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Activiteitenkalender 
Versie 13-11-2015, onder voorbehoud, zie ook www.musissacrumbakel.nl  

 

 

 

 

 
 

 

H = harmonie; S= slagwerkgroep; BO = B.O.T.S; TW= twirlgroep; SH = showdance; EN = ensemble 

3 januari Allen Nieuwjaarsbijeenkomst 

8 februari H, S, TW Carnavalsoptocht 

6 maart <18 jaar MOG-B jeugdmuziekdag 

24 maart Alle leden 
Algemene ledenvergadering en 
vrijwilliger van het jaar verkiezing 

2 april Vrijwilligers Oudijzeractie  

3 april Alle actieve leden Solistenparade 

17 april Alle geledingen Jubilarissenconcert 

26 april H, S, TW Lintjesserenade 

27 april H, S, TW Koningsdag 

22 mei H, S Rondgang O&U 125 jaar 

28 mei S Concert 

16 juli Alle leden Bindingsevenement 

17 juli Alle geledingen Pleinconcert 

29 augustus  S 1
e
 repetitie na de vakantie 

1 september H 1
e
 repetitie na de vakantie 

2 september H, S Inhalen Kinder vakantie week 

3 september H, S, TW Opening Kermis 

6 september H, S Kermisschieten 

13/14 september TW, SH 1
e
 repetitie na de vakantie 

16/17 september Vrijwilligers  Tractor Pulling 

23 september Jeugdleden  Bindingsactiviteit  

19-25 september Leden  Donateursactie  

*22/23/29/30 oktober H, S, TW, SH Lampkapje en De Wolf 

20 november H, S, TW Intocht St. Nicolaas 

17 december  H Kerstconcert 

31 december Vrijwilligers Oliebollenactie 

 
*Lampkapje en De Wolf onder voorbehoud !!!  
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Bestuurlijke noten 
 
Toekomstmuziek voor Musis Sacrum! 
 
21 november jongstleden heeft het Muzikaal Overleg Gemert-Bakel 
(het MOGB) een workshop georganiseerd, met de volgende vraag 
als thema: “Heeft een muziekvereniging toekomst?” En gelukkig, 
de conclusie van de dag is een overtuigend: “JA”.  
 
In het MOGB zijn de harmonieën en fanfares van de kerndorpen 
van onze gemeente vertegenwoordigd en praten we over de 
gezamenlijke belangen van onze verenigingen. Zo kwam tijdens 
een van de overleggen bovenstaande vraag ter tafel en werd er 
nagedacht over mogelijkheden om dit onderwerp breder 
bespreekbaar te maken. Het idee om een workshop te organiseren 
was gauw geboren. 
 
Met vijf afgevaardigden van elke vereniging, bestaande uit leden 
en bestuurders, jong en oud hebben we gebrainstormd over deze 
vraag. De workshop heeft daarbij een schat aan informatie 
opgeleverd. Ideeën over muzikale richting, organisatie en het 
creëren van nieuwe aanwas. In hoofdlijnen kan dit als volgt worden 
samengevat;  
 

 Elke vereniging wil blijven vechten voor het voortbestaan en 
wil de eigen identiteit behouden. 

 De toegevoegde waarde van het MOGB wordt door iedereen 
onderkend. 

 De jeugd heeft de toekomst. Hier zal iedereen aan mee 
moeten werken! 

 Er is veel kennis, ervaring en informatie in de verenigingen, 
welke effectief(ver) ingezet kan worden. 

 
Na de bewustwording (we moeten iets doen om de toekomst van 
Musis Sacrum te waarborgen) en de initiatie (we nemen actie, te 
starten met een workshop), komt nu de volgende fase: plannen en 
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uitvoeren. De uitkomst van de workshop is samengevat in een 
verslag, een handvat om de volgende stappen te zetten. 
 
Dit jaar hebben we gezien dat de energie die we in ledenwerving 
hebben gestopt zijn vruchten begint af te werpen: we hebben in 
alle drie de geledingen weer nieuwe aanwas!! 
De workshop en de daarmee geïnitieerde veranderingen, zullen 
hier een goede aanvulling op zijn. 
 
We wachten niet af!! We nemen actie en daarmee kunnen we ook 
in de toekomst blijven uitdragen: 
 
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  
  



 

 

6 

Muzikale poëzie 
 

Muzikaal onthaal 
in de woorden 
die je sprak 
hoorde ik de melodie  
van je gedachten 
 
je ogen speelden 
de akkoorden 
die bij jouw 
zinnen hoorden 
 
handen dirigeerden 
de rest van het orkest 
de omgeving liet in koren 
duidelijk van zich horen 
 
maar jij was  
als muzikaal onthaal  
het best op dreef toen 
de componist jouw stiltes schreef 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Donkere decibellen 
het is een spel 
van hand en geest 
in dirigeren 
wordt muziek een feest 
 
hoge tonen 
is de weg gewezen 
met een korte rust 
in blijven zweven 
 
een forse slag 
maakt jacht 
op donkere decibellen 
om wat te versnellen 
 
pauken roffelen 
zwepend de finale 
de dirigent slaat af om 
in stilte zijn ziel terug te halen 
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24 jaar majorette, 1 jaar twirl en dans 
 
25 jaar bij de majorette, wat gaat die tijd snel zeg….. En wat verandert er 
veel in 25 jaar! 
Als klein meisje begonnen bij de majorettes van Musis Sacrum. Eens 
gaan kijken bij de majorettes. Nou dat lijkt me best leuk. Na een paar 
maanden toch weer gestopt. Andere hobby’s waren echt veel leuker. Na 
enkele maanden ging Jong Nederland naar een andere dag. Toch maar 
weer beginnen met majorette… 
Vanaf toen ben ik steeds fanatieker gaan oefenen. Toch wel super als je 
weer een moeilijkere twirl leert. En er kwamen optredens aan. Na een 
aantal jaren ook op wedstrijd gegaan. Allemaal nog op klassieke muziek 
en marsmuziek. Zien de meiden me nu mee aankomen… Na een tijdje 
ook als solist gestart. Dat was ook erg leuk om te doen. Optreden met 
een dans waar je zelf meer voor mag verzinnen. Ik ben steeds meer zelf 
gaan bedenken aan mijn soloshows en ook het twirlen ging me steeds 
beter af.  
Geen idee meer hoe oud ik was, maar volgens mij ergens rond de 15 jaar 
toen Franca vroeg of ik een aantal solisten en duo’s wilde gaan 
begeleiden. Dat lesgeven sprak me wel aan. Ook af en toe een les van 
Marjan over mogen nemen, die toen de jongste meiden les gaf. Dat was 
ook het eerste groepje wat ik uiteindelijk van haar overnam en les mocht 
gaan geven.  
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Na die tijd zijn er verschillende beginnersgroepen geweest die ik les 
mocht geven. Echt heel erg leuk om die kinderen zo enthousiast te zien 
dansen en twirlen. Ondertussen zijn een aantal van deze meiden ook 
alweer gehuldigd omdat ze 10 jaar lid zijn. Dan denk je wel even: “wat 
gaat die tijd snel” en zoals ik pas tegen de meiden zei:  “ik word echt 
oud!!”  
In al die jaren lesgeven heb ik echt geweldige dingen meegemaakt. Maar 
ook mijn best gedaan om me te verbeteren in het lesgeven door 
docentenopleidingen voor majorettes te volgen. Een aantal topmomenten 
zijn toch wel de Europese titel van Jantine & Saskia op ons allereerste 
EK in Italië in 2005, met de grote groep 3de worden op het EK en 
Nederlands kampioen worden met mijn dancetwirl team. Daarnaast ben 
ik natuurlijk super trots op alle andere titels en super resultaten die we 
afgelopen jaren behaald hebben. Daar doen we het toch voor met zijn 
allen!!  
Het leuke aan de vereniging vind ik ook alle projecten die we buiten de 
wedstrijden om mogen doen zoals bijvoorbeeld een wensconcert en 
Lampkapje en De Wolf. Dat houdt het toch wel erg afwisselend.  
 
Naast het lesgeven bij Musis Sacrum heb ik ook 10 jaar les gegeven bij 
Madrukro in Kronenberg. Ook daar begonnen met de beginnersgroep 
toen ik net 19 was. Uiteindelijk ook daar de oudere meiden les gegeven 
en solisten en duo’s begeleid.  
Toen Lisette aankondigde te gaan stoppen heb ik het besluit genomen te 
stoppen in Kronenberg en in Bakel de groep van Lisette over te nemen 
zodat ik al mijn energie in één vereniging kan stoppen. En dat is op het 
moment best veel energie. Veel ideeën in mijn hoofd die daar niet willen 
blijven zitten… 
 
De overgang van majorette naar twirl en het opstarten van een 
dansgroep. Opstarten is goed te doen maar hoe kom je dan nog aan 
leden???? Nou dan maar aan de gang met folders maken, 
krantenstukjes schrijven en promotieacties organiseren. Gelukkig kan ik 
daarvoor altijd terugvallen op ouders van de huidige leden. Echt super 
hoe ouders zich op alle gebieden inzetten voor de hobby van hun kids!!! 
Dat geeft mij weer energie om door te gaan.  
Jullie zijn voorlopig dan ook nog niet van mij af. Hopelijk gaat de 
dansgroep en ook de twirlgroep met alle inspanningen van iedereen weer 
groeien en kan ik nog veel mooie dansen en twirlshows maken!!! 

Groetjes, Ellen Velzeboer 
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Jubileum 
 
Wie had dat gedacht… 25 jaar lid van Musis Sacrum. 
 
Zondag 12 juli was het dan zover, het zomerconcert. Vroeg uit de veren, 
we moeten naar Bakel. Het was zonnig tot aan Gemert… helaas door de 
regen was het concert toch binnen. 
Ik had natuurlijk een aantal mensen uitgenodigd van mijn familie, en zij 
waren er dan ook allemaal. 
Zoals altijd waren er weer mooie optredens van de harmonie, slagwerk 
en natuurlijk twirl & dance. 
Na een woordje van de voorzitter en de huldiging van de jubilarissen was 
er speciaal voor Dominique een dans gemaakt. Een traditie die er, denk 
ik, ook niet meer uitgaat. 
 
Ik ben elke week naar de sporthal gegaan met veel plezier! Een leuke 
club meiden! Franka, die er altijd was. Al was het “ff kort door de bocht”, 
ze hield ons dan toch goed op de hoogte van het reilen en zeilen binnen 
de vereniging, de wedstrijden of over andere verenigingen. Ze was er 
altijd. Het maakte niet uit hoe vroeg of hoe laat.  
De “naaiclub”, die ons mam nog wel eens mist. En niet te vergeten de 
“fanclub” van ouders (en de vriendjes) die ook geregeld na kwamen om 
even naar de show te kijken.  
Ook mijn opa en oma waren geregeld van de partij. Oma kon uren op de 
tribune zitten, want ze vindt het toch zo mooi en knap wat alle meiden 
toch allemaal niet kunnen. Ze zijn samen met mijn ouders nog in Kroatië 
en Tsjechië geweest. Daar ben ik dan ook erg trots op! Ze werden door 
de andere meiden ook gewoon met opa en oma aangesproken.  
Het was altijd erg gezellig, en heb dan ook veel geleerd en prijzen 
gehaald in de jaren bij Lisette met het A-team.  
 
En om dit samen met Hilde en Ellen, die tegenwoordig het 
spreekwoordelijke stokje van Lisette heeft overgenomen, mee te mogen 
maken was bijzonder omdat we ook samen zijn begonnen. 
Mijn schoonmoeder vond het prachtig, mooie nummers, mooi groot 
korps, en een mooie meiden die hun dansen toonden aan het publiek.  
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In Albergen, Overijssel, (dorpje onder de rook van Almelo) waar ik 
tegenwoordig woon, hebben ze ook een muziekvereniging maar de 
fanfare bestaat uit ongeveer tien personen. De drumband is er niet meer 
sinds 2012. Ze hadden bijna geen leden daarvoor. Ze hebben ook nog 
een toneelafdeling, en een hofkapel. De majorettes (die geen “Franka” 
hebben, die je op de hoogte houdt, en meer begeleiders dan majorettes), 
hier ben ik twee jaar bij geweest, als instructrice en als actieve invaller, 
hadden een oneven aantal. Ze lopen nog enorm achter qua twirl en 
dansniveau, vind ik zelf, en vinden de reglementen van de MDG, NBTA 
en veranderingen dan ook erg moeilijk en geven er dan ook een eigen 
draai aan. Uiteindelijk heb ik hier de “strijd” opgegeven en heb de 
vereniging daar verlaten. 
 
Na afloop van het concert zijn de meesten bij mijn ouders nog wat komen 
eten en drinken. 
Ik kijk terug op een mooi concert en zeker ook met mooie jaren vol met 
hoogte en dieptepunten die ik mee heb mogen maken bij Musis Sacrum, 
en met de meiden van het A-team. 
 
Saluut, ajuus en tot ziens! 

Anita 
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Maak ’t kleurig 
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Kermis nieuwe stijl 
 
De voortgang van Bakel kermis aan een zijden draadje?  
Over een paar jaar geen kermis meer in het oudste dorp van Brabant? 
  
Tijd voor actie!!! 

  
Het lijkt zo simpel….eerste zondag van september kermis in Bakel….tot 
je erachter komt dat niemand zich er druk om maakt…. 
Oké, er zijn tradities van het Gilde en de Harmonie, maar meer ook niet… 
Compleet blanco ben ik erin gedoken. Wie organiseert het? Hoe is alles 
geregeld vanuit onder andere de gemeente. En hoe kunnen we Bakel 
kermis weer op de kaart zetten? Er moest een win-win situatie ontstaan 
waar kermisexploitanten, horeca en de rest van het dorp blij van zouden 
gaan worden. Heel Bakel op de straat, dat was het plan! Mensen bij 
elkaar zoeken en de schouders eronder! 
 

Zaterdagmiddag 5 
september zat 
helemaal in mijn 
hoofd, dat daar een 
jaar aan voorbereiding 
aan vast zou zitten, 
had ik zelf ook nooit 
verwacht. 
Elke dag was er wel 
heel even een 
moment kermis. 
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Heel blij was ik met de hulp van Karin van Lierop en Franka van de Laar. 
Later zijn Siel en Tamara aangeschoven. 
Kermis is feest! En zeker in Bakel een echt dorpsfeest, dus moest er 
muziek zijn, alle muziek van Bakel! En kinderen, alle kinderen van Bakel ! 
Het gilde! De burgemeester! Dit jaar was er geen ontkomen aan, dat 
dorpsfeest MOEST behouden blijven! 
  
Ik kan er twee kerstdagen over volschrijven… 

Maar...waarschijnlijk 
was JIJ erbij! 
  
Wat een inzet…wat 
een kracht hebben we 
met z’n allen 
neergezet! Precies 
zoals ik het in mijn 
hoofd had…En vanaf 
het ‘podium’: 
onbetaalbaar! De 
koppies van die 
kleintjes om zo goed 
mogelijk mee te 
dansen…De zon om 

klokslag 16.00 uur…Vrolijke gezichten van jong en oud! 
  
Dank jullie wel voor je inzet en enthousiasme! 
Wij hebben de eerste slinger alweer gegeven aan Bakel kermis 2016! 
  
Mooie kerstdagen een prachtig nieuw jaar en op naar de eerste zondag 
van september 2016! 
  
Groet namens kermiscommissie, 
  

Francis van Otterdijk – van Gils 
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Wie ben ik? 
 

 
 
De foto uit de vorige Triangel: 

 
 
 
 
 
  

  

W 

 

I 

 

E 

 

 

B 

 

E 

 

N 

 

 
I 

 

K 

 

? 

Het antwoord op deze vraag uiterlijk 17-06-2016 opsturen naar 
triangel@musissacrumbakel.nl  
 
Maak kans op €10,00 als prijs voor de juiste inzending. 
 
De foto uit de vorige Triangel was: Reggie Vermulst 
Er was geen winnaar. 

 
Ook jouw inzending is welkom! 
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“Baokel waar gewist” 
 
Beste leden van Musis Sacrum, 
 
Ik zal me eerst even voorstellen: mijn naam is Marieke Relou-Coolen, dochter 
van jullie vroegere instructeur Friedie Coolen. 
 
Een aantal weken geleden werd ik gebeld door Paul van Tiel met de vraag hoe 
het met ons pap was en of het leuk zou zijn hem een keer te bezoeken. Ik was 
meteen enthousiast en erg blij dat er nog mensen aan hem denken, zijn wereld 
is namelijk klein geworden, en zeker voor iemand die vol in het leven stond. 
Dus zoals afgesproken belde Paul me terug dat er een datum was geprikt met 
het resultaat dat ons pap 6 oktober bezoek kreeg van Paul van Tiel, Geert-Jan 
van der Pol en Harrie Klaus (nog bedankt heren!) Ik had afgesproken mee te 
gaan en ze een beetje verteld over het wel en wee van ons pap. Onder het genot 
van een kopje koffie en een koekje is het een gezellig bezoekje geweest wat ons 
pap erg blij heeft gemaakt. 
Toen ik woensdag kwam was hij nog enthousiast “Baokel waar gewist” was zijn 
uitspraak. Helaas is zijn namenkennis niet goed dus hij kon niet meer precies 
vertellen wie.  
 
Maar al met al een succes en ik waardeer het erg dat jullie de tijd ervoor 
genomen hebben dit te doen. Nogmaals bedankt Paul, Geert-Jan en Harrie het 
was gezellig en misschien tot ziens! 
 
Alle goeds en groeten  

Marieke! 
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Zwemuitje met Musis Sacrum 
 
Op vrijdagavond 25 september zijn 
we naar De Tongelreep in 
Eindhoven geweest, natuurlijk kei 
gezellig als altijd :). Samen met Kayl, 
Paul, Antwan (de papa van Floris), 
ons mam, Eva, Maud, Laura, Irene, 
Floris, Marijn, Jannah, Hans en ik 
zijn we gaan zwemmen. Een, in 
vergelijking met de andere jaren, 
kleine groep, maar wel een super 
gezellige groep! Iedereen had zijn 
zwemspullen bij, behalve Kayl want 
die dacht dat de leiding niet hoefde 
te zwemmen.  
Het was superleuk geweest! We 
hebben vooral veel gelachen. We 
zijn natuurlijk ook met z’n allen van 
de glijbanen afgegaan en natuurlijk 
kregen we een frietje en zelfs een 
snack (mocht eigenlijk niet maar we 
kregen het toch:) ). Ik heb vooral 
samen met Laura, Eva, Maud en 
Jannah gezwommen. We hebben 
veel buiten gezwommen en we zijn 
heel veel bij het rode vlot geweest.  
Helaas komt aan alle leuke dingen een eind…  
Dit keer dus niet, want we zaten samen met ons mam, Eva en Laura bij 
Kayl in de bus, dat betekent, kei hard meezingen met (oude) 
vakantieliedjes en nog even naar de McDonalds om een McFlurry Oreo 
te halen. Ons mam vond het dus helemaal niks want die McFlurry is 
helemaal nergens voor nodig. Maar we deden het lekker toch. Alleen ik 
moest beloven dat ik dan een stukje voor de Triangel zou schrijven, nou 
hier is ie dan ;). Het was weer een geslaagd zwemuitje dit jaar! Bedankt 
allemaal, en bedankt voor de McFlurry Kayl :) 
 
Groetjes, 

Yente ;) 
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Mutaties 
Matty Driessen   Einde lidmaatschap  20-07-2015 
Saskia Martens   Nieuw adres   29-08-2015 

Edisonplantsoen 8,5705 ER Helmond 
Els van Lankveld   Nieuw lid   01-09-2015  
Harm Biemans   Nieuw lid   01-09-2015 
Jonathan Koch   Nieuw lid   01-09-2015 
Klaas van Eijk   Einde lidmaatschap  08-09-2015 
Sasha de Groot   Nieuw lid   01-10-2015 
Romy van den Heuvel   Einde lidmaatschap  18-10-2015 
Fleur de Hollander  Nieuw lid   21-10-2015 
Maud van de Kerkhof  Nieuw lid   21-10-2015 
Mirthe de Jongh  Nieuw lid   21-10-2015 
Fleur Koolen   Nieuw lid   21-10-2015 
Jasmijn Koolen   Nieuw lid   21-10-2015 
Isa Kuijpers   Nieuw lid   21-10-2015 
Renske Trines   Nieuw lid   21-10-2015 
Julia Verhoeven  Nieuw lid   21-10-2015 
Bregje Rutten   Nieuw lid   21-10-2015 
Jans van Lanen   Nieuw lid    21-10-2015 
Janne Biemans  Nieuw lid   01-11-2015 
Meike Wilgers   Nieuw lid   01-11-2015 
Janske Koolen   Nieuw lid   01-11-2015 
Janne van Bommel  Einde lidmaatschap  01-11-2015 
Jelle van Dooren  Nieuw lid   03-11-2015 
Hans Leenders    Nieuw adres   14-12-2015 

Burg Diepstratenlaan 9, 5761 EV Bakel 
Janny Jansen    Nieuw adres   19-12-2015 

Pater de Leeuwstraat 27, 5741 EE Beek en Donk  
 
 
 
 
 
Zowel aanmeldingen als afmeldingen dienen te gebeuren via het bestuurslid van 
harmonie, slagwerkgroep, Twirl & Showdance 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:  Kayl Bouwmans  
  Twirl & Showdance:  Franca van de Laar 
  Opleiding:   Rianne van den Boom  
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Er zit toekomst in muziekverenigingen Gemert-Bakel 
 
GEMERT-BAKEL – Diverse muzikanten hebben afgelopen zaterdag 
samen gebrainstormd over de toekomst van de muziekverenigingen in de 
gemeente. Deze workshop werd georganiseerd door het Muzikaal 
Overleg Gemert-Bakel (MOGB) voor fanfare en harmonie. “Ja, er is zeker 
een toekomst, maar daar zijn wel veranderingen voor nodig”, is de 
conclusie van deze dag. “Wellicht is met deze workshop de start voor 
deze veranderingen al ingegeven.” 

 
Vijfendertig muzikanten en bestuurders van de zeven 
muziekverenigingen die de Gemeente Gemert-Bakel rijk is, namen op 
zaterdag 21 november deel aan een workshop onder leiding van Frans 
Verouden. Met als doel om de voortgang van de muziekverenigingen 
binnen de gemeente te waarborgen. Van elke vereniging was de 
voorzitter, een bestuurslid en enkele muzikanten in de leeftijden van 
ongeveer 20 tot 70 jaar aanwezig. 
 
Muzikale kennismaking 
Om elkaar te leren kennen, begon de dag met een muzikale 
kennismaking. Zo leerde Lia bijvoorbeeld op een ludieke manier een 
bariton sax bespelen, terwijl ze normaal bugel speelt. De bestuurleden 
leerden de beginselen op een instrument en hoorniste Petra probeerde 
voor het eerst de klarinet te bespelen. Later op de middag waren deze 
vaardigheden te horen tijdens een uitvoering van Feliz Navidad. De bijna 
20-jarige fluitiste Anouk dirigeerde het geheel en leidde het, zonder 
instructie, tot een goed einde. 
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Brainstorm over veranderingen 
Op een ontspannen manier brainstormden de muzikanten gedurende de 
dag over nieuwe ideeën en samenwerkingen. Paul van Tiel, voorzitter 
van het MOGB en ook van Musis Sacrum in Bakel vat het samen: “De 
onderliggende en in meerdere vormen terugkerende vraagstelling was: 
‘Heeft een muziekvereniging bestaansrecht in de toekomst?’ Een 
duidelijk antwoord op deze vraagstelling is: ‘ja!’. Maar daarvoor zijn wel 
veranderingen noodzakelijk.” Stellingen, zoals behouden zoals het nu is, 
samengaan tot één muziekvereniging in de gemeente, samengaan met 
andere verenigingen zijn allemaal de revue gepasseerd. “Door, onder 
andere, deze stellingen werden ieders opvattingen over mogelijkheden 
en ideeën voor de toekomst steeds duidelijker voor elkaar. 
Vernieuwende, behoudende en confronterende, maar vooral 
opbouwende en uitdagende reacties zijn naar voren gekomen”, licht de 
voorzitter de uitkomst toe. “Ja, onze muziekverenigingen hebben zeer 
zeker een toekomst”, vervolgt hij. “Deze dag heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd om over de toekomst na te denken en wellicht vormt 
het de start van een verandering voor de muziekwereld van Harmonie en 
Fanfare in de gemeente.” 
 
Wat doet het MOGB 

Het Muzikaal 
Overleg Gemert-
Bakel (MOGB) is 
sinds 1992 een 
vast 
overlegplatform 
van voorzitters 
van 
muziekvereniging
en uit de 
gemeente. Het 
MOGB is 

gesprekspartner van de gemeente. Ook is het platform de 
belangenbehartiger en coördinatiepunt van het muzikale gebeuren en de 
muziekopleiding binnen de gemeente. De doelstelling is het behartigen 
van de belangen van de aangesloten deelnemers op het gebied van het 
beoefenen van amateurmuziek en de daarvoor benodigde 
muziekopleiding. 

Bron: Gemerts-Nieuwsblad 
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Oude hobby maakt plaats voor een nieuwe hobby 
 
Bij het pleinconcert/zomerconcert/halconcert worden jaarlijks de 
jubilarissen bedankt, omdat ze zoveel jaar lid zijn van Musis Sacrum 
Bakel. Er wordt mooie muziek en dans opgevoerd. Voor vele is het een 
concert om nooit te vergeten, voor een enkeling is het misschien wel zijn 
of haar laatste concert. Voor, onder andere, mij was het laatste dit jaar 
het geval.  
Na ruim tien jaar gedrumd te hebben in zowel de opleidings-
slagwerkgroep (later ‘BOTS’) en de ‘grote’ slagwerkgroep, stop ik met 
drummen. Dit komt omdat ik een nieuwe hobby heb gevonden waar ik in 
door wil groeien. Het was een besluit dat ik al ruim een jaar geleden zag 
aankomen. Ik wist toen dat ik een keuze zou moeten maken maar niet 
precies met deze mogelijkheden. Ik had bij een raceteam van de 
universiteit van Eindhoven willen komen. Maar door de kennismaking met 
het Sense of Speed driftteam in de zomer van 2014 is dat anders gaan 
lopen. Omdat ik een Automotive Engineering opleiding doe, dat 
betrekking heeft op auto’s, is driften/racerij voor mij echt een interessante 
en leuke tak van sport/hobby.  
Het afgelopen jaar ben ik met meerdere evenementen mee geweest met 
het driftteam als fotograaf. Ik ben opgenomen als teamlid en ik heb 
natuurlijk zelf ook eens geprobeerd om dát te doen waar het bij het  

Foto genomen op de Nürburgring tijdens Nürburgring DriftCup 2015 ronde 1. Ik 
zit hier als bijrijder in de auto bij een van de rijders van het Sense of Speed 
Driftteam.  
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driften om gaat; dwars door de bocht gaan. Dit ging zo goed dat er vanuit 
het team gevraagd werd of ik ook voor het team wilde gaan rijden. Dit is 
als een droom die uitkomt. Ik moet hier wel het drummen voor opofferen. 
Het is namelijk zo dat de rijders zelf alles aan de auto betalen. Omdat de 
lasten voor een eigen auto te groot zijn, heb ik er samen met mijn ouders 
voor gekozen om nog niet te gaan driften in competitieverband met een 
eigen auto. Maar ik zal wel gaan trainen. Om de trainingen te kunnen 
bekostigen, want deze zijn ook prijzig, moet ik extra gaan werken zonder 
dat m’n studie er onder gaat lijden. Ik had geen andere keuze dan m’n 
oude hobby op te geven om m’n nieuwe hobby te gaan doen. Anders 
werd het allemaal teveel. Het was, ondanks dat ik de keuze al langere tijd 
zag aankomen, toch een lastig besluit. Zeker als het er uiteindelijk op 
aankomt om de keuze te maken.  
Ik wil iedereen van Musis Sacrum Bakel, en in het bijzonder de 
drumgroepen, bedanken voor een geweldige tijd bij de vereniging. Ik zal 
de vereniging gaan missen.  

Matty Driessen 

 
Ergens gezien 
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Caratconcert mannenkoor Lambardi i.s.m. Musis Sacrum 
 
Het is zondag 27 september. Traditioneel sluit mannenkoor Lambardi uit 
Helmond op de laatste zondag van september de concertenreeks op het 
Caratpaviljoen in de Warande af. 
Doorgaans i.s.m. een ander muziekensemble. Tot mijn genoegen viel dit 
jaar de keuze op onze harmonie. Restte slechts één probleem: aan welk 
gezelschap zou ik moeten deelnemen? 
Het contact was snel gelegd en via de korte lijn met Johan waren we het 
spoedig eens over het gemeenschappelijk uit te voeren programma. In 
het kader van 70 jaar bevrijding had Lambardi de Vera Lynn potpourri 
reeds uitgevoerd. Die kwam nu weer goed van pas. Daarbij sloot Johans 
keuze voor Ode an die Freude (Alle Menschen werden Brüder) als 
imposant openingswerk mooi aan. Cantilena en Conquest of Paradise 
waren goede keuzes voor een majestueuze samenklank. 
Lambardi ging direct aan het werk. Zangers werken op gehoor en 
geheugen en dat kost tijd. Maar deze nummers zaten snel. De 
gezamenlijke repetitie verliep voortvarend. Het klikte aan beide kanten. 
 
Een stralende herfstdag na een week van natte moessons. Het is druk in 
de Warande. In Helmond zijn tezelfdertijd allerlei andere evenementen 
maar het Carat zit vol. Koor en orkest zitten klaar. Johan overziet met 
een tevreden grijns het grote geheel. De opslag volgt en daar klinkt het: 

Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. 
Wir betreten feuertrunken, himmlischer, dein Heiligtum. 
Deine Zauber binden wieder was die Mode streng geteilt: 
Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. 

 
Het mannenkoor zong een reeks zeer bekende of min of meer bekende 
liederen, lekker in het gehoor liggend, maar soms ook onbekende 
waaronder het ontroerende “The Awakening” van Joseph M. Martin. Bij 
dit lied heeft al menig luisteraar een traan weggepinkt en ’t is toch 
bepaald geen smartlap: 
    I dreamed a dream, a silent dream of a land not far away. 
    Where no bird sang, no steeples rang, and teardrops fell like rain.  
    I dreamed a dream of a land so filled with pride, that every song, both 
weak and strong, 
    withered and died. 
    No alleluia, not one hosanna, no lullaby. 
    And no choir sang to change the World, I dreamed a dream. 
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    No pipers played, no dancers twirled, I dreamed a silent dream. 
    Awake my soul and sing, the time for praise has passed, a new day             
    has begun. 
    Let Music never die in me, forever let my spirit sing 
    Where ever emptiness is found, let there be joy and glorious sound. 
    Let all our voices join as one to praise the Giver of the song. 
    Awake, let Music live. 

 
 
Ik heb bewust enkele teksten uitgeschreven. Een muzikant speelt een 
verhaal met noten, een koor zingt een verhaal met woorden. 
Musis Sacrum soleerde met A musical Fantasy waarin een zeer mooie 
saxsolo en een deel uit de Folk Song Suite van Vaughan Williams. Beide 
stukken vielen bij het publiek in zeer goede aarde. Het concert eindigde 
met het gezamenlijke “Vera Lynn forever”. 
Het publiek heeft ongetwijfeld kunnen genieten van een heerlijke, 
zonnige middag met zeer afwisselende muziek. Zowel Musis Sacrum als 
Lambardi kunnen hierop met genoegen terugzien. 
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Voor onze jonge muzikanten een toelichting bi Vera Lynn: 
Zij is een Britse zangeres, inmiddels 98 jaar oud, die in de 2e 
Wereldoorlog grote bekendheid kreeg met als bijnaam: “The forces 
sweetheart”.  
Ze trad op voor de troepen die naar het front moesten en ook aan de 
frontlinies wereldwijd, waardoor ze enorm geliefd werd. Ze wordt zo’n 
beetje beschouwd als de moeder van de Britse oorlogsveteranen. Haar 
grootste klassiekers zijn: We’ll meet again en The white cliffs of Dover. 
Ze is in de Britse adelstand verheven. In 1985 werd ze in Nederland 
geridderd tot Commandeur in de orde van Oranje Nassau. 
Zoek op internet eens naar de teksten van bovenstaande nummers en 
stel je haar voor, zingend voor vertrekkende soldaten: We’ll meet again. 
Het gros keerde nooit terug. 
 
Wat betreft Musis Sacrum en Lambardi: 
Ik hoop: We´ll meet again. 
 

Frans Martens 
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De Triangel zoekt nieuwe redactieleden! 
 
Wat houdt het in om redactielid te zijn? 
- 2x per jaar een vergadering (80% kletsen, 20% echt vergaderen) 

- Mensen vragen om een stukje te schrijven 

- Soms zelf iets schrijven 

 
 

 
 

  

Musis Sacrum vraagt informatie 
 
Musis Sacrum Bakel heeft de gewoonte om aan inwoners van Bakel 
die een huwelijksjubileum vieren van 50, 60, 70 of meer jaren, haar 
gelukwensen te gaan brengen in de vorm van een serenade op de dag 
van viering. Aangezien de gemeente geen informatie verstrekt doet 
Musis Sacrum een beroep op een ieder om aan hen te melden als er 
zulk een jubileum te gebeuren staat. Dit geldt o.m. ook voor het 
behalen van een 100-jarige leeftijd en een Koninklijke Onderscheiding. 
Uw info wordt graag, minstens een maand vooraf, ontvangen via 
info@musissacrumbakel.nl of op het verenigingsadres Randwijk 8, 
5761 AV Bakel. 
Voorwaarde is dat de serenade alleen in Bakel verzorgd zal worden en 
de info tijdig werd doorgegeven. 
Musis Sacrum verwacht uw medewerking, om met uw hulp mensen 
een welverdiende serenade te kunnen brengen. Bij voorbaat dank!! 
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High Tea 
 

Tijdens het Caratconcert van zondag 27 september 2015 is door Marit en 
Nienke het idee ontstaan om in de pauze van de repetitiedag een 
gezamenlijke lunch te nuttigen met de fluit-, hobo- en sax sectie. Tijdens 
de pauze wilden we graag iets anders dan een saai lunchpakketje. 
Iedereen zou iets lekkers meebrengen, zodat we een heerlijk, vol 
gedekte tafel met lekker zouden hebben. Het idee werd met veel 
enthousiasme ontvangen en Carla maakte een indeling en zorgde ervoor 
dat er een paar tafels in de Kolk gereserveerd konden worden.  
 
Alle leden van bovengenoemde secties kregen een mailtje met wat zij 
mee mochten brengen. Als eerste op het lijstje natuurlijk bordjes, bestek, 
bekers en servetjes. Verder op de lijst van de smulpartij stonden 
sandwiches, smoothies, eitjes, kaas, ham, gezonde komkommertjes, 
tomaatjes, sla, fruitsap, melk en zelfs heerlijke bonbons en appelflapjes.  
 
Na de ochtendrepetitie kwamen de flobo’ers en saxofonisten bijeen in de 
Kolk, waar ieder zijn/ haar bijdrage op tafel kon zetten. Het zag er 
geweldig uit en je kon het vergelijken met een professioneel restaurant. 
Nadat iedereen plaats had genomen en alles bekeken had, kon de lunch 
beginnen, heerlijk smullen en bijkletsen.  
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Genoemde secties hebben vol energie na de lunch de repetitie weer 
hervat en de allermooiste noten ooit gespeeld. Besloten is om dit vaker te 
doen, en hopen maar dat andere secties ons goede voorbeeld volgen.  
 

Groetjes Nienke en Carla 

 
 
 

Ook andere secties hielden een speciale picknick   
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Verjaardagen 
 

Naam Verjaardag 

Kristian Vereijken 2-1 

Jannah van Hout 10-1 

Dhr. Jac van den Eijnde 11-1 

Judith Tielemans 13-1 

Jantine Vereijken 22-1 

Kayl Bouwmans 22-1 

Friedie Coolen 24-1 

Mevr. M. van Lamoen - van de Ven 24-1 

Frans van de Laar 27-1 

Ad van Grootel 28-1 

Kaylee de Groot 30-1 

Wilma Vereijken - Verhoeven 31-1 

Dhr. Henk Tijdeman 1-2 

Mevr. Nel van Lierop - Rovers 1-2 

Mirthe de Jongh 9-2 

Laura Tilburgs 9-2 

Rianne van den Boom-Smits 13-2 

Hans Leenders 13-2 

Sigrid Coolen 14-2 

Cas van der Putten 14-2 

Dhr. Hans Beks 15-2 

Willem van den Boom 15-2 

Janny Jansen - van Tilborg 19-2 

Joline Rooijackers 21-2 

Thijs Kampen 22-2 

Louise Aldenzee - Saris 27-2 

Karin van Lierop - Naus 28-2 

Tessa Pekx 1-3 

Pieter van den Boom 1-3 

Anita Leenders 1-3 

Jeroen de Visscher 9-3 

Floris Slaats 13-3 

Mevr. Miet Nooijen-van Heugten 16-3 

Jan van Ganzewinkel 16-3 

Dominique Joosten 16-3 

Thijs de Visscher 17-3 

Jos Vos 19-3 
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Gary Karel 20-3 

Kim Tielemans 25-3 

Ben Nooijen 26-3 

Sophie de Ruijter 31-3 

Sjoerd Thomassen 4-4 

Cornelli Remmers - Roodenburg 6-4 

Kristie Thomassen 7-4 

Gerard van de Laar 7-4 

Frank Joosten 7-4 

Gijs Egelmeers 9-4 

Inge Reijnders - Litjens 10-4 

Tijmen van Dinther 11-4 

Meike Wilgers 11-4 

Roos Verberkt 13-4 

Mevr. M. van Neerven - Vanlier 17-4 

Fleur de Hollander 22-4 

Rowie Verbakel 29-4 

Eva van Bree 2-5 

Amy Vermeulen 5-5 

Bernard Nooijen 6-5 

Diny Nooijen - Verhoeven 8-5 

Marjan Coopmans - van Dijk 10-5 

Maria van den Broek - Manders 11-5 

Mevr. Riet Vermulst - Tiebosch 13-5 

Marit Tijdeman 14-5 

Peggy Teunis 16-5 

André Thomassen 25-5 

Maikel van der Meer 30-5 

Piet van de Ven 30-5 

Kees Hofsteede 2-6 

Jan Nooijen 10-6 

Carla van Lieshout - van Lierop 10-6 

Karin Raijmakers - Leenders 11-6 

Jonathan Koch 15-6 

Ad Smeulders 19-6 

Christian Peijs - Donné 22-6 

Anne Koppens 24-6 

Harrie Klaus 25-6 

Maarten Remmers 26-6 

Hein van Dijk 30-6 
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John Klaus 4-7 

Marc Kerkhof 4-7 

Julia Verhoeven 6-7 

Peter van der Horst 8-7 

Fleur Koolen 10-7 

Petri Maas - Habraken 11-7 

Gea Mulder 12-7 

Karen van den Broek 18-7 

Hans van Grunsven 20-7 

Minke Coort 23-7 

Maud van de Kerkhof 30-7 
 

 
 

 
 
 
Zelfs in de bus in Amerika wordt er gerepeteerd voor het 
concours!  
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Lady Speaker in Deurne 
 
Zoals Albert Einstein ooit zei: The only source of knowledge is 
experience. Dus als ik nooit nieuwe dingen probeer zal ik nooit weten of 
ik ze leuk vind. Omdat ik het leuk vind om kennis met mensen te delen en 
ik niet bang ben om voor een groep mensen te staan, leek me lady 
speaker zijn ook eens leuk om te doen.  
Toen ik met Thijs stond te praten en hij zei dat hij nog geen lady speaker 
had voor 17 oktober heb ik in mijn enthousiasme aangeboden dat ik het 
wel wilde doen. In de voorbereidingen heb ik van een aantal mensen 
teksten doorgestuurd gekregen die ik vervolgens een beetje naar mijn 
eigen hand heb gezet. Ook mocht ik van Thijs een jurk op maat laten 
maken, zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen in de mail. Omdat deze 
niet op tijd af kon zijn heb ik maar voor een outfit uit mijn eigen 
kledingkast gekozen ;)  
Net voor aanvang van het concert was ik wel wat nerveus. Ik had heel 
vrolijk ‘ja’ gezegd tegen Thijs maar dit had ik nog nooit gedaan! 
Spannend!! Bij het eerste stukje was ik wat zenuwachtig wat vooral kwam 
omdat ik in een groot zwart gat stond te kijken: ik kon de mensen 
helemaal niet zien. Het is voor mij veel fijner als ik zie tegen wie ik aan 
het praten ben. Maar toen ik dat had overwonnen ging ik als een trein. 
Achteraf vond ik het een waardevolle ervaring waar ik veel van geleerd 
heb. Het was heel erg leuk om te doen! Bedankt nog voor jullie lieve 
complimenten na afloop! 

