigheid, en hoopte iedereen weer bij een volgende activiteit van de 
harmonie te mogen verwelkomen. En met de volgende woorden sloot hij 
af: “Met trots hebben wij voorgesteld Johan Smeulders”. 
Johan veel succes bij Musis Sacrum. 

Frans Kisters 
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MSBabyworld 2013 
wij feliciteren 
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Onderling Solistenconcours; 
 klamme handjes, zenuwplasjes, knikkende knieën maar vooral veel muziek- en dansplezier! 

 
Jong en oud, beginnelingen en professionals; ze waren allemaal op 
zondag 3 november aanwezig 
in de Musis Sacrum hal voor 
het onderling solistenconcours 
van 2013. 
Dit jaar een solistenconcours 
in een ander jasje, geen 
belletje maar met een knikje 
van de deelnemers werd 
volstaan. En er waren geen 
divisies maar alle niveaus 
werden door elkaar 
gepresenteerd. 
 
Er was dit jaar naast een 
oorkonde en een trofee voor 
iedere deelnemer een prijs te 
winnen voor aanstormend 
talent, en een wisselbeker 
voor de drie categorieën: 
harmonie, slagwerk en 
majoretten. 
Maar waar wellicht iedereen 
toch het hardste voor streed 
was de masterclass naar 
keuze. 
 
Na de opening door voorzitter 
Paul kwam de presentatie in 
handen van Pieter Reijnders. 
Het koste hem af en toe wat 
moeite met al die moeilijke 
namen van artiesten en 
componisten, maar de 
presentatie was bij hem in 
goede handen! De deelnemers 
werden met een praatje 
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gerustgesteld zodat ze voor 100% voor hun optreden konden gaan. 
 
De spits werd afgebeten door multi talent Kim op dwarsfluit begeleid door 
broer Stan. Waarom een multi talent? Nou ze trad later nogmaals in de 
spotlights in de categorie majoretten met "treinreis". 
 
Het viel op dat de jongens op snaredrum er erg relaxt en stoer bij 
stonden. En talent was zeker aanwezig, Slagerij van Kampen be aware!  
 
De dames majoretten hadden mooi uitgepakt, een variërend geheel van 
onder andere schoonmaaksters, tot een Chinees thema, tot boxers in de 
USA, waarbij de eerste rij in het publiek moest uitkijken dat ze niet 
geraakt werden. Maar ook talenten uit de verschillende categorieën 
werden uitgewisseld, zo danste ėėn van de majorettes met een saxofoon 
en speelde een van de solisten een echt rock & roll dansnummer! 
 
Ook de wat oudere leden waren goed vertegenwoordigd. Pieter 
vertoonde zijn kunsten op de trombone. Als je het over kunsten hebt 
denk je snel aan grappen en grollen, en dus aan Pieter Reijnders. Echter 
ging het nu om de muzikale kunsten die ten hore gebracht werden door 
Pieter Nooijen. Ja ga daar maar eens staan voor dat publiek! Pieter R. 
doet het je niet na Pieter N., heb ik uit betrouwbare bronnen vernomen. 
Toch lastig die dubbele namen binnen één sectie! 
 
Er waren ook twee ensembles die dit jaar meededen. Carla had Bas en 
Maarten weten te strikken om een nummer ten gehore te brengen wat 
Carla laat huppelen. Ook de saxofoonsectie was aanwezig, het viel op 
dat bij velen de leeftijd genoemd werd maar bij hen niet. Zou dit vanwege 
het aantal deelnemers zijn of....? 
 
Het bleef een variërend geheel want naast de snaredrum waren er ook 
deelnemers die hun kunsten op andere slagwerkinstrumenten lieten 
horen. Op drumset, marimba en nog veel meer. Ook zagen we de show 
Sister act, de dames zetten het zo goed neer dat degenen die nog niet 
naar de musical zijn geweest, niet meer hoeven te gaan. 
 
Gelukkig was het niveau hoog, anders hadden we waarschijnlijk de 
EHBO nodig gehad, want er kwamen wat tong- en vingerbrekers voorbij! 
Gelukkig belemmerde dit de deelnemers niet om een mooi resultaat neer 
te zetten. 
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Het was dus ook erg lastig voor de jury om de 4 prijswinnaars te kiezen. 
 
Beker aanstormend talent: 
De beker voor aanstormend talent werd gewonnen door Yente van 
Stiphout op fagot. Ze was helemaal overdonderd en had een glimlach 
van oor tot oor.  
Met extra complimenten van de jury voor haar vermogen om de muzikale 
leiding te nemen in haar solo, ook al is het even lastig met de 
begeleiding.  
Wisselbeker slagwerk: 
Deze ging naar Cas van der Putten en Thomas Tijdeman op multi 
percussie. 
Zij speelde een eigen werk: Ad Libitum. Zaterdagavond 2 november nog 
snel iets op papier gezet zodat de jury iets had om mee te lezen. Al was 
de tweede helft niet af, maar de titel was dan waarschijnlijk ook niet voor 
niets Ad Libitum. De heren maakte er een complete show van voor oog 
en oor.  
Wisselbeker majoretten: 
Deze ging voor de derde keer naar Minke Coort, wat betekent dat zij 
deze beker mag houden! Minke won deze beker met haar show 
"dagboek", tevens de afsluiter van de middag. Extra knap omdat zij twee 
dansen heeft ingestudeerd voor dit solistenconcours. Tevens gaf de 
voorzitter aan dat het een extra uitdaging is voor de majoretten om hun 
show uit te voeren op zo'n klein vloeroppervlak.  
Wisselbeker harmonie & winnaar masterclass naar keuze: 
Deze beker & de masterclass ging naar Sophie de Ruijter op dwarsfluit. 
Zoals jurylid Berry van Oort aangaf was het een genot om naar te 
luisteren! Berry had Sophie al vaker gejureerd maar nog niet eerder 
meegemaakt dat hij (bijna) geen feedback had maar alleen maar hoefde 
te beschrijven wat voor gevoel hij had ervaren tijdens het beluisteren van 
Sophie haar uitvoering. Naast winnaar van de wisselbeker harmonie dus 
tevens winnaar van de masterclass naar keuze. 
 
Via deze weg wil ook de redactie van De Triangel alle deelnemers 
feliciteren met hun behaalde resultaat, maar in het speciaal Yente, Cas, 
Thomas, Minke & Sophie. 
Tot volgend jaar, en winnaars succes met het verdedigen van jullie 
wisselbeker!  

                                                                                              Inge Reijnders 
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Trots als een pauw 
 
Eindelijk was het zo ver; de opening van de kermis in Bakel. 
Al weken lang was mijn grote broer er erg druk mee. Want ik, Fred zijn 
jongere broer, zou mee gaan kijken naar ‘zijn’ harmonie en natuurlijk naar 
mijn grote broer Henri. 

Geen idee wat me te wachten stond. Ik 
ben een stadsjongen die maar weinig 
van tradities weet en eerlijk gezegd ook 
niet echt een fan ben van deze muziek. 
Maar toch was ik erg nieuwsgierig naar 
wat er allemaal ging gebeuren en 
voelde de spanning bij mijn broer 
steeds groter worden en dus ook bij mij. 

Eindelijk was het zover. 
De eerste klanken kwamen uit de instrumenten en de eerste meters 
waren gelopen. Jeetje, wat was ik onder de indruk van alles, maar vooral 
hoe mijn broer zo trots als een pauw onderdeel uitmaakt van Musis 
Sacrum en fier meeliep in de optocht. Het was geweldig om te zien hoe 
belangrijk het is voor mijn broer om deel uit te maken van deze harmonie 
waar hij al vanaf kindsheid bij betrokken is, maar vooral hoe Henri wordt 
geaccepteerd om wie hij is. 
Ik kan nu zeggen hoe mooi het is om tradities in ere te houden en heb 
een leuke avond gehad, maar vooral heb ik genoten van mijn grote broer 
en mag met trots zeggen "dat heb je goed gedaan jongen". 

  

Fred Pieters 
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Commissaris met passie 
 

Men zegt wel eens dat we met het klimmen der jaren in onze verhalen 
meer en meer terugvallen op ons verleden. En ook dat de 
gebeurtenissen en belevenissen nogal worden aangedikt en opgeblazen 
met ons zelf in de hoofdrol. Nou dacht ik dat ik daar nog weinig last van 
heb, zo graag leef ik in het heden en kijk nog steeds verwachtingsvol 
naar morgen. Maar de vraag van de redactie om eens nader uit te leggen 
waarom ik ‘ja’ zei op de vraag commissaris van Musis Sacrum te worden 
heeft me gedwongen een blik op mijn verleden te werpen en ik moet diep 
graven in de krochten van mijn herinnering. En of ik overdrijven ga kunt u 
aan het einde zelf beoordelen. 
 
Mijn passie voor muziek werd me 
thuis in Tegelen, waar ik mijn jeugd 
doorbracht, met de paplepel 
ingegeven. Mijn vader was 
gepassioneerd lid van het Tegels 
Mannenkoor Excelsior. Mooie naam 
overigens. Hoewel Excelsior steeds 
hoger betekent herinner ik me toch 
vooral de bassen uit het vaak Oost-Europese repertoire uit de eerste helft 
van de vorige eeuw. Vooral ook religieuze liederen maar mooi! Daarnaast 
was hij bestuurslid van de Koninklijke Tegelse Harmonie St. Cecilia, 
opgericht in 1853. Als vanzelf bezochten wij als kleine kinderen met ons 
moeder alle voorstellingen en optredens. En met trots stonden we langs 
de weg bij het uittrekken van de harmonie. Niet onvermeld moge blijven 
dat Tegelen ook toen al de beschikking had over een harmoniezaal! 
 
Mijn eigen en persoonlijke inspanningen in de muziek lagen bij het 
knapenkoor. In tegenstelling tot mijn broer die misdienaar was voelde ik 
me aangetrokken tot dat koor. Ik moet daar bij zeggen dat ik tijdens de 
muzieklessen op de lagere school kennelijk opviel bij het zingen zodat ik 
door de meester van het knapenkoor werd gedirigeerd. Ik bewaar goede 
herinneringen aan die periode. Hoogtepunt in mijn jeugdige carrière was 
het feit dat ik in de nachtmis de solo’s mocht verzorgen in de plechtige 
mis van Pergolesi. Vele oefensessies gingen eraan vooraf. Ik genoot er 
ook zelf van te zingen in een overvolle kerk. Na afloop bij de 
worstenbroodjes en warme chocolademelk kwamen onbekenden mij 
complimenteren met tranen in hun ogen. Zelf vond ik misschien nog wel 
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het mooist dat het inmiddels voor zo’n klein manneke twee uur in de 
nacht was want een nachtmis was in de jaren vijftig van de vorige eeuw 
ook nog echt een nachtmis. De nazit vond overigens plaats in het 
parochiehuis.  
Tegelen van toen kende als fijn dorp vele verenigingen en 
gezelschappen. Dat gaf binding onder elkaar en een hechte sociale 
structuur. Je was betrokken bij elkaar en gekend en je leerde er op een 
natuurlijke wijze dat de mens bestaat met en door anderen. Zo was ik 
ook nog lid van de welpen en de verkenners. En natuurlijk ook van 
voetbalclub Sportclub Irene. 
 
Hoe anders was dat in de grote stad Nijmegen waar ik studeerde en na 
mijn studie ook nog woonde. Twaalf jaar bracht ik er door. In een stad is 
alles anoniemer en minder sociaal georganiseerd. Hoewel lid van de 
omni-vereniging Quick Nijmegen was er toch minder sprake van 
vereniging. Moeilijk ook met 1100 leden! 
 
Onze verhuizing naar Bakel in 1976 was een terugkeer naar het Kleine 
bestaan met een grote K. De grote sociale betrokkenheid en het 
bloeiende diverse verenigingsleven voelden als een warme deken. Het 
belang van een hecht verenigingsleven kan niet genoeg benadrukt 
worden. Dat belang is alleen maar toegenomen door het proces van 
maatschappelijke onverschilligheid en doorgeschoten individualisering. 
Wat een plezier is het niet om samen muziek te maken, om met elkaar 
mee te leven. Verenigingen zijn het cement in het gebouw van de 
samenleving in het dorp. 
 
Dus... zal het nu voor niemand die dit leest 
een verrassing zijn dat ik toen de voorzitter 
en penningmeester van Musis Sacrum op 
bezoek kwamen, ietwat verlegen of 
nerveus, al ‘ja’ had gezegd nog voordat ze 
hun vraag konden stellen. En vervolgens 
konden we zonder nog moeilijk te doen een 
heerlijk glas wijn drinken op het 
commissariaat.  
Ik ben trots dit bij deze prachtige vereniging 
te mogen invullen. 

 

Ger Peijs 
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Muziekpuzzel 
 

 
 

BARITON BATON BEKKENS BUGEL CELESTA 
CELLO CONTRABAS  DIRIGENT DWARSFLUIT 
EUFONIUM FAGOT GITAAR HARP  HOBO 

KLARINET KLAROEN KLOKKENSPEL KORNET 
MARIMBA MELLOFOON  PAUKEN PICCOLO 
SAXOFOON SLAGWERK STELLAHOORN TOM-TOM 

TRIANGEL TROMBONE TROMMEL TROMPET TUBA 
UNIFORM VAANDEL VAANDRIG VIBRAFOON XYLOFOON 
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Musis Sacrum helpt slagwerkgroep St. Cecilia Milheeze 
 
De slagwerkgroep van fanfare St. Cecilia Milheeze heeft dit jaar 
deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. En 
Musis Sacrum heeft daaraan een bijdrage geleverd. Dat lijkt een 
kleinigheid, maar is het zeker niet. Graag nemen we je mee: mee van 
Milheeze, via Bakel naar Kerkrade. 
 
Het verhaal begint in 2009. Toen nam de slagwerkgroep voor het eerst 
deel aan het WMC. Een geweldige ervaring; je kunnen en mogen meten 
met de beste slagwerkkorpsen van over de hele wereld is prachtig. 
Natuurlijk is er rivaliteit, maar zeker ook respect voor ieders optreden en 
uitvoering van de bijzondere muziekwerken. Milheeze kwam naar huis 
met een zilveren medaille en het voornemen om in 2013 weer deel te 
nemen. En met de ambitie om dan met een dikke eerste prijs naar huis te 
komen! 
 
De voorbereidingen daarvoor begonnen in 2011. Het speciaal voor ons 
gecomponeerde muziekwerk kwam deel voor deel op de lessenaar. 
Langzaam maar zeker kregen we een beeld van het levensverhaal van 
de Oosterse danseres Zaynah, want daar ging het muzieknummer over. 
Pas in maart 2013 hebben we de compositie voor het eerst volledig 
uitgevoerd; één muziekwerk van 45 minuten. Dat betekende dat we nog 
enkele maanden hadden om verfijningen aan te brengen en details in de 
uitvoering te perfectioneren. En om een tweede muziekstuk te repeteren 
om tussen de 45 en 60 minuten muziek te kunnen maken. Want dat was 
een eis in de World Division. Dus elke week twee keer repeteren, met 
tussendoor (theater)concerten in Nederland en Duitsland om het nummer 
in een andere omgeving en akoestiek te beluisteren. 
 
Inmiddels was ook duidelijk dat Milheeze in de World Division was 
ingedeeld. Dat is de hoogste divisie in slagwerk met de beste korpsen uit 
o.a. Duitsland, België, Singapore, Serang (Indonesië), Bangkok. Het blijft 
bijzonder als je uit een dorpje van ruim 2000 inwoners op hetzelfde 
podium staat als een korps uit Singapore met 5,5 miljoen inwoners… 
 
Omvang 
Voor diegenen die de slagwerkgroep nog niet hebben gezien, proberen 
we een indruk te geven. De slagwerkgroep bestaat uit 30 leden. Het 
instrumentarium:  6 marimba’s, 2 xylofoons, 2 vibrafoons, drumstel,  
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conga’s, bongo’s, 3 gongen, 5 pauken, buisklokken en heel veel effect- 
en speciaal instrumenten zoals de wa wa tube. En niet te vergeten: een 
oplegger om het instrumentarium te vervoeren. 
 
Rol Musis Sacrum Bakel 
We schreven al dat spelen in verschillende zalen nodig is, zodat de 
spelers leren om hun spel en samenspel aan te passen aan de akoestiek 
van de omgeving. Dit was een van de belangrijkste redenen dat we het 
bestuur van harmonie Musis Sacrum gevraagd hebben om een repetitie 
te mogen houden in de Musis Sacrum Hal. Ook componist Ivo Weijmans 
was hier deze dag bij aanwezig. Na deze repetitie waren dirigent en 
muzikanten zo enthousiast dat ze hier nog wel vaker wilden repeteren en 
zelfs de generale repetitie wilden houden. Na overleg met het bestuur 
was dit snel geregeld en konden wij de laatste week enkele repetities 
inclusief de druk bezochte generale in de Musis Sacrum Hal houden. 
Onze dank daarvoor! 
 
Finale 
De laatste week hebben we nog hard gewerkt om de puntjes op de i te 
zetten. Eindelijk was het dan zover: 19 juli 15.30 uur, een dubbeldekker-
bus en een oplegger vol met instrumentarium vertrokken naar Kerkrade. 
Daar aangekomen werd de vrachtwagen gelost, het instrumentarium in 
de lift naar het podium, de muzikanten kleedden zich om, de 
beamerpresentatie werd klaargezet en dan wachten tot de jury het teken 
geeft om te mogen beginnen. De spanning onder de leden, en niet 
minder onder het in grote getalen meegereisde publiek, was om te 
snijden. Maar zodra onze 30 mannen en vrouwen de eerste noten 
hadden gespeeld, voelde je dat ze rust uitstraalden en de beide nummers 
werden geweldig gespeeld. Na afloop was iedereen ervan overtuigd dat 
we geweldig hadden gespeeld, nu waren we overgeleverd aan de jury en 
was het dus wachten op de uitslag. 
Door het nieuwe puntensysteem (One World System) moet je minimaal 
85 punten halen voor een gouden medaille. Meer dan 89,99 is goed voor 
een gouden medaille met onderscheiding. 
Het resultaat mocht er dan ook zijn, een eerste prijs met 89 punten, een 
hele dikke eerste prijs. 
Om 0:00 uur ’s nachts gingen we op de terugreis en we hebben tot in de 
vroege uurtjes onze gouden medaille gevierd. 

                                                                                              Bertus Keunen
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Zicht op vroeger 

    

Frans Goossens 
Carnaval 1963 

1989 
In ponypark Slagharen 

1995 
Wéér landskampioen 
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Mutaties 
 

 
Nieuw lid: Johan Smeulders 08-08-2013 
 Peter Bergmans 12-08-2013 
 Renée Laurijsen 22-08-2013 
 Guus Cornelissen 01-09-2013 
 Marijn Jonkers 01-09-2013 
 Jelle Verachtert 01-10-2013 
 Rian Wouters 03-10-2013 
 
Einde lidmaatschap: Rick van de Laar 24-06-2013 
   Marc van Kessel 24-06-2013 
   Gijs Nooijen  01-07-2013 
   Ries Spaan  01-07-2013 
   Indy Gerritsen  02-07-2013 
   Janne Peters  02-07-2013 
   Perry Verbakel  02-07-2013 
   Rob van Lierop  05-07-2013 
   Veerle Bekx  15-08-2013 
   Paul Koolen  03-09-2013 
   Lotte van Rijbroek 05-09-2013 
   Job van Rijbroek 09-09-2013 
   Fleur Mulder  22-10-2013 
   Lieke Mulder  27-10-2013 

 
 
Zowel aanmeldingen als afmeldingen dienen te gebeuren via het 
bestuurslid van harmonie, slagwerkgroep, majorettes of opleiding.  
 
Dat geldt ook voor adres-, telefoon- en andere wijzigingen. 
 
 
Leden die zich afmelden als leerling van KunstLokaal Gemert, dienen 
zich ook af te melden bij het betreffende Musis Sacrum bestuurslid. 
  
  Harmonie:   Carla van Lieshout 
  Slagwerkgroep:  Ron Cornelissen 
  Majorettes:   Franca van de Laar 
  Opleiding:   Rianne van den Boom  
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     Geert-Jan als kermis-solist  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matty als 
concert(ver)slaper 
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Wie ben ik? 
 

 
 
 
 
 
 
 
      De foto uit de vorige Triangel:> 

 
 
 

Het antwoord op deze vraag uiterlijk 01-02-2014 opsturen naar 
triangel@musissacrumbakel.nl  
 
Maak kans op €10,00 als prijs voor de juiste inzending. 
 
De foto uit Triangel 2013_2 was: Lisette Vereijken. 
Roy Goossens wint de prijs. 

 
Ook jouw inzending is welkom! 
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Maak ’t kleurig 
met een twist: zoek de verschillen 
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Recepten 
 
BLOTE BILLETJES IN HET GRAS MET KIP: 
600 gr. Kipdrumsticks, 4 el olijfolie, 1,5 kg kruimige aardappelen, 400 gr gesneden 
snijbonen, 125 ml crème fraîche, 1 pot witte bonen 330 g, 3 el fijngehakte peterselie. 
Bestrooi de kipdrumsticks met zout en peper. Smelt in een hapjespan 2 el olijfolie. Bak de 
kipdrumsticks in 25 min. bruin en gaar. Kook de aardappelen in een bodem water met 
zout in 20 min. gaar. Verhit in een koekenpan de laatste olijfolie. Bak de snijbonen in 6 – 
8 minuten knapperig gaar. Voeg de knoflook toe en bak nog 1 min. Schep er de witte 
bonen met de peterselie, zout en peper naar smaak door. Giet de aardappelen af. Stamp 
ze met de creme fraiche en olijfolie fijn. Schep er de bonen door. Breng op smaak met 
zout en peper. Verdeel  de stamppot over 4 borden en leg er de kipdrumsticks bij. 
 
CAJUNVIS MET ZOETE WORTELSALADE: 
1 kg vastkokende aardappelen, 4 tiliapiafilets, 2 el cajunkruiden, 25 g boter, 1,5 el 
sinasappelsap, 2 el halvanaise, 300 gr worteljulienne, 1 blik maïs uitgelekt, 1 ui in ringen, 
3 el rozijnen. 
 
Snijd de aardappelen in stukken en kook ze met schil in een bodem water met zout in 20 
min. gaar. Bestrooi de visfilets met de cajunkruiden. Smelt in een koekepan de boter. Bak 
de cajunfilets in 3 min per kant gaar. Roer het sinasappelsap door de halvanaise. Meng 
de wortel met maïs, ui en de rozijnen de dressing en zout en peper naar smaak. Leg de 
tilapiafilet op 4 borden. Schep er de aardappelen bij en serveer met de wortelsalade. 
 
BABI KETJAP MET SPERZIEBONEN: 
300 gr zilvervliesrijst, 1 el sesamzaad, 2 el zonnebloemolie, 300 gr hamlappen in reepjes, 
250 gr gehalveerde champignons, 450 gr sperziebonen, 150 ml woksaus ketjap-sesam. 
 
Kook de rijst volgens de aanwijzingen  gaar. Rooster het sesamzaad  in een droge 
koekenpan en strooi op een bord. Verhit in een wok de olie. Bak het vlees in 3 min. al 
omscheppend. Voeg de champignons en sperziebonen toe en roerbak de groenten in 5 
min. knapperig gaar.  Voeg de woksaus toe en roerbak nog 1 min. Schep de rijst in 4 
diepe borden of kommen en verdeel er de babi ketjap over. Bestrooi met het sesamzaad. 
 
TAGLIATELLE CAPRESE-STYLE: 
600 gr tomaten, 2 bollen mozzarella in blokjes, 1 teen geperste 
knoflook, 1 bosje basilicumblaadjes, 5 el olijfolie, 300 g 
tagliatelle, 4 varkens of kalfsoesters. 
 
Smakelijk eten. 
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Verjaardagen Januari t/m Mei 
 

Naam Datum 
Kristian Vereijken 2-1 
Jannah van Hout 10-1 

Dhr. Jac van den Eijnde 11-1 
Judith van Stiphout 13-1 

Gijs van Eijk 15-1 
Klaas van Eijk 18-1 

Miep Rooijakkers 19-1 
Kayl Bouwmans 22-1 
Jantine Vereijken 22-1 

Friedie Coolen 24-1 
Mevr. M. van Lamoen - v.d. Ven 24-1 

Frans van de Laar 27-1 
Ad van Grootel 28-1 

Fred van Lamoen 28-1 
Wilma Vereijken 31-1 

Mevr. P. van Lierop - Rovers 1-2 
Dhr. Henk Tijdeman 1-2 
Janne van Bommel 13-2 

Rianne van den Boom 13-2 
Hans Leenders 13-2 
Sigrid Coolen 14-2 

Cas van der Putten 14-2 
Dhr. Hans Beks 15-2 

Willem van den Boom 15-2 
Janny Jansen - van Tilborg 19-2 

Thijs Kampen 22-2 
Louise Aldenzee - Saris 27-2 

Karin van Lierop 28-2 
Pieter van den Boom 1-3 

Anita Leenders 1-3 
Tessa Pekx 1-3 

Lisette van Rooij 3-3 
Romy van den Heuvel 9-3 

Naomi Stuit 9-3 
Jeroen de Visscher 9-3 

Mevr. Dien Kanters - Habraken 14-3 
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Jan van Ganzewinkel 16-3 
Dominique Joosten 16-3 

Mevr. Miet Nooijen-van Heugten 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 
Simone van de Laar 30-3 

Sophie de Ruijter 31-3 
Hans Vermulst 2-4 

Sjoerd Thomassen 4-4 
Cornelli Remmers 6-4 

Frank Joosten 7-4 
Gerard van de Laar 7-4 
Kristie Thomassen 7-4 

Gijs Egelmeers 9-4 
Inge Reijnders 10-4 

Tijmen van Dinther 11-4 
Roos Verberkt 13-4 

Loes Cornelissen 15-4 
Mevr. M. van Neerven - Vanlier 17-4 

Benthe Janssen 18-4 
Marco Swiggers 27-4 
Rowie Verbakel 29-4 
Eva van Bree 2-5 

Jan  van de Mortel 5-5 
Bernard Nooijen 6-5 

Diny Nooijen 8-5 
Marjan Coopmans 10-5 

Maria van den Broek - Manders 11-5 
Thomas Tijdeman 12-5 

Marit Tijdeman 14-5 
Peggy Teunis 16-5 

André Thomassen 25-5 
Maikel van der Meer 30-5 

Piet van de Ven 30-5 
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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 

 

Dinsdag 31 december 2013 
 

St. Wilbertsplein Bakel 
& 

Servicestation Nard Thijs 
 
 

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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2014: Musis Sacrum 140 jaar en Bakel 1300 
 
In 2014 hebben wij een jubileum, wij bestaan 140 
jaar en Bakel bestaat 1300 jaar, en daar willen 
we een groots feest van maken. 
We zijn een van de oudste dorpen in Brabant en 
dit mag niet ongemerkt voorbij gaan. 
 
 

Omdat de organisatie van Bakel 1300 denkt dat Musis Sacrum een grote 
rol kan spelen bij het vieren van 1300 jaar Bakel ben ik in het najaar van 
2012 gevraagd om in het bestuur van Bakel 1300 deel te nemen. 
Na overleg met het bestuur van Musis Sacrum heb ik ja gezegd want ook 
wij hebben in 2014 een jubileum en in een dorp als Bakel zullen we 
samen moeten werken om er iets groots en moois van te maken. 
Tijdens de eerste vergadering in oktober 2012 bleek dat men al een 
voorlopig programma klaar had. Daarin stonden twee activiteiten waar ze 
gedacht hadden dat Musis Sacrum een grote rol zou kunnen spelen.  
Dat was een avond met muziek van eigen bodem in april en een soort 
promsweekend aan het einde van het feestjaar. 
Het bestuur was op dat moment nog niet 
volledig en men was ook nog zoekende naar 
meer bestuursleden. Later is Gerard Beijers 
daarvoor benaderd en samen met Gerard 
ben ik verantwoordelijk voor deze twee 
activiteiten in het kader van Bakel 1300. 
 
De data zijn bekend: 
 
25-04 Muziek van eigen bodem (feesttent St.Wilbertsplein) 
GEA-concertweekend (sporthal De Beek) 
21-11 Concert door de Koninklijke Luchtmachtkapel 
22-11 Blaaskapellenfestival m.m.v. Bakelse blaaskapellen 
23-11 Familievoorstelling door Musis Sacrum Bakel 
 
Daarnaast was er de wens om een compositie te maken t.g.v. Bakel 
1300. Daarvoor is de Bakelse componist Stan Verberkt gevraagd. 
In gesprekken met hem is duidelijk geworden dat het Gilde en de 
Harmonie/Slagwerk een belangrijke plaats innemen in deze compositie 
die medio november 2013 in concept klaar zal zijn. 



 

 

 

58 

De uitvoering zal plaatsvinden in het feestweekend tijdens de officiële 
opening op 27 april 2014. 
 
Verder zijn er over het jaar verdeeld een aantal Bakel 1300 activiteiten. 
Er is een gevarieerd programma voor jong en oud met zowel culturele als 
educatieve elementen, kijk daarvoor maar op de site van Bakel1300.nl 
Het moet een feestjaar moeten worden vóór en dóór Bakel. 
Met alle Bakelse mensen én Musis Sacrum willen we er een mooi jaar 
van maken!!! 

                                                                                   Rianne van den Boom 
 

Zondag 5 januari 
Presentatie programma Bakel1300 tijdens het Nieuwjaarsconcert van 
harmonie “Musis Sacrum” 

Zaterdag 29 maart 
Archeologische lezing over “de Neerakker” en “Achter de Molen” in het 
Parochiehuis 

Maandag 31 maart Feestelijke start scholenproject voor de basisschoolkinderen, op de markt 

Vrijdag 25 april 
Concert “Muziek van eigen bodem” in de feesttent, met een keur aan lokale 
artiesten. Afterparty met DJ de Vos 

Zondag 27 april 
10.00 uur: Pontificale Hoogmis in de St. Willibrorduskerk 
11.30 uur: Officiële Opening viering 1300-jarig bestaan van Bakel 
12.30 uur: Lunch in feesttent voor genodigden; aansluitend feestmuziek 

Maandag 28 april Kampioenschap taartbakken en feestmiddag voor senioren en mindervaliden 

Zondag 18 mei 

“De dag van Baokel” 
10.00 uur: Onthulling van de oude waterput in het atrium van wooncomplex 
de Kerksedriessen, Daarna vanaf 12.00 uur op diverse locaties in Bakel 
festiviteiten, kinderattracties, muziekoptredens, demonstraties, een 
preuvement, tentoonstelling, markten en nog veel meer. 

Woensdag 28 mei Onthulling kunstwerk van schoolkinderen voor Bakel op de markt 

Vrijdag 7 november 
St.Willibrordusdag.  Presentatie en aanbieding 1

e
 exemplaar boek Bakel 

1300  met opluistering door het Gilde met tamboers en vendeliers 

??  Oktober 

Lezing “Bakel op weg naar de toekomst”. 
Inleiders: de Commissaris van de Koning dhr. W. van de Donk, thema: 
regionale economische ontwikkelingen; Prof. J. Thissen van de Universiteit 
van Amsterdam, thema: veranderingen in dorpen. 

Vrijdag 21 november 
GEA concertweekend: Optreden van de Kapel van de Koninklijke 
Luchtmacht in sporthal ‘de Beek’ aan de Beekakker 

Zaterdag 22 
november 

GEA concertweekend: Blaaskapellenfestival in ‘de Beek’ met Bakelse 
blaaskapellen, in samenwerking met de Aa-länder Musikanten. 
Tijdens deze avond is ook de trekking ven de LOTERIJ van Bakel1300. 

Zondag 23 november 

GEA concertweekend:  Een matineevoorstelling voor kinderen en  gezinnen, 
georganiseerd door harmonie “Musis Sacrum”, m.m.v. schrijver/verteller 
Jacques Vriens (nog onder voorbehoud) 
E.e.a. ook in het kader van het 140-jarig jubileum van Musis Sacrum 

Zaterdag 13 en 
Zondag 14 december 

Afsluiting van de festiviteiten Bakel1300, in samenwerking met Kerstmarkt 
(CZN) en Vuurwerkshow door Peter Smits. 
Bakel1300 organiseert verrassende optredens en zet daarbij het centrum in 
het donker met lichtpunten waar de optredens plaatsvinden. 
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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 06 54740580 
 
Hobo: 
Ans Bouwmans Maaslaan 45 5704 LA Helmond 0492 510652 
 
Groot koper: 
Alex Rutten Cortenbachstraat 27 5421 KH Gemert  0492 366747 
 
Dwarsfluit: 
Erik Verbaandert Ziggestraat 29 5662 RK Geldrop 040 2860032 
 
Klarinet en saxofoon: 
Adri Verhoeven  Brundtlandstraat 3 5283 JA Boxtel 0411 616486 

 

mailto:kunst-lokaal@planet.nl
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DE bijna LAATSTE PAGINA 
Voorzitter: 
Paul van Tiel Beatrixstraat 11 5761 AS Bakel 0492 343863 
Waarnemend voorzitter: (tijdelijk ook met portefeuille Slagwerkgroep) 
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 06 13955866 
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: 
Vacant  

Dirigent: 
Johan Smeulders Berg 12 5671 CC Nuenen 040 2835011 
Saskia Martens Hurksestraat 11 5701 GX Helmond 06 10076487 
Instructeur Slagwerkgroep: 
Peter Bergmans Patrijsstraat 8 5764 RS  De Rips 0493 599639 
Instructeur BOTS: 
Marco Swiggers Gerrit v.Bakelstr.11 5751 PT Deurne 0493 317082 
Instructrice Majorettes: 
Lisette van Rooij Jan Truijenstr. 3 5768 CA Meijel 06 42450378 
Ellen Leenders Kogelpot 1 5761 GT Bakel 06 52593963 
Instructrice assistente: 
Jantine Vereijken Heggeroosstr. 52 5761 GK Bakel 06 29291100 

 
 

 
 

 
Harmonie Musis Sacrum Bakel:  IBAN: NL13 RABO 0104 1014 82 
Stichting Vrienden van Musis Sacrum:  IBAN: NL31 RABO 0104 1317 13 
 

Voor (repetitie)afmeldingen kunt u terecht bij: 
 Carla van Lieshout (harmonie)  0492 342795 
 Ron Cornelissen (slagwerkgroep)  0492 343651   
 Lisette van Rooij (majorettes)  06 42450378 
 Ellen Leenders (majorettes)  06 52593963 

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

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

 De MSHal poetskalender voor 2014 ook weer uitgedeeld is…… 

 Dat zaterdagklusje met z’n tweeën in een uurtje klaar is…… 

 De pinda’s bij Hein Horst nooit over de datum gaan.. 

 De slagwerkers deze nootjes allemaal kraken.. 

 Onze dirigent een hele bezige bij is met 24+… uren per dag... 

 Hij graag een smoelenboek krijgt, zodat hij niet in de partituur 
hoeft te kijken en hij graag “wie ben jij”  speelt.. 

 Muziek eigenlijk een recept is en je alle noten kunt mengen.. 

 Het instrument bij je persoonlijkheid past.. 

 De Harmonie een andere bezetting heeft gekregen.. 

 Guido  Verachtert zich nu niet meer kan verstoppen.. 

 Karen v.d. Broek hem aanbood om achter haar te gaan zitten.. 

 Bas van Lierop “reten strak” speelt.. 

 Het “koper” dat intussen ook al kan.. 

 Wij dat woord nooit geleerd hebben tijdens de muziekles.. 

 Bij de Harmonie het nieuwe tijdperk ook al is ingetreden.. 

 De iPod al op de muziekstandaard staat.. 

 Het af en toe zo warm is in de MSHal dat men zich uitkleedt.. 

 Frans van de Laar, lid van de Musis Sacrum Benidorm Bastards, 
als zakkenroller probeerde te fungeren.. 

 Stichting “Vrienden van Musis Sacrum” een hele mooie middag 
had georganiseerd maar de opkomst helaas heel laag was.. 

 Henri Pieters ons gedirigeerd heeft tijdens de repetitie.. 

 Hij wel driemaal hoera kreeg en daarna meteen de benen nam.. 

 De majorettes alweer op een EK hebben opgetreden.. 

 Ook de majorette-ouders bekaf zijn na een wedstrijddag.. 

 Er komend jaar weer heel veel voor hen staat te gebeuren.. 

 Het Pieporkest even niet ‘piept’ maar BOTS wel lekker bezig blijft.. 

 Musis Sacrum in 2014 het 140-jarig bestaan viert.. 

 Dat zal gaan gebeuren in ‘un skôn neij pak’.. 

 In Bakel al zeker 1300 jaren muziek zit.. 

 Ze dat pas in 1874 hebben durven te begrijpen.. 

 Dat volgend jaar dus een memorabel Baokels jaar wordt.. 

 Wij iedereen heel veel plezier en gezondheid toewensen.. 

 Er ook in 2014 volop muziek in mag zitten.. 

 Op 31 december eerst weer MSB oliebollen worden verkocht.. 
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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  
3e editie 2013 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Fred Pieters 
Harrie Verkampen 
Ian Christiaens 
Ton Vogels 
Gea Mulder 
Wendy en Joyce 
Tijmen en Gijs 
Peter Bergmans 
Inge Reijnders 
Frans Kisters 
Ger Peijs 
Anne Koppens 
Renée Laurijsen 
Johan Smeulders 
Sophie de Ruijter 
Paul van Tiel 
Rianne van den Boom 
Kristie Thomassen 
Bertus Keunen 
 


