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Harmonie Kunst Adelt Helvoirt 
Aangesloten bij de FKM 
Brabantse bond van muziekverenigingen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kunst Adelt via internet 
Website:  www.harmoniekunstadelt.nl 
E-mail KA:  info@harmoniekunstadelt.nl 
E-mail Muzikrant: muzikrant@yahoo.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Postadres: Postbus 7 
 5268 ZG Helvoirt 
Secretaris: Els Tamminga 
 Gruttolaan 38 
 5262 ZG Vught 
 tel. 06-22228441 
secretariaat@harmoniekunstadelt.nl 
Penningmeester: Nick Kockx 
 Sint Jorisstraat 40 
 5268 CP Helvoirt 
 Tel. 0411-642922 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bankrekening: Rabobank Haaren-Helvoirt 
 Rekeningnr. 1211.94.787 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirigent Harmonie: Robert van Enschot 
 Wilhelmina Druckerstraat 8 
 5122 BC Rijen 
 Tel. 06- 12408409 
 robert.van.enschot@gmail.com  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirigent MiKA: Alphons van Stenis 
 Lupinevallei 48 
 5237 MD ’s-Hertogenbosch 
 Tel. 06-51340581 
 a.stenis@home.nl  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Instructeur Kenrick Gunther 
Slagwerkgroep: Brabanthoeven 70 
 5244 HJ Rosmalen 
 Tel. 06-22978981 
 kenrickgunther@home.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aan- en afmelden lidmaatschap: 
schriftelijk via het secretariaat 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afmelden bij verhindering: 
Harmonie: Via intranet 
MiKA: Anita van Haaren 
 Bij voorkeur via mail: 
 anita.vanhaaren@online.nl 
 Tel. 0411-644123 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info over                    Nolly van Brunschot 
kostuums: Achterstraat 89a 
                     5268 EB Helvoirt 
                     Tel. 0411-641818 

Info over Ad Verboven 
instrumenten: Tel. 06-51063508 
 adverboven@kpnmail.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info over MiKA: Hans Pouwer 
 Tel. 0411-643929 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info over leerlingen, lessen, MIK Kunsteducatie: 
 Jose Vugts 
 Jorisakkerstraat 21 
 5268 BH Helvoirt 
 Tel. 0411-642141 
 familievugts@kpnplanet.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Docenten MIK Kunsteducatie Vught, 073-6564984 
Klarinet: Sef Pijpers 
Hoorn: Marco Koppers 
Dwarsfluit: Guus van der Heijden,  
 Wouter van Breugel 
Saxofoon: Anneke Beerens  
Slagwerk: Mari van de Putten,  
 Hans Raaymakers 
Klein koper: Alphons van Stenis 
Trombone: Ad Verspaandonk 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Repetitiezaal: “De Notenkraker” (p)=peuterspeelzaal 
Kastanjelaan 12; tel. 0411-642883 
 
Maandag 
15:45-19:00 Dwarsfluitlessen (Guus v.d. Heijden) 
 Bijgebouw vd Hervormde Kerk 
17:30-20:00 Slagwerkgroep (Kenrick Gunther) 
 

Dinsdag 
15:55-18:30 Klarinetlessen (Sef Pijpers) 
16:00-20:30 (p) Saxofoonlessen (Anneke Beerens) 
19:45-22:00 Repetitie harmonie 
 

Woensdag 
12:05-14:15  Klarinetlessen (Sef Pijpers) 
12:30-18:00 Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
17:50-19:10 Slagwerklessen (Mari van de Putten) 
 

Donderdag 
16:30-20:40   Trombonelessen (Ad Verspaandonk) 
 

Vrijdag 
16:30-18:00  Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
18:00-18:45 Repetitie opstaporkest 
19:00-20:30 Repetitie MiKA 
 

Zaterdag 
10:00-12:00 Inzamelen kleding, boeken en platen 
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De Lente is begonnen en de klok weer verzet! 

Heerlijk!  
Maart roert z’n staart; prima!  
 
Met dit weer maakt het ons niet uit. Als April dan ook nog doet wat ik (wij, maar dan rijmt het niet) 
wil, dan hoor je ons nog steeds niet klagen.  
En wat wij willen is: mooi weer met bijvoorbeeld de buitenoptredens! Koninginnedag, 
dodenherdenking en dauwtrappen. Het zit er allemaal weer aan te komen.  
Voorafgaand gaan we nog ‘proef’ lopen samen met leden van de MIKA, zodat we in een mooie stoet 
te zien zullen zijn! Ook in April natuurlijk de beroemde plantjesactie. Daarmee laten we ons in het 
dorp ook weer horen!   
 