Renée Laurijsen 
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Spelen met muziek 
 
De afgelopen periode is er voor leerlingen van de basisschool een aantal 
muzieklessen gegeven om de kinderen enthousiast te krijgen voor de 
harmonie. Over een periode van een aantal weken kregen de kinderen 
uitleg over verschillende instrumenten en kregen ze ook de gelegenheid 
om eens op zo’n instrument te blazen/spelen. Dit werd allemaal 
georganiseerd door Karen van de Broek, waarbij enkele leden van de 
harmonie ondersteuning boden. Mij werd gevraagd om mee te helpen 
met een kleine workshop slagwerk.  
 

 
 
Bij binnenkomst van de kinderen moest ik meteen even wennen, want 
iedereen was verschrikkelijk druk. Dit werd nog wat erger toen ze zagen 
dat er een drumstel stond en dat ze slagwerk mochten gaan spelen. Een 
groot voordeel was dat ze allemaal heel goed naar Karen luisterden, dus 
toen iedereen weer een beetje rustig was konden we met de les 
beginnen.  
 
Ter voorbereiding had ik een flink aantal verschillende 
slagwerkinstrumenten neergezet zodat de kinderen van alles eens 
konden uitproberen. Na een korte uitleg (hoe heet nou zo’n grote trommel 
en hoe speel je erop) en demonstratie was het tijd om ze zelf te laten 
spelen, want dat is natuurlijk het allerleukste. Samen hebben we daarna 
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wat verschillende simpele ritmeoefeningen gedaan en werd er door 
gewisseld tussen de instrumenten. Uiteindelijk bleek de interesse voor 
het drumstel verreweg het grootst, dus iedereen was pas tevreden nadat 

ze daar een keer op hadden mogen 
spelen.  
 
De opzet van de lessen was erg leuk 
en de kinderen hadden er zichtbaar 
plezier in. En ik stiekem ook, want de 
tijd vloog voorbij! Ondertussen zitten 
alle proeflessen erop en hebben de 
kinderen mogen kiezen wat ze wilden 
gaan spelen. Een flink aantal heeft 
uiteindelijk voor het slagwerk gekozen, 
dus de middag was in ieder geval 
goed geslaagd. Daarnaast alle 
complimenten aan Karen voor deze 
fantastische lessen en het 
enthousiasmeren van de kinderen 
voor een muziekinstrument.  

 

Bas van Lierop
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De Moppentrommel 
 
 Mijnheer Janssen vindt zijn gebrekkige 
kennis van klassieke muziek een 
behoorlijk gemis. Hij besluit, in een 
desperate poging om iets van zijn 
culturele achterstand in te lopen, naar 
een uitvoering van het Koninklijke 
Concertgebouworkest te gaan. 
Tijdens de pauze staat Janssen in de 
roezemoezende menigte in de foyer en 
juist nu wordt hij op pijnlijke wijze herinnerd aan zijn onwetendheid. 
Hij kan met niemand mee roezemoezen. Hij gaat naar het toilet, posteert 
zich boven het urinoir en om toch iets te kunnen zeggen, buigt hij zich 
een beetje naar zijn buurman en meldt op vriendelijke toon: "Mooi stuk, 
maar wel wat zwaar, vindt u niet?" Waarop de man antwoordt: "Wilt u 
onmiddellijk voor u kijken!" 
 
Chiel: "Mijn schoonmoeder ligt in het ziekenhuis!" 
Franck: "Nee! Wat heeft ze?" 
Chiel: "Ze is met de bezem tegen de schoorsteen aangevlogen!" 
 
Een man in een restaurant begint ineens heel hard te kreunen. 'Ik heb 
m’n gebit ingeslikt!' zegt hij tegen de ober. Ober: 'Ach, meneer, wat geeft 
't. U hoeft alleen nog maar uw pudding op te eten.' 
 
Een man komt bij de dokter en zegt: 'Dokter, ik ben half doof!' Dokter: 
'Dat kan niet, u bent doof of u bent het niet.' Man: 'En toch ben ik half 
doof, dokter!' Dokter: Ga dan maar eens in de hoek staan en zeg mij na.' 
De man gaat in de hoek staan en de dokter zegt: 'Achtentachtig!' waarop 
de man antwoordt: 'Vierenveertig!' 

 

Groetjes van Kayl en Tijmen  
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Preconcours met een kegel 
 

Al maanden zijn we hard op weg naar het concours in Veldhoven op 28 
november. Accentje hier, een daa-aanzetje in plaats van een taa-
aanzetje daar, nootjes stemmend krijgen, thuis nog eens oefenen en 
‘Bakel speelt dynamisch’. Leren omgaan met de spanning die hoort bij 
een optreden is ook een punt van aandacht en daarom hebben we op 1 
november ons instrument gepakt en zijn we naar de wereldberoemde 
metropool Knegsel afgereisd. Over de snelweg reden die ochtend 
verschillende auto’s gevuld met mensen in rode jassen achter hun 
TomTom aan. In Knegsel vond een pre-concours plaats. Hier konden we 
ons concoursprogramma laten horen aan een jurylid die ons vervolgens 
voorzien heeft van tips. Met die tips op zak kunnen we de laatste weken 
voor het concours nog wat puntjes op de ‘i’ zetten. 

 
We kregen de kans om voor de echte uitvoering nog een beetje te 
oefenen. Bij dit oefenen was ook Alex Schillings aanwezig. Het schijnt dat 
hij wel wat verstand heeft van muziek… en hij is toevallig ook de leraar 
van Johan (hoofdvakdocent HaFaBra-directie Koninklijk Conservatorium 
Den Haag). Hij wist in een mum van tijd al wat goede tips en tricks te 
geven maar er was te weinig tijd om alle ‘i’s van een stipje te voorzien. 
Gelukkig komt hij volgende week ook nog naar de repetitie in Bakel. 
 
Het concert zelf viel niet tegen. Ik denk dat we nu allemaal weten op 
welke maten we nog een keer extra hard moeten oefenen (maat 22).  
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Na dit optreden gingen vele rode jasjes meteen naar huis, maar ‘De 
Jeugd’ onder ons had heel andere plannen. ‘De Jeugd’ is een steeds 
groter wordend groepje muzikanten in de leeftijd van 16 – 32 jaar die 
Mies steevast vergezellen in de derde helft van de repetitie.  
‘De Jeugd’ had bedacht, dat ze deze gelegenheid konden aangrijpen 
voor een gezellig samenzijn in Eindhoven. Aldus geschiede: Met zijn 
achten zijn we naar de bowlingbaan gereden waar we ons twee uur 
vermaakt hebben met kegels omgooien. Een ware strijd ontketende zich: 
‘Nee die bal is van mij!’ en ‘Yes, ik sta niet onderaan!’ ‘Ik heb een spare!’, 
‘nou en? ik heb lekker een strike!’, ‘Verdorie, mijn bal zit weer in de goot!’ 
En sommige knieën zijn nu blauw door een uit koers geraakte bowlingbal: 
Bas?! Lisette?! Hoe krijgen jullie het voor elkaar! 
Na deze intensieve activiteit moest er natuurlijk gegeten worden en welk 
viersterrenrestaurant voldoet aan de eisen en verwachtingen van ‘de 
jeugd’? Dat kan er maar één zijn: de McDonalds! De meesten van ons 
kozen wel voor de muzikale ‘maestro burger’. 
 
We sloten de dag af in Knegsel. In Knegsel? Ja, in Knegsel. Brassband 
Rijnmond uit Rotterdam zou het preconcours in Knegsel afsluiten. Onze 
dirigent Johan speelt in die band en wij wilden wel eens zien over welk 
orkest hij het steeds heeft tijdens de repetitie. We konden hem niet echt 
zien zitten want hij zat verstopt achter zijn buurman. Dat was jammer. 
Maar het klonk goed! 
 
Al met al een geslaagde dag!  

‘De Jeugd’ 
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“Ons Pap” 
 

Zoals jullie allemaal weten, is mijn naam 
Ad Smeulders en ben ik de vader van 
Johan. Ik ben getrouwd met Magda en 
samen hebben we drie kinderen: Johan is 
de oudste, Ilse-Marita is onze dochter en 
is verpleegkundige in het Catharina 
Ziekenhuis te Eindhoven. Luuk is onze 
jongste zoon en studeert Image Media 
Technologie aan de Hoge School voor de 
Kunsten te Utrecht.  
Al op jonge leeftijd kreeg ik in de 
beginjaren ‘60 mijn eerste cornetlessen bij 
de toenmalige fanfare de Vooruitgang in 
Nuenen (Methodeboekje van Kessels).  
Op het internaat in Vught kreeg ik enkele 

jaren pianoles van een “broeder van liefde” waarvan ik de naam niet 
meer weet. Na de middelbare school ging ik in het Lambertusziekenhuis 
te Helmond werken en volgde cornet / bugel lessen bij Martien van de 
Laar (dirigent van o.a. fanfare Musis Sacrum). Na één jaar les mocht ik 
met Martien mee naar fanfare Musis Sacrum Bakel en ging ik met mijn 
vader Wout Smeulders, die ook dirigent was, mee naar Fanfare St. 
Nicasius in Heeze en fanfare St. Willibrordus te Lierop. In Nuenen werd ik 
lid van de Blaaskapel “De Roosdoncker Muzikanten” (1974 tot 2006). 
In 1976 moest ik mijn dienstplicht vervullen en werd ik binnen één week 
overgeplaatst naar Harderwijk, om als solo-cornettist, bij het Artillerie 
Trompetterkorps (fanfarekorps) te gaan spelen. Begin jaren ’80 heb ik 
met enkele collega muzikanten “Brassband Brabant” opgericht, die 
jammer genoeg maar een kleine vijf jaar heeft bestaan. Ik ben inmiddels 
43 ½ jaar werkzaam geweest in het Elkerliek ziekenhuis en na de 
opleiding tot verpleegkundige en Intensive Care verpleegkundige heb ik 
zeven jaar als Hoofdwacht gewerkt. Na verschillende management- en 
post HBO management opleidingen te hebben gevolgd, ben ik van de 
navolgende afdelingen Afdelingsmanager geweest; 10 jaar van de 
Chirurgisch / Gynaecologische afdeling, 13 jaar van de Spoedeisende 
Hulp en de laatste 10 jaar van de Intensive Care.  
Bij mijn werkzaamheden als leidinggevende in het ziekenhuis begon ik in 
1988 aan de conservatorium studie Directie te Hilversum en studeerde bij 
de heer G. Fokkema en de heer H. van de Loo. Binnen zes jaar behaalde 
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ik op 24 juni 1994 mijn Bachelor Directie HAFABRA praktijkdiploma, met 
als bijvakken piano en cornet. Mijn eindexamen deed ik met de Shell 
Harmonie van Amsterdam en behaalde daarvoor een “8”. Op dit moment 
ben ik al gedurende een 15-tal jaren dirigent van het opleidingsorkest in 
Asten. Vanaf 1990 tot 1999 was ik dirigent van fanfare St. Nicasius te 
Heeze waarbij op verschillende concoursen een 1ste prijs behaald werd. 
In 1991 werden we 2de op de landskampioenschappen in de Superieure 
afdeling. Van maart 2003 tot maart 2011 was ik dirigent bij Brassband 
“De Vooruitgang“ te Nuenen. In 1999 ben ik onderscheiden met het 
zilveren federatieve insigne van verdienste van de Federatie van 
Katholieke Muziekbonden in Nederland. In 2003 ontving ik de  Koninklijke 
onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje Nassau" voor mijn muzikale 
en maatschappelijke verdiensten.  

 
Om nu als “ons Pap” muziek te maken onder leiding van mijn zoon Johan 
vind ik zeker erg leuk. Al een paar jaar speel ik “onder hem” en het is 
mooi om hem zo te kunnen volgen tijdens zijn opleidingen. Inmiddels is 
hij al meer dan tien jaar full time actief, op de verschillende conservatoria, 
en op dit moment bezig met de opleiding “Master of Music in 
Conducting”. Ik leer op dit moment weer van hem over de interpretatie 
van muziek en samen hebben we het daar dan ook regelmatig over.  
Tot slot wil ik u graag nog bedanken voor de hartelijke en warme 
ontvangst en voel me vereerd dat ik gevraagd werd iets over mijzelf en 
als “ons Pap” in uw verenigingsblad te mogen schrijven.  
 

Ad Smeulders 
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Sinterklaas 
 

 
In verband met het slechte weer was de intocht weer in de sporthal dit 
jaar. Het was weer goed vol. De kinderen konden vooraan in de kring 
zitten. Even leek het erop dat de Sint niet zou komen, toen Piet Pablo 
verkleedt als Sinterklaas het toneel op kwam. Maar even later kwam 
gelukkig toch de echte Sinterklaas nog tevoorschijn. Een leuke show, 
veel blije kinderen, lekker gedanst en veel gesnoept natuurlijk. 

Groetjes zwarte Piet 
  
 
 
 
 
Noah vond zwarte piet maar heel even 
eng, maar vanaf het moment dat hij de 
eerste pepernoten van zwarte piet kreeg 
was hij er niet meer bij weg te slaan. 
Dansen met de pieten vond hij 
geweldig, Maar wat hij toch het aller 
leukste vond was de trommel van de 
harmonie. Dus 1 x raden wat Noah aan 
Sinterklaas vraagt… 

Groetjes Heleen en Noah 
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Concours Veldhoven 
 
De één had zich verslapen, de ander scheurde uit zijn broek. De start van 
28 november, de dag van het concours waar we al een ruime tijd naar 
toe hadden gewerkt. En dan zeggen ze weleens ‘een goed begin is het 
halve werk’… 
De bus vertrok om half 8 richting Veldhoven. Nog niet alle muzikanten 
waren aanwezig, wat zorgde voor de nodige spanningen binnen een 
bepaalde sectie, maar vooral ook bij de voorzitter. Gelukkig werd deze 
muzikante wel gemist, en is ze op tijd uit haar bed gebeld. 
Op naar De Schalm, een gezellige sfeer aanwezig en een gezonde 
spanning voelbaar. In De Schalm aangekomen, was er gelukkig nog 
even tijd voor een kop koffie, thee of een andere opkikker. Instrumenten 
opgebouwd en inspelen maar. Tijd voor de allerlaatste puntjes op de i, 
stemmen en een oppeppende, enthousiaste en vooral motiverende 
speech van zowel Johan als Paul. En gelukkig, voor ons, maar vooral 
voor onze voorzitter, arriveerde onze schone slaapster. 

 
In de tussentijd had zich nog wel een klein ander probleem voorgedaan, 
want één van de trombonisten was uit zijn broek gescheurd. Het leek 
erop dat hij erg luchtig het podium op zou moeten. Of dat het 
eindresultaat ten goede zou komen...? 
Gelukkig waren daar de dames van het bestuur en zijn echtgenote, en 
werd er ter plekke een oplossing verzonnen. 
 
