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Activiteitenkalender 2007   09-02-2007 
(Onder voorbehoud)  

18 maart   Onderling Solistenconcours Musis Sacrum 

24 maart   Rake Klappen 2007 

24 maart   Jaarlijkse oudijzeractie 

29 maart   Algemene Ledenvergadering 

15 april   EXTRA REPETITIE HARMONIE (Wensconcert) 

29 april   Serenade lintjesregen?? 

30 april    Koninginnedag 

4 mei   Medewerking Dodenherdenking te Gemert 

6 t/m 12 mei  Jaarlijkse donateursactie.  

17 mei  (Hemelvaart) EXTRA REPETITIE HARMONIE, SLAGWERKGROEP, MAJORETTES  

18 mei   Wensconcert 

19, 20 mei  Medewerking Gildefeesten Bakel 

9 juni   Fietsenbeurs (schoolplein St. Willibrordusschool) 

16 juni   Feestavond senioren. (zaal “De Zwaan”) 

17 juni   Pleinconcert (Harmonie+Slagwerk+Majorettes) 

24 juni   Bondsconcours majorettes solisten/ensembles te Bakel 

10 augustus  Inhalen Kinder Vakantie Week 

24, 25, 26 augustus Medewerking Tractor Pulling Bakel 

1 september  Opening Bakel kermis 

4 september  Kermisschieten St. Willibrordusgilde 

9 september  Concert in Carat paviljoen Helmond 

14 september  Zwemmen voor jeugdleden 

21 september  Uitwisseling slagwerkgroep met EMM te Boekel 

28,29,30 september EK majorette Ribnica, Slovenië 

.. oktober   Jubilarissenconcert 

10 november  Concert Carnavalesk 

18 november  Intocht St. Nicolaas 

8 december  Concours slagwerkgroep te Etten-Leur 

………….   Kerstconcert Jan de Witkliniek 

………….   Kerstconcert St. Willibrorduskerk  

31 december  Oliebollenactie 

 
  
 

 

Vakantie opleiding en opleidingsharmonieorkest: 
    
Mei:    30-04 t/m 05-05  
He/Pi:   17-05 t/m 28-05   
Zomer:  30-06 t/m 17-08  
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Voorwoord  
 

20 Jaar Triangel 
 
Het is al een hele tijd geleden dat ik in het bestuur van Musis Sacrum kwam, 
destijds nog fanfare Musis Sacrum. Het was in de tachtiger jaren van de 20e 
eeuw. Het werd mij snel duidelijk dat het een fijne club was met maar één 
streven. Musis Sacrum moest een financieel gezonde vereniging zijn en blijven. 
Daarbij moest natuurlijk ook het sociaal aspect niet vergeten worden. 
De binding tussen de leden onderling was heel belangrijk. Vandaar ook de 
jaarlijkse bindingsavond. 
 
Als iemand uit het bestuur met nieuwe ideeën kwam, stond men daar meestal 
positief tegenover. Het betekende echter voor diegene die het idee inbracht dat 
hij – of zij -- het voortouw mocht nemen bij de invulling ervan. Het duurde echter 
even voordat ik dit doorhad. 
Ik opperde in die tijd diverse ideeën. Zoals: 
* Het zou leuk zijn om de leden een felicitatiekaart te sturen met hun verjaardag. 
* Het starten met een oliebollenactie. Vrienden van ons, die ook in de muziek 
actief waren, hadden in hun vereniging jaarlijks zo’n actie en het bleek een groot 
succes. Zou dat niet ook iets voor Musis Sacrum zijn? 
* Een clubblad waarin de leden op de hoogte zouden worden gehouden van alle 
actuele zaken, maar ook zelf hun inbreng zouden kunnen leveren? 
 
Over het clubblad wil ik het nu graag wat vertellen. 
Het was in 1987 toen dit idee geboren werd en in datzelfde jaar kwam de 1e editie 
uit. Met enkele mensen uit alle drie de geledingen, de fanfare, de majoretten en 
de drumband werd er hard gewerkt om het blad te realiseren. 
 
Het bleek een hele klus. In die tijd waren er nog geen computers of laptops. Nee, 
met een gewone Remington typemachine werd de aangeleverde kopij door mij 
uitgewerkt. 
 
Je moest van tevoren al ruimte vrij laten voor eventuele plaatjes, die dan met knip 
en plakwerk op hun plaats werden gezet. De vellen werden dubbelzijdig 
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gekopieerd met een oude 2e hands kopieermachine. Daarna werd er geraapt en 
tot slot met 2 nietjes tot een boekje gebonden. 
 
Voor de naam van het clubblad werd een prijsvraag gehouden onder de leden. 
Er kwamen diverse leuke voorstellen, maar uiteindelijk werd gekozen voor de 
naam Triangel. 
 
Bij de motivatie van deze naam stond vermeld dat de triangel een instrument is 
met drie gelijke zijden hetgeen de gelijkwaardigheid van de drie geledingen 
binnen de vereniging symboliseerde. 
Deze inzending kwam toevallig ook nog van mijn zeer gewaardeerde echtgenoot 
en ik vond het dan ook heel plezierig toen er in het bestuur voor de naam Triangel 
gekozen werd. 
 
Het streven was om het blad 4 keer per jaar uit te brengen en in de jaren die 
volgden lukte dat ook vrij aardig. 
 
Ofschoon de totstandkoming en het resultaat van de boekjes in het eerste uur bij 
lange na niet zo professioneel waren als tegenwoordig, het is in de loop der jaren 
uitgegroeid tot een zeer volwassen blad. 
Eén ding had de werkgroep Triangel van toen en nu gemeen. 
Het kost elke keer opnieuw heel veel moeite om de kopij op tijd binnen te krijgen. 
Dit terzijde. 
 
Ik vind het héél bijzonder dat de Triangel in 2007 zijn 20-jarig jubileum viert. 
Ik feliciteer Musis Sacrum van harte dat zij in al die jaren steeds opnieuw mensen 
heeft weten te motiveren om zo’n geweldig  blad uit te brengen. 
De Triangel is niet meer weg te denken bij Musis Sacrum.  
We kijken steeds weer uit naar de nieuwe editie, want in dit clubblad worden alle 
activiteiten van de vereniging uitvoerig, smeuïg en met humor verteld. 
 
Ik hoop van harte dat de huidige redactie dit blad nog vele jaren zal uitbrengen en 
wens hen veel succes hierbij. 
 

Gerry Kisters 
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Muzikale poëzie 
 

 
 
Allebei houden we van muziek. 
Waarom hebben we elkaar dan niet eerder zien staan? 
Jij liep mijn leven in… dwars door alles heen. 
In jouw ogen wil ik zinken… 
In jouw zee van liefde en muziek wil ik verdrinken. 
 
Jij aan het spelen op je trompet, 
Ik die aan het dansen ben met mijn baton. 
Bij elkaar gekomen door deze mooie vereniging. 
Jij bent de muziek in mijn leven… 
 
 

                                  
Als hij gaat klinken in het morgenlicht 

                        staat de klok stil, de tijd verzaakt zijn plicht. 
                        Ik poets mijn schoenen of ik kijk naar buiten, 
                        en leef weer eerder dan het eerst gedicht. 

 
 
 
Geef mij ballades uit de Hades 
of een opgewekte blues, ik swing op elke 
hiphopversie van Vivaldi, mijn smaak 
kent geen limiet, dus leve het licht ontvlambaar 
geuzenlied, de wals voor weduwen en wezen, 
de bloedeloze stierenvechterrapsodie. 
 
En vanzelfsprekend zweer ik bij de alchemie 
van een schlager voor de goede zeden 
of een nocturne voor de ochtendmens. 
 
Maar wat bovenal moet worden aangeprezen 
is een marsmuziek, jawel een marsmuziek, 
die de mensheid van marcheren zal genezen. 
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Berichten van de redactie. 
 
Wij zoeken nog steeds  iemand die de vormgeving van De Triangel n de toekomst gaat 
doen, of anderszins binnen de redactie gaat werken. 
  
Thijs heeft aangegeven om met zijn werkzaamheden binnen de redactie te stoppen.  
Zijn intentie is om het jaar 2007 nog vol te maken en zich daarna uit de redactie terug te 
trekken. Dus wie de uitdaging aan durft te gaan kan nu zijn kans waarnemen. 
 
Graag willen we ook  nog een redactielid meer verwelkomen; ook hier ligt een kans om je 
op een andere manier in te zetten voor onze vereniging!!  
 

Voor informatie staan wij graag tot ieders beschikking. 
 

De redactie; 
Marjan Coopmans Helmy van Dijk 
Hilde van Dijk Thijs Poels 
Joke Verberkt  Geertje de Visscher 
 

  
################################################################# 
 
(JUBILEA) INFORMATIE GEVRAAGD. 
Musis Sacrum Bakel is een vereniging die midden in de Bakelse gemeenschap 
staat en zich ook op deze wijze wil blijven manifesteren. 
 
