
  

 
27e jaargang  

2e editie 2014 

DE TRIANGEL 



 

 

 

2 

20 Lampkapje en de Wolf 

22 Ergens gezien 

23 Wedstrijd Barneveld 

24 Musis Sacrum geslaagden 

25 Wie ben ik? 
26 Over de vrijwilliger van het jaar 
28 Maak ’t kleurig 

29 De vrijwilliger van het jaar 

30 Recepten Recepten 

31 Majoretteketet 

32 Met/zonder zusje naar zee 

33 Verjaardagen 

35 Limonadeconcert 

36 Lera(a)r(ess)en 

37 De bijna laatste pagina 

38 Wist u dat? 

Colofon: 
 

Redactie: 
Lisette Vereijken 0621823636 l.vereijken@gmail.com 
Joke Verberkt  0492 342300  jmverberkt@gmail.com 

Inge Reijnders   inge@live.nl 
Kayl Bouwmans    kaylbouwmans@hotmail.com 
Tijmen van Dinther   tijmen_dinther@hotmail.nl 
Angelique Tielemans  0622443021 hennietielemans@hotmail.com 
 

Distributie:   Redactieadres: 
Elly Joosten  0492 342555   Randwijk 8  
Mien Poels   0492 342427   5761 AV Bakel  
Joke Verberkt  0492 342300 triangel@musissacrumbakel.nl 
Thijs Poels  0492 342427   
Anne Koppens 0655898185 

- - - - - - - - - - - -INHOUD: - - - - - - - - - - - - - 
3 Activiteitenkalender  

4 Bestuurlijke noten 

6  Muzikale poëzie  

7 Muziek van eigen bodem 

11 Bakel1300 

12 Wij feliciteren  

12  Puzzelen  

13 Muziekstuk Bakel1300 

14 Herinnert u zich deze nog?  

15 Oud-ijzeractie  

16 Zo Moet hij! 

17 Mutaties 

18 De blazersklas 

19 De moppentrommel 

 

Kopij voor de volgende Triangel aanleveren; 

Uiterlijk 7 december 2014 



 

 

 

3 

Activiteitenkalender 2014 

Versie 20-06-2014, onder voorbehoud, zie ook www.musissacrumbakel.nl  

 

 

 

 

 

  
 

 

21, 25, 26 
augustus 

H(21), S(25), 
M(26) 

Eerste repetities na de 
vakantie 

22 augustus H, S Inhalen KVW 

29, 30 augustus Vrijwilligers Tractor Pulling 

29, 30 augustus M Majoretteweekend 

6 september H, S, M Opening kermis  

7 september M(bc) Centrale training Vleuten 

9 september H, S Kermisschieten 

13 september M Majorettewedstrijd Nijkerk 

19 september Leden tot 16jr Zwemmen 

22-27 september Leden Donateursactie 

28 september Actieve leden Onderling solistenconcours 

1-6 oktober M Majorette EK  

11 oktober H, S, M Jubilarissenconcert  

26 oktober M Majorettewedstrijd Leiden 

16 november H, OH, S, M Intocht St. Nicolaas 

21 november H, S, M 
Luchtmachtkapel, Gea 

Concertweekend 

22 november H, S, M 
MSB 140 jaar generale 

repetitie 

23 november H, S, M MSB 140 jaar, Matinee 

? Allen Bindingsevenement 

18 december? H?, OH? Kerst Jan de Wit 

20 december H?, OH? Kerst St. Willibrorduskerk 

31 december Vrijwilligers Oliebollenactie 
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Bestuurlijke noten 
 
Wat was het geweldig!!!!! 
 
Wat gaat de tijd snel….. 
 
Als voorbereiding voor deze bestuurlijke noten heb ik die van een jaar 
geleden nog eens gelezen.  
Vorig jaar was het rond deze tijd eindelijk goed weer, daar waar we nu al 
veel hebben mogen genieten van mooie warme dagen. Zou het er dit jaar 
dan ook weer van komen…..een pleinconcert op het Sint Wilbertsplein?? 
 
Waren we vorig jaar nog op zoek naar een nieuwe dirigent, hebben we 
nu een totaal nieuwe directie! Ellen Velzeboer, Peter Bergmans en Johan 
Smeulders, drie geweldig enthousiaste mensen, die met nieuw elan aan 
de gang zijn gegaan, om een nieuwe stap te zetten in de historie van 
Musis Sacrum. De directie heeft samen met Marit Tijdeman, Saskia 
Martens, Jantine Vereijken en John Klaus (jaja, terug van weggeweest) 
een fantastisch voorjaarsprogramma gepresenteerd. 
 
Wat was het geweldig…. 
 
Een hoogtepunt daarin was natuurlijk “Muziek van eigen Bodem”. 
Een intensieve periode van voorbereidingen en veel repeteren, met zijn 
ups en zijn downs, maar dat alles met een fantastisch resultaat! 
 
De Slagwerkgroep, een flitsende nieuwe show! Deze keer niet gekozen 
voor het traditionele slagwerk; nu met een spetterend optreden waarmee 
jullie iedereen enthousiast kregen. Daarbij gebruik makend van vele 
“instrumenten” uit het dagelijks leven. Slagwerk op een geheel andere 
manier, wat klonk dat goed! 
 
De Majorettes, die ons een kijkje in de toekomst hebben gegeven. Een 
prachtige show van Twirl en Dans en een mooie combinatie van de twee. 
Soms op de achtergrond, maar vooral terecht vooraan in de spotlights, 
waar de meiden schitterden! 
 
De Harmonie, een avondvullend programma, van klassiek tot modern 
een genot om naar te luisteren! Jullie maakten het voor onze plaatselijke 
talenten mogelijk om hun optredens tot een succes te maken. 
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Wat zijn we trots..... Wat hebben we allemaal genoten en regelmatig 
kippenvel gehad en wat zijn er veel complimenten uitgedeeld over jullie 
aller optredens en inzet! We zijn terecht trots op onze vereniging. 
 
En niet alleen op het podium liep alles gesmeerd, ook de organisatie 
eromheen liep op rolletjes. Daarom is ook een compliment voor de 
organisatie en ondersteuning, een combinatie van Musis Sacrum, 
Bakel1300 en vele andere vrijwilligers, op zijn plaats! 
 
 Allemaal een heel fijne vakantie, geniet ervan!!! 
 

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

 

Paul van Tiel  
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Muzikale poëzie 
 
 

Dichtstuk 
Een dichtstuk is als de muziek, 
bedient zich van metrisch ritmiek. 
Hoor de dicht in uw oren, 
zodat u kunt horen: 
ritmisch epiek in lyriek. 
 
Zonder rijmdicht tot tranen geroerd, 
word ik soms zo geweldig beroerd, dat  
ik huilen dan echt niet kan laten. 
Zo een traan me tot tranenvloed voert, 
wordt m'n mond tot m'n schrijfhand 
gesnoerd, ben ik zonder de rede 
gevloerd en beleef ik die stilte, verstild 
in een kille lucht waarin rijm me 
vervoert. 
 
Couplet met refrein is muziek. 
Sonnet en rondeel zijn ritmiek. 
Bezet met de rijm maakt uniek. 
Zo net een rond deel met een piek. 
 
Gelijk zijn muziek en gedicht, 
op volrijm en metrum gericht, 
verfijn ik de rijm in dit zicht: 
het schijnt dat m'n brein is verlicht. 
 
Het gedicht in mijn hoofd explodeert. 
Het wordt niet 
zo ik heb 

geprobeerd, doch - 
de dichtkunst voelt niet meer verlaten. 
Met gevoel dat verstand nu pareert, 
dat mijn hand met mijn letteren eert, 
is mijn vers tot een dichtstuk bekeerd, 
dat verstoken van kilte, in 't licht van 
een zilte - lucht nu het metrum 
markeert. 
 
Muziek is refrein met couplet. 
Ritmiek zijn rondeel en sonnet. 
Uniek wat met rijm is bezet: 
Met piek wordt rond deel wel zo net. 
 
Gedicht en muziek zijn gelijk, 
gericht op een metrisch volrijm. 
Inzichtelijk rijmen verfijnt 
het licht dat m'n brein nu beschijnt. 
 
Voor mij is gedicht als een lied, 
zo u ziet of misschien niet ziet. 
Met muziek in de dicht, 
die de dichtkunst verlicht - 
gaat de rijm gewoon door in 't 
verschiet, een gedachte waarvan ik 
geniet! 
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Muziek van eigen bodem 
 
Tijdens het nieuwjaarsconcert werd op feestelijke wijze de viering van 
1300 jaar Bakel aangekondigd. Wat zou dit gaan betekenen voor onze 
harmonie? Het concert in april zou in ieder geval gaan lijken op de 
wensconcerten uit het verleden. 
Per week verscheen er nieuwe muziek op de standaards. Ook het aantal 

kruisen groeide 
gestaag, voor 
menigeen een 
zwaar kruis. 
Gezwoeg thuis! 
De orkest-
opstelling werd 
gewijzigd. Er zou 
immers een 
combo, de 
Brabantse 
Jongens, in het 
midden komen en 
Johan wilde dan 

ook graag in de definitieve opstelling repeteren. 
Van lieverlee kwamen de artiesten tijdens de repetities samen met de 
harmonie hun proeve van bekwaamheid afleggen. Ze haalden hun eerste 
applaus binnen. Voor sommigen rees al direct groot respect, je hoorde en 
proefde de kwaliteit. 
 
Op de zeer zonnige zondag van 30 maart trokken alle deelnemers zich 
terug in de Musis Sacrum Hal om de hele uitvoering in de grondverf te 
zetten. Uren lang werd er geconcentreerd, zonder morren gerepeteerd, 
slechts onderbroken door een uitstekend verzorgde lunch, soep en 
belegde broodjes, waarvoor hulde! 
Het programma had body gekregen. In de repetities die volgden werd 
aan de muziek geschaafd, zodanig dat van het aanvankelijke 
kampioensnummer wat betreft kruisen, uiteindelijk één mol overbleef. 
 
Donderdag 24 april. Generale repetitie in de feesttent die naast de kerk 
was opgezet. De geluiden werden getest, de volumemeters sloegen 
door. De Brabantse jongens wonnen. 
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Dimmen was geen optie. Voor morgen dus denken aan oordoppen. Het 
liep allemaal op rolletjes. Johan kon gerust zijn. De trein zou niet 
ontsporen. 
 
Vrijdag 25 april. De avond van “Muziek van eigen bodem”. De tent was 
uitverkocht. Mooier kunnen muzikanten het zich niet wensen. De 
feeststemming zat er al in voordat een noot muziek had geklonken. De 
presentatoren gaven een lesje geschiedenis over Bakel, de dirigent gaf 
de opslag en er klonk muziek, muziek gemaakt door mensen uit Bakel 
c.a. 
Zonder aankondigingen door de presentatoren presenteerde Bakel zich 
in grote diversiteit: kinderen, oudere jongeren, de Brabantse Jongens, 
smartlappen, popartiesten, slagwerk, een accordeoniste. En dit alles in 
grote harmonie met Musis Sacrum o.l.v. Johan Smeulders. Bakel toonde 
z’n talenten, sommigen top, anderen subtop, maar stuk voor stuk te 
respecteren. 
Ga er maar staan met je microfoontje, in de schijnwerpers, in een 
luidruchtige tent. Soms werd het stil. “Vivre”, even de blik op oneindig, de 
adem mag niet stokken. Ontlading als de massa mee mag doen met 
“Hee goade mee” en “Brabant”. Het werd een zeer geslaagde avond met 
voor elk wat wils. Jammer dat het geluidsniveau was afgestemd op doven 
en slechthorenden. 
 
Zo’n evenement kan slechts slagen door de inzet van velen die hun vrije 
uren belangeloos gestoken hebben in de organisatie van het hele 
gebeuren. Niets gaat vanzelf. Het moet allemaal worden aangestuurd. 
Proficiat en dank, dank, dank. 
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Één persoon wil ik toch even met naam noemen, onze dirigent Johan 
Smeulders. Nauwelijks begonnen bij Musis Sacrum kreeg hij dit muzikale 
festijn direct op zijn bordje. Voer ’t maar uit! Dat bracht ongetwijfeld een 
bepaalde druk met zich mee. Hij moest immers in feite op een rijdende 
trein springen en die reed naar een bestemming die hijzelf niet geboekt 
had. Maar hij ging er voor en de muzikanten dansten naar zijn pijpen. 
Complimenten! 
Dat smaakt naar een nieuwe uitdaging. 
 