Nu echt klaar om het podium op te gaan, zoals een toeschouwer het 
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omschreef: “Als een ware 
militaire operatie kwam Musis 
Sacrum het podium op. Mooi, 
goed georganiseerd en strak.” De 
volgende werken klonken 
opeenvolgend in De Schalm: als 
inspeelwerk Olympic Fanfare And 
Theme, uit Symphonic Marches, 
John Williams / Arr. Maurice 
Hamers; het keuzewerk: The English Folk Song Suite, Ralph Vaughan 
Williams en verplicht werk: The Legend of Amaterasu; Eric Swiggers. 
We hebben laten horen hoe we gegroeid zijn in de afgelopen periode. Op 
de top van ons kunnen hebben we muziek gemaakt. De tevredenheid 
spatte van het podium af. Wat werd beloond met een staande ovatie van 
het publiek en vele positieve en enthousiaste reacties uit de zaal en van 
onze eigen leden.  
De één ging een rondje wandelen, de ander dronk een biertje op het 
mooie resultaat, en weer een ander dook snel de zaal in om te luisteren 
naar de andere verenigingen. 
Na een intermezzo van jong talent was het zo ver, en werden de 
dirigenten en voorzitters het podium opgevraagd. Handen werden klam, 
en mening hart ging sneller kloppen. Want zou ons positieve gevoel ook 
door de jury zo beoordeeld worden? 
Een mooie eerste prijs, 81,33 punten. Een score, niet naar ieders 
tevredenheid. Maar belangrijker: een positieve beoordeling, met mooie 
cijfers voor dynamiek. Een aspect waar Johan met ons hard aan heeft 
gewerkt de afgelopen periode: “Bakel speelt dynamisch” kan iedereen 
inmiddels dromen. Maar nog vele malen belangrijker dan het juryoordeel, 
of het punten aantal, is de tevredenheid en de complimenten van Johan. 
Die hij in wederom een mooie, enthousiaste speech aan ons heeft 
overgebracht. 
Een mooi resultaat, wat een gezellig feestje waard was. Met vele 
harmonieleden is er gezellig wat gedronken en nagepraat in De Kolk. 
Een gezellig samenzijn wat voor een enkeling zelfs tot in de latere uurtjes 
heeft geduurd. 
 
Na een tijd van voorbereidingen is het nu voorbij. Met een goed gevoel 
kunnen we terugkijken op dit concours, want wat willen we nog meer dan 
een trotse dirigent en vereniging? 
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MUSIS SACRUM BAKT ZE 
ALWEER LEKKER EN BRUIN. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

DUS: 
KOOP OLIEBOLLEN VAN MUSIS SACRUM BAKEL 

EN ZET UW STEUN OM IN EEN SMAKELIJKE 
EINDEJAARSHAP 

 
Donderdag 31 december 2015 

St. Wilbertsplein en Jumbo Beekakker Bakel 
  

Ook dit jaar sluiten wij af met onze 
oliebollenactie op 31 december op 
het St. Wilbertsplein en bij de 
nieuwe Jumbo op de Beekakker, 
waar die dag vanaf 10.00 uur tot 
±16.00 uur de oliebollenverkoop 
plaatsvindt.  
Deze ondertussen in Bakel en 
omstreken wereldberoemde 
oliebollen worden weer ter plekke 
gebakken door onze bakploeg. De 
vrijwilligers staan in alle vroegte 
op voor deze spannende en 
dagvullende bezigheid: het maken 
van het beslag en het bakken van 
de oliebollen. De oliebollen zullen 
voortvarend en toch geduldig 
rijzen, bakken, verkocht en 
natuurlijk opgegeten worden. Op 
deze manier wordt de Musis 
Sacrum kas gespekt en zal de 
klantenkring vol blijdschap met 
hun verworven kostelijkheden het 
nieuwe jaar in gaan. 
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DE bijna LAATSTE PAGINA 
Voorzitter: 
Paul van Tiel Beatrixstraat 11 5761 AS Bakel 0492 343863 
Waarnemend voorzitter: 
vacant 
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 Twirl & Showdance: 
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 Tielemans Klaproosstraat 18  5761 ER Bakel 0492-320198 
Bestuurslid Slagwerkgroep: 

Kayl Bouwmans  Oldert 4 5761 PA Bakel 0492-341741 

Dirigent: 
Johan Smeulders Berg 12 5671 CC Nuenen 040 2835011  
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 Twirl & Showdance: 
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 repetitieafmeldingen kunt u terecht bij: 
Harmonie  De eigen sectieleider   

 Slagwerk  Kayl Bouwmans  0492 342741  
Twirl & Showdance  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 … ?  
 

 De klarinetten tijdens de repetitiedag gezellig gepicknickt hebben? 

 Hierbij zelfs wijn geschonken werd? 

 Na de pauze bleek dat de klarinetsectie het hier goed op doet? 

 Hélène  thuis ook goed functioneert na een fles wijn? 

 De fluit-, hobo- en saxsectie hadden gezorgd voor een high tea? 

 Enkelen te veel gegeten hadden om na de lunch goed te kunnen spelen? 

 De houtblazers repetitie kregen van de duidelijke en enthousiaste Jules? 

 De houtblazers erg zinvolle tips hebben gekregen? 

 Zij een deel van de tips gelijk weer mochten vergeten van Johan? 

 Wij allemaal een potlood mee moesten brengen tijdens de repetitie? 

 Johan niet vertelde hoe lang dat potlood moest zijn? 

 Sommige harmonieleden een nieuwe leaseauto mogen uitzoeken  

 Zij vooral rekening houden of hun muziekkoffer wel in de auto past? 

 Kayl mee mocht gaan zwemmen met de jeugd? 

 Hij er alleen niet bij stil stond dat hij zelfs ook mee mocht zwemmen? 

 Hij dus geen zwembroek bij had? 

 Arno het enorm vond om met Franka te spelen? 

 Het water in onze mond loopt bij het uitspreken van het concourswerk? 

 The Legend of Amaterasu verward wordt met The Legend of Tiramisu? 

 Sommige dirigenten het zwaaien voor de spiegel oefenen? 

 Zij dit volgens hun leraren doen in een roze legging? 

 Thomas zijn haar aan de verkeerde kant van zijn hoofd heeft? 

 Sommige muzikanten  zo lui zijn dat ze met de lift i.p.v. de trap gaan? 

 Deze lift hen hiervoor strafte en hen vastzette? 

 De luie muzikanten nét op tijd het podium van het concert opliepen? 

 Niemand binnen Musis Sacrum weet hoe “ons pap” echt heet?  

 Alle koperblazers moeten afslanken volgens Johan? 

 Dit persoonlijk beaamt werd door een enkeling? 

 Het slagwerk aan het toepen is tijdens de repetitie? 

 Zij daardoor niet in de gaten hebben dat de triangel het belangrijkste 
instrument is? 

 Wij dit als Triangelredactie natuurlijk al lang wisten?  

 Er in Paul geen verloren klarinettist verloren is gegaan? 

 Pieter Reijnders erg hard heeft geblazen? 

 Zijn schuiftrombone nu met tie-wraps en plakband aan elkaar zit? 

 Het muziekstuk van Vera Lynn omgedoopt werd naar Gera Lynn? 
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 De Musis Sacrumhal met een ragebol gepoetst moet worden? 

 Dat moeilijk is als Jan Rooijackers de poetsbeurt heeft? 

 Sjoerd Thomassen pas wakker werd toen hij allang moest inzetten? 

 Henri de Samba een mooie Mars vindt? 

 Musis Sacrum een serenade gebracht heeft tussen de soep en de erpel? 

 Laura dat zo geweldig vond dat zij met de fiets vanuit Helmond kwam? 

 We een geweldige voorbereiding hebben gehad voor het concours? 

 Pieter R zich in Veldhoven letterlijk uit de naad heeft geblazen? 

 Hij blauw ondergoed draagt? 

 Het concours in Veldhoven een gezellige en geslaagde dag was? 

 Ook de naborrel en het avondeten erg gezellig waren? Hik... 

 Sommigen deze dag letterlijk 24 uur later pas afsloten? 

 Wij iedereen fijne feestdagen toewensen? 
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Rabobank Peel Noord 

Postbus 11 
5420 AA Gemert 
 
     Kantoor Gemert 
     Ridderplein 7 
     5421 CV Gemert 
     Tel. 0492 391919 

 

Wij 
luisteren  
het liefst 
naar  
u 
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28e jaargang  
2e editie 2015 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Paul van Tiel 
Ellen Velzeboer 
Anita Leenders 
Francis van Ottendijk-v. Gils 
Marieke Relou-Coolen 
Yente van Stiphout 
Matty Driessen 
Frans Martens  
Nienke Tijdeman 
Carla van Lieshout 
Renée Laurijsen 
Bas van Lierop 
Lisette Vereijken 
Ad Smeulders 
Floor Swinkels 
Heleen Verberkt –Reijnders 
Noah 
Inge Reijnders 
 
 