Een van onze activiteiten is het brengen van serenades en dergelijke bij bepaalde 
gelegenheden zoals 50-jarige huwelijken, Koninklijke onderscheidingen, e.d.  
Om deze activiteit uit te voeren is het vanzelfsprekend nodig dat wij tijdig 
geïnformeerd worden.  
Aangezien de gemeente Gemert-Bakel ons daar op voorhand geen gegevens 
over verstrekt, komt het voor dat wij niet aanwezig kunnen zijn, omdat wij geen 
informatie, of te laat, hadden.  
 
Wij doen via deze weg een oproep aan onze leden en de verdere Bakelse 
bevolking om het bestuur van Musis Sacrum in voorkomende gevallen tijdig op de 
hoogte te stellen. 
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Berichten van de ‘Vrienden’ 
 

Gewoontegetrouw doen wij in de Triangel van maart altijd verslag van onze 
activiteiten van het afgelopen jaar.  
Vol trots kunnen wij zeggen dat de doelstelling voor 2006 opnieuw werd gehaald.  
 
Mede dankzij de bijdragen van u als Vrienden van Musis Sacrum zijn voor de 
majorettes nieuwe trainingspakken gekocht; Voor de slagwerkgroep werden 
snaredrums en hardcases (koffers voor instrumentarium) aangeschaft en voor de 
harmonie werd een euphonium (tuba) aangeschaft. Dit alles voor een totaal 
bedrag van ongeveer €  5.463,88.  
Onze doelstelling voor 2006 was om minimaal € 5000,00 bij te dragen in kosten 
van aanschaf voor instrumentarium en uniformering, zodat deze weer ruim 
gehaald werd. 
Het bestuur en de leden van Musis Sacrum danken dan ook alle Vrienden die dit 
fantastische resultaat mogelijk gemaakt hebben. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Momenteel participeren 114 vrienden in de Stichting Vrienden van Musis Sacrum. 
Het bestuur streeft er naar dit aantal dit jaar te verhogen naar minimaal 125 
Vrienden. Verder constateert het bestuur dat meerdere vrienden spontaan hun 
bijdrage verhoogd hebben. Hartelijk dank daarvoor. 
 
In overleg met het bestuur van Musis Sacrum, is de doelstelling voor 2007 als 
volgt geformuleerd:  

 Voor de majorettes zal met name voor de C-groep (jongste groep) 
geïnvesteerd dienen te worden in kleding en materiaal.  

 Bij de slagwerkgroep en harmonie zal het instrumentarium uitgebreid en 
vernieuwd dienen te worden.  

De gezamenlijke kosten hiervan zijn begroot op ongeveer € 13.600,00. 
 

Stichting 

“Vrienden van Musis Sacrum” 
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De doelstelling van de stichting Vrienden van Musis Sacrum voor 2007 is om voor 
een bedrag van minimaal ongeveer € 5000,00 bij te dragen in de kosten van 
aanschaf instrumentarium en uniformering.  
Opnieuw een uitdaging, doch wij hebben het volste vertrouwen dat wij die 
doelstelling in 2007 kunnen realiseren.  
 
Tijdens een of meerdere van de geplande concerten in 2007 zullen wij ons als 
Vrienden ongetwijfeld presenteren. 
 
Bent u nog geen lid van de Vrienden van Musis Sacrum, en u wilt dat na het 
lezen van dit stukje worden, dan kunt u zich natuurlijk altijd aanmelden bij een van 
de bestuursleden van de stichting:  

Mevr. Mia Beks   tel. 344268  
Dhr. Frank van Wel  tel. 343746 
Dhr. Pieter Reijnders  tel. 342483 
Dhr. Jan Lambregts  tel. 341513  

 
De bijdrage als Vriend is vastgesteld op minimaal € 50,00 per jaar. 
 

 
 
Met muzikale groeten, 
Het bestuur van de stichting 

“Vrienden van Musis Sacrum” 
 

Stichting 

“Vrienden van Musis Sacrum” 
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Afterparty Duitslandreis 
 

Het was een geweldige avond met een behoorlijk aantal Duitslandgangers. 
De avond was een gezellige happening met natuurlijk pullen bier.  
Ook de chauffeur Sascha was zelfs aanwezig. Ik heb hem nog gesproken en hij 
zij dat hij er niet meer onderuit kon om te komen want hij had een kaartje gehad 
en een E-mail en een Triangel. Het live-gesprek met der Stefan dat Guido had 
gepland ging helaas niet door omdat de verbinding werd verbroken.  
Toen werd er nog een wedstrijdje gehouden op een bas blazen, hieraan moesten 
de Harmonie, de Majorettes en de Slagwerkgroep meedoen. 
Dit werd natuurlijk gewonnen door: jawel …………………… de Slagwerkgroep. 
De avond werd verder nog gevuld met foto’s die er in dat weekend door 
verschillende leden zijn gemaakt en een videofilm die door Judith was gemaakt. 
Verder weet ik niet hoe het afgelopen is omdat ik nog naar een verjaardag moest 
die eigenlijk niet was gepland. Sorry!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Ik wil de organisatoren van deze avond hartelijk danken, en hopelijk wordt de 
volgende uitwisseling weer zo gezellig. 

De Tambour-maître. 

========================================================== 

Om jullie Duits te kunnen blijven üben; Der Paukist 
 

Beneidenswert is der Paukist, weil er sehr wenig tätig is. 
Die andern spielen wild drauflos; Herr Bulle sitzt und zählet bloβ. 
Er zählt sich müde, zählt sich matt, weil er fast immer Pause hat. 
 
390 Takte stumm, dann steht es in den Noten: BUM. 
Auf den Takt kommt es an, doch Bull eist ein tücht’ger Mann. 
Nur heute ist’s besonders heiβ, und auf der Strirne perlt der Schwieβ. 
 
Noch hat er 50 Takte Zeit, Herrn Bulle packt die Müdigkeit. 
Und plotzlich nickt, es ist gemein, er sanft vor seiner Pauke ein. 
Doch das ein richtiger Paukist vom Gott nie ganz verlassen ist. 
Da gerade an der richt’gen Stell’, fällt schwer sein Kopf auf’s Paukenfell. 
 
Erschrocken fährt er auf im nu, der Dirigent jedoch, der nickt ihm zu 
Zufrieden er herüberlacht, Bulle, das ham’ sie gut gemacht. 
Und dieser, da die Oper aus, packt ein und geht vergnügt nach Haus. 
Von sich durchdrungen, denn er ist sogar im Schlaf noch DER PAUKIST. 
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Kerstconcert Opleidingsorkest 
 

Het is donderdag 14 december en de leden van het, inmiddels befaamde, 
opleidingsorkest begeven zich richting de Jan de Witkliniek voor het jaarlijks 
terugkerende kerstconcert aldaar.  
 

Vooral voor de slagwerkers is het een logistieke 
operatie. Maar mede dankzij de hulp van Karin van 
Lierop loopt dat zoals gewoonlijk weer op rolletjes.  
Eenmaal daar aangekomen worden de spullen 
opgebouwd en de stoelen klaargezet. Even later is 
iedereen klaar en kan het concert beginnen.  

 
Wat mij ieder jaar weer opvalt, is de reactie van de mensen in de zaal. Die zingen 
al meteen bij het eerste nummer volop mee, want de 
nummers die gebracht worden kennen ze allemaal. 
Tussendoor wordt het concert door menig luisteraar voorzien 
van commentaar over bijvoorbeeld nucleaire wapens en de 
Gouden Eeuw.  
 

Af en toe wordt het concert onderbroken voor 
voordrachten van de leden van het orkest.  
Marit, Nienke en Willem spelen drie 
swingende kerstnummers en enkele andere 
leden dragen een kerstgedicht voor.  
Na ongeveer een klein uur is het al weer tijd 
om in te pakken want het grote orkest moet 
weer gaan repeteren. De slagwerkers 
beginnen weer aan hun logistieke operatie 
en rijden terug naar De Zwaan. 

  
Al met al een geslaagde avond waarbij het opleidingsorkest de bewoners van de 
Jan de Witkliniek heeft opgewarmd voor een geweldige kerst.  
Tot volgend jaar! 
 

Maarten Staals 
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Jeugdorkestendag in "De Eendracht" Gemert 
  

Zondag 10 december 2006 was aangebroken. 
Sommigen helemaal in de stress omdat er iemand iets later kwam met de auto... 
(hé Fanne?). Maar toen was iedereen uiteindelijk in ''De Eendracht''.   
Na wat uitleg konden we de instrumenten uitpakken en gingen we naar de 
uiteindelijke uitvoerzaal. Toen iedereen op z'n plek zat, konden we beginnen met 
repeteren. 
 
Er waren 4 dirigenten waaronder onze eigen dirigenten Marc van Kessel en 
Saskia Martens. Iedere dirigent had zijn/haar eigen stuk waaronder ''Pocahontas'', 
''Mickey Mouse March'', ''’s avonds bloeit de liefde op'' en ''Look trough my eyes'' 
dat hij/zij mocht dirigeren... Na dit goed te hebben gerepeteerd, werden we 
verdeeld in groepjes en konden we nog de kleine ''moeilijkheden'' nog extra goed 
oefenen. En toen was het tijd voor het veelbelovende broodje ''knak'' (worst). 
Nadat de broodjes op waren (we kregen er niet meer) gingen we nog wat drinken, 
en natuurlijk lachen. 
En Silvie, Loni, Fanne, Sophie en Lisan zich terug trokken om nog wat lol te 
trappen voordat we weer gingen oefenen.  
Na nog een uur repeteren en een kleine pauze was het moment aangebroken 
voor 4-fun...  
Ja, dan moet je wachten, totdat je op mag…... 
Eindelijk was Musis Sacrum Bakel  aan de beurt. 
We hebben die dag twee nummers met ons eigen 
orkest gespeeld, die twee nummers waren : 
"Pirates of the Carribean" en "The best of the 
Beatles''. 
Daarna nog met iedereen de 
gezamenlijke stukken gespeeld, en aan het 
publiek te horen was het een zeer geslaagde dag. 
 
Dit was zeker voor herhaling vatbaar!  
Jammer dat de opkomst van onze orkestleden een beetje aan de lage kant was. 
 
Groetjes, en een muzikaal 2007.   

Lisan en Sophie 
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Prachtig kerstconcert wordt afgesloten met een bijzondere kerstborrel 
 

Dat onze harmonie aan de weg timmert is wel bekend maar dat er zoveel 
vooruitgang te bespeuren is bleek maar al te goed bij het kerstconcert van ons 
opleidingsorkest en de Aa-länder Musikanten, in de St.Willibrorduskerk. 
 
Het was heerlijk druk in de kerk en ik heb met verbazing gekeken naar onze 
veelal jeugdige muzikanten. Zij brachten hun muziek met gevoel, het was 
werkelijk een genot voor het oor. Overigens was het ook goed te zien aan het 
gezicht van de dirigent want als die oogjes stralen dan zit het wel goed.  

En het was goed. Zo goed zelfs dat we er een borrel op gingen 
drinken. Omdat de Zwaan andere gasten had mochten wij naar 
Den Adder en dat was wel heel bijzonder omdat daar meestal 
de jeugd van Bakel is.  
Maar we werden er prima ontvangen door Jacco en Linda. De 
muziek klonk ons stevig in de oren, zodanig dat het 

kerstconcert plaats moest maken voor enkele stevige nummertjes house. We 
konden onze draai echter goed vinden en het werd heel gezellig. Zo belandde ik 
aan een tafeltje waar stevig gebuurd werd over van alles en nog wat. 
 
Terwijl er een stevig glaasje genuttigd werd vlogen er diverse onderwerpen over 
de tafel, zoals kinderen, vakanties en muziek; het was een behoorlijk gekakel.  
Al snel bleek dat er bij onze vereniging iemand is, die erg ruimdenkend is en 
huisgenoten veel ruimte en vrijheid gunt. Altijd veel kinderen om te spelen, altijd 
gezellig en och, de rotzooi hoorde daar gewoon bij.  
Zo kwam ook de huiskip op tafel. Meestal lopen kippen buiten op het erf of in een 
hok maar bij haar staat de deur voor iedereen open, ook voor kippen en als ze 
binnen in de keuken en kamer rondscharrelen heten dat huiskippen. Het eitje 
wordt als dat gewenst is, zelfs gewoon in de pan gelegd zodat 
het alleen nog gebakken hoeft te worden. 
Dat is pas gastvrijheid en vredelievend. Termen die zeker bij 
de kerstgedachte passen. Waar bij anderen de kippenbillen of 
kippensoep met de kerst gulzig naar binnen wordt gewerkt, zie 
daar, in die herberg hebben de dieren ook kerst. In mijn 
volgende leven zou ik daar best huiskip willen zijn. 

 

Een muziekliefhebber die van kippen houdt. 
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D’n oliebollenkraam. 
 
Zondagmorgen 31 december. De laatste dag van het jaar 2006. 
Er is veel gebeurd in dit jaar. Vandaag is de oliebollendag.  
Ik laat het muzikale gebeuren van het afgelopen jaar over me heen komen. 
Wat ik hierbij als heel fijn heb ervaren is dat wij, Stan, Roos en die mama, samen 
een geweldige muzikale happening met de Duitslandreis hebben meegemaakt. 
En hier samen op terugkijkend, dat het wij-gevoel met Musis Sacrum nog meer 
versterkt is.  
Heel benieuwd ben ik naar het Nieuwjaarsconcert, de Rake Klappen, het 
Limonadeconcert nieuwe vorm, de majorettes die ons ook in 2007 versteld zullen 
doen staan en dan het Wensconcert. 
Het Wensconcert waar verschillende nieuwe artiesten zich hebben aangemeld. 
Wat zal dat een happening worden op 18 mei a.s. 
 
Niets vermoedend, snel mijn jas aan, naar de oliebollenkraam. Wat denk je? 
DICHT! Ja, de H.Mis van 10.00 uur moest nog beginnen. Niet aan gedacht.  
 
Bij mezelf denkend dat dit toch niet kan.  
Op Sint Jozefsheil, Jan de Witkliniek en Keizerinnedaal moeten ze toch oliebollen 
hebben en niet zo weinig. (Zeker 500!) Terwijl Geert-Jan van der Pol allang 
geruis- en reukloos staat te bakken. Dan maar weer naar huis.  
Sorry, Pastor Thijssen, dit schaapje gaat vandaag elders grazen. 
 
Klokslag 12.00 uur maar 
weer terug naar het 
kerkplein.  
Ik kom al enkele klanten 
glunderend tegen met 
een zakje pas verworven 
oliebollen. Dat gaat goed, 
als er nu maar geen hele 
rij staat. 
Gelukkig, dat valt mee. 
Gauw een kiekje maken 
voor de Triangel. 
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Een praatje maken om iedereen aan te moedigen voor het goede doel. De 
mensen in de oliebollenkraam vertellen tussen neus en lippen door dat de 
achterban in het Muziekhofke geen aanmoediging nodig heeft. Die maken ze zelf 
wel met koffie en een lekkere borrel….. 
Het vuurwerk knalt rondom de oliebollenkraam. Het Nieuwjaarsgevoel komt 
dichterbij. De eerste warme oliebol wordt thuis enthousiast verorberd. 
 
In de middag weer terug om dit verslag kompleet te maken. 
 

 
 
Er staat een lange rij en de dames, die van hun werk gehouden worden door 
onze voorzitter en secretaris, doen ontzettend hun best om niet afgeleid te 
worden. 

 
  
1, 2, 3, 11….Oliebollen voor 5 Euro! 
 
Tja, volgend jaar….  
Wat zal het allemaal geven…… 2007…. 
 

Joke Verberkt 
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Een vreemde eend in de bijt? 

 

 

 
 
Wonen in Deurne en lid van Musis Sacrum Bakel. 
 
In mijn kinderjaren was het altijd mijn wens om dwarsfluit te gaan spelen, maar 
door omstandigheden is het er pas van gekomen toen ik 21 jaar was. 
 
Enkele jaren later werd ik lid van de Koninklijke Harmonie Deurne en daar heb ik 
zo’n 15 jaar lang, eerst bij het Groot Orkest, daarna 10 jaar bij het Klein Orkest 
gespeeld. In de zomer van 2005 werd dit orkest opgeheven. 
 
Gelukkig heb ik het nu gevonden. 
 
Na een “sollicitatie”briefje en gesprek ben ik sinds oktober 2006 lid van Musis 
Sacrum in Bakel. 
Een gezellige club waar ik me al snel bij thuis voel. BEDANKT. 
 
Het is fijn om op deze manier muziek te maken. 
Mijn eerste concert wat het Nieuwjaarsconcert. Dat was genieten. 
 
Ik hoop dat ik hier nog vele jaren met plezier muziek kan blijven maken. 
 

Liesbeth Maassen  
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Het Nieuwjaarsconcert 
 

Uitgenodigd door drie enthousiaste leden die deel zouden nemen aan het 
Nieuwjaarsconcert, gingen we met het hele gezin naar ‘de Zwaan’.  
Het was al weer jaren geleden dat we Musis Sacrum voor het laatst hoorden. We 
waren op tijd in de zaal, maar toch bleken de meeste stoelen al bezet. Al gauw 
bleek dat het aantal stoelen niet toereikend was voor het aantal 
geïnteresseerden. Doordat er extra stoelen in de middenrij geplaatst werden, 
konden wij zitplaatsen vooraan bemachtigen. We hebben daardoor alles goed in 
ons op kunnen nemen. 

Het concert begon met een 
aantal nummers gebracht 
door de opleidingsgroep. Ik 
heb niet één keer een valse 
noot kunnen ontdekken, dus 
sowieso al een groot 
compliment aan deze groep. 
Bij een aantal nummers was 
het zelfs moeilijk om op je 
plaats te blijven zitten; zeker 
bij ‘Disco lives’. Ook de 
nummers ‘Best of the 

Beatles’ en het thema van ‘James Bond’ waren een feest van herkenning.  Veel 
indruk maakte de opleidingsgroep met het nummer ‘Pirates of the Caribbean’, 
waarbij onze kinderen zichtbaar genoten en versteld stonden van de gelijkenis 
met de originele uitvoering. 
 
Na de opleidingsgroep 
was het de beurt aan 
de opleidings-
slagwerkgroep. We 
hebben de indruk dat 
de ‘dirigent’ die aan hen 
toevertrouwd is, wel 
zorgt voor wat leven in 
de brouwerij. 
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Bakel is bekend om zijn kwalitatief goede slagwerkgroep(en). Musis Sacrum liet 
hier zien dat er voldoende kwaliteit en gegadigden zijn om die naam hoog te 
kunnen houden. 
Tijdens het daarop volgende concert van het Groot Orkest wilde de oud-voorzitter 
nog even het woord om namens de commissarissen een prachtig 
muziekinstrument te overhandigen. Voor zover wij verstand hebben van 
muziekinstrumenten, dachten wij dat het een piccolo was. Dit kleine 
blaasinstrument werd meteen gebruikt en had zelfs een kleine solo waarin het 
hoge geluid duidelijk tot zijn recht kwam. Een aanwinst voor het orkest!  
 
Van de nummers 
die het Groot 
Orkest speelde 
maakte, naast de 
solo met de 
accordeon, het 
voor ons tot dan 
toe onbekende 
 nummer 
‘Rainbow warrior’ 
veel indruk op 
ons. Dat kwam 
behalve door de wijze waarop het gespeeld werd ook door het verhaal wat vooraf 
verteld werd over het verloop van het nummer. Je kon inderdaad het verschil 
tussen de jagers, de walvissen en de actievoerders goed horen. Hierbij dan ook 
een compliment aan Geertje die álle nummers op een erg leuke manier wist in te 
leiden. Hierdoor kwam je direct in de sfeer van het nummer wat gespeeld werd. 

 
Het kippenvelgevoel kwam helemaal tot z’n recht toen 
aan het eind van het concert alle muzikanten samen 
nogmaals ‘Pirates of the Caribbean’ speelden.  
 
We hebben genoten van jullie concert. Een compliment 
aan de dirigent(en) en aan alle leden. 
We komen graag nog eens terug! 

                                           Fam. de Vocht (Helmond) 
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Commissarissen laten wens in vervulling gaan. 
 

Tijdens het nieuwjaarsconcert van 6 januari 2007 lieten de commissarissen van 
onze vereniging, te weten dhr. J.  Beks, mevr. P. van Lierop-Rovers, mevr. A. 
Verberkt-van den Broek en mevr. R. Vermulst-Tiebosch, een gekoesterde 
instrumentariumwens voor de harmonie in vervulling gaan. 
  
Gedurende 2006 bleek dat de bij het orkest in gebruik zijnde piccolo nodig aan 
vervanging toe was. Aangezien de nodige middelen bij de vereniging ontbraken 
en ook de middelen van de Vrienden van Musis Sacrum reeds besteed waren 
aan de aanschaf van uniformering en instrumentarium, werd besloten dat de 

commissarissen dit instrument voor hun 
rekening wilden nemen. Ondergetekende 
mocht tijdens het concert een nieuwe piccolo 
namens de commissarissen aanbieden.  
Een piccolo is voor het oog weliswaar een 
klein instrument, maar binnen het orkest 
groots met name door de klank en 
klankkleur. Om de waarde van een piccolo 

aan te geven heb ik de piccolo tijdens de aanbieding vergeleken met de aanschaf 
van een tenorsax of een euphonium, toch niet de kleinste instrumenten binnen de 
harmonie. 
 
Musis Sacrum kan trots 
zijn op haar 
commissarissen, die de vereniging met woord en daad bijstaan, doch zelf het 
liefst op de achtergrond blijven. Door verhuizing van dhr. van Ekert en het 
overlijden van mevr. Scholten is het aantal commissarissen verminderd, doch in 
overleg met het bestuur van de vereniging zal hopelijk dit jaar uitbreiding van het 
aantal commissarissen gerealiseerd worden. 
 
Na aanbieding van de nieuwe piccolo, stond abusievelijk in de pers dat deze door 

de Vrienden van Musis Sacrum was aangeboden. Ere wie ere toekomt, dus 

commissarissen namens bestuur, dirigent en muzikanten hardstikke 

bedankt. 
Jan Lambregts 



 

 

 

21 

Limonadeconcert zondag 4 februari 
 
Op deze dag hadden alle leerlingen in opleiding een repetitiedag met als doel een 
concert in de middag. Er werd z’n best geblazen, getrommeld en gedanst. Tijdens 
de pauze kreeg iedereen een broodje kroket of frikadel en iedereen had heel veel 
zin in het concert. Terwijl wij dit verslag aan het schrijven waren, kregen we 
onverwacht bezoek van……..Jack en Elisabeth. Zij wilden graag over de middag 
vertellen, daarom gaven we het woord aan hen. 

Groetjes, Lizzie en Nienke 
 
De schatkist 
Op een zondag in februari hebben we hem gevonden: onze schatkist van de 
Black Pearl. We stormden eropaf, maar helaas hadden we een klein probleempje. 

Er ging een 
concert beginnen. 
Dus we konden 
onze schatkist niet 
open maken. 
 De zaal zat vol, 
en er stonden 
blokfluiters klaar 
om te beginnen. 
Voor de kist 
zagen we een 
blokfluit liggen 
met een briefje. 
Daarop zagen we 

dat de blokfluiters 
een paar mooie 
liedjes gingen laten 
horen.  
Toen zij klaar 
waren, dachten we 
dat het concert ook 
klaar was, maar 
alweer pech.  
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De slagwerkers wilden ook wat laten horen en de schatkist bleef dicht. We 
kwamen erachter dat de sleutels nog op het schip lagen. Die moesten we gaan 
halen en ondertussen lieten de slagwerkers in opleiding en de 
opleidingsslagwerkgroep een paar mooie stukken horen. Toen zij klaar waren 
vond Elisabeth de goede sleutel in haar tasje. En ja… de kist ging open. 
 
Er zaten mooie 
dingen in, maar 
ook een paar rare. 
Het eerste wat eruit 
kwam, was voor 
ons al meteen iets 
raars. Maar 
gelukkig wisten de 
majorettes wel wat 
ze met de baton 
moesten doen. Zij lieten er een mooie dans mee zien.  
 
Na een korte pauze gingen we weer verder zoeken in de kist, weer kwam er iets 
raars uit. Iedereen wist wie het waren, behalve wij. Het was een LP van de 
Beatles. We hadden eigenlijk ook wel zin om mee te spelen. Dit deden we dan 
ook bij alle liedjes. 
 
Na het liedje 
van de Beatles, 
kwam er uit de 
schatkist een 
pistool, van die 
knappe man. 
We zijn er 
ondertussen 
uit. Jack is toch 
knapper dan 
James Bond. 
Marc staat op 
de derde 
plaats.  
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Het pistool was een aanwijzing voor het volgende nummer (James Bond 007).  
Na dit nummer was het tijd voor het glitterjasje. Dit moest Marc aantrekken, zodat 
hij in goede sfeer voor Disco Lives was.  
Het was de beurt aan de blazers in opleiding. Zij speelde samen met het 
opleidingsorkest 2 liedjes die ze die dag ingestudeerd hadden. 
We waren helaas al op het einde gekomen van het concert, toen Jack iets had 
gehoord van zijn buurvrouw. Allemaal samen gingen we ons lievelingsliedje 
Pirates of the Carribean spelen. Dit kon natuurlijk niet zonder goede 
piratenkleding. John, Marc, Lisette, Stan en Thea 
moesten dan ook verkleed worden. Hierna waren ze 
echte piraten en kon het slotlied beginnen.  
Het was voor iedereen een leuke dag. 
 
De schatkist hebben we nu op ons schip staan, zodat we 
hem niet meer kwijt raken. 
 

Met piratengroeten,   Jack en Elisabeth 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

We gaan er vanuit dat we muziek ‘kunnen’ maken. 

Het wordt pas mooi als we echt muziek ‘willen’ maken. 
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Mutaties 
 

 Naam per 
 
Hans Beks   Einde lidmaatschap  22-03-2007 
Tessa Hendrix   Einde lidmaatschap  31-12-2006 
Simone Goossens  Einde lidmaatschap  31-12-2006 
Sanne Jansen   Einde lidmaatschap  31-12-2006 
Mirna Joosten   Einde lidmaatschap  31-12-2006 
Merel van de Kerkhof  Einde lidmaatschap  31-12 -2006 
Amy van de Laar   Nieuw lid   08-02-2007 
Lisa van der Pol   Einde lidmaatschap  01-01-2007 
Jorn Reijbroek   Einde lidmaatschap  20-01-2007 
Freek Rooijakkers Adres- telefoonwijziging; 
  Vroonhof 6  5421 EZ Gemert  06-24431062  16-02-2007 
Leonie Rovers   Einde lidmaatschap  16-12-2006 
Corné van de Ven  Nieuw lid   20-01-2007 
Jop van de Ven   Nieuw lid   20-01-2007 
Daan Vonk   Nieuw lid   01-01-2007 
Ingeborg Wullink   Einde lidmaatschap  25-12-2006 
 
 

 
 
 
 
 

================================================= 
 

Majorettes go Kletsavond (nog een keer) 
 
Vanwege het overweldigende succes van vorig jaar, was de keuze 
voor de majorettes van de A-groep dit jaar gemakkelijk: we doen 
wederom mee met de kletsavond! 
Lisette kwam (natuurlijk) met het idee, met de muziek van de 
musical “Cabaret” maakten wij onze dans. Lisette leerde ons alle 
ingewikkelde of makkelijke maar altijd leuke pasjes. Ze liet wat 
ruimte voor improvisatie en gaf hier en daar een solo weg (voor 
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respectievelijk Hilde, Marloes, Ivanca, Mandy, Curine en haarzelf, 
mocht u ze hebben herkend). 
We mochten drie keer optreden en de eerste avond zijn we zelf 
gaan kijken. 
Alle shows gingen *gelukkig* goed, maar dat was natuurlijk ook te 
danken aan onze intensieve trainingen en prachtige begeleiding. 
Al vanaf de opmars ging het hartstikke goed. Alles gelijk en netjes 
en het publiek klapte enthousiast mee. 
En dan begon het spektakel. Met grande opening van Hilde’s 
(onechte) val werd het startshot gegeven. Wilkomme, bienvenue, 
welkom! 
Vrijwel vlekkeloos dansten we onze pasjes, stuk na stuk, en het 
ging prachtig. Curine had een klein beetje problemen met het geld 
dat ze als verassing zou rondstrooien, maar dat werd bij de tweede 
avond al goed verholpen. Door schade en schande leert men. 
Alle drie de avonden waren erg gezellig en zelf hebben we ook erg 
genoten van de optredens. Natuurlijk was er een spetterende 
afterparty zaterdag, hoewel een enkeling zich (tijdig) moest 
afmelden wegens gebrek aan slaap, geld of vervoer. 
 
De derde avond werd nog een vruchtbare avond voor de site van 
de majorettes. Ja, u gelooft het misschien niet, maar hij wordt zeer 
binnenkort geupdated. U zult kunnen genieten van meer informatie 
over onze leden. Ook staan er nieuwe prachtige foto’s op van 
onder andere de kletsavond en onze geweldige reis naar 
Duitsland. Kom snel eens kijken, om wat meer te weten te komen 
over uw favoriete majorettes! 
 
We zien jullie allen weer bij het wensconcert. We hebben paar 
shows aan ons repertoire kunnen toevoegen en met de steun van 
een paar geweldige zangers, zangeressen en muzikanten zal het 
een waar spektakel worden. Gaat u goed in uw stoel zitten en 
geniet! 
 
Tot dan!  

Met vriendelijke groet, Glitter Greet 
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Studenten van toen en/of nu; Elsje Verberkt 

 
Ik heb de pen doorgegeven gekregen van Mike Mennen. 
Toen ik in groep 4 zat, startte de harmonie met blokfluitles geven. Dat is het begin 
van mijn muzikale carrière. 
Toen ik een jaar of 7/8 was kreeg ik les van Theo Bastiaans en daar heb ik tot 
groep 6 les van gehad. In die twee jaar heb ik goed noten leren lezen en boekje 
na boekje uitgespeeld. Eenmaal bij het laatste boekje mocht ik beginnen met 
dwarsfluiten. Ik kreeg les van Joyce Maas (toen nog Saleming). Al meteen vond ik 
het instrument geweldig, ik zag mijn grote nicht Roos de sterren van de hemel 
fluiten en dát wilde ik ook. Toen ik eventjes bezig was en aardig wat noten kende 
ging ik op voor mijn A-diploma en die mocht ik toen nog gaan halen in Tilburg. Vol 
zenuwen stapte ik het kamertje binnen en floot er op los. Ook mijn B- en C-
examen heb ik gehaald. 
 
Ik ben nu vooral bezig met mijn eindexamen op school.  
Daar ga ik een stuk spelen met piano en zang waarvoor ik een belangrijk punt 
krijg. Jaren terug al zag ik Roos hetzelfde doen op dezelfde school en ik zag 
mezelf al net zo erg stralen als haar. In de tussentijd heb ik van alles gespeeld. 
Mijn eerste echte optreden was op het huwelijk van mijn lerares Joyce. Geweldig 
was dat, oefenen en nieuwe noten leren. Mooi begin! Ook heb ik vaak 
meegedaan aan het Onderling solistenconcours en heb ik wel eens opgetreden 
op de muziekschool. Ook speelde ik wel eens met mijn lerares in haar woonplaats 
Eersel. 
 
Ik heb vaak leuke dingen gedaan met mijn dwarsfluit. Bijvoorbeeld op school, 
daar krijg ik wel een vrijstelling voor vakken, omdat ik dan moet oefenen voor 
bijvoorbeeld een musical. Ha ha, of ik mocht wel eens de kleine blokfluitertjes 
helpen omdat Theo anders ‘duizend’ kinderen een stukje 
moest aanleren. Altijd handig, die kennis van muziek. 
Momenteel heb ik het druk met school enzovoorts, dus staat 
mijn dwarsfluiten op een laag pitje. Ergens wel jammer, hoop 
het over een aantal jaren weer op te kunnen pakken! 

 

Groetjes, Elsje 
Ik geef de pen door aan Lisa van de Laar. 
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Van de bestuurstafel 
 
Inmiddels is het jaar 2006 volledig achter de rug en kunnen wij terugzien op een 
geslaagd jaar met erg veel activiteiten en hoogtepunten, en zijn we gestart met 
het jaar 2007.  
Ook voor 2007 is onze activiteitenkalender erg druk bezet. We hebben al een 
zeer geslaagd Nieuwjaarsconcert en een Limonadeconcert achter de rug en zijn 
ons volop aan het voorbereiden op de nieuwe uitdagingen zoals het Onderling 
solistenconcours, Rake Klappen, het Wensconcert en het Pleinconcert. 
Daarnaast worden er een aantal acties georganiseerd om de financiën van onze 
vereniging gezond te houden zoals het kienen, de oudijzeractie, de 
donateursactie, de fietsenbeurs en de medewerking aan Tractor Pulling Bakel. 
Het is hartverwarmend om te mogen constateren dat voor al deze acties de 
medewerking van de leden zeer loyaal is, hartelijk dank daarvoor want zonder 
jullie steun en inzet is het niet mogelijk al deze activiteiten te ontplooien. 
 
Accommodatie. 
Zoals we eerder hebben vermeld in de Triangel en ook bij iedereen bekend 
verondersteld mag worden, is een van de grote knelpunten van Musis Sacrum 
een accommodatieprobleem. We zijn nu gehuisvest op 5 locaties en bevinden 
ons op enige plaatsen min of meer in een gedoogsituatie. Ook de opslag en het 
beheer van onze kostbare instrumenten is zeer versnipperd en verre van ideaal.  
Het bestuur is daarom al zeer lange tijd bezig met het zoeken van een optimale 
oplossing voor dit probleem. Hierover zijn al een groot aantal gesprekken gevoerd 
met een aantal partijen zoals onder andere het gemeentebestuur, om te trachten 
gezamenlijk een oplossing te realiseren. 
Op verzoek van het gemeentebestuur zijn wij in overleg getreden met het bestuur 
van het Parochiehuis, welke blijkbaar met een bezettingsprobleem zit. Om te 
onderzoeken, onder andere door daar een paar repetities te houden, of het 
Parochiehuis een geschikte locatie voor Musis Sacrum zou zijn en dan wellicht 
daarmee het accommodatieprobleem van Musis Sacrum en het 
bezettingsprobleem van het Parochiehuis beide te kunnen oplossen.  
Het bestuur werkt hard een oplossing van dit accommodatieprobleem en is dan 
wel erg teleurgesteld indien enige van onze leden vinden dat ze bewust niet willen 
meewerken aan een dergelijke inspanning.  
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Wij vinden het beter en sportiever om wel mee te werken en dan gefundeerd 
argumenten aan te voeren waarom het wel of niet geschikt zou zijn. Wij rekenen 
dan ook op de spontane medewerking van al onze leden, het is ons aller belang 
om een goede oplossing te bereiken. 
 
Majorettes. 
In de vorige Triangel hebben wij al gemeld dat onze majorettes erg succesvol zijn 
in hun optredens met het ene kampioenschap na het andere, zowel de Brabantse 
als de Nederlandse. Dit heeft er in geresulteerd dat het duo Saskia en Jantine 
opnieuw zijn uitgenodigd, in 2005 waren zij ook uitgenodigd wat geresulteerd 
heeft in een Europees kampioenschap, om deel te nemen aan het EK van 2007 
te Ribnica in Slovenië te houden op 28 t/m 30 september 2007. Allereerst 
feliciteren wij de dames van harte met deze eervolle uitnodiging, en wensen hun 
zeer veel succes op deze missie.  
 
Samenstelling bestuur. 
Zoals in de vorige Triangel al is aangeven is het bestuur nu onderbezet met name 
in de functie van bestuurslid Harmonie. Wij zijn druk op zoek naar een geschikte 
kandidaat voor deze functie welke uit de groep van spelende leden dient te 
komen. Wij hopen en gaan er ook van uit dat wij op de Algemene 
Ledenvergadering van 29 maart 2007 een nieuw bestuurslid ter verkiezing aan u 
kunnen voorstellen. 
 
Rest ons om de vereniging en alle leden een zeer plezierig en succesvol 2007 toe 
te wensen en in gezamenlijkheid te blijven werken aan vele mooie activiteiten en 
een optimaal resultaat voor onze vereniging.  
 
Musis Sacrum is een vereniging waar je trots op bent, waar je lid van wil zijn en 
waarvan je lid wilt blijven. 
 

 

Theo van Hal,  
voorzitter 
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Recepten 
 

EGG BENEDICTINE- GEPOCHEERD EI MET HOLLANDAISESAUS. 
2 beschuitbollen of 4 sneetjes brood, 100 ml vloeibare boter,4 plakken ham, 1 eetlepel azijn,1 
eetlepel zout, 4 eieren, 2 eidooiers, 1 eetlepel citroensap, mespunt dyon mosterd, versgemalen 
peper, tabasco, 2 eetlepels fijngehakte peterselie. 
 
Halveer de beschuitbollen, rooster ze goudbruin en leg ze op 4 borden. Verhit de margarine in een 
koekenpan, bak de ham bruin. Leg de ham op de beschuitbollen. Houd het geheel warm in een 
warme oven.(100 gr). 
Breng in een grote pan ruim water met het zout en de azijn tegen de kook aan. Breek de eieren 
een voor een boven een soeplepel en laat deze in het water zakken. Laat de eieren in ca. 3 a 4 
minuten stollen. Neem de eieren met een schuimspaan uit de pan, laat ze uitlekken en leg ze op 
de ham. 
Klop in een kleine pan van de bain/mariepan de eidooiers romig met 1 eetlepel water, het 
citroensap en mosterd. Hang de pan in het kokende water en verwarm de eieren al kloppend met 
een garde. Voeg al kloppend in een dun straaltje de rest van de margarine toe. Blijf kloppen tot 
een mooie gladde saus ontstaat. Breng de saus op smaak met zout peper en tabasco. 
 
Schenk de Hollandaisesaus over de eieren, strooi de peterselie erover en serveer direct. 
 
Hollandaisesaus: Smelt 100 gr boter in een kommetje in 30 seconden op vol vermogen. Klop het 
dooiermengsel los in een maatbeker en voeg al kloppend de gesmolten boter toe. Verwarm de 
saus nog 2 á 3 keer 10 seconden en klop de saus tussentijds door. 
 
QUICHE LORRAINE 
125 gr bloem, zout versgemalen peper, 100 gr koude boter, 4 eieren, 125 gr magere spekblokjes, 
2 uien, 2 bekertjes crème fraîche á 125 ml, 125 gr geraspte belegen kaas. 
 
Zeef boven een kom bloem, 1 theelepel zout, en een halve theelepel peper. Voeg de koude boter 
toe en snijd het in kleine stukjes. Voeg 1 ei toe. Kneed het met de hand of in de keukenmachine 
tot een samenhangende bal. Leg het minstens 1 uur in de koelkast. 
Bak het spek op laag vuur ca 10 minuten. Pel de uien en snijd ze in dunne ringen. Schep de uien 
door het spek. 
Klop 2 eieren en de crème fraîche door elkaar. 
 
Verwarm de oven voor op 175 graden. Vet een springvorm 22 cm in.  
Leg het deeg erin en druk het naar de kanten uit zodat de bodem en een klein deel van de rand 
met deeg is bedekt. 
Leg er bakpapier op. Bak de taartbodem ca 30 minuten in het midden van de oven. 
Verwijder het bakpapier. Verdeel het spek en de uien over de bodem. Schenk het eimengsel 
erover. Bestrooi met kaas. Bak de taart in ca. 20 minuten gaar. 
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Geslaagden 
 

De onderstaande leerlingen van Musis Sacrum Bakel slaagden in februari 2007 
voor hun muziekexamen, dat werd afgenomen door de Muziekschool Gemert-
Bakel. 
     
A1: Rob van Lierop   slagwerk  goed   
A2: Roy Goossens   klarinet   goed 

Steffie van Lieshout  dwarsfluit   
B1: Cas van der Putten  slagwerk 
 Loni Mennen   altsaxofoon   
B2: Sophie de Ruijter  dwarsfluit 

Fanne Smits   dwarsfluit 
C: Kim Brisko   klarinet 
 Lisette Vereijken  klarinet  
   
Het predicaat ‘goed’ staat voor een gemiddeld puntenaantal van minimaal 8. 
Wij wensen de geslaagden en hun opleiders van harte proficiat met dit geweldige 
resultaat. 

 
 
 
 
 
 

Onze Jubilarissen in 2007 
 

Piet van de Ven 60 jaar (rustend lid) 
Hans Vermulst 50 jaar (rustend lid) 
Bert van Stiphout 40 jaar lid  
Monique Wilbers 25 jaar (rustend lid) 
Johan Habraken 25 jaar (rustend lid) 
Lisette van Rooy 10 jaar majorette 
 

In oktober zal er voor hen een Jubilarissenconcert plaatsvinden. 
Nadere informatie hierover volgt.
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Nederlandse Kampioenschappen Majoretten 2006 
 

In november 2006 werd ik Brabants Kampioen Majoretten in de 3de Divisie B. 
Voordat ik het zelf kon beseffen, moest ik alweer trainen voor de Nederlandse 
Kampioenschappen die plaats zouden vinden op 16 december. 
Op de trainingen voel je dan toch een soort van spanning voor zo’n 
kampioenschap. 
Ik stond voor de Nederlandse Kampioenschappen als eerste geplaatst en dat 
zorgde ervoor dat ik wel die drang kreeg om goed te presteren. 
De zenuwen werden daardoor nog wat erger nadat mijn generale training niet zo 
geweldig was verlopen. 
 
Zaterdag 16 December 2006….  
Het was zover… Om 7.00 uur ‘s ochtends gingen we op weg naar de 
Nederlandse Kampioenschappen in Barneveld. Een lange rit van ongeveer twee 
uur… vol zenuwen. 
Eenmaal aangekomen was ik dan ook snel aan de beurt met mijn optreden. 
Mijn trouwe supporters waren natuurlijk weer meegekomen, gewapend met de 
videocamera. 
Voor het eerst was ook mijn vriend Mike erbij en dat zorgde ook voor wat extra 
zenuwstroompjes door mijn lijf. (Ja, Mike van de Harmonie!) 
Nou… mijn optreden was daarentegen toch goed verlopen en ik ben met een 
tevreden gevoel het veld afgelopen. 
Dat was tevens de laatste keer dat ik deze show had opgevoerd. 
 
In de twee uurtjes wachten voor de prijsuitreiking, heb ik de shows van mijn 
tegenstanders bekeken. 
Na die uurtjes van spanning moet je dan echt gaan oplopen voor die spannende 
prijsuitreiking. 
Helemaal alleen als lid van Musis Sacrum, met een lijf vol adrenaline en 
spanning! 
Dan zit je daar te wachten totdat ze jouw categorie gaan opnoemen… 
In mijn categorie had ik negen tegenstanders. 
De spanning was op dat moment zo hoog voor mij dat ik al kon janken! 
(Gewoon omdat het allemaal zo lang duurde haha). 
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Ze begonnen onderaan met het opnoemen van de namen met de bijbehorende 
punten. 
De punten werden steeds hoger en de moed zakte bij mij in mijn 
majoretteschoentjes. 
Uiteindelijk bleven er drie namen over en werden wij naar voren geroepen. 
De derde plaats bleek niet voor mij te zijn… en nu begon ik toch stiekem te hopen 
op de eerste plaats. 
De tweede plaats was uiteindelijk ook niet voor mij en op dat moment sprongen 
mijn supporters allemaal omhoog van hun stoelen! 
 

Ik was Nederlands Kampioen!!! 
 
Tranen van geluk en 
ontlading… 85,23 punten 
was voor mij een mooie 
afsluiting van een show die ik 
twee jaar lang heb gedraaid! 
 
Ik wil bij deze dan ook 
iedereen bedanken die iets 
bijgedragen heeft aan mijn 
show. 
Ellen Leenders en Lisette 
van Rooij die mijn show 
hebben gemaakt zoals hij nu 
is. Mijn vader die mijn 
legendarische kettingzaag in 
elkaar heeft geknutseld. 
Mijn moeder (mijn trouwe 
cameramama!) en andere 
supporters die aanwezig zijn 
geweest bij mijn wedstrijden. 
 

 
Allemaal bedankt en I’ll be back op 18 maart 2007! 

Dana de Wit 
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Carnaval 2007 
 
Het begon eigenlijk in 2006, om 
precies te zijn tijdens de 
jaarvergadering. 
Ondergetekende vroeg aan ‘t 
bestuur of er eventueel een budget 
beschikbaar was om iets te doen 
met carnaval. 
De vraag werd goedgekeurd en er 
werd een kleine commissie 
gevormd, te weten Mien Poels, 
Gera Verberkt, Toon Coopmans en 
ik (Carla). 
Na lang te hebben gesurft op 
internet om voor een hele groep 
een pak te huren, kwamen we uit bij 
Harmonie Phileutonia in Helmond. 
Wow…..,  die hadden veel te 
verhuren, keuze genoeg. 
In het verleden heeft onze 
Harmonie er als eens pakken 
gehuurd, en ‘t was een mooi 
verzorgd geheel. 
Zo ook weer een poging door ons 
om van hen iets te huren. Dat viel 
niet mee beste mensen. 
Na diverse mailtjes, telefoontjes en 
tot slot een brief, van 
ondergetekende ------ pffffftutlttt. ----
-- hadden we contact. Een en ander 
had als oorzaak dat zij bezig waren 
met een muzikale uitwisseling naar 
Tsjechië.Zo werden we uitgenodigd 
om eens een kijkje te komen nemen 
naar hun assortiment. 
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Werkelijk prachtig, na een keuze gemaakt te hebben en diverse afspraken over 

het aantal, het ophalen en 
het terugbrengen, de prijs 
niet te vergeten, hadden 
we een prachtige optocht 
met carnaval als 
PIRATEN. 
  

Prachtig dat zoveel mensen van de 
harmonie aanwezig waren om deze 
optocht muzikaal te begeleiden.  
TOP ga zo door ook weer volgend jaar. 

 
Steffi en ik 
zijn zeker 
weer van de 
partij, ook zij 
heeft genoten en goed meegeholpen met pakken uit 
delen bij Den Doel en helpen aankleden bij de 
kleintjes. Supergoed ging dat. 
Steffie heeft ook genoten van het lopen in de optocht 
met de majoretten, ze hoopt dan we ook volgend jaar 
weer mee doen en natuurlijk weer met iets 
verrassends. Wie weet?? 
 
Nou de groetjes, en op naar de volgende happening. 
 

Carla van Lieshout en Steffie van Lieshout 
 

(Meer foto’s op www.musissacrumbakel.nl) 
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Uit “Music en Show” het gezamenlijke magazine KNFM/FKM. 

 
Gerard Beijers 25 jaar dirigent. 
 
Gerard Beijers is in 2007 25 jaar dirigent. Vele korpsen onder zijn leiding groeiden op 
concoursen. Aarle-Rixtel, Cuijk, Beugen, Liessel, Boekel, drumfanfare Peelland Deurne 
en Wanroij. Daarnaast valt hij in als dirigent in Bakel, Milheeze en Mierlo. 
Ook was hij dirigent van de Klokkendorper Blaaskapel uit Aarle-Rixtel en is dat nu nog 
van de Aa-Länder Musikanten uit Bakel en speelt hij eerste bugel bij het Brabants 
Fanfare-orkest. 
 

Hij is afgestudeerd docerend en 
uitvoerend musicus en heeft de 
studie directie HaFaBra afgerond 
aan het conservatorium in Tilburg.  
Hij is docent en stafmedewerker 
aan de muziekschool de Meander 
in Boxmeer, waar hij vele projecten 
aanstuurt, onder andere de Peelen 
Cultuurprijs van de gemeente 
Boxmeer, componistenworkshops 
enz. 
 
Een muziekman in hart en nieren 
die op vele fronten zijn sporen 
nalaat in de muziek in de regio. Hij 
brengt nieuwe ideeën aan om er 
vervolgens zelf vele uren in te 
steken om vooral het muzikale 
aspect zo goed mogelijk naar 
buiten te laten komen. 
 
In mei/juni wil onze vereniging hem 
een jubileumconcert aanbieden. 
 

Anita Maassen-Jansen, 
organisatie jubileum Gerard Beijers, harmonie St. Jan Wanroij. 

anitajansenmusic@hetnet.nl 
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Gedichten uit het gastenboek 
 

Met al die grote plannen in het verschiet  
dacht Zwarte Piet 
even attenderen 
op al die plannen van de heren.  
Een leuke reis achter de rug 
en toch weer in Bakel terug. 
Een Wensconcert in het verschiet 
nou dat vindt Piet 
weer iets om naar uit te kijken 
en zal heel veel Bakelse mensen bereiken. 
Heerlijk, met mooi weer, want het is in mei 
en dan heeft Zwarte Piet vrij. 
 
Veel plezier in deze dagen rond Sinterklaas en Kerst 
Harmonie Musis Sacrum in al haar geledingen doet de rest.   
Succes het volgende jaar. 
Dan zien we elkaar..... 
 
Wow wie kan er zo mooi dichten? 
Dat maakt weer vele gelukkige gezichten. 
Wij hebben Sint al naar Spanje gestuurd 
En de Kerstman al ingehuurd.  
 
Ik kom er aan met arreslee en herten. 
Ik ben thuis van alle merten 
Ik zet de Sint mooi aan de kant. 
Maar muziek maken is voor mij te riskant 
Als ik met mijn arreslee ga jagen.... 
komt vulierop met de takelwagen 
 
Ja, ja, je hebt 2 handen nodig aan het stuur 
anders wordt muziek maken veel te duur. 
Stel je voor: je fluit in een hand; 
dan denken de mensen: die hi ook gin verstand! 
Zo vals als unne toeter, afschuwelijk o jee o jee, 
hoort die bij de Herrumenie, o nee. 
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Berichten uit het gastenboek 

 
Wat fijn dat iedereen de Triangel zo goed leest, he drop(je)? 
 
Gefeliciteerd alle kampioenen! Geweldig gedaan allemaal... TEVENS HELP OPROEP; wie heeft 
mijn dwarsfluit poetser, steel, doek, swifferlap, zeeverlap, GEVONDEN!! 
 
Let dan ok op oew spullekes! 
 
Nie zo lillek doen tigge die jonge. Die mengt ut toch zo goed 
 
Ja,,,,,,,, eg wel skon muziek gemaakt.... en John; je mag trots zijn op zo`n skon clubje drummers 
in opleiding. echt mooi hoe ze daar braaf op een rijtje stonden,SUCCES ermee. 
 
Hoi het was een kei leuke dag voor alle opleidingen van Musis Sacrum. Een schitterend optreden 
van iedereen. Maar de majorettes zijn toch mijn trots. 
 
Hebben jullie het gezien?? De grandioze optredens van musis sacrum tijdens de kletsavond!!! 
Voor herhaling vatbaar. Gelukkig maar want we mogen er nog twee. Voor degene die nog niet zijn 
geweest verheug je er maar vast op, hahaha. 
 
hallowwh, ik wou toch wel zeggen dat ik dit jaar echt gruwelijk blij was dat de harmonie (slagwerk 
en majorettes) sterk vertegenwoordigd werd op de kletsavonden. ook al moest ik werken, ik heb 
er werkelijk erg van genoten!  maar ja ook al is het carnaval het solistenconcours komt er ook 
weer bijna aan dus sommige mensen moeten nog flink hun best gaan doen. maar ik ga nu 
stoppen, moet dringend weer gaan oefenen!!  houdoe, de ober 
 
Ja Kaat, misschien bedoeld ie mij wel. Kmoet namelijk nog zowa beginnen aan mun optreden 
voor ut onderling solistenconcours. Maar met de hulp van veel lieve mensen ben ik al aardig op 
weg. (*broem broem*). Jullie in ieder geval veel succes gewenst, wordt vast een mooi optreden! 
Kusjes voor de ober... 
 
Nou, jij ook heel veel succes gewenst 'zenuwappig meiske'!! Zet hem op !! Voor min is er ok nog 
genoeg werk an de winkel... 
 
We zagen er mooi uit hoor. Volgend jaar iedereen meelopen dan wordt het nog gezelliger. Ben 
ook supertrots op de 3 jongste muzikanten, ze hebben het kei goed gedaan 
 
Jaaaaaaah!!!! Jantine en ik mogen weer naar de Europese Kampioenschappen!!! Die zijn 28 t/m 
30 september in Slovenië!!! Yeah!! Ik heb er echt veel zin in!!: 
 
We hebben bij de harmonie pittige nummers bij zitten. Die moeten we op het gevoel gaan spelen. 
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Maak ’t kleurig 
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U kunt uw antwoord op deze vraag vóór 01-06-2007 afgeven bij of 
sturen naar: Redactie Triangel p/a Randwijk 8  5761 AV  Bakel 

Of e-mail naar: musissac@musissacrumbakel.nl 
 

Maak kans op € 10,00 als prijs voor de juiste inzending. 
De foto uit Triangel 2006_3 was: Stefan Acker.  
De prijs is gewonnen door: Marjan Coopmans 
De foto uit Triangel 2006_4 was: Mien Poels 

Er kwam geen juiste inzending binnen. 
 

Marjan, opnieuw proficiat. 

mailto:musissac@musissacrumbakel.nl
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 Lera(a)r(ess)en; 
 

 
 

Stichting Muziekschool Gemert - Bakel 
Vondellaan 49  5421 PN  Gemert 
Tel. 0492 362075 Fax: 0492 362475 
www.muziekschoolgemertbakel.nl 
E-mail: muziekschool.gemertbakel@planet.nl 
 
 

Slagwerk: 
John  Klaus Julianastraat 9b 5761 BR  Bakel 0492 340088 
Klarinet: 
Bouke Bekers Kluizenaarstraat 37 5641 HG  Eindhoven 040-8440280 
Hobo: 
Ans Bouwmans Maaslaan 45 5704 LA  Helmond 0492 510652 
Groot koper: 
Alex Rutten Cortenbachstraat 7 5421 KH  Gemert 0492 366747 
Dwarsfluit: 
Erik Verbaandert Ziggestraat 29 5662  RK Geldrop 040-2860032 
Saxofoon: 
Adri Verhoeven  Brundtlandstraat 3  5283 JA Boxtel 0411 616486 

http://www.muziekschoolgemertbakel.nl/
mailto:muziekschool.gemertbakel@planet.nl
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DE bijna LAATSTE PAGINA 
 

 
Voorzitter: 
Theo van Hal Gemertseweg 17 5761 CA  Bakel 0492 341972 
Waarnemend voorzitter: 
Toon Coopmans Klimroosstraat 22 5761 GN  Bakel 0492 342428 
Secretaris: 
Jan van Ganzewinkel Dorpsstraat 49 5761 BL  Bakel 0492 343359 
Penningmeester: 
Berrie Janssen Gemertseweg 14 5761 CB  Bakel 0492 341880 
Bestuurslid Harmonie: 
Vacant    
Bestuurslid Majorettes: 
Franca v.d. Laar    De Hilt 25 5761 HG  Bakel 0492 342984 
Bestuurslid Opleiding: 
Janny Jansen Marijkestraat 18 5761 AX  Bakel 0492 341825 
Rianne v.d. Boom Dorpsstraat 33 5761 BL  Bakel 0492 343614 
Bestuurslid Slagwerkgroep: 
Eric van Rijbroek Burg. Diepstratenlaan 12 5761 EW  Bakel 0492 343925 
 

Dirigent: 
Marc van Kessel Hamsterweide 20 5467 LC  Veghel 0413 351904 
Instructeur Slagwerkgroep: 
John Klaus Julianastraat 9b 5761 BR  Bakel 0492 340088 
Instructrice Majorettes: 
Lisette van Rooij Jan Truijenstraat 3 5768 CA  Meijel 06-42450378 
Ellen Leenders Burg. Diepstratenlaan 21 5761 EV  Bakel 0492 342674 
 
 

 
 
 

 
Harmonie Musis Sacrum Bakel: RABO 1041.01.482 GIRO 3377857 

 

Voor (repetitie)afmeldingen kunt u terecht bij: 
Guido Verachtert (harmonie) 0492-342114 

Eric van Rijbroek  (slagwerkgroep) 0492 343925 
Franca van de Laar (majorettes) 0492 342984 

POSTADRES: Verenigingsbureau Musis Sacrum Bakel 
Randwijk 8, 5761 AV  Bakel 
 

0492 342427     musissac@musissacrumbakel.nl        www.musissacrumbakel.nl 
 

mailto:musissac@musissacrumbakel.nl
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WIST U DAT ……. ?! 

 

 Het record ‘aantal mensen ín de oliebollenkraam’ gebroken is? 
 Er heel veel bestuursleden ‘eventjes’ binnen kwamen kijken? 
 Het wel heel erg gezellig was tussen de oliebollen en de krenten? 
 Er met de ellebogen gewerkt werd als de vingers het niet meer deden? 
 De wedstrijd basblazen tijdens de afterparty door Nico werd gewonnen? 
 Hij de straal als enige hoog genoeg kon krijgen? 
 Zijn hoogstandje Thijs een kletsnatte blouse bezorgde? 
 De rest (ook Geert-jan) niet overtuigend presteerde? 
 Tijdens de kerstborrel er buiten aan de deur een friteskraam stond? 
 Enkele hongerige leden daar illegaal gegeten hebben? 
 Wij bijna naar buiten werden geveegd na het Nieuwjaarsconcert? 
 Op deze onvriendelijke actie een terechte reactie volgde? 
 Saskia niet kan samenspelen met haar een spiegelbeeld? 
 Marc dacht dat het van zijn vers geknipte hoofd kwam? 
 Het volgens sommigen op pater Marc van de late roepingen leek? 
 Bert altijd zegt dat misslagen ontstaan door het missen van zijn bril? 
 Hij als variant regelmatig problemen aan zijn oor aangeeft? 
 Als een ober goede aandacht houdt hij niet zoveel glazen laat vallen? 
 Franca elke week ‘effe kort door de bocht’ komt? 
 Pieter R. dagelijks een hoogtepunt kent; zijn Thea daar niet altijd bij is? 
 Hilde na de carnavalsact haar knieën helemaal kapot had? 
 Ad J. ‘weer’ de boot heeft gemist? 
 De bassen niet in het gat van de klarinetten mogen blazen? 
 De majorettes menen dat ze in een Schnabbelcircuit zitten? 
 Zij Janca, hun nieuwe ‘golddigger’ zien als verlengstuk van Franca? 
 Het ons niet echt duidelijk is of hij daar zo blij mee is? 
 ‘Captain’ John beweerde dat het kraaiennest voor hem niets vreemds is? 
 Hij dankzij Yvon en zijn hoogtevrees toch maar lekker laag slaapt? 
 Er dus geen echte ‘Pirate of the Caribbean’ in hem schuilt? 
 Peter v.d. H. een poedel als favoriet huisdier wil? 
 De dirigent de trompetten regelmatig aanspoort om een A te spelen? 
 Hij daarvoor als meervoudsvorm het woord ‘aaien’ gebruikt? 
 De Dikke van Dale dat in deze context nog niet kent? 
 Marieke van de Wallen maar 3 harmonierepetities in Bakel nodig had? 
 Wij haar feliciteren met haar geslaagde dirigentenexamen? 
 De redactie van de Triangel overtijd was? 
 Dat aan niemand anders kan liggen als aan onze eindredacteur? 
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 De redactiedames zeggen dat hij dat niet gezegd wil hebben? 
 Er bij ‘La Quintessenza’ een mooi instrument bijgeschreven staat? 
 Dat de "Geertjeslach" is? 
 Elsjes party gestolen was? 
 Ze het wel van haar eigen familie moet hebben…..? 
 Er in Bakel een nieuw zwembad komt? 
 We dan in de "noten" kunnen zwemmen? 
 Dat erg mooi zal klinken, zo’n duik? 
 De fluiten de bes bas spelen? 
 Trompetten met de Nieuwjaarswisseling foute se(x)kt gehad hebben? 
 De eindredactie op 31 januari '07 nog oliebollen had? 
 De majorettes weer een prachtig optreden hadden tijdens de kletsavonden? 
 We ons in Parijs waanden? 
 Ook de Slagwerkgroep daar schitterende optredens had? 
 Zij de zaal wél stil kregen? 
 Joey heel erg z'n best deed om z'n stokje op te laten lichten? 
 Dit niet helemaal lukte? 
 De moeder van Naddy daar geen moeite mee had? 
 De slagwerkgroep iedereen bedankt die aan de voorbereidingen van de 

kletsavonden heeft meegewerkt? 
 Onze dirigent het rampzalig vindt als we nieuwe muziekstukken krijgen 
 Wij de noten zien vliegen? 
 Dit onze tweede buitensport wordt? 
 "Jet" Klaus alweer van naam veranderd is? 
 Hij/zij op concours in Winterswijk als "Hannie" Klaus door het leven ging? 
 Gera ook wel voor Gerard door zou kunnen gaan? 
 Dat wel een heel merkwaardige verandering is 
 Er verschillende muzikanten afwezig waren bij de repetitie in het Parochiehuis? 
 Het net zo mooi was geweest als zij er wel waren geweest? 
 Musis Sacrum er fantastisch uitzag tijdens de Carnavalsoptocht? 
 Daar menigeen in het publiek een complimentje uitte? 
 Musis Sacrum een schildersbedrijf kan beginnen? 
 Een muziekstuk eerst in de grondverf gezet moet worden? 
 Het de volgende keer afgelakt dient te worden? 
 er nieuwe muzieknoten zijn? 
 Dat vraagtekens zijn? 
 Pieter R. anders niet weet wat hij moet spelen? 

 Hij dat anders ook niet weet?? 
 Jantine en Saskia naar de EK majorette in Slovenië gaan? 
 Zij daar voor een tweede titel gaan? 
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Rabobank Gemert-Bakel 
Postbus 11 
5420 AA  Gemert 
 
Algemeen telefoonnummer: 0492 391919 
 
  Kantoor Bakel   Kantoor Gemert 
  St WiIbertspIein 8  Ridderplein 7 
  5761  BK Bakel                         5421 CV  Gemert 
 

Wij 
luisteren  
het liefst 
naar  
u 
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Op 20 mei 2007 is het St.Willibrordusgilde uit Bakel gastheer bij het 
Kringgildefeest. Voorafgaande aan dit weekend zullen er ook enkele andere 
evenementen georganiseerd worden.  
Musis Sacrum verzorgt op uitnodiging van het gilde een Wensconcert, zoals 
al eerder een soortgelijk Wensconcert met veel succes heeft plaatsgevonden.  
De kaartverkoop wordt geregeld door de organisatie van het Kringgildefeest. 
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20e jaargang  
1e editie 2007 
 

Aan deze Triangel werkten mee: 

 

En natuurlijk: 

De Redactie 

Geert-Jan van der Pol 
Lisan Smits 
Sophie de Ruijter 
Maarten Staals 
Dana de Wit 
Liesbeth Maassen 
Familie de Vocht 
Joke Verberkt 
Pieter Reijnders 
Lizzie van der Putten 
Nienke Tijdeman 
Jan Lambregts 
Elsje Verberkt 
Theo van Hal 
Gerry Kisters 
Steffie van Lieshout 
Carla van Lieshout 
 
 
 
 
 
 
 