Frans Martens 
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Bakel1300 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor Bakel1300 wilden we iets vets doen, iets wat in een tent goed uit de 
verf kwam en leuk was voor het publiek. Samen met Peter hebben we 
(de slagwerkgroep) geruime tijd van te voren een tweetal nummers 
gekozen, Funky Groove en Suspension. Na overleg hebben we besloten 
hier onze schouders onder te zetten, het was namelijk niet een doorsnee 
voorbereiding. Rekken moesten vervoerd worden om trommels aan te 
hangen, bouwhekken moesten klaargemaakt worden om bespeeld te 
worden en steigers zijn menig maal op- en afgebouwd. Ook hadden we 
erg veel overige attributen nodig om de aankleding en sfeer van de 
nummers goed neer te zetten.  
De repetities bestonden een tijd lang uit het oefenen en proberen van de 
nummers, alles uit het hoofd natuurlijk! Het is zeer leuk om als groep 
naar een dergelijk concert toe te werken. Zeker omdat we voor dit 
concert net wat anders van plan waren dan een doorsnee concert. Het 
vele werk is het zeker waard geweest, de uitvoering ging namelijk goed 
en we hebben veel positieve reacties van het publiek ontvangen. 
Iedereen die hieraan meegewerkt heeft hartstikke bedankt en wie weet 
kunnen we nog een keer iets vergelijkbaars realiseren! 
 

Cas 
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Wij feliciteren 
 

Op 26 mei 2014 zijn  

 
Willem en Karin van den Boom – 

Callaars 
 

samen in het huwelijksbootje gestapt. 

 
 
 

 
 

Jantine met het behalen van haar diploma 
docent dance en twirl  
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Muziekstuk om 1300-jarig bestaan Bakel te vieren 
 

BAKEL/AMSTERDAM - 
Het geluid van 
badkamertegeltjes die 
tegen elkaar worden 
gewreven: dat klinkt als de 
wind die door de heide 
blaast. 

En dat is precies de 
bedoeling van de van 
oorsprong Bakelse 
componist Stan Verberkt. 
Het comité Bakel1300 
heeft hem gevraagd een 

muziekstuk te schrijven ter gelegenheid van de officiële opening van het 
jubileumjaar komend weekend. Het dorp bestaat 1300 jaar. De 
compositie wordt uitgevoerd door harmonie Musis Sacrum. "Ik heb 
bedacht wat voor mij de ontwikkeling van Bakel is en een aantal 
elementen heb ik verklankt. Eerst was er niks, dan zie ik heide en bos 
voor me. Daarna komt de mens; men bouwt een kerk, er is ontwikkeling 
en uiteindelijk staat er een trots en fier dorp", legt Verberkt uit. De 26-
jarige componist vertrok vijf jaar geleden uit zijn geboortedorp om 
compositie- en muziektechnologie te gaan studeren en woont nu in 
Amsterdam. "De wind die door de heide waait verbeeld ik door 
badkamertegeltjes die tegen elkaar worden gewreven. Voor de 'mens' 
heb ik de schut gevraagd, die komt binnen gemarcheerd. Daarna 
kerkklokken, waaruit de klanken van de harmonie ontstaan die de trots 
en fierheid van Bakel uitdragen." 

Harmonie Musis Sacrum, die dit jaar 140 jaar bestaat, voert zondag om 
13.30 uur voor het eerst het stuk Baceloso van Stan Verberkt uit. 

Bron: Eindhovens Dagblad 24-04-2014 
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Herinnert u zich deze nog? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vijfenzestig jaar geleden bestond Musis Sacrum 75 jaar. Op deze foto is 
onze club van toen te zien. Je ziet het, alleen mannen in het orkest 
toentertijd. Dat is nu wel anders! 
 
Onze vereniging bestaat dit jaar 140 jaar en dat moet gevierd worden. 23 
november zullen we daarom een concert geven in samenwerking met 
kinderboekenschrijver Jacques Vriens: Lampkapje en de Wolf. 
 
 
 
 
 
 
 

Foto afkomstig van de Facebook-pagina van de Heemkunde Bakel - Milheeze 
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Oud-ijzeractie 5 april 2014 
 
5 april was weer de jaarlijkse oud-ijzeractie. Daar hoeven steeds minder 
leden actief voor te worden. 
Vorige jaren hebben we nog leden gevraagd om mee te helpen. Dit jaar 
hebben we het met alleen de harde kern gedaan: Benny en Pieter 
Nooijen, ondergetekende, en Diny Nooijen voor de catering. 
Mij is gevraagd een stukje te schrijven om de leden niet te doen vergeten 
dat er een oud ijzer actie is. 
 
Dit jaar hadden we ongeveer tien adressen, waarvan bij ongeveer de 
helft het inderdaad niet in de kofferbak past en een aanhanger nodig 
was. Het viel wel op dat, als we door de straat reden, her en der mensen 
naar buiten snelden om nog wat spul aan te bieden. Al met al hadden we 
het tegen de middag gepiept en was er een container voor ongeveer de 
helft gevuld. Als de container vol is gaat die naar de schroothandel. Voor 
het vervoer vragen we de hulp van plaatselijke ondernemers. Dit jaar 
wordt dat kosteloos verzorgd door Marc Bouwmans Tuinaanleg. 

 
Ik denk dat we de penningmeester niet kunnen verrassen met een nieuw 
record in 2014, maar wie weet, het jaar is nog lang en er kan nog veel 
gebracht worden. En hij moet (net als wij) maar denken: elke bijdrage is 
welkom.  

Jan Rooijakkers 
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Noot van de redactie: Ook blik kan ingeleverd worden bij de container op 
de Hilakker. Dat is meer inkomsten voor onze vereniging en minder 
uitgaven aan de rekening van de zwarte container! 
 

 

Zo moet hij! 
 

Het moment supreme is daar. Er is hard geoefend en we zijn er klaar 
voor. Zenuwachtig, gespannen. ‘Wat zouden mensen van het concert 
vinden?’, ‘Doen de artiesten wat ze moeten doen?’ en ‘Zou oma er zijn?’ 
Na het inspelen gaat het hele orkest zich omkleden. En ineens ontstaat 
er stress. Enorme stress. Hoe moet dat sjaaltje ook alweer???? Over de 
blouse of in de blouse, onder of over de kraag? Mogelijkheden genoeg, 
maar wie weet nu het goede antwoord? Om deze stress momenten in de 
toekomst te voorkomen, heeft er grondig onderzoek plaatsgevonden door 
een team van specialisten op het gebied van chokers en dat heeft 
uitgewezen dat er maar één goede manier is: 

 
Dus de choker moet over de kraag en over de blouse.  
 