Hoeveel calorieën verbrand je eigenlijk met plantjes verkopen? Lees het bij de nootjes!  
Veel lees plezier weer voor deze maand!  
 
En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen;  mocht je ook eens iets met je muzikale collega`s willen 
delen, laat het ons weten! muzikrant@yahoo.com. 
 
 

Els en Wendy 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Van de 
redactie 

mailto:muzikrant@yahoo.com
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Tonnie van Opstal 4 april Jos Leermakers 10 april 
 

Berry Verbunt 4 april Piet Vermeer 10 april 
 

Joyce van Brunschot 6 april Fenne Torjuul 11 april 
 

Sebastiaan de Graaf 7 april Roel van Baast 16 april 
 

Tjerk van Rossum 8 april Sanne v.d. Ven 16 april 
 

Nick Kockx 9 april Sabine v.d. Boer 17 april 
 

Chris Poppelier 9 april Joris Verstijnen 22 april 
 

Jenneke van Houtum 10 april 
  

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Proficiat! 
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Er staan weer volop muzikale activiteiten op de agenda. Hieronder al onze optredens en concerten 
op een rijtje. Overzichtelijk voor al onze leden, maar ook voor alle ouders, familie van onze leden en 
Vrienden van Kunst Adelt.  
Graag willen we u allen uitnodigen om bij onze volgende concerten te komen luisteren! 
 
Heeft u nog vragen over tijdstip of locatie, neem gerust contact met ons op. 
secretariaat@harmoniekunstadelt.nl 
 

Datum Activiteit Onderdeel organisatie 

di 3 apr Buitenrepetitie  
(aansluitend harmonie-repetitie) 
18.50 – 20.15 uur 

MiKA en harmonie Commissie 
buitenoptredens 

zo 15 apr Regioconcert opleidingsorkesten 
D’n Domp Haaren 

MiKA MiKA-commissie 

vr 20 apr Buitenrepetitie  
(aansluitend MiKA-repetitie) 
18.15 – 19.30 uur 

MiKA en harmonie Commissie 
buitenoptredens 

do 26 apr Plantjesactie 
Aanvang 17.30 uur 

Allen Nick en Marc 

 D-examen Yvette Verstappen Harmonie  

ma 30 apr Koninginnedag Harmonie en 
slagwerkgroep 

Commissie 
buitenoptredens 

vr 4 mei Dodenherdenking Harmonie  

zo 6 mei Dauwtrappen Allen  

vr 1 jun Afsluiting project Windkracht 
Gastenbosch, vanaf 19.00 uur 

MiKA MiKA-commissie 
+ José 

za 2 jun Uitwisseling met Haaren in de 
Notenkraker 
Aanvang 19.00 uur 

MiKA MiKA-commissie 

wo 6 jun “Imagine” (Zuivelfabriek) optreden 
kinderen in de Heineken Music Hall 
HMH, Amsterdam 

Zuivelfabriek  

vr 8 jun Inhalen avondvierdaagse bij D’n Inbreng MiKA MiKA-commissie 

zo 10 jun Gezamenlijke repetitie en uitstapje voor 
MiKA en harmonie met afsluitend BBQ 

MiKA en harmonie Reiscommissie 

zo 24 jun Afsluiting van het seizoen met 
gezamenlijk concert 
Guldenberg aanvang 14.00 uur 

allen  

zo 24 jun Afsluiting “Imagine”, project Zuivelfabriek   

za 15 sept Kledingmarkt   

sep Repetitieweekend Harmonie Reiscommissie 

 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
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Naam: Ellen Bastiaansen 
 
Woonplaats: Biezenmortel 
 
Instrument: Dwarsfluit 
 
Lid van Kunst Adelt vanaf: 2001 
 
Beroep/studie: HBO-V (verpleegkunde).  
 
Wat doe je graag in je vrije tijd (naast muziek 
maken)? Uitgaan, shoppen en lezen. 
 
Als je aan KA denkt, dan…? Samen gezellig 
muziek maken. 
 
Wat is je levensmotto? Een dag niet gelachen 
is een dag niet geleefd. 
 
Over 10 jaar dan…. ? Werk ik in het ziekenhuis 
en heb ik hopelijk wat van de wereld gezien. 

Hout of koper? Hout. 
Repetitie of pauze? Repetitie. 
Klassieke of lichte muziek? Lichte muziek, 
maar klassiek op z’n tijd is ook niet verkeerd. 
 
Buiten of binnen? Meestal binnen, buiten als 
de zon schijnt. 
School of werk? Werk. 
Auto of fiets? Auto. 
 
Welke CD zit er nu in je CD-speler (of op je 
IPod)? 100% NL staat op in de auto. 
Wie is je grote voorbeeld? Ik kan niet zeggen 
dat ik een groot voorbeeld heb. 
Wat staat er op je nachtkastje? Een wekker, 
een fotolijst, een lampje en een boek. 
 
 
Ik geef het stokje door aan …..  
Henny Heesbeen 

 
 

 

 
 
 
… Jenneke en Joyce voor het assisteren bij het solistenconcours 
 
… de dames van de kledingmarkt: 
 Marijke Beset, Tonnie van Iersel, Jet van Iersel, Maria Vugts, Ria van Wijk, Adrie Melis en al hun 
assistenten 
 

 
 
 
 
 
 

Even 
voorstellen 

 
 
 
 
 
 
 

Bedankt… 
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Plantjesactie komt er weer aan… op donderdag 26 april. 
 
Op donderdag vanaf 17.30 gaan we weer met zijn allen 3 uurtjes de handen uit de mouwen steken. 
Hopelijk is echt iedereen van de partij! 
Zowel alle MiKA muzikantjes en het groot harmonie orkest worden die avond om half 6 in de 
Notenkraker verwacht.  
 
Een deze dagen zullen Marc van Iersel en Nick Kockx weer naar de plantenkweker gaan om weer een 
zo’n goed mogelijk assortiment met hem samen te stellen. 
In de loop van de negen jaren dat de plantjes actie nu loopt hebben we een duidelijke verschuiving 
gezien in wat de mensen in het dorp graag willen hebben. Hier proberen we ons natuurlijk iedere 
keer weer op aan te passen. 
Werden in het begin de vlijtige liesjes en de begonia’s goed verkocht, de laatste jaren zie je een 
verschuiving naar “hanging baskets” en grotere potjes met bacopa’s, en geranium. 
 
Op de donderdag worden de groepen definitief bekend gemaakt. We willen bij het vormen van de 
groepen vooraf dit zoveel mogelijk overlaten aan de leden zelf. We hebben het plan om enkele leden 
vanuit de MiKA te vragen dit voor haar/zijn rekening te laten nemen.   
 
Negen a tien groepen zullen worden geformeerd. Het is prettig dat naast de chauffeur er minimaal 
twee volwassenen per groep ingedeeld kunnen worden.  
Er is gewoon nog een stukje begeleiding nodig voor de jonge MiKA.  
Dus  “volwassenen” uit het groot orkest: jullie aanwezigheid is zeer belangrijk!!! 
 
Wij hopen en vertrouwen op een goede opkomst donderdag 26 april. Immers, hoe meer mensen er 
mee doen des te meer plantjes er verkocht worden.  
 
Marc en Nick 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plantjesactie 
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 Dauwtrappen zondag 6 mei 2012 
 
 
 
Op zondag 6 mei gaan we weer gezellig dauwtrappen. 
Het dauwtrappen is voor ons een echte traditie geworden. 
In een ongedwongen sfeer wandelen we met de harmonie en de drumband naar de St. Jan in Den 
Bosch en onderweg genieten we van een lekker ontbijt. De laatste jaren hebben we gezien dat de 
stoet achter de harmonie en drumband steeds langer wordt. Na de dienst van 8.30 uur worden er 
nog enkele koralen gespeeld in de St. Jan en ook op de Parade laten we ons horen. Daarna staat de 
bus klaar om ons weer terug te brengen naar Helvoirt. 
 

Het vertrek is om 5.15 uur vanaf de Notenkraker. 
Zorg dat je op tijd bent! 

 

Voor alle leden is deelname gratis 
 
 
We rekenen erop dat alle leden van  
de harmonie en de drumband hun 
medewerking verlenen.  
Als het echt niet anders kan, meld je  
je af bij de mentoren. 
 
Alle andere leden kunnen zich 
opgeven bij Jenneke van Houