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Activiteitenkalender 2014 

Versie 25-03-2014, onder voorbehoud, zie ook www.musissacrumbakel.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-jan Nieuwjaarsmeeting MSHal  ? Bindingsevenement ? 

23-feb Rep. mbt Carnaval MSHal  6-jul Pleinconcert  

2 mrt Bezoek boerenbruid   21-aug Start harmonie repetitie MSHal 

3 mrt Carnavalsoptocht   22-aug Inhalen KVW  

9-mrt MOGB jeugdmuziekdag De Rips  25-aug Start slagwerk repetitie MSHal 

15-mrt NK majorettes Den Haag  26-aug Start majorette repetitie MSHal 

27-mrt Ledenvergadering MSHal  29/30-aug Majoretteweekend MSHal 

27-mrt Ledenvergadering MSHal  29/30-aug Tractor Pulling  

30-mrt Rep.dag ivm 25 apr. MSHal  6-sep Kermis opening  

5-apr Oudijzeractie   7-sep Majorettetraining EK Vleuten 

5-apr Majorettetraining EK Vleuten  9-sep Kermisschieten  

6-apr Slagwerk Masterclass Lieshout  13-sep Majorettewedstrijd Nijkerk 

24-apr Generale repetitie MSHal  19-sep Zwemmen jeugdleden  

25-apr Lintjesregenserenade??   28-sep Solistenconcours MSHal 

25-apr Muziek van eigen bodem Centrum  1-6-okt EK 2014 Majorette Kroatië 

26-apr Koningsdag opening   11-okt Jubilarissenconcert MSHal 

27-apr Opening Bakel 1300 jaar   16-nov Intocht St.Nicolaas Sporthal 

28-apr 55+ middag Bakel 1300   21-nov Luchtmachtkapel Sporthal 

18-mei Dag van Bakel   22-nov Gen. repetitie Sporthal 

15-21 jun Donateursactie Bakel  23-nov Matinee; MSB 140 jaar Sporthal 

21- jun Majorettewedstrijd Barneveld  18-dec Kerstconcert JdeWit 

22-jun Limonadeconcert MSHal  20-dec Kerstconcert Kerk 

22-jun? Tuinconcert Harmonie  De Mortel  31-dec Oliebollenactie  
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Bestuurlijke noten  
 
"Een grote verandering" 
 
Op 15 maart jongstleden hebben we deelgenomen aan de Nederlandse 
Kampioenschappen Majorette in Den Haag en wederom met zeer veel succes! 
Veel Nederlands Kampioenen en... we gaan weer naar de Europese Kampioenschappen. 
 
Naast alle vreugde was het ook een afscheid. 
Nadat zij zich bijna 17 jaar met hart en ziel heeft ingezet voor haar Majorettes, neemt 
Lisette van Rooij afscheid van Musis Sacrum. 
Vele successen heeft ze in die jaren bereikt, waaronder vele Nederlandse en Europese 
kampioenen, prachtige shows en optredens samen met Harmonie en Slagwerkgroep.  
Het viel onze altijd goedlachse instructrice en de majorettes dan ook zwaar om, na een 
spetterende laatste show als invalster, afscheid te nemen. Er werd dan ook terecht 
gezongen: "Lisette bedankt, Lisette bedankt.....". 
Niet alleen namens de majorettes, maar ook namens leden en bestuur van Musis 
Sacrum: bedankt! 
 
De aankondiging van het vertrek van Lisette, was voor Ellen Velzeboer een moment om 
goed na te denken over de toekomst van de Majorettes. 
Als bestuur waren we dan ook zeer blij met het besluit van Ellen om de lessen van Lisette 
over te willen nemen en zij kwam ook met een voorstel: een grote verandering van koers 
voor de Majorettes. 
 
In de laatste jaren is de populariteit voor de Majorettes aan het afnemen. 
Geleidelijk aan zijn de groepen steeds kleiner geworden en ook begin dit jaar hadden een 
aantal Majorettes aangegeven na de Nederlandse of Europese kampioenschappen te 
willen stoppen. Een signaal voor Ellen om drastische veranderingen door te willen 
voeren. Daarom is zij met het voorstel gekomen voor de overgang van Majorettes naar 
een SHOWGROEP! 
 
De showgroep bestaat dan uit twee categorieën: 
* Twirl: ongeveer hetzelfde als Majorette, maar dan meer gericht op techniek. 
* Dans: denk daarbij aan "So you think you can dance" van TV. 
 
 
Na het delen van de eerste gedachten hierover, heeft ze het voorstel verder uitgewerkt en 
gepresenteerd. 
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Het was heel spannend wat de reactie zou zijn van de Majorettes, maar zeker ook van de 
ouders.....gelukkig.....ze zijn allemaal heel positief!! 
De meiden die eerder aangegeven hebben te willen stoppen, willen nu doorgaan. 
Daarnaast is er ook al interesse van vriendinnen van de huidige Majorettes. 
 
Nu we weten dat er genoeg animo is om door te gaan, kunnen de volgende stappen 
gezet worden, zoals; werving, training en promotie! 
 
Voor de Majorettes een druk jaar: naast de activiteiten voor het jubileumjaar, met solo's, 
duo's en groep naar de Europese Kampioenschappen en de grote verandering naar een 
showgroep. 
 
Meiden; héééél veel succes! 
 
  
Namens het bestuur, 

  

 

Paul van Tiel                                              
                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 
 

De sopraan liet waar nodig haar stem vibreren,  
Ook haar boezem bewoog daarbij flink mee 
De aanblik was voor ‘t publiek niet te missen 
Dankzij haar japon met diep decolleté 
Als de noten weer wat lager klonken 
Kregen ook haar borsten even rust 
Ze zaten geperst in een dure gala jurk 
Visueel een schouwspel van muziek en lust.  
toonladders veroveren de nacht,  
een lijster staakt verbaasd zijn lied 
luistert nieuwsgierig en bespiedt 
haar, die zijn repertoire verkracht 
met vrolijke maar valse klanken 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

weer een nieuwe dag 
die ik begin met een lach 

door wat gister iemand tegen me zei 
dat maakte iets los in mij 

voel me daarom weer zo vrolijk en blij 
 

dans in het rond in mijn huis 
in gedachten ben jij bij me thuis 

samen dansen we heel lang door 
op het ritme van muziek 

en zingen mee als achtergrond koor 
 

de buren blijven lachend en denkend staan 
waarom dans hij in z’n eentje voor het raam 

maar wat hun niet weten hier 
is dat ik dans van plezier 
ook al ben jij nu niet hier 

Dans met de zon 
Dans met de maan 
Dans met de sterren 
Die aan de hemel staan 
 
Dans in de regen 
Dans in de wind 
Geef mij jouw hand 
En dans ! 
 

toonladders veroveren de nacht 
een lijster staakt verbaasd zijn lied 
luistert nieuwsgierig en bespiedt 
haar, die zijn repertoire verkracht 
met vrolijke maar valse klanken 
 
terwijl zij naar de vogel lacht 
die verscholen in zijn verenvacht 
de hemel lijkt te danken 
voor zijn eigen heldere geluid 
begint hij haar zacht te begeleiden 
met zijn stemmige gefluit 
 
de zangles begint bescheiden 
noten worden samen gekruid 
tot een kleurvol klankduet  
dat volkomen onverwacht 

de nacht in ’t zonnetje zet 
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Oliebollenactie 2013 

Om half negen wordt ik opgebeld vanuit het ziekenhuis in Helmond. Of ik een paar 
zakken oliebollen van Musis Sacrum Bakel wil brengen… Om maar even te laten weten 
waar de oliebollen onder andere naar toe gaan. 

Rond een uur of twee was ik aan de beurt om in de oliebollenkraam te staan. 
Samen met Roy Goossens, Ron Cornelissen en onze oliebollenbakker Geert-Jan van der 
Pol waren wij na de middag verantwoordelijk voor de verkoop van de oliebollen op het 
kerkplein. De ene emmer na de andere ging er doorheen. Het ging zo hard dat de vraag 
naar oliebollen zonder krenten tijdelijk niet kon worden aangenomen. 
Tijdens de verkoop van de oliebollen is ook onze voorzitter Paul langs geweest, niet 
alleen om gezellig een praatje te maken met de klanten en ons, maar ook om de handen 
uit de mouwen te steken zodat de lege emmers weer vol terug konden komen. 
 Aan het eind van de middag stond de laatste groep klanten voor de kraam. Iedereen die 
toen nog aan wilde sluiten werd helaas weggestuurd, omdat er niet genoeg 
oliebollenbeslag meer was. 

Al met al een hele goede dag gehad met zowel jong als oud oliebolleneters en de 
medewerkers in de kraam. Volgens mij een heerlijke opbrengst. 

Matty Driessen 
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Halpoetsperikelen! 
 
Samen met Thijs Poels ben ik coördinator van de 
poetskalender. 
De poetskalender is in het leven geroepen toen we onze 
nieuwe Musis Sacrum Hal in gebruik namen. 
Alle leden samen zijn verantwoordelijk voor het 
schoonhouden van deze prachtige hal. 
Om dit te realiseren hebben Thijs en ik de methode toen 
bedacht. In het begin hebben we gemeend dat een 
poetsgroepje uit drie personen moest bestaan. Én bijna 
iedereen twee poetsbeurten per jaar kreeg. 
Dat is toen ook zo ingedeeld en werkelijk, het is 

fantastisch hoe iedereen dan schrobt zeemt zwabbert schoonmaakt enzovoorts. 
Elke zaterdag weer worden de ramen gezeemd, de vloer geschrobd en alle ruimtes 
worden onder de loep genomen en gepoetst en ook de buitenboel wordt niet vergeten. 
Onze hal blinkt als een spiegel na afloop van de poetssessie. 
Ga vooral zo door allemaal, en zeg nou zelf………..… twee keer twee uurtjes per jaar!? 
 
We willen niet onvermeld laten dat het ook wel eens niet zo goed verliep, en dat wel eens 
iemand alleen heeft gestaan! Of iemand die helemaal niet heeft hoeven poetsen omdat 
hij of zij niet stond ingedeeld. Toch……….dit was gelukkig vrij zeldzaam. 
Maar blijf alert en noteer jouw poetsbeurt alvast in je agenda en neem zelf de 
verantwoording én zorg zelf voor vervanging als je verhinderd bent. 
 
Maar er is wat veranderd; het zaterdagpoetsgroepje bestaat nog maar uit 2 personen en 
de vloer in de grote hal wordt, door 4 vrijwilligers beurtelings, elke maandag 
schoongemaakt met de stoomcleaner. Dit is bedacht om tijd te winnen, en de 
zaterdagpoetsgroep te ontlasten. Nu is er nog maar 1 uur nodig voor deze poetssessie!  
Let nu wel nog beter op wanneer jouw poetsbeurt is, anders staat iemand echt alleen als 
je het vergeet of niet ruilt of niet zelf voor jouw vervanging zorgt!!!. 
De poetskalender is uitgereikt, hij staat op onze website, en de poetsers krijgen enkele 
weken voor hun zaterdagpoetsbeurt een attentie email…….. Onvergetelijk…….?!! 
En zeg nou zelf……. wat is nou een uurtje per jaar, om met z’n allen zorg te dragen voor 
onze fantastische hal. 
Ga allemaal zo door!!!!! Dan kunnen we nog héééél lang van onze prachtige 
accommodatie genieten. 

Bedankt allemaal.                                                                            Carla van Lieshout 

 
P.S.;  Als er nog iemand is die de schrobploeg wil aanvullen dan hoor ik dat graag!!
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KinderVakantieWeek 
 
Vorig jaar werd door de redactie van het verenigingsblad van Musis Sacrum "De Triangel" 
gevraagd of wij een artikel wilden schrijven over het inhalen van de deelnemers aan de 
Kinder Vakantie Week Bakel door de Harmonie. Ik heb graag aan dit verzoek voldaan. 
 
Ik ga daarvoor even terug in de geschiedenis. In het jaar 2006 werd ik gevraagd voor de 
functie voorzitter van de Stichting Kinder Vakantie Werk Bakel. Ik kreeg van mijn 
voorganger diverse namen en adressen van personen en organisaties waarmee elk jaar 
contact werd opgenomen. Hen werd dan medewerking of deelname bij de organisatie van 
de jaarlijkse kindervakantieweek gevraagd. Zo stond ook de naam van de toenmalige 
voorzitter van Musis Sacrum Theo van Hal op de lijst. Toen ik hem voor de eerste keer 
ergens in het voorjaar belde of ze weer in de gelegenheid waren ons te assisteren bij de 
afsluiting van de Kindervakantieweek kreeg ik te horen dat het inhalen van de 
deelnemers aan de kindervakantieweek al sinds jaar en dag op de activiteitenkalender 
van de vereniging staat. Fantastisch toch!!  
 
De kindervakantieweek vindt traditioneel plaats in de laatste week van de zomervakantie 
van de basisschool. Wat houdt hun bijdrage in? De activiteiten van de Harmonie liggen 
wegens de zomervakantie stil en er wordt dan ook niet gerepeteerd. Desondanks lukt het 
hen elk jaar weer voldoende leden op de been te brengen om ons in te halen. Het feit dat 
men enkele weken niet heeft gerepeteerd is mij nog nooit opgevallen! 
Als wij bijzondere wensen hebben dan kunnen we deze aangeven en waar mogelijk 
voldoet men aan onze wensen. Er wordt afgesproken hoe laat wij de bussen met de 
deelnemers arriveren op de Hendrikstraat en Harmonie Musis Sacrum zorgt ervoor tijdig 
aanwezig te zijn. Tijdens de intocht spelen ze liedjes die bij iedereen bekend zijn en dat 
geeft een gezellige sfeer. Ook op het terrein van het Jeugdhuis van Jong Nederland 
Bakel wordt het KVW lied op de melodie van “het hondje van de bakker” met begeleiding 
van de Harmonie altijd uit volle borst door de kinderen mee gezongen.  
 
Wij danken Harmonie Musis Sacrum hartelijk voor 
hun jaarlijkse ondersteuning. Wij ervaren dat alle 
deelnemers maar zeker de kinderen dit ontzettend 
leuk vinden. Zij geven hiermee aan dat het een 
bloeiende muziekvereniging is voor jong en oud 
en door hun inzet midden in de samenleving staat. 
De Stichting Kinder Vakantie Werk Bakel is trots 
op onze Harmonie! 

                                Werkgroep St. KVW Bakel 
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Kerstconcert 2013 

 

Glazen klinken, 
kerstballen tinken. 
Kerstmis is fijn, 
om met zijn allen samen te zijn. 
 

Met zijn allen samen zijn, dat tekende het 
kerstconcert in de kerk toch zeker. Want wat 
was de kerk goed gevuld. Gevuld met jong en 
oud, familie, vrienden, buren, kennissen en alle 
andere geïnteresseerden.  
De lichten werden gedimd, de kaarsjes branden, 
en mooie verhalen en gedichten galmden door 
de kerk.  
Vooral de zelf geschreven kerstwensen- en 
verhalen waren erg sprekend. De kinderen van 
de basisschool hadden hier duidelijk veel 
aandacht aan besteed! En van zenuwen nog 
niet gehoord, want wat is het toch mooi om die 
kinderen zo zelfverzekerd en trots te horen en 
zien spreken. 
Niet alleen de verhalen galmden door de kerk, 
maar ook de mooie klanken van het kinderkoor. 
Zij brachten een zeer gevarieerd programma ter 
gehore, in verschillende talen en begeleid door 
verschillende instrumenten. Soms door de 

kinderen zelf, door leden van het opleidingsorkest en leden van de harmonie. The voice 
kids kan z'n borst nat maken voor de solozangeressen die in Bakel rondlopen. 
Het opleidingsorkest werd aangevuld door leden van de harmonie, waardoor er een mooi 
gelegenheidsorkest ontstond voor dit kerstconcert. Zij zorgden voor een sfeervolle 
afwisseling tussen de zang en de verhalen. Evenals de andere gelegenheidsformatie, het 
saxofoons ensemble, die onder het mom van "het zijn de kleine dingen die het doen" met 
hun klanken hun bijdrage wilden leveren aan het kerstgevoel. 
Na afloop was er nog een gezellig samenzijn wat, zoals uit bronnen begrepen, nog 
voortgezet is bij de Bakelse horecaondernemers. 
En daar gaat kerst toch om? Gezellig samen zijn?  
Een mooi kerstconcert om op terug te kijken, tot volgend jaar! 

Inge Reijnders 
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5 januari 2014 NIEUWJAARSCONCERT 

 
Er is mij gevraagd om een verslag te maken over het nieuwjaarsconcert. Hoewel mijn 
muzikale kennis en kunde zeer gering is (helaas), wil ik graag aan dit verzoek voldoen. 
Allereerst was er een warm welkom door een delegatie van het bestuur en werden we 
verrast met een heerlijk welkomstdrankje. 
Er werden nieuwjaarswensen uitgewisseld met de vele bekenden, die we hier ieder jaar 
weer tegenkomen en ook met nieuwe gezichten. 
De voorzitter opende het concert met de mededeling dat Musis Sacrum dit jaar 140 jaar 
bestaat en ons dorp Bakel 1300 jaar. Daarom is er op deze bijeenkomst ook een 
delegatie aanwezig van de STICHTING Bakel 1300, die in de loop van deze middag nog 
iets van zich zal laten horen.  
En niet te vergeten een zeer belangrijke gegeven: De nieuwe outfit. Na de pauze zal deze 
getoond worden door de voltallige harmonie. 
De afdeling BOTS (Bakelse opleiding tot slagwerker) beet de spits af. Geweldig, met 
naast mij de trotse opa en oma van een van deze muzikanten.  
De harmonie speelde een aantal prachtige nummers, waarna er welkomstwoorden waren 
door de voorzitter en 2 oud-voorzitters. Hierbij werd een stuk geschiedenis gememoreerd 
onder ander over “van fanfare naar harmonie” en over het tot stand komen van deze 
prachtige eigen ruimte: de “Musis Sacrum Hal”. De harmonie en de slagwerkgroep 
vervolgden hierna het programma tot aan de pauze met prachtige muziek en optredens 
van een aantal solisten. 
In de pauze werden we vereerd met het bezoek van een heuse ridder en zijn jonkvrouwe. 
Deze ridder las vanaf een perkamentrol het Bakel 1300 jubileumprogramma voor. 
“BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI”. 
Na deze happening werd voorzitter Paul tot ridder geslagen en kon 
iedereen een drankje gebruiken en/of verder gaan met de 
uitwisseling van de nieuwjaarswensen. 
Na pauze kwam dan het grote moment, De nieuwe uniformen van 
Harmonie, Slagwerkgroep en Majoretten. Het zag er prachtig uit. 
De majoretten hebben met al hun groepen een optreden laten zien. 
Het is alleen jammer dat de ruimte wat beperkt is en zij daardoor 
maar een klein gedeelte van hun mooie show kunnen laten zien. 
Wanneer je bezoekers opmerkingen hoort maken, dat je voor iets 
moois toch niet ver weg hoeft te gaan, zegt dat volgens mij meer dan genoeg over deze 
prachtige middag. Het was jammer genoeg wat fris op het einde van de middag, maar de 
mooie muziek heeft ons voldoende warmte gegeven. 
Hopelijk zien we iedereen weer het volgend jaar of op een van de andere concerten die 
de harmonie dit jaar nog voor ons in petto heeft. 

       Ida Rutten 
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Het nieuwe uniform. 
 
Wat er vooraf ging. 
Tijdens een van de repetities kwam Franca van de Laar het volgende mededelen:  
De leden van alle geledingen: majorettes, slagwerk en harmonie moeten tijdens en na de 
repetitie hun nieuwe pak aanmeten. 
Zo gezegd, zo gedaan. 
  
Dit was een leuk clubgebeuren met 
lachwekkende momenten. 3 heren van 
de firma Lagretto waren aanwezig om 
de maten te meten, te noteren en een 
persoon om de bijna goed passende 
pantalon of jasje aan te geven. Achter 
een scherm konden we ons dan 
omkleden. De een gooide met een 
charmante worp de pantalon over het 
scherm, de ander op de grond of gaf 
deze terug aan de aangever. Bij de een 
paste het jasje beter, bij de ander de 
broek. Omdat er ook nog leden waren 
die pas een kindje hadden gekregen 
ging men een beetje op de gok te werk. 
Een beetje op de oude maat. En 
volgens de makers van de uniformen: 
“Je kunt beter in moeten nemen dan tekort aan stof hebben”. Voor de niet kenners onder 
ons betekent dat, dat je beter een grotere pantalon kunt hebben dan een te krappe. Dus 
dat werd spannend! 
 