De dames uniformdraagsters mogen overigens eenmalig kiezen of ze 
een stropdas of een choker willen dragen. 
Voor alle uniformeringskwesties kunt u contact opnemen met Franca van 
de Laar. 
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Mutaties 
 
Fred van Lamoen   Einde lidmaatschap  01-05-2014 
 
Joyce van Nuenen  Einde lidmaatschap  01-05-2014 
 
Inge Reijnders  Adreswijziging   01-05-2014 
  Boterbloemstraat 27 5761 EM Bakel 
 
Piet van de Ven  Adreswijziging   01-05-2014 
  Prinses Irenestraat 85 5421 DJ Gemert 
 
Lisette Vereijken  Adreswijziging   01-05-2014 
  Helmondsestraat 9 5761 CP Bakel  
 
Sophie de Ruijter  Adreswijziging   01-07-2-2014 

Achter de Molen 11 5761 CJ Bakel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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:   Thijs Kampen 
  Slagwerkgroep:  Ron Cornelissen  
  Majorettes:   Franca van de Laar 
  Opleiding:   Rianne van den Boom  
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De blazersklas. 
 

Iedere donderdagmiddag gaven Adri Verhoeven en John Klaus les aan 
de blazersklas op de Willibrordusschool. De kinderen begonnen heel 
enthousiast. Ze mochten zelf een instrument kiezen. Die krijgen ze dan 
ook mee naar huis. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat ze thuis 
oefenen! Wat moet je aan veel dingen denken! Mondstuk niet te ver in de 
mond. Rechterhand boven of toch de linker? Tegelijk beginnen, op de 
handen van de dirigent letten. Tegelijk eindigen. Niet haa blazen maar 
taa. Geen zijkleppen indrukken. Gaatjes goed dichtdrukken met de 
kussentjes van de vingers. Je mag niet na iedere noot adem halen, dan 
word je benauwd. Niet met bolle wangen blazen. We begonnen met : 
Mieke heeft een lammetje. 
De weken erna kwamen er meer noten bij. En meer liedjes. Sommige 
kinderen gaat dit gemakkelijk af en anderen kost het meer moeite. Dan 
kijk je naar de vingers van de buurman. Maar ja dan ben je iedere keer 
een tel te laat! Muziek maken is leuk, maar ook moeilijk. Sommige 
kinderen gaat het noten leren niet snel genoeg. Yvonne, leer me eens 
een nieuwe noot! En als ik dit liedje wil spelen, welke vingers moet ik dan 
nog meer gebruiken?!? 
Niet iedereen heeft tijd om thuis te oefenen. Buiten spelen. Op de 'plak' 

crossen. Voetballen. Mijn zusje 
heeft mijn rietje stuk gemaakt, of 
de hond...  

 
 
En zo zijn er kinderen die het leuk 
vinden en kinderen die vragen: 
hoe lang duurt het nog? 
Ze hebben ook een keer een 
concert gegeven bij een 
uitwisselingproject op school. En 
op zondag 22 juni was er het 

Limonadeconcert, waar ook de kinderen van de blazersklas bij 
uitgenodigd waren. Altijd een leuke dag! 
 

Yvonne Goossens, 
een van de begeleidsters van deze muziekklas. 

 

http://petlawblog.files.wordpress.com/2010/11/istock_000002993327xsmall.jpg


 

 

 

19 

De Moppentrommel 
 
Een man vraagt aan God: "God, waarom heeft u vrouwen toch zo mooi 
gemaakt?", waarop God antwoord: "Zodat je ze aantrekkelijk vindt". Dan 
vraagt hij: "Maar God, waarom heeft u ze dan zo dom gemaakt?", waarop 
God antwoord: "Zodat ze jou ook aantrekkelijk vinden!" 

 

Een collectant belt aan en een man 
doet open. "Dag meneer," zegt de 
collectant, "heeft u nog wat over 
voor de fanfare?" "Sigaren?" 
vraagt de man, "ik hoef geen 
sigaren." "Nee," zegt de collectant, 
"de fanfare, heeft u nog wat over 
voor de fanfare?" "Wat nou 
sigaren? Ik hoef geen sigaren." "U 
verstaat mij verkeerd," zegt de 
collectant, "ik heb het over de 
fanfare. Of u nog wat wilt geven 
voor de fanfare." "Wat zeur je nou 
toch over sigaren? Ik zeg toch: ik 

mot helemaal geen sigaren." Zegt de collectant: "Ach vent, stik met je 
sigaren." Zegt de man: "Ja, en jij met je fanfare!" 

 

Er loopt een vrouw in het Vondelpark met een tampon achter haar oor. 
Een man loopt achter haar en zegt haar dat ze een tampon achter haar 
oor heeft. Ze voelt achter haar oor en zegt: "Potverdomme, waar heb ik 
mijn sigaret dan gelaten?"  
 
Een man komt heel enthousiast thuis: "Mien, pak je koffers, pak je 
koffers!" "Wat is er dan?" vraagt zijn vrouw. "Ik heb een miljoen 
gewonnen in de Staatsloterij," roept de man. "O, wat geweldig," zegt de 
vrouw: "Wat moet ik pakken: zomer- of winterkleren?" "Maakt niet uit," 

zegt de man, "als je maar oprot!"  

 

Groetjes van Kayl en Tijmen 
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Lampkapje en de Wolf 
 

De voorbereidingen van het volgende 
grote spektakel zijn in volle gang! Op 23 
november zal ons concert in 
samenwerking met Jacques Vriens 
plaatsvinden. Lampkapje en de Wolf, 
over een beeldschone prinses en haar 
vriendje die ‘slechts’ het zoontje van de 
tuinman is.  
Bella, de prinses, krijgt het flink te 
verduren wanneer haar ijdelheid alles en 
iedereen overstijgt. Daarvoor wordt ze 
flink gestraft! Door toedoen van een 
heks wordt ze zo lelijk als niet eens 
mogelijk is! Honderden lampenkapjes 

worden verzameld, om het gezicht van de ooit zo mooie Bella te 
verbergen. Komt het ooit nog goed met haar?  
 
Die honderden lampenkappen worden op het moment ook al bij elkaar 
gesprokkeld, en Bella kan ieders hulp goed gebruiken! Struin de zolders 
af, vraag de buren, bezoek rommelmarkten, en help mee om zoveel 
mogelijk lampenkappen te verzamelen!  
Deze lampenkappen zullen nodig zijn in het decor voor onze spetterende 
theatershow met Jacques Vriens. Het is de bedoeling dat leerlingen van 
de basisschool de lampenkappen 
‘op pimpen’, zodat Bella er 
schitterend uit kan zien met deze 
versierde lampenkappen op haar 
hoofd!  
Uiteraard kiest Jacques namens 
Bella de mooiste lampenkap uit, en 
zal daar een leuke prijs aan 
verbonden zijn.  
 
Het verhaal dat verteld wordt door Jacques Vriens gaat ondersteund 
worden door al onze geledingen met muziek, dans en af en toe zelfs wat 
geacteer. Zoek gerust eens naar “ de kindertemmer” van Jacques op 
youtube om een idee te krijgen van zijn samenwerking met orkest. Vooral 



 

 

 

21 

na 20 minuten wordt het hilarisch!  
We doen er alles 
aan om er in Bakel 
zeker zo’n grote 
show van te 
maken! Jacques 
zelf is in ieder geval 
heel enthousiast en 
heeft er heel veel 
zin in! 
 
Er moet de 
komende tijd nog 
van alles gebeuren 
en we kunnen de 
komende tijd 

genoeg hulp gebruiken! Lijkt het je leuk om deel te nemen aan de 
opbouw van het decor, opbouw van de zaal, meedenken met het een of 
ander, verzamelen van lampenkappen, of wat dan ook, schroom niet je 
te melden! Je kunt je melden bij Karen van den Broek of Thijs Kampen! 
 
We maken er met z’n allen een supergroot spektakel van!  

 

Karen van den Broek 

 

 
 
Musis Sacrum heeft sinds kort een 
facebook-pagina! 
 
Like ons en blijf op de hoogte van onze 

activiteiten, doe mee aan 
muzikale discussies of 
deel de foto’s die je 
gemaakt hebt van onze 
activiteiten. 
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Ergens gezien 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Hamilton, New Zealand 
 

Nicolaystraat Den Haag 

Op de boot naar 
Terschelling 

Harlingen 

Op de boot naar Terschelling 
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Wedstrijd Barneveld 
 
Voor alle EK-gangers was dit een verplichte wedstrijd 
ter voorbereiding op het EK in Kroatië. We moesten 
vroeg op, om onze show te laten zien, waarop we 
commentaar krijgen zodat we de shows kunnen 
verbeteren. Ook heeft de bondscoach ons wat advies 
gegeven. Bij iedereen zijn de shows goed gegaan, en 
we hebben goede resultaten behaald. We zijn daarom 
ook erg trots. 
 

Groetjes, Benthe en Fenne 
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Musis Sacrum geslaagden 
 

In juni 2014 slaagden onderstaande leerlingen van Musis Sacrum Bakel 
voor hun muziekexamen bij MuziekLokaal Gemert 
 
Geslaagd op 10-6-2014: 
Gijs Egelmeers  Ongestemd slagwerk  A certificaat 
 
 
Jens van Ansem  Ongestemd slagwerk  A diploma 
 
 
Pim Rijkers  Ongestemd slagwerk   A diploma met 'GOED' 
 
 
Geslaagd op 14-06-2014 
Maud de Visscher  Saxofoon    A diploma met 'GOED' 
 
 
Predicaat GOED; puntentotaal minimaal 8 gemiddeld.  
 
Geslaagden en hun opleiders en begeleiders; van harte proficiat met dit 
geweldige resultaat van hobby en inzet. Heel veel plezier en succes met 
de voortzetting van jullie verdere muziekopleiding in de Harmonie en de 
Slagwerkgroep van Musis Sacrum.  
 
Voor iedereen die geïnteresseerd is om ook lid te worden van Harmonie 
en Slagwerkgroep bestaat de mogelijkheid om deel te nemen in de 
vereniging. Informatie, aanmeldingen en dergelijke zijn mogelijk voor 
blazers via Rianne van den Boom, tel. 343614, voor slagwerkers Ron 
Cornelissen, tel. 0492-343651. Of via info@musissacrumbakel.nl.  

 

Werkgroep Opleiding Musis Sacrum Bakel  
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Wie ben ik? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             De foto uit de vorige Triangel: 

 

 
 
 
 
 

  

Het antwoord op deze vraag uiterlijk 07-12-2014 opsturen naar 
triangel@musissacrumbakel.nl  
 
Maak kans op €10,00 als prijs voor de juiste inzending. 
 
De foto uit Triangel 2014_1 was: Miep Rooijakkers.  
Er was geen winnaar. 

 
Ook jouw inzending is welkom! 

W 

 

I 

 

E 
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Vrijwilliger van het jaar 2013 Musis Sacrum Bakel 
 
Het is een vreemde gewaarwording om het jaar volgend op je verkiezing 
tot vrijwilliger van het jaar toe te mogen treden tot de zogenaamde 
“commissie der wijzen”. Deze commissie heeft dan de nobele taak om na 
wijs beraad vast te stellen wie de nieuwe vrijwilliger van het jaar wordt. 
Ik kan u mededelen dat het dit jaar een moeilijke keuze was voor de 
Commissie der wijzen. 
Allereerst is het nagenoeg onmogelijk om de geweldige keuze van vorig 
jaar te overtreffen ;). 
Maar daarnaast werd de commissie dit jaar met een dilemma 
geconfronteerd, zo dadelijk meer hierover en hoe we hier als commissie 
mee zijn omgegaan. De uiteindelijke keuze van de commissie werd hier 
echter niet door beïnvloed en we zijn voor de vrijwilliger van het jaar 2013 
dan ook tot een unanieme keuze gekomen. 
 
Het dilemma van de commissie van wijzen kwam voort uit een aantal 
nominaties die we na wijs beraad naast ons neer hebben gelegd. Enkele 
jaren geleden is namelijk bij de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar 
aangegeven dat de nominatie moet gaan naar de “echte” vrijwilligers en 
niet naar leden die tegen betaling diensten verlenen en/of naar 
bestuursleden die uit hoofde van hun taakstelling binnen het bestuur 
volop in de aandacht staan. Voor deze leden geldt dat ze pas in 
aanmerking komen voor nominatie tot vrijwilliger van het jaar als ze naast 
hun normale taken zich nog buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de vereniging. 
We hebben hiervoor de reglementen die dateren uit 2004 geraadpleegd, 
maar moeten constateren dat deze zienswijze niet in de reglementen is 
opgenomen. Desalniettemin konden alle drie de wijzen zich herinneren 
dat deze zienswijze tijdens een algemene ledenvergadering naar voren is 
gebracht. En we hebben ook hiernaar gehandeld. 
 
Nu kom ik toch terug op de uiteindelijke keuze van de commissie. Het 
eerder genoemde dilemma had alleen maar betrekking op de nominaties 
voor de plaatsen 2 en 3. De laatste jaren is het gebruik geworden om 
deze plaats 2 en 3 ook te vermelden. Dat gaan we dit jaar dus niet 
doen!!! 
Allereerst vanwege het omschreven dilemma, maar ook omdat het 
bijzonder sneu is om te horen dat je inzet zeer gewaardeerd wordt, maar 
niet genoeg is om in aanmerking te komen voor de pretentieuze titel van 
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vrijwilliger van het jaar. En al helemaal om dat jaar na jaar na jaar te 
moeten horen. 
 
Dus wie wordt vrijwilliger van het jaar 2013? 
 
Het is een bijzonder trouw lid van onze vereniging, is altijd present op de 
repetitie, concert, serenade, muzikale wandeling en alle andere 
activiteiten van de vereniging. Het is een lid die hard werken niet schuwt 
zoals b.v. bij Tractorpulling en de Oud IJzeractie en dan ook vrijwel nooit 
nee zegt als om medewerking wordt gevraagd om een activiteit te 
ondersteunen. Het is een lid dat zijn muziekinstrument zodanig koestert 
dat behalve op de repetities ook thuis de koffer regelmatig opengaat om 
de partijen door te nemen en zich terdege voorbereidt op de repetities. 
Het is een lid dat zijn muzikale talent naast de harmonie ook nog ten 
berde brengt bij diverse orkesten en gelegenheidsensembles. Het is een 
multi-instrumentalist die meerdere instrumenten beheerst en bespeelt en 
hiermee niet alleen de Harmonie maar de gehele Bakelse bevolking ten 
dienst is. Het is een lid dat zijn verantwoordelijkheid ten toon spreidt door 
ongevraagd na elke repetitie de hal mee op te ruimen. Het is een lid dat 
bescheiden op de achtergrond opereert en liever niet op de voorgrond 
staat, maar wel regelmatig te vinden is in het gastenboek van onze 
website en dan zeer attent reageert op prestaties van collega 
muzikanten. En dan een van de mooiste omschrijvingen uit de 
nominaties:  
 
“Gewoon omdat het Pieter is” 
 
 
Dames en heren de vrijwilliger van het jaar 2013…………Pieter Nooijen 
 

Namens de drie wijzen: 

      Jan van Ganzewinkel 

      Ben Vereijken 

      Nico van de Laar 
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Maak ’t kleurig 
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Uit het gastenboek 
 
Dag harmonieleden,  
Ik kan het bijna niet laten om iets in het gastenboek te plaatsen. Tijdens 
de vergadering van afgelopen donderdag keek ik steeds naar het scherm 
waar de agenda op stond. Het kopje vrijwilliger van het jaar kwam steeds 
dichterbij. Nico, 1 der 3 wijzen nam het woord en hij vertelde allemaal 
dingen die op mij van toepassing zijn. En daar kwam het moment; 
vrijwilliger dit jaar is Pieter N. Ik zal het nu niet te uitgebreid gaan 
vertellen. Zie hiervoor de triangel waar ik voor gevraagd ben een stukje te 
schrijven. Allen bedankt voor het nomineren. O ja, kom gerust luisteren 
27 april in de kerk met alle Bakelse koren en een ensemble van de 
harmonie.  
 
Groetjes, Pieter N. 
 

 

Vrijwilliger van het jaar 2013 
 
Joke Verberkt vraagt of ik een stukje voor de Triangel wil schrijven. 
Natuurlijk doe ik dat. Ik heb liever een pen en papier dan een microfoon 
en een volle zaal. 

Het is donderdag 27 maart 2014. Ik kom 17.15 uur 
thuis van mijn werk. Dan begint voor mij het 
weekend. En dan het “weekend” beginnen met de 
repetitie van de harmonie. Ik leef eigenlijk naar de 
donderdagavond toe. Muziek maken is een grote 
hobby van mij. Ik ben hier als 8-jarige mee 
begonnen (pianoles). Nu al weer, ruim 14 jaar lid 
van de harmonie. In september 15 jaar.  

En dan is er één keer per jaar de jaarvergadering. Deze is voorzien van 
eigen gebakken cake en koffie. Het is 21.15 uur. De vergadering staat op 
het punt te beginnen. Ik ging voor de flauwekul bij de koffietafel staan, 
(kon Rianne wat andere dingetjes doen) waar enkele leden nog een 
tweede misschien derde kopje koffie gingen halen. Ik had ze voorzien. 
Iedereen zat zo ongeveer klaar. Ik nog een laatste stoel gevonden en 
aangeschoven. 
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De agenda van de vergadering komt in beeld. Punt 7 komt na een 
kwartier aan de beurt. Nico, één der drie “wijzen” neemt de microfoon in 
de hand en begint te vertellen. Plaats 2 en 3 blijft onder de wijzen, maar 

plaats 1 wordt wel bekend gemaakt. 
Iedereen ging aandachtig luisteren.  
 
Eej, Nico verteld allemaal dingen die 
op mij van toepassing zijn! De 
tranen schieten van blijdschap in 
mijn ogen. “Pieter kom maar naar 
voren” zei hij. Nee dat kan toch niet, 
maar het was toch echt zo.  
 
Allemaal bedankt voor het 
nomineren.  
 
Groetjes, 

Pieter Nooijen 

 
 

Recepten 
 

GEBAKKEN KARBONADE MET ROOMPREI 
 
700 gr panklare krieltjes, 4 ribkarbonades. 3 el olijfolie, 1 gesnipperde ui, 
700 gr prei in ringen, 125 ml creme fraiche 
 
Kook de krieltjes in weinig water met zout in 10 min gaar. Bestrooi de 
karbonades met zout en peper. Verhit in een koekepan 2 el olijfolie en 
bak de karbonades in 10 min.bruin en gaar. Verhit in een koekepan de 

laatste olijfolie en fruit de ui. Voeg de prei 
toe en bak in 4 – 5 min. zacht. Roer er de 
creme fraiche door en verwarm nog 1 min. 
Breng de roomprei op smaak met zout en 
peper. Serveer de karbonades met roomprei 
en krieltjes 

 
 Smakelijk eten 
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Majoretteketet 
 
Dansgroep  
Tijdens de kennismakingsles voor de dansgroep zijn er enkele meiden 
komen kijken. Na de zomervakantie gaan we starten met deze jonge 
meiden tussen de 4 en 8 jaar om lekker te dansen. De grotere meiden 
zijn al gestart en zullen tijdens het pleinconcert hun eerste dans laten 
zien.  
Op 10 juli heeft Ellen workshops verzorgd tijdens de afsluitende 
activiteitendag op de St. Willibrordusschool om de dansgroep verder te 
promoten. We hopen dat er nog veel meer kinderen in alle leeftijden bij 
komen die lekker willen dansen.  
 
EK 
Voor het EK zijn de majorettes druk bezig met de voorbereidingen. 
Zaterdag 21 juni hebben we de eerste wedstrijd gehad waar we van de 
bondscoach tips kregen om alle shows verder te verbeteren.  
 
Sponsoracties 
Ondertussen zijn alle 
deelnemers en hun 
ouders hard aan het 
werk om geld in te 
zamelen. Heel Bakel is 
doorgewandeld om alle 
lege flessen te 
verzamelen. Wandelen, 
sjouwen en sorteren, 
iedereen heeft hard 
gewerkt.  
Vervolgens hebben we op de markt spelletjes laten doen en lekkers 
verkocht. Ondertussen hebben de meiden gedanst samen met potentiële 
nieuwe leden. Afgelopen maand hebben we meer dan 100 auto's voorbij 
zien komen die allemaal schoon weer weg reden. Een kopje koffie voor 
de wachtenden en teamwork om alle auto's zo snel mogelijk te wassen. 
Het leverde een leuke dag en een mooi bedrag op. Al met al hebben we 
al een aardig sponsorbedrag bij elkaar en nog wel het allerbelangrijkste; 
het team groeit steeds meer naar elkaar toe wat de lessen en hopelijk de 
wedstrijdresultaten zeker ten goede komt!  
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Met/zonder zusje naar zee 
  
Om half zeven ging de wekker. In hemelsnaam, zo vroeg, het is zondag!  
  
De levensvragen van vandaag: Wandelschoenen of bikini? Zal ik nog een 
extra jas meenemen? O, verdorie daar komt de rest van de familie me al 
ophalen. Opschieten dus. En zo stond ik dus om tien uur ’s ochtends al 
met mijn blote voeten in het strandzand in Katwijk aan Zee.  
Waarom zo vroeg en waarom zo ver weg, hoor ik je denken. Nou, dat zal 
ik je vertellen. Dat zusje van mij heeft afgelopen jaar een NBTA-opleiding 
tot twirl en dansdocent in Katwijk aan Zee gevolgd en vandaag is haar 
grote eindbeproeving. Wij mochten mee voor mentale ondersteuning en 
terwijl zij op het examen zwoegt, konden wij ons vermaken met een 
wandeling aan de kust. Het verschil moet er zijn ^^.  
In de auto richting zee hadden wij drukke discussies over de dingen in 
het leven. Echter, Jantine discussieerde niet mee. Die zat met haar neus 
diep in haar aantekeningen. Snel nog even wat dingetjes nakijken. Er 
waren al zoveel mensen gezakt voor dit examen. Dat wilde Jantine koste 
wat kost voorkomen. Die was zenuwachtig!! 
Jantine gedropt bij het examencentrum, wij naar zee. Onze wandeling 
leek meer op een ‘van strandtent naar strandtent’-route. Tussen ieder 
koekje en glas cola werd er een keer hardop aan Jantine gedacht: ‘Zou 
ze al begonnen zijn?’, ‘de eerste helft zal er nu wel opzitten’, ‘ben 
benieuwd hoe ze het gedaan heeft’... 
Precies toen onze wandeling afgerond was, werden we gebeld: Ze was 
klaar en wilde opgehaald worden. Terwijl pap taxichauffeur speelde, 
genoten wij drieën nog even van de zeewind. Of, nou ja, 
genieten….mams gedachten sprongen op hol: Jantine was veel eerder 
klaar dan gepland en volgens de logica van 
ongeruste moeders kan dat natuurlijk maar 
één ding betekenen: die is gezakt. Niets 
bleek minder waar. Jantine heeft alle 
deeltoetsen glansrijk gehaald en mag zich 
nu opgeleid docent Twirl en dance noemen. 
Jantine, van harte, namens ons vieren!  
  
Trotse zus, 

Lisette Vereijken 
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Verjaardagen 
Naam Verjaardag 
John Klaus 4-7 
Peter van der Horst 8-7 
Petri Maas - Habraken 11-7 
Wendy Leenders 14-7 
Alex Rutten 15-7 
Karen van den Broek 18-7 
Minke Coort 23-7 
Lisan Smits 2-8 
Leona Sleegers 3-8 
Lenie Mennen 5-8 
Yvonne Goossens 11-8 
Theo van Hal 13-8 
Erik Verbaandert 13-8 
Kim Brisko 14-8 
Fanne Smits 14-8 
Dhr. Ger Peijs 15-8 
Ron Cornelissen 16-8 
Maud de Visscher 16-8 
Nico van de Laar 17-8 
Thijs Poels 18-8 
Marijn Jonkers 20-8 
Guido Verachtert 20-8 
Dhr. Jan van den Boom 23-8 
Peter Busser 24-8 
Roy Goossens 1-9 
Elly Joosten 3-9 
Adri Verhoeven 6-9 
Pieter-Jan Raijmakers 7-9 
Liesbeth Maassen 12-9 
Dhr. Frans van Ekert 14-9 
Peter Bergmans 16-9 
Mevr. Tony Verberkt - van Leunen 19-9 
Laura van Bree 24-9 
Johan Habraken 27-9 
Mevr. P. Koppens - Verschuuren 27-9 
Franca van de Laar 28-9 
Ad Janssen 30-9 
Doranda Thomassen 4-10 
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Renée Laurijsen 5-10 
Johan Smeulders 5-10 
Saskia Martens 7-10 
Mevr. W. van den Heuvel - van Tiel 9-10 
Rian Wouters 9-10 
Reggie Vermulst 10-10 
Helmy van Dijk 12-10 
Hanny Nooijen 13-10 
Lisette Vereijken 13-10 
Peter Kisters 15-10 
Paul van Tiel 17-10 
Pieter Nooijen 20-10 
Gera Verberkt 21-10 
Pim Rijkers 3-11 
Rolf van de Wijdeven 8-11 
Bas van Lierop 9-11 
Sanne Jansen 10-11 
Irene Keppels 12-11 
Carlijn Rijkers 13-11 
Annie Joosten - Verbeeten 15-11 
Betje Verachtert 16-11 
Joke Verberkt 17-11 
Guus Cornelissen 18-11 
Ben Vereijken 18-11 
Gerard Beijers 19-11 
Henrie Pieters 19-11 
Jens van Ansem 20-11 
Stefan Remmers 23-11 
Frans van de Mortel 26-11 
Pieter Reijnders 27-11 
Jan Rooijakkers 2-12 
Frans Martens 4-12 
Jan Lambregts 5-12 
Yente van Stiphout 6-12 
Ellen Velzeboer 6-12 
Daan Vonk 6-12 
Janny Geerts - van Dalfsen 7-12 
Hélène van de Laar 9-12 
Mevr. Corry de Natris - Willekens 14-12 
Mien Poels 16-12 
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Limonadeconcert – Een impressie 
 

 
 
  

Jelle Verachtert 16-12 
Maarten Staals 19-12 
Geert-Jan van der Pol 20-12 
Ans Bouwmans 22-12 
Nienke Tijdeman 27-12 
Hilde van Dijk 29-12 
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Lera(a)r(ess)en 
 

 
KunstLokaal Gemert 

Vondellaan 49  
5421 PN Gemert 
0492 362075  
Fax: 0492 392475 
www.kunstlokaal.net 
E-mail: kunst-lokaal@planet.nl 

 
Slagwerk: 
John Klaus Nieuwe Uitleg 59  5761 EC Bakel 0654740580 
 
Hobo: 
Ans Bouwmans Maaslaan 45 5704 LA Helmond 0492 510652 
 
Groot koper: 
Alex Rutten Cortenbachstraat 27 5421 KH Gemert  0492 366747 
 
Dwarsfluit: 
Erik Verbaandert Ziggestraat 29 5662 RK Geldrop 040 2860032 
 
Klarinet en saxofoon: 
Adri Verhoeven  Brundtlandstraat 3 5283 JA Boxtel 0411 616486 

 

mailto:kunst-lokaal@planet.nl
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DE bijna LAATSTE PAGINA 
Voorzitter: 
Paul van Tiel Beatrixstraat 11 5761 AS Bakel 0492 343863 
Waarnemend voorzitter: 
Ron Cornelissen Molenakkers 11 5761 BS Bakel 0492 343651 
Secretaris: 
Gary Karel Groenveld 23 5761 HN Bakel 0492 343987 
Penningmeester: 
Frank Joosten Gemertseweg 18 5761 CB Bakel  0492 342425 
Bestuurslid Harmonie: 
Thijs Kampen De Elshorst 19 5735 JC Aarle-Rixtel 0492 383537 
Bestuurslid Majorettes: 
Franca v.d. Laar De Hilt 25 5761 HG Bakel 0613955866 
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 5701GX Helmond 0610076487 
Instructeur Slagwerkgroep: 
Peter Bergmans Patrijsstraat 8 5764 RS De Rips 0493 599639 
Instructeur BOTS 
John Klaus Nieuwe Uitleg 59 5761 EC Bakel 0654740580 
Instructrice Majorettes: 
Ellen Velzeboer Kogelpot 1 5761 GT Bakel 0652593963 
Instructrice assistente: 
Jantine Vereijken Heggeroosstr. 52 5761 GK Bakel 0629291100 

 
 

 
 

 
 
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: 
Harmonie De eigen sectieleider   

 Slagwerk Ron Cornelissen 0492 343651   
Majorettes Ellen Velzeboer  0652593963 

Jantine Vereijken 0629291100 

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 … ? 
 

 Pieter Nooijen vrijwilliger van het jaar 2013 is geworden? 

 Hij nog steeds wacht op de glazen bokaal met zijn naam erop? 

 Deze bij de post de verkeerde afslag zou hebben genomen? 

 Pieter daarom die van Jan van Ganzenwinkel in bruikleen heeft? 

 Jan nu dus een lege plek op de schoorsteenmantel heeft? 

 De vereniging sinds kort een eigen nieuwsbrief heeft? 

 Wij op deze manier van alle ins en outs op de hoogte zijn? 

 Als je speelt, je het beste fluwelen handschoentjes aan kunt hebben? 

 Zo de klanken nog beter overkomen? 

 Fred van Lamoen naar Thailand is geëmigreerd? 

 Hij een mooi afscheid had en wij daar ook van mochten genieten? 

 Hij nog lang aan ons zal denken? 

 Hij elke dag een pet met onze naam ‘Musis Sacrum’, zal dragen? 

 Pieter van den Boom onze harmonie komt versterken met percussie? 

 Ook Sjoerd Thomassen, de trom komt roeren? 

 Wij daar heel erg blij mee zijn? 

 We nu al drie percussionisten rijk zijn? 

 Onze dirigent ons elke repetitie op een concours aanpraat? 

 Wij daar nog heel veel nachtjes over moeten slapen? 

 Hij dat wel weet? 

 Wij uiteindelijk aan het kortste eindje trekken? 

 Wij volgens Johan de noten moeten kleuren? 

 Wij ons afvragen hoe mensen dit moeten doen als ze kleurenblind zijn? 

 Wij het heel jammer vinden dat Willem van den Boom ons gaat verlaten? 

 Hij een hele goeie ruil heeft gedaan met zijn Karin? 

 Wij hen heel veel succes en geluk toewensen in de USA? 

 Kayl op woens-, donder- en vrijdag aan zijn halpoetsbeurt heeft gedacht? 

 Hij er op zaterdag niet aan dacht? 

 Judith dus in haar eentje de hal moest poetsen? 

 Er in juli dit jaar geen bindingsevenement zal plaatsvinden? 

 Deze verzet is naar ‘een nader te bepalen’ datum in oktober? 

 Het bestuur er dit jaar een ‘andere invulling’ aan wil geven? 

 Wij erg benieuwd zijn wat dat zal zijn? 

 Ook de donateursactie dit jaar verzet is? 

 Wij iedereen een fijne zomervakantie wensen? 
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