Zoals de slagwerkgroep klonk met Guardian Angel, zo moet het ook gegaan zijn in het 
atelier van de firma Lagretto waar de uniformen van Musis Sacrum Bakel werden 
gemaakt. 
  
Op 5 januari 2014 was het dan zover: het Nieuwjaarsconcert. Iedereen vond het 
spannend want er stond heel wat te gebeuren. 
Tijdens de pauze van dit concert verdwenen alle leden van Musis Sacrum naar de 
kleedlokalen. Daar hingen alle uniformen op een rij. Je kunt je wel voorstellen hoe mooi 
dat dat was. 
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Vol trots stond daar het bestuur van onze 
vereniging en met kreten zoals: “Oh” en “Jeeh 
wat gaaf” door onze clubleden, werd een begin 
gemaakt met de verandering van de uniformen.  
Na de pauze gingen de deuren open en iedereen 
was heel benieuwd. Onder een luid applaus 
kwamen de majorettes, leden van de 
slagwerkgroep en harmonie, gevolgd door het 
bestuur zich presenteren. Het leek wel of 
iedereen mooi slanker is geworden, zo 
passend…… 
De kleuren zijn gebleven met de kleuren van de 
Musis Sacrum hal. Anders zouden we de hal weer 
moeten veranderen, volgens een trotse voorzitter 
Paul van Tiel. 

 

 
 
Later, als ik weer thuis ben en de Nieuwjaarsborrel achter me heb gelaten, zie ik Matty 
Driessen van de slagwerkgroep langskomen met een mooi passend uniform. Trots kijk ik 
hem na. 
Het 140-jarig jubileumjaar van Musis Sacrum is geopend. 
 

Met muzikale groet, Joke Verberkt 
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En voor het geval die knoop weer uit m'n vingers glipt:  
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Muziek is de verbinding. 
 
Toen in 1874 de Bakelse fanfare werd opgericht was dat de start van een vereniging die 
vanaf het eerste begin een grote rol speelde binnen de dorpsgemeenschap, en niet 
alleen muzikaal. 
 

 
 

Als een lid toen over een instrument kon beschikken en 
het blazen op dat instrument enigszins meester was én 
het noten lezen redelijk kende, mocht hij mee ‘toeteren’ 
en zijn dorpsgenoten verblijden met muziek. Dat de 
geluiden uit zijn instrument vaak niet in de juiste maat 
en toon waren mogen we gevoeglijk wel aannemen. 
Maar daar is gedurende de jaren bijzonder veel 
verbetering in gekomen getuige de vele bekers, 
medailles, wimpels, diploma’s en getuigschriften die 
gewonnen werden. En niet te vergeten de keren dat 

Bakel op zijn kop stond vanwege een behaald (Nederlands) kampioenschap. 
Een keur aan dirigenten en opleiders hebben daaraan bijgedragen. Musis Sacrum was 
een welkome gast bij allerhande concoursen en festiviteiten. Dat werd na de 
omschakeling van fanfare naar harmonie voortgezet, al is de deelname aan concoursen 
en wedstrijden de laatste jaren erg miniem geweest. Misschien een hernieuwde uitdaging 
voor in de (nabije) toekomst? 
 
Als er in 1954 besloten wordt om een drumband op te richten begint het ‘pionieren’ 
opnieuw. 
Maar na de nodige repetities werd besloten dat het nu moest kunnen; de drumband liep 
voor de fanfare. Ook deed een tambour-maître zijn intrede maar moest zijn leidende 
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aangeeffunctie vanwege de kosten uitvoeren met behulp van een bezemstok. Die 
gelukkig erg snel door een echte tambour-maîtrestok werd vervangen. 

 
 
De drumband groeide en bloeide. Onder leiding van gedreven opleiders en instructeurs 
werden van leerlingen op hun eigen niveau kundige muzikanten gemaakt, zonder een 
overschot aan sterallures en soortgelijke dingen. 
Dat resulteerde in een vracht aan kampioenschappen en heel veel bekers, medailles, 

wimpels, diploma’s en 
getuigschriften die 
gewonnen werden. En, 
net als bij de fanfare, niet 
te vergeten de keren dat 
Bakel op zijn kop stond 
vanwege een behaald 
(Nederlands) 
kampioenschap. 
De omschakeling van 
drumband naar 
slagwerkgroep zorgt voor 
een heel andere invulling. 
Allerhande nieuwe 

exotische slaginstrumenten doen hun intrede en zorgen voor een geluid dat Bakel nog 
niet kent. Maar dat is na een aantal concerten de gewenning voorbij. En omdat bijna alles 
geluid voortbrengt en als slagwerkinstrument gebruikt kan worden blijven de 
mogelijkheden schijnbaar onbeperkt en voortdurend! 
 
De majorettes doen hun intrede in 1979. 
In navolging van 
andere muziek-
verenigingen werd 
Musis Sacrum verrijkt 
met een groep leuke 
jonge dames die onder 
andere de 
straatoptredens 
opfleurden.  
Voor hen bestond de 
eerste basisopleiding 
vooral uit het 
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beheersen van baton- en paradetechnieken. Maar al snel werd het trainingscircuit 
uitgebreid naar het echte majorette-gebeuren, en in 1980 werd er al meegedaan aan de 
eerste majorettewedstrijd. 
Vanaf het begin werden ervaren en meestal gediplomeerde instructrices, en 1 instructeur, 
ingezet om alle dames de finesses van majoretten bij te brengen. De intensieve inbreng 
van het thuisfront was en is nog steeds van groot belang vanwege onder andere veel 
wisselende wedstrijdkostumering en attributenproductie. 

 
 
Maar de resultaten mogen er zijn, getuige de vele bekers, medailles, wimpels, diploma’s 
en getuigschriften die gewonnen werden op heel veel wedstrijden. En, ook hier, niet te 
vergeten de keren dat Bakel op zijn kop stond vanwege een behaald nationaal of 
internationaal kampioenschap.  
 

 
 

Harmonie 140 jaar, Slagwerkgroep 60 jaar, Majorettekorps 45 jaar. 

Daar ligt ook een grootse historie achter van besturen en laveren tussen allerlei 
tijdsstromingen door, met betere en slechtere tijden. Een hele stoet van mensen die zich 
gedurende deze tijdsspanne als lid aanmeldden bij Musis Sacrum en veelal de 
basisopleiding daar genoten. Binnen Bakel mag onze vereniging gerust als 
opleidingsinstituut benoemd worden wat de blaasmuziek betreft. Een bakermat van 
gezelligheid en inzet voor muzikanten, majorettes en vrijwilligers door de jaren heen. 
Een vereniging die haar thuis en toekomst beleeft in de Musis Sacrum Hal. 
 
 
 
 

Muziek is de verbinding!!!!                                           
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De Moppentrommel 
 
Op de afdeling Eerste Hulp wordt een zwaargewonde man binnen gebracht. 
"Naam?", informeert de verpleegster. 
"Jan Jansen", antwoord de man. 
De zuster ; "Getrouwd?" 
Waarop de man antwoord; "Nee nee, gewoon een ongeluk met de motor." 
 
Een dom blondje gaat naar de majorette en vraagt;  
‘Kunnen jullie mij een spagaat leren?’ 
‘Ja hoor, hoe flexibel ben je?’  
Waarop het dom blondje zegt: “ Nou, ik zou morgen en overmorgen wel kunnen. ” 
 
Het is rood en het ligt op het strand?  
Antwoord: Rood Krabje  
 
Een man gaat naar de kroeg en besteld een biertje. 
Als hij een slok genomen heeft moet hij naar de WC. 
Dus hij schrijft op een blaadje ‘Hier heb ik in 
gespuugd’ en legt het voor zijn glas. 
Als hij even later terug komt staat er onder ‘Ik ook’! 
 
 
Papa en Jantje zitten op het strand. Jantje zegt: "Lekker windje he?" Zegt papa: "Ja, he" 
Zegt Jantje: "Zal ik er nog eentje laten? 
 
Er zitten 2 vliegen op de kale kop van een oude man. Zegt de een tegen de ander: 
"Weet je nog dat we hier vroeger verstoppertje speelden?" 
 
 

Afzakkertje!! 
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Muziekverslaafd……… 
 
Een half jaar naar het buitenland, nieuwe culturen ontdekken, nieuwe mensen leren 
kennen en nieuwe avonturen tegemoet. Wie wil dat nou niet? 
In september ben ik voor een half jaar naar het buitenland vertrokken: Australië, New 
Zealand, Zuidoost Azië en Dubai staan op mijn bestemmingenlijstje. 
Één nadeel: mijn klarinet kan niet mee. 
 

Geloof me, ik heb uren 
geprobeerd om de rits van mijn 
backpack dicht te krijgen, maar 
het wilde echt niet lukken: mijn 
klarinet paste er niet in. 
Begrijp me niet verkeerd: Ik 
vermaak me prima aan de 
andere kant van de wereld en 
eigenlijk heb ik ook helemaal 
geen tijd om met muziek bezig 
te zijn maar ik geloof toch dat er 
hier sprake is van een ernstig 
gevalletje afkickverschijnselen 
door muziekverslaving. 

 
Nog nooit van muziekverslaving gehoord? Hier komen enkele typische kenmerken van de 
afkickverschijnselen: 
 

 De ontwenningsverschijnselen 
  

 Het eerste wat je doet als je in 
Sydney een politieband 
tegenkomt, is kijken waar de 
klarinetten zitten. Je raakt in 
paniek als je ze wel hoort maar 
niet meteen ziet en komt er dan 
achter dat de orkestopstelling in 
spiegelbeeld is.  

 In een park in Adelaide hoor je 
een orkest spelen. Je loopt je 
oren achterna, rent het hele 
park door en als je het orkest 
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dan eindelijk gevonden hebt, is het concert afgelopen. 

 In een museum in Bangkok loop je alle gouden boeddha-beelden voorbij omdat 
je vooral geïnteresseerd bent in de collectie muziekinstrumenten. 

 In Chiang Mai loop je iedere ochtend een blokje om zodat je de houten saxofoon 
in de etalage kunt bewonderen en stiekem hoop je dat de winkelmevrouw je 
opmerkt en vraagt om hem eens uit te proberen. 

 Tijdens de momenten dat je even niets te doen hebt, doe je vingeroefeningen 
om je vingers soepel te houden. 

 In Rangitata maak je een sieraad van bot waarbij het ontwerp verschillende 
traditionele Maori betekenissen heeft, maar stiekem kies je juist dit ontwerp 
omdat hij op een vioolsleutel lijkt. 

 Je blijft net iets langer op de wc van je hostelkamer in Luang Prabang zitten 
omdat de muziek van de buurman door het open wc-raampje komt. 

 Je vraagt aan je familie of ze de muziekpartijen willen inscannen en doorsturen 
zodat je op je hostelkamer kunt ‘oefenen’ (Ik ben inmiddels zo’n goeie 
luchtklarinettist). 

 Je hebt niet in de gaten dat iemand tegen je praat omdat je afgeleid wordt door 
de saxofoonsolo op de autoradio. 

 Je kijkt uit naar de vrijdagochtend (in Nederland is het dan donderdagavond) 
want dan komen de WhatsApp berichten over de afgelopen repetitie binnen. 

 Je doet net of je de Tel Sell reclame op de televisie in Laos begrijpt en 
interessant vindt, terwijl je eigenlijk alleen gefocust bent op de Canon van 
Pachelbel die als achtergrondmuziek gebruikt wordt. 

 Je maakt drie maanden voor thuiskomst al een oefenschema om de 
embouchure zo snel mogelijk weer op peil te krijgen. 

Al bovenstaande gaat gepaard met een onbehaaglijk gevoel van gemis naar het 
orkest aan het thuisfront (oftewel heimwee). 
 

Je ziet het, er zit maar één ding op: tijd om naar huis te komen. Klarinet, ik kom eraan!  

 

Lisette Vereijken 
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Herintreder vol passie 
 

Voor de lezers van De Triangel die mij nog niet kennen, ik ben John 
Klaus en sinds een aantal weken weer instructeur van BOTS. 
 
De vraag vanuit Musis Sacrum om de jeugdslagwerkgroep weer te 
gaan doen kwam eigenlijk als een verrassing, maar ik vond het een 

eer dat ik werd gevraagd om terug te komen en hoefde er niet lang over na te denken.  
Het voelt toch weer een beetje als thuis komen, en ik heb er zin in om met deze groep 
weer iets moois neer te gaan zetten! 

Groeten, John Klaus 
 

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

Janny, bedankt! 
 

Janny, bedankt voor de vele jaren dat je de zorg voor de uniformering uitvoerde. 
Vooral dankzij jouw perfectiedrang en een wakend oog voor netheid binnen de 
vereniging, stonden en zaten we als vereniging ‘strak in het pak’. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnen enige tijd zal worden bekendgemaakt op welke wijze zaken met betrekking tot uniformering 

en dergelijke binnen onze vereniging geregeld zullen gaan worden.  
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Nieuw in de harmonie; Nikolay 
 
Here is my story in brief. 
 
My full name is Nikolay Georgisev Tsolov. I'm born 26.04.1967 in Varna  Bulgaria. 
I have wife and two kids 6 and 10 years old. 
We came in Bakel by accident. Four years ago we came here for vacantie, rent a 
house and this lasts till now. 
 
Here's about music part in my life. 
I started music in the music school with piano when I was 6 years old.  
I finished music high school in my home town Stara  Zagora. Then I learned in 
Plovdiv National music academy speciality theory and composition. 
 
Meantime I strated work as bandmember from different bands playing piano and 
keyboards. 
1988 - 1989 - touring in Bulgaria with professional Jazz-rock band . 
1989 - 1991 I was working in a professional band in Norway for Power booking 
agency 
1992 - 1992 I was in a self-employed professional band in Austria. 
1993 - 2000 I worked in a band for Louis Cruise Lines in Cyprus and Pan agency in 
Danmark playing on cruise ships. 
2002 -2006 - I worked as piano, theory and keyboard teacher in a music School in 
Stara Zagora Bulgaria. 
2005 till now - I created my own company Midi Music Land in which I work still -  
it's producing original music, arrangements for classical and pop bands, symphonic 
and children music,  audio and midi files. 
I do piano and keyboard music lessons at my home, planning to expand my school 
here in Bakel also. 
 
Because my work is at home in the office I liked to keep the connection with real 
musicians and bands, that why I contacted Musis Sacrum. I play in Prinz Klauz and 
in Imagine /blues/ band in Vlierden.  
 
That is my music and family life till this moment. Hope now you know enough :) 
 

                                                                                                      Greetings, Nikolay 
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Blazers- en slagwerkklas 
 

Op 6 februari 2014 is er weer een nieuwe jaargang van de Blazers- en Slagwerkklas 
gestart op de St.Willibrordusschool. 
Alle leerlingen van groep 6 hebben een instrument mogen kiezen en zijn onder leiding 
van Adri Verhoeven als leraar blaasinstrumenten, en John Klaus als leraar slagwerk 
ijverig bezig. 

Ook deze klas is opgezet in een samenwerkings-
verband tussen de St.Willibrordusschool, KunstLokaal 
en Musis Sacrum Bakel. Dit jaar is de 4e editie. 
Hoofddoel is om de kinderen enthousiast te maken 
voor blaas- en slagwerkmuziek, met vooral het accent 
op het plezier en het samenspel met elkaar. 
 

Natuurlijk blijft de inbreng en ondersteuning van de ouders een onmisbare schakel! 
 
En als er interesse is bij de leerling, is de mogelijkheid om als muziekleerling verder te 
gaan via Musis Sacrum en/of KunstLokaal ons natuurlijk bijzonder welkom! 

 
In een volgende Triangel komen wij hierop terug. 
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Nieuw in de harmonie; Rian 
 
Omdat ik nog niet zo lang meespeel binnen het orkest 
van Musis Sacrum, is me gevraagd me even voor te 
stellen. Bij deze. 
 
Ik ben Rian Wouters - Stevens, ben 32 jaar en woon in 
Deurne. Ik ben getrouwd met Ruud en samen hebben 
we een zoontje, Stijn, van bijna 1 ½ jaar.  
In het dagelijks leven werk ik als lerares op een 
basisschool. Ik sta momenteel 2 dagen in de week in 
groep 7/8 op basisschool St. Pieter in Ommel en 1 dag 
in groep 1/2 op basisschool Voordeldonk in Asten.  

Daarnaast geef ik elke 
woensdagavond blokfluitles bij 
Koninklijke Harmonie Deurne. 
 
Op mijn 9de ben ik begonnen met 
blokfluitlessen. Voornamelijk de 
sopraanblokfluit, maar ook anderen 
blokfluiten werden uitgeprobeerd.  

 
Via een basisschoolvriendinnetje maakte ik kennis met Koninklijke Harmonie Deurne,  
waar ik klarinet ging spelen. Ik ben gestart bij de muziekschool en ben bij KHD mee gaan 
spelen binnen het jeugdorkest. Na het behalen van mijn C diploma mocht ik de overstap 
maken naar het Groot Orkest van KHD en ben ik in de tussentijd verder gegaan bij de 

muziekschool waar ik het D diploma voor klarinet heb behaald.  
Na bijna 17 jaar klarinet gespeeld te hebben was ik toe aan een 
nieuwe uitdaging. In 2010 heb ik besloten over te stappen naar een 
andere rietblazer: de altsaxofoon. Om ook op de altsax de juiste 
technieken onder de knie te krijgen ben ik lessen gaan volgen bij de 
muziekschool.  
 
Door de volle altsaxsectie ben ik buiten KHD gaan kijken naar een 
gezellige muziekclub. Ik heb een tijdje meegespeeld met ’t Is Deeger 
Wa uit Bakel, totdat ik er achter kwam dat ik muziek maken binnen 
een harmonieorkest toch wel miste. Uiteindelijk ben ik terecht 
gekomen bij Musis Sacrum, een leuke en gezellige club, waar ik graag 
muziek maak!  

                                                                                                Groetjes,  Rian Wouters 
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Carnaval 2014 
 

Om goed voorbereid te zijn op Carnaval 2014 werd er in oktober al een werkgroep 
gevormd door enkele leden van de Slagwerkgroep en de Harmonie. De Majorettegroep 
werd door ons op de hoogte gehouden. 
 
Door zo al bij elkaar te komen begonnen langzaam de ideeën te borrelen: goeie en 
minder goeie ideeën. 
Omdat we van de Prins en het Boerenbruidspaar nog geen “kwaad” wisten konden we 
hier nog niet op zinspelen. (zie elders in deze Triangel). 
Echter ons jubileum: 140 jaar Musis Sacrum daar konden we wat mee. Een stille wenk 
naar Bakel 1300 werd zijdelings ook gebruikt. De tekst werd al vroeg beslist en Thijs 
Poels zorgt dan voor de afwerking hiervan. 
Door overal notities van te maken kwamen we uiteindelijk toch tot resultaat. De een wist 
dit, de ander dat, waar staan de materialen, wat kunnen we en wat zullen we gebruiken. 
Er moet overal aan gedacht worden. De muziekkeuze, de speciale repetitie voor 
Carnaval, de muziekleider voor dat moment. Dit was Karin Raijmakers en de 
carnavalsrepetitie op de zondagmorgen werd geleid door Nico van de Laar. Dit was wel 
gezellig want degene die toen aanwezig waren hebben ook echt plezier om muziek te 
maken en gaan er dan ook voor. 
Ik moet wel zeggen dat ik een dirigent nog nooit zijn broek heb zien optrekken tijdens een 

repetitie maar toen 
wel. Het leek een 
hele klus voor de 
muzikale leider. 
Ook Guido 
Verachtert die zich 
volgens zijn 
zeggen graag 
verschuilt achter 
anderen, speelde 
uit “volle buik” met 
zijn basinstrument. 
Mooi om te zien en 
Guido maar 
doorspelen of alles 
er van afhing. 
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Het oude vaandel uit 1874 werd voor de dag gehaald en de vlaggen die Musis Sacrum 
kleuren. Omdat we het jubileumjaar meer cachet wilden geven kwamen we allemaal in 
gelegenheidskleding uit die tijd ten tonele. 
Chapeau voor alle leden die hun kleding uit de oude doos weer tevoorschijn hadden 
gehaald. Allemaal ’s zondagse kleding uit vervlogen jaren. Wat zag het er netjes en 
chique uit. De majorettes hadden liever in de moderne tijd gedanst, zij waren verkleed als 
in de wereld van Bartje: "Ik bid nie veur bruune boon'n". 
 
Carnavalsmaandag 3 maart. 
In den Doel bij Hein Horst werd alles in elkaar gezet en voorbereid. 
Henri Pieters werd tot pastoor gedoopt en was zeker een stuwende kracht vóór de 
vereniging. Hij vertelde dat hij dit jaar voor de 22e keer meeliep in de optocht met Musis 
Sacrum. Omdat er ook mensen waren die die dag moesten werken waren we blij dat Ger 
Peijs, man van Christian, als vrijwilliger de bakfiets wilde fietsen. Dit deed hij volgens ons 
heel graag, zwaaiend en lachend fietste hij rond. Zoals we zagen is hij erg bekend in het 
Pierewaaiersrijk. Hij kan nog wel ooit Prins worden, iedereen kent hem! Commissaris is 
hij al…… 
Het was een warme zomerse dag en dat begin maart, daar waar maart roert zijn staart 
rondwaart…… 
 
Rest ons nog te zeggen: Dank je wel voor ieders medewerking, zowel de CVW 2014 en 
alle leden van Musis Sacrum. 

Leden CVW 2014, 

Ben Vereijken, Christian Peijs, Gera Verberkt, Gary Karel en Joke Verberkt  
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Boerenbruiloft 2014 
 
Wat was ‘t toch ne skônne dag. 
We kijken er met een goed gevoel op terug. Het begon al toen ze mij af kwamen afhalen. 
 

Ik was helemaal 
ontroerd toen de 
harmonie en de 
majorettes een 
serenade kwamen 
brengen. 
Prachtig dat Hilde 
en Marloes de 
baton nog uit de 
meterkast toverden 
en spontaan 
meededen aan de 
serenade, 
schitterend !!!! 

 
Ook was er vanuit de harmonie en 
majorettes een beletsel nl. Martinus 
moest de attributen en de kleding van de 
diverse majoretteshows bij elkaar 
zoeken. Dat lukte natuurlijk niet zo goed 
zodat ik blij was dat ik mee kon helpen.  
Daarna naar de Round Up en daar was 

weer ‘n beletsel van 
m’n vriendeuzes van 
de harmonie. Ik kreeg 
de opdracht om ne mik 
te bakken. 
Maar die hadden ze zo 
geprepareerd dat die 
niks deed als roken! 
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 Dus ik kreeg nog ‘n opdracht die ik ook goed deed. 
 
Na de verschillende beletsels ging ‘t richting Parochiehuis waar na nog ‘n paar beletsels 
de trouwerij door kon gaan. Van daaruit ging ‘t richting De Zwaan waar ‘t boerenmaal al 
klaar stond.  
Daarna was er nog de receptie die ook al gezellig en druk bezocht was. Toen kon het 
boerenbal beginnen. Ook die avond kon niet stuk met geweldige muziek en prima sfeer. 
Het ging door tot in de laatste uurtjes. 
 
Hierbij wil ik ook namens Martinus, de getuigen en de kinderen iedereen bedanken voor 
het doen slagen van onze geweldige boerenbruiloft. 
Ook namens de vriendengroep bedankt voor ‘t lenen van oude attributen van de 
majorettes voor de optocht. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bedankt, het was geweldig. 
 

WILHELMINA EN MARTINUS 
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Woordzoeker met vragen 
  

 

S T S K E A N E L S B L O N D I E W 
F H M S I S F E S T A X O C E A A N 
L E U E M T B N E I T A L O C H E M 

O B R C A O U E R U T N P H O H E Y 
T O D I D C K E L D Q A A P U N K C 
R S D P B K T E D G B D R S L P G R 
E S J S I A W L Y A I U O S U E H M 
B I E N M D A V E 2 L E G L S W A N 
I J K E A Q U A R I U S E A D H A O 
E S U C N J O H N I P I L L W M C F 
J L A V I C R E P A T T E A L H A L 

A A B P L H E M N A A S D L B T O N 
P N Y O O R C H E S T R A I N B O W 

A D M Y W A Y L F M A D O N N A A B 
N R E D N O M A I D L I E N Y A W I 

  
  

1. Deze ex-gitarist van Ilse de Lange is eerder uitgeroepen tot Serious Talent.  
2. Guy Garvey is de zanger van deze in Manchester opgerichte groep.  
3. Hoe heet de grote hit van the Lumineers?  
4. Hoe heet de platenmaatschappij van The Beatles?  
5. Hoe heet het eerste album van de Spice Girls?  
6. Hoe vaak wordt 'Yeah' gezongen in het refrein van 'She loves you'?  
7. Hoeveel mensen staan er op voorkant van de hoes van Michael Jacksons 'Thriller'?  
8. In welk land is Gotye geboren?  
9. In welke band zingt Noddy Holder?  
10. In welke jaren zestig band speelden er twee Davies broers?  
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11. In welke taal wordt 'Rock me Amadeus' gezongen?  
12. Maak de titel af: Jagged little *.  
13. Maak de titel af: Somewhere over the *.  
14. Met wie zingt Sam de hit 'Soul man'?  
15. Naast Grease speelt Olivia Newton-John in nog een muziekfilm. Welke?  
16. Nile Rodgers kwam in 2013 weer in het nieuws met Daft Punk. 

Met welke band had hij al eerder hits?  
17. Op welk festival (plaatsnaam) speelde Normaal voor het eerst een NL-talig nummer?  
18. Uit welk land komen the Lumineers?  
19. Uit welk land komt Björk?  
20. Uit welk land komt Yoko Ono?  
21. Uit welk nummer van Frank Sinatra komt de tekst 'And so I face the final curtain'?  
22. Van welk duo maakte Andrew Ridgeley onderdeel uit?  
23. Van welke band was Freddie Mercury de voorman?  
24. Van welke groep is er muziek te horen in de film 'Priscilla, Queen of the Desert'?  
25. Van welke groep waren Pete Townshend en Keith Moon lid?  
26. Van wie is de 'Immaculate collection'?  
27. Van wie is het album 'Life for rent'?  
28. Van wie is het album 'Parallel Lines'?  
29. Van wie is het album 'The Joshua Tree'?  
30. Waaraan overleed Freddy Mercury in 1991?  
31. Waarvoor staat de 'O' in ELO?  
32. Wat is de 2e voornaam van Elvis Presley?  
33. Wat is de 2e voornaam van Neil Young?  
34. Wat is de artiestennaam van Noah Kaminsky?  
35. Wat is de bijnaam van Bruce Springsteen?  
36. Wat is Ozzy Osbournes echte voornaam?  
37. Wat voor een 'girl' is Madonna in haar hit in 1985?  
38. Wat voor soort muziek speelden The Sex Pistols?  
39. Wat was de grote hit van 5th Dimension?  
40. Welk instrument speelt Charlie Watts in The Rolling Stones?  
41. Welk instrument speelt George Harrison in 'Norwegian Wood'?  
42. Welk nummer heeft Neil Young ooit geschreven voor de beheerder van zijn ranch?  
43. Welk nummer van Coldplay wordt gebruikt in de film 'The hunger games'?  
44. Welk nummer van Racoon wordt gebruikt in de film 'Alles is liefde'?  
45. Welk nummer van The Cats gaat over een fan die op weg naar huis verongelukt is?  
46. Welk opvallend voorwerp zat er op de hoes van het Rolling Stones album 'Sticky Fingers'?  
47. Welke achternaam hoort bij Duane en Gregg?  
48. Welke band maakte de cd 'Under the iron sea'?  
49. Welke Barry had er een hit met 'Mandy'?  
50. Welke Robinson werd solo-artiest nadat hij gestopt was met The Miracles?  
51. Wie had er een hit met als titel een rivier in Zuid-Amerika?  
52. Wie maakte de albums '19' en '21'?  
53. Wie was de derde man van het producerstrio *`, Aitken en Waterman? 
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Jeugd Muziek Dag! 
 
Heey! 
Op 9 maart 2014 was de Jeugd Muziek Dag, de dag was georganiseerd door het MOG-B 
(Muzikaal Overleg Gemert-Bakel). 
Er waren verschillende jeugdorkesten: Excelsior uit Gemert, 4FUN uit De Mortel, JEM-f 
uit Milheeze, MUSICOOL uit Handel, The Music Factory uit De Rips en ook onze Musis 
Sacrum uit Bakel. 
Van onze groep waren er (helaas) maar 3 mensen: Pieter Nooijen, Lisan Smits en ik 
(Yente). Saskia dirigeerde dus zij was er en Carla en Rianne waren er ook. 
We kwamen rond 10 uur aan in De Rips, Daar konden we eerst even onze spullen 
wegzetten en daarna begonnen we in allemaal kleine groepjes de stukken voor het 
concert te oefenen, dat waren: 
 

1. A little concert suite deel 1 
2. Declaration for Trompet deel 4 
3. Lady Gaga Dance Mix 
4. Skyfall 

 
Het 2e stuk Declaration for Trompet vond ik het moeilijkst maar het was wel een leuk stuk. 
Lady Gaga Dance Mix en Skyfall speelden we al met het opleidingsorkest dus die kende 
ik al een beetje. 
Na het oefenen hadden we pauze, ze hadden broodjes frikandel/kroket en het was lekker 
weer dus je kon even in de zon zitten. Na de pauze hadden we een keer met het hele 
orkest geoefend, ik vond het erg mooi klinken! 
 
En daarna was het 2 uur! Het concert! Er waren verschillende mensen komen kijken en 
het was erg leuk om met zo’n groot 
orkest te spelen!! 

         

 Groetjes!!   Yente van Stiphout
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Algemene ledenvergadering 
Verkiezing Vrijwilliger van het jaar 

 
Tijdens de algemene ledenvergadering 2014 werd Judith Tielemans verkozen als nieuw 
bestuurslid. Zij volgt Carla van Lierop op als bestuurslid Opleiding. 
Paul van Tiel (voorzitter) en Frank Joosten (penningmeester) werden herkozen. 
 
Pieter Nooijen werd gehuldigd als Vrijwilliger van het Jaar 2013 van Musis Sacrum. 
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Mag ik mij even voorstellen; Judith Tielemans 
 
Op 27 maart j.l. ben ik tijdens de algemene ledenvergadering verkozen tot bestuurslid 
opleiding. Ik ben erg blij met het in mij gestelde vertrouwen, en wil iedereen dan ook 
bedanken voor zijn of haar stem op mij. 
Voor degenen die mij nog niet (zo goed) kennen, zal ik in het kort iets over mezelf 
vertellen. 
 
Mijn naam is Judith Tielemans, ik ben 37 jaar en bijna 27 jaar lid van Musis Sacrum. Ik 
ben ooit begonnen op de cornet en heb daarna enkele jaren bugel gespeeld. Vlak voor de 
omvorming van fanfare naar harmonie ben ik overgestapt op mijn huidig instrument, de 
hoorn.  
Ik ben getrouwd met Bert van Stiphout, en moeder van Yente (13) en Hisse (6). Bert is 
jaren actief lid geweest van de harmonie, en inmiddels is ook Yente toegetreden tot de 
vereniging. Zij is lid van de majorettes en speelt daarnaast fagot bij het opleidingsorkest. 
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als pedagogisch medewerker op een 
kinderdagverblijf in Venray, en naast de harmonie speel ik in mijn vrije tijd ook graag 
toneel (i.v.m. met mijn nieuwe functie zal ik deze hobby nu voorlopig op een lager pitje 
moeten zetten). 
Toen Carla mij enkele weken geleden de vraag stelde of ik haar op wilde volgen als 
bestuurslid opleiding, moest ik hier wel even rustig over nadenken. Al die jaren heb ik 
vanaf de zijlijn toe mogen kijken hoe actief het bestuur is, en wat ze allemaal op hun 
bordje krijgen. Daardoor had ik ook al meteen een idee van hoe druk ik het zou kunnen 
krijgen als ik “ja” zou zeggen. 
Aan de andere kant voelde ik mij vereerd met de vraag, en zag ik het als een uitdaging 
om samen met het bestuur meer vorm te geven aan de opleiding binnen onze vereniging. 
 
In het afgelopen jaar heb ik samen met enkele (bestuurs)leden het schoolproject op de 
Kleine Kapitein opgezet, dit om de jeugd kennis te laten maken met de harmonie en hen 
te enthousiasmeren tot het maken van muziek. Ik zou hier in mijn nieuwe functie graag op 
voortborduren, zodat we hopelijk over 
enkele jaren wat verjonging binnen 
Musis Sacrum zullen zien. Aangezien 
Yente op dit moment in opleiding is zit ik 
dicht bij het vuur, en ik hoop dan ook op 
een prettige samenwerking met het 
bestuur en alle jonge en iets oudere 
mensen die een opleiding volgen bij 
Musis Sacrum! 
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NK majorette 2014 Den Haag 
 
Het Nederlands Kampioenschap wordt dit jaar ontzettend spannend. De categorieën zijn 
zo groot dat er grote concurrentie is. Wie zal Kampioen worden? Wie wordt uitgenodigd 
voor het Europees Kampioenschap 2014?  

Meer dan je best kun je op zo’n dag niet doen, maar oefening baart 
wel kunst. Vandaar dat Kim, een solist die ik lesgeef, en ik op tijd 
hard aan het werk zijn gegaan om de show aan te passen en goed 
te oefenen. Elke week weer waren er kleine verbeteringen te zien, 
maar wat was het hard werken. Hopen blijft het of al dat harde 
werken ook wordt beloond op de wedstrijd. Of alles waar je voor 
getraind hebt op de vloer bij elkaar komt en je de show van je leven 
draait. 
Nou dat was bij Kim zeker het geval. Op de generale repetitie, een 
aantal dagen voor de wedstrijd, vielen alle puzzelstukjes bij elkaar 
en klopte het hele plaatje. Ze was er helemaal klaar voor! En dat 
heeft de jury geweten. Met een mooie glimlach heeft Kim de jury 
helemaal ingepakt met haar energieke en vrolijke show. Ze straalde 
op de vloer en dan weet je dat al dat harde werken niet voor niets is 
geweest. In een grote en moeilijke categorie wist ze zelfs derde te 
worden. Wat heeft ze het verdiend! Daarmee plaatst ze zich tevens 
voor het EK in oktober, dus dat harde werken gaan we gewoon weer 
oppakken om ook op het EK de show van haar leven te draaien. 

De training voor het A-team verliep dit jaar helaas wat 
anders. Wegens een polsblessure van mij moest ik 
noodgedwongen vroegtijdig afhaken bij de training. 
Wat heb ik gebaald! Het NK is toch de belangrijkste 
wedstrijd van het jaar, de wedstrijd waar je het 
allemaal voor doet, en dan kan ik niet mee doen door 
een dom ongelukje. Gelukkig wist ik op tijd dat het NK 
niet haalbaar was waardoor er een reserve kon 
worden ingezet. Lisette heeft de laatste 4-5 weken 
ontzettend haar best gedaan om zich de teamshow 
helemaal eigen te maken en te knallen op het NK. En 
wat deed ze het goed. De show verliep op het NK 
harstikke goed. Alle vier de meiden, Joyce, Wendy, 
Leona en Lisette hadden hun grootste glimlach 
opgezet (en ik mijn luidste geschreeuw), en ze 
knalden van de vloer af. Wat was ik trots op ze, maar 
stiekem baalde ik ook wel. Daar had ik namelijk ook 
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bij moeten staan. De tranen kwamen dan ook opzetten toen ze de vloer af kwamen lopen, 
zowel bij Lisette als bij mij. Lisette had zo genoten van haar laatste optreden bij Musis 
Sacrum dat ook bij haar er alles uitkwam. Het extra harde werken van de laatste weken 
werd beloond met een hele mooie tweede plaats die we deze ronde in het nieuwe 
trainingspak met zijn vijven gingen ophalen. Dat is toch wel een hele leuke afsluiting van 
een zeer vermoeiende, beladen, spannende, ontzettend leuke en succesvolle dag!  

Jantine 
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Wij gaan mee naar de Europese Kampioenschappen 

3 – 5 october Slavonski Brod (Kroatië) en zoeken sponsors!! 

 
Solo:  Kim Tielemans 
 Minke Coort 
 Sanne Jansen 
Duo:  Rowie Verbakel/Dominique Joosten 
 Minke Coort/Tessa Pekx 
 Benthe Janssen/Fenne Vereijken 
Groep: B_groep 

Minke en Tessa NK 2014 

B_groep NK 2014 
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Afscheid van Musis Sacrum 
 
15 maart 2014: het NK in Den Haag, dit wordt mijn allerlaatste wedstrijddag als 
instructrice van Musis Sacrum. Na heel lang denken heb ik dan toch besloten om er na 
(op een paar dagen na) 17 jaar mee te stoppen. Ze zeggen wel eens; je moet op je 
hoogtepunt stoppen, maar ja wanneer is dat? 

Nou ik kan wel zeggen dat deze dag 
voor mij wel een beetje speciaal was, ik 
mocht namelijk door de vervelende 
blessure van Jantine zelf nog één keer 
op de wedstrijdvloer “schitteren”! Haha, 
wie had dat nou gedacht? 
Nou ik niet, sta je gewoon op je 36ste nog 
al je (nog aanwezige) energie eruit te 
knallen op de vloer. 
Het ging me best goed af, al zeg ik het 
zelf. De dames bij de paspoortcontrole 
keken wel even op toen ze mijn 
geboortedatum zagen:  1978?????....... 
Laat ik nu net schoonheidsspecialiste 
zijn hahaha…… Wij hebben in ieder 
geval heel veel lol gehad!  
 
Al heel vroeg ging de wekker, opstaan, 
haren en make-up doen, spulletjes 
pakken en hup naar Bakel. Daar stond 
de bus al klaar en de reis kon beginnen. 
In de bus al bij veel meiden de haren en 
make-up kunnen doen, heel handig zo’n 
bus. 

Jannah was als allereerste aan de beurt en heel keurig danste zij haar bloemenshow, 
daarna was het de beurt aan Sanne, ook bij haar ging de show prima. 
Na weer wat make-up te hebben aangebracht was het plots heel snel de beurt aan het C-
team. Ondanks dat het even heel snel ging verliep de show op een aantal kleine 
slordigheidsfoutjes na goed, de exchanges (overgooien van baton naar elkaar) werden 
zelfs gevangen! 
En toen, jawel de beurt aan “ons” kwartet. Met een beetje kriebels de vloer op hebben we 
alle vier heerlijk gedanst en kwamen we moe maar voldaan de vloer weer af….. 
Gelukkig had ik geen extra zuurstof nodig (hé Thijs), en kwam het besef dat met dit 
optreden mijn functie als instructrice er nu dan toch echt definitief op zat en dat ik nooit 
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meer op de vloer zal staan! Toen kwamen de 
traantjes toch wel even en flitsten 17 jaar 
majorette, wedstrijden, spanningen, uitstapjes, 
vergaderingen, gesprekken, heel veel lol, 
moeilijke emotionele momenten, vrolijke 
overwinningen, verliesmomenten, EK 
belevenissen, concerten, dansoptredens, 
repetities, heel veel make-up snoetjes en 
kapsels, logeerpartijtjes, bestuur, Franca, 
Ellen en al die lieve meiden die ik zal gaan 
missen voorbij…….. 
Maar goed, er komt een tijd dat je keuzes 
moet maken en in mijn geval is dat het bezig 
zijn met mijn bedrijf en alles wat daar dan bij 
hoort, mijn paard en mijn gezin. En wie weet 
zal ooit kleine Fenne op de wedstrijdvloer 
schitteren…….wie zal het zeggen……. 
 
Ik wil iedereen die ik in de afgelopen jaren heb leren kennen alle goeds wensen en vooral 
heel veel gezondheid! We zullen elkaar vast nog wel eens zien, want al ben ik niet meer 
bij Musis Sacrum ik zal het zeer zeker blijven volgen en kom ook zeker nog eens kijken.  
Meiden blijf vooral met veel plezier en inzet dansen en twirlen en houdt rekening met 
elkaar als team, niks mooier dan om samen ergens voor te kunnen gaan! Samen sta je 
sterk in mooie en minder mooie momenten! Én oefening baart kunst….geef niet te snel 
op…als je iets wilt….dan kun je het! Ga ervoor en haal alles eruit wat erin zit. 
Enne denk nog eens aan mij als jullie de beautycase open maken…haha…veel plezier 
ermee. 
 
Majorette werkgroep, bedankt voor jullie gezelligheid en heerlijke gekwebbel hihi. 
Ellen succes met je meiden en vooral heel veel plezier en successen toegewenst!  
Franca jij bijzonder bedankt voor alle leuke jaren die we samen hebben beleefd, het werk 
wat jij allemaal verricht is niet op te noemen, onmisbaar zijn mensen zoals jij voor een 
vereniging! Bedankt en alle goeds……. 
Thijs jij als trouwe persfotograaf en supporter, bedankt voor alle mooie foto’s en dat je 
erbij was! 
Musis Sacrum dank je wel. 
 
Inmiddels heb ik begrepen dat jullie deel gaan nemen aan het EK…..Héél erg veel succes 
allemaal en train ze! Ik zal jullie volgen……….   

Heel veel liefs,  Lisette 
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Tijd voor verandering!!! 
 
Na heel wat jaartjes van optredens en wedstrijden is het voor de majorettes tijd voor 
verandering. 

Vanaf 1 mei 2014 gaan we verder onder de vlag ‘SHOWGROEP’. 
Nu vraag je je vast af waarom??? Wat verandert er??? 
 

 erandering: 
Allereerst even uitleggen wat er gaat veranderen. 
Binnen de showgroep zullen we 2 verschillende onderdelen gaan draaien. We 

krijgen een dansgroep en een twirlgroep.  
Het huidige majorette gaat verder onder de titel twirl en heeft niet zo heel veel 
veranderingen. Zij blijven technieken met de baton trainen, maken wedstrijdshows met 
groepen en als solo/duo en zullen daarmee op wedstrijd gaan. Daarnaast verzorgen zij 
mee de serenades en treden op tijdens enkele concerten van Musis Sacrum. 
Daarnaast gaan we vanaf 1 mei starten met een dansgroep. Deze dansgroep zal 
verschillende stijlen dans gaan brengen op o.a. concerten, evenementen in Bakel en het 
streven is om een jaarlijkse dansshow te organiseren waar zij hun danskwaliteiten aan 
publiek kunnen laten zien. 
De naam van de dansgroep zal later bekend gemaakt gaan worden.  
 

 aarom veranderen: 
Dansen is landelijk erg populair en we merken dat ook meiden van de 
majorette soms liever meer willen gaan dansen. Deze meiden willen we die 

mogelijkheid bieden. Daarbij kunnen ze dan ook kiezen om en te dansen en te twirlen.  
We hopen natuurlijk op een groeiend ledental. Dus mochten jullie als lezers meiden of 
jongens kennen die graag willen gaan dansen weten jullie ons te vinden. 
Dat we de naam majorettes niet meer voeren heeft met een stukje imago te maken. We 
zullen dus als twirlgroep en dansgroep verder gaan onder de gezamenlijke naam: 
Showgroep.  
 

 oe nu verder? 
De huidige leden maken hun keus om te gaan 
dansen, twirlen of beide. 
Per 1 mei zullen we dan gaan starten met deze 

nieuwe opzet. 
Nieuwe leden kunnen zich bij ons aanmelden 
(info@musissacrumbakel.nl) en kunnen vanaf 1 mei dan 
ook meteen mee trainen. 

V 

W 

H 
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Waar gebeurd….. 
 
In de straten van Bakel 
het is echt geen mirakel 
stonden op een maandagmorgen vroeg 
nog niet eens bij een kroeg 
maar bij de bakker, 
klaarwakker 
vier leden in harmonie 
te overleggen in kakafonie.  
 

Gezellig dat gekakel  
midden in het centrum van Bakel 
de een had dit, de ander wist dat 
en weet je wat ? 
een vijfde lid kwam erbij 
en wat dacht jij 
hij werd even genomen in de mangel  
en het onderwerp was natuurlijk: De Triangel. 
 
Maar ineens waren ze eruit 
de vijfde kreeg een taak mee als buit 
en de anderen hadden kennelijk ook meer te doen 
dan te kletsen over nu en toen 
Zij verdwenen heel gezwind 
uit het oog , snel als de wind 
naar noord en oost, naar west en zuid 
echt allemaal een andere richting uit! 
 
 

Ps. (mogen jullie raden wie dit allemaal waren………) 



 

 

 

42 

Uniformen te koop 
 

 
110 jassen 
bordeaux-

rood/donkerblauw 
(30 x slagwerk en 80 x 

harmonie/fanfare) 
 

106 broeken donkerblauw 
met rode bies 

 
93 concertvesten 

bordeaux-
rood/donkerblauw 

 
14 jassen bestuur 

bordeauxrood 

 
Tegen 
Elk 
Aannemelijk 
Bod  
 
 
 
 
 
 

info@musissacrumbakel.nl 
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Mutaties 
 

 

Nieuw lid: John Klaus   21-01-2014 
 Nikolay Tsolov   06-02-2014 
 Caimin Martens   01-03-2014 
 Irene Keppels   01-03-2014   
Einde lidmaatschap: Fleur van Dijk   23-12-2013 

Sanne Spiertz   01-01-2014 
Marco Swiggers   20-01-2014 
 Toon Coopmans   04-03-2014 

 Naomi Stuit    22-03-2014 
Sharon Stuit   22-03-2014 
Lisette van Rooij   30-03-2014   

Naamwijziging:  Ellen Velzeboer   01-01-2014   
Adreswijziging: Wendy Leenders  01-01-2014 
 Fruinlaan 22  5624 EL  Eindhoven  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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:   Judith Tielemans 
  Slagwerkgroep:   Ron Cornelissen 
  Majorettes:   Franca van de Laar 
  Opleiding:   Rianne van den Boom  
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Wie ben ik? 

 

 
 
 
 
                  De foto uit de vorige Triangel:> 

 

 
 

Het antwoord op deze vraag uiterlijk 01-06-2014 opsturen naar 
triangel@musissacrumbakel.nl  
 
Maak kans op €10,00 als prijs voor de juiste inzending. 
 
De foto uit Triangel 2013_3 was: Pieter van den Boom. 
Mien Poels wint de prijs. 

 
Ook jouw inzending is welkom! 

W 
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Maak ’t kleurig 
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Recepten 
 
TAGLIATELLE CAPRESE-STYLE: 
 
600 gr tomaten, 2 bollen mozzarella in blokjes, 1 teen geperste knoflook, 1 bosje 
basilicumblaadjes, 5 el olijfolie, 300 gr tagliatelle, 4 varkens- of kalfsoesters. 
 
Snijd de tomaten in kwarten, verwijder de zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in blokjes. 
Meng de tomaat met de mozzarella, de knoflook, de basilicum en 3 el olijfolie. Voeg zout 
en peper naar smaak toe. Kook de tagliatelle in ruim water met zout volgens de 
aanwijzingen beetgaar. Verhit in een koekenpan 2 el olijfolie. Bestrooi de oesters met 
zout en peper en bak het vlees in 2 – 3 min. per kant bruin en van binnen gaar of rose. 
Giet de tagliatelle af. Doe de pasta terug in de pan en schep er het tomaten-olijfmengsel 
door. Verdeel de tagliatelle over 4 diepe borden. Leg er een oester bij. 
 
 
AARDAPPEL-GROENTEOMELET: 
 
4 el olijfolie, 600 g aardappelblokjes, 500 gr andijvie in reepjes, 2 tenen geperste 
knoflook, 6 eieren, 100 ml melk, 2 el bieslook fijngehakt, 250 gr gehalveerde 
kerstomaatjes, 75 gr jonge bladslamelange, 3 el knoflookdressing. 
 
Verhit in een ruime koekenpan 2 el olijfolie. Bak de aardappelblokjes 5 min. Schep ze op 
een bord. Schenk de laatste 2 el olijfolie in de pan en laat de andijvie al omscheppend 
slinken. Bak de knoflook 1 min. mee. Schep de aardappelblokjes erdoor. Klop de eieren 
los met de melk, zout en peper. Schenk het eimengsel in de pan. Leg er de tomaatjes in 
en bak de omelet op laag vuur met het deksel op de pan in 15 min. gaar. Maak de 
slamelange aan met de knoflookdressing, zout en peper. Serveer de omelet in pinten 
gesneden met de 
salade. 
 

Smakelijk eten.  
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Nieuwjaarsmarathon 
 
Het Nieuwjaarsconcert – of was het Nieuwjaarsmeeting – werd voor velen van het 
aanwezige publiek niet echt het leuke evenement waar ze voor kwamen. 
Aangezien er maar een miniem aantal stoelen waren geplaatst moesten velen blijven 
staan. Ook was de opstelling in de lengte van de zaal van harmonieorkest en 
slagwerkgroep zeker niet de beste keuze. Misschien dat een betere ruimte- en 
programmafstemming mogelijk was geweest en zo alleen het achterste gedeelte van de 
hal voor de muzikanten te gebruiken. Door inschikken en muziekprogrammering per 
geleding, met eventueel minder ruimte vragend instrumentarium, zou dat zeker mogelijk 
moeten zijn. 
 
Een en ander zorgde ervoor dat een aantal mensen, jong en oud, ruim voor het einde van 
het evenement de Musis Sacrum Hal verliet. Mede oorzaak van deze ‘aftocht’ was m.i. 
ook het veel te volle en dus te lange programma. Heel erg jammer, en zeker niet wat men 
voor ogen (en oren) had! 
Laat een volgend keer merken dat hiervan geleerd is en biedt veel meer aangepast 
comfort! Dat zal de bezoekersaantallen voor volgende activiteiten op den duur vast ten 
goede komen. 

Een trouw bezoeker. 
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Toon de rietsnijder 
 

“ALS  ZIJ  BLIJ  ZIJN  BEN  IK  OOK  BLIJ !” 
zegt Toon Arts uit Deurne, als de bloedmooie befaamde fagottiste, die musiceert in een 
wereldberoemd orkest, hem van blijdschap spontaan om de nek vliegt, als dank voor het 
door Toon vervaardigde rietapparaat, waardoor zij zelf haar hooggekwalificeerde rieten 
kan snijden. 
 
“D’r zijn geen kôj rietjes!” 
 
Daar is de rasmuzikant heel stellig in. Hij legt uit dat geen een riet hetzelfde is. Dat de 
hardheid en de stugheid bij iedere rietstengel verschillend is. Maar dat vijf seconden 
schuren met speciaal schuurpapier wonderen doet en het riet gewillig maakt om middels 
muzikant en instrument de juiste toon te raken.  

 
“Vijfenveertig jaar 
geleden is het allemaal 
begonnen,” vertelt onze 
Rietsnijder. 
Als cornettist bij de 
Koninklijke Harmonie 
Deurne maakte Toon 
kennis met een fagottist 
die studeerde aan het 
conservatorium. 
Hij was in het bezit van 
een apparaat waar-
mee hij zijn eigen 
fagotrieten kon snijden. 

Toon Arts bekeek het mirakel van alle kanten en, deskundig als hij was als fijn 
bankwerker en modelbouwer bij DAF, begon hij het rietapparaat na te maken en te 
verfijnen, totdat hij een veredeld apparaat ontwikkeld had waarmee hoogwaardige rieten 
geproduceerd konden worden. Beroepsmuzikanten waren enthousiast, het bleef niet bij 
die ene creatie. 
 
In de loop der jaren hebben honderden rietapparaten van Toon hun bestemming 
gevonden over de hele wereld en behoren tot de muziekuitrusting van beroepsmusici die 
klankrijke carrières maken in Nederland, Bulgarije, Noorwegen tot in Amerika. 
“Het was mond tot mond reclame in dat muziekwereldje van collega’s onderling,” zegt 
Toon, 
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“Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby geworden.” aldus onze Rietsnijder uit 
Deurne. Musici uit bijna alle Nederlandse orkesten zijn kind aan huis bij de familie Arts. 
Regelmatig ziet Toon zijn afnemers van rietapparaten in actie op de klassieke tv-zender 
Brava. 
 
Het riethout komt uit warme landen, zoals Frankrijk en Argentinië. Het bovenste smalste 
deel van de zes meter hoge rietstengel is bestemd voor hobo, het fagotriet komt uit de 
middelste regionen en het dikste onderdeel komt de klarinet ten goede. 
 
Vele rietstengels zijn decennialang door de handen van Toon Arts gegaan en hij heeft ze 
op zijn vernuftig werktuig op maat geschaafd. De afgevallen riethoutkrullen hadden een 
wereldstadsverwarming kunnen gerieven. Toon bewerkte de grassen tot klinkklare rieten 
die zo gewild zijn bij de houtblazers. 

 
Zeker duizend rieten voor saxofoon en klarinet heeft Toon Arts 
in voorraad. Wie graag een bijzonder riet wil gebruiken kan dit 
kopen bij hem voor een gereduceerde prijs. 
Toon de Rietsnijder vraagt voor een klarinetriet 1 euro, voor 
altsax 1,50 euro en voor tenorsax 2 euro. Rieten kunnen op 

afspraak afgehaald worden bij Toon Arts, Veenmossingel 123 in Deurne, telefoon 0493-
311295. Riet-schuur-instructies worden er door Toon gratis bijgegeven. Guido en betje 
kunnen desgewenst ook Toon’s rieten aanleveren. 

 
Als een bezield 
Arts wil onze 
Rietsnijder zich 
inzetten voor 
een mooie 
gezonde Toon.  
 
Zijn 
honorarium 
bestaat uit het 
geluk van 
anderen want 
zijn motto is: 
 
 

“ALS  ZIJ  BLIJ  ZIJN  BEN  IK  OOK  BLIJ !” 

betje 
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Dank je wel Thijs 
 
“Wow”, dat was meteen de reactie toen we hoorden dat Lisette Vereijken, eindredacteur 
van clubblad De Triangel, vertelde dat ze gedurende 6 maanden een wereldreis ging 
maken. Meteen rees de vraag: wie kan haar vervangen? Ons zelf rekenden we niet bij de 
meest getalenteerde eindredacteuren voor De Triangel. 
Dus op zoek naar Thijs Poels. Onze meest ervaren in deze. Hij zou Lisette voor twee 
edities moeten vervangen, dus we hoopten op een volmondig “Ja”…… 
En natuurlijk was zijn antwoord direct: “Jazeker, dat zal ik doen.” Wat voor ons heel fijn 
was!  
 
Wat doet deze eindredacteur zoal: 
 

 Hij/zij houdt alles in de gaten als een echte detective, als wij nog niet op ideeën 

gekomen zijn. 

 Hij/zij geeft even aan wanneer we bij elkaar komen om te beginnen met de 

volgende editie. Deze bijeenkomst verloopt altijd gezellig en wordt gehouden bij 

een van de redactieleden thuis. 

 Hij/zij houdt de activiteitenkalender van Musis Sacrum bij zodat wij, de 

redactieleden, op tijd iemand aan de mouw kunnen trekken voor een mooi 

verhaal of foto. 

 Ook spoort hij/zij sommige bestuursleden extra aan om bijv. het voorwoord te 

schrijven of een andere story. 

 De data van verschijnen van De Triangel worden door hem/haar vastgesteld en 

ook de deadline van aanleveren van kopij worden door hem/haar bepaald. 

 Hierna begint de eindredacteur alles in pagina’s te zetten: hoe sneller de kopy 

binnenkomt hoe eerder de eindredacteur kan beginnen met het vormen van De 

Triangel. 

 Hij/zij heeft ook de controle over de zinspelingen, woordgebruik en zinsbouw, 

ook de eindcontrole neemt hij/zij door. In dit geval was dat met zijn Mien en een 

redactielid. Zij lezen dan de kopie Triangel rustig door en nog altijd slippen er 

foutjes doorheen, dat ondervindt je zélf als je deze leest. 

 Vanuit het Verenigingsbureau, wat ook door Thijs gerund wordt, wordt de kopie 

verstuurd naar de drukker. Hier zit ook een tijdsafspraak aan vast. Dus het is 

niet zomaar, dat doen we wel even. Als De Triangel gedrukt is wordt deze door 

de drukker bij het Verenigingsbureau afgeleverd. Hier beginnen Thijs en Mien 
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dan aan het plakken van de etiketten zodat iedereen De Triangel op tijd 

ontvangt. 

 Via de deelnemers van de distributie waar ook Thijs en Mien aan deelnemen 

wordt het clubblad bij jou bezorgd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vandaar dat de redactie van clubblad De 
Triangel Thijs hartelijk dankt voor zijn 
medewerking. Ook ons Mien willen we zeker niet 
vergeten. 
 

Redactie:      Kayl, 

      Thijmen, 

      Inge, 

      Angelique,

 Joke 

 
             -------------------------------------------------------------------------------------- 

Reactie: “Gèr gedaon, maar nu is Lisette weer aan de beurt!”
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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 
Judith van Stiphout De Bremmen 20 5761 CZ Bakel 0492 344053 
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: 
John Klaus Nieuwe Uitleg 59 5761 EC Bakel 06 54740580 
Instructrice Majorettes: 
Ellen Velzeboer Kogelpot 1 5761 GT Bakel 06 52593963 
Instructrice assistente: 
Jantine Vereijken Heggeroosstraat 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   
 Ellen Velzeboer (majorettes)  06 52593963 

Jantine Vereijken (majorettes) 06 29291100 
  

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 … ? 
 

 Muziek maken volgens de dirigent net is als een huis bouwen? 

 Je eerst aan de fundering begint en dan aan de rest? 

 Het ook een recept zou kunnen zijn? 

 Je daar ook eerst de ingrediënten bij elkaar moet voegen wil het lekker worden? 

 Daar ook soms extra doorgeroerd moet worden? 

 Er een hele goede werksfeer hangt tijdens de repetities? 

 Dat nog versterkt werd door de verschijning van de Playboy de Triangel? 

 Er binnen de harmonie over mannelijke passie wordt gesproken? 

 Dit voor nogal wat lacherige onrust zorgt bij de dames? 

 Nienke zich nooit aan afspraken houdt? 

 Zij daarom nooit iets met Johan afspreekt? 

 De dirigent zei dat hij de fluiten eerst wil afmaken? 

 Miep haar plek op de eerste rij niet zo goed bevalt? 

 Ze liever naar achter wil zodat ze de bassen beter hoort? 

 We denken dat dit gewoon een poging is om dichter bij "haar" Jan te zitten? 

 Niemand wist hoe de sjaaltjes van de dames om moesten?  

 De mannen dit probleem hadden met het strikken van de stropdassen? 

 Bas van Lierop hier de oplossing voor was? 

 De toeschouwers van deze nekproblemen niets is opgevallen?  

 Hans zijn pilsje niet had gekregen tijdens het omkleedritueel? 

 Kayl daar de schuld van kreeg? (Terwijl ze niet samen een kleedlokaal deelden!) 

 De majorettes de carnavalskostuums in de optocht helemaal niet leuk vonden?. 

 Het publiek wél van hen én hun kledij heeft genoten? 

 Het volgend jaar het geheel veel fleuriger en modern de straat op moet kunnen? 

 De opkomst voor de optocht wel erg minimaal was? 

 Dit toch ook echt ook een verenigingsactiviteit is voor álle leden? 

 Johan zelf vertelde dat hij gekke Henkie niet is? 

 We bijna cake van een week oud kregen tijdens de ledenvergadering? 

 Aan de baksters de verkeerde datum werd doorgegeven? 

 Sonja Bakker dan weer uit de kast zou moeten worden gehaald? 

 Men met de voorbereidingen overal wel eens een trom misslaat? 

 Dat erg spijtig en jammer is voor onze vlijtige muzikanten en organiseerders? 

 Communicatie en coördinatie verkeer is naar álle richtingen? 

 De slagwerkers een steigertuigje hebben leren dragen? 

 Wij 4 hanging baskets met hoogwerkende slagwerkers zagen? 

 Onze majorettes weer massaal naar de EK gaan?  
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Rabobank Peel Noord 
Postbus 11 
5420 AA Gemert 
 
 
 
  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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27e jaargang  
1e editie 2014 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Bert van Rixtel 
Ida Rutten 
Lisette Vereijken 
Judith Tielemans 
Carla van Lieshout 
Joke Verberkt 
Nikolay Tsolov 
Ellen Velzeboer 
Rian Wouters 
Inge Reijnders 
Lisette van Rooij 
Matty Driessen 
Jantine Vereijken 
betje Verachtert 
John Klaus 
Yenthe van Stiphout 
Boerenbruid Wilhelmina 
Paul van Tiel 
 
 
 
 
 
 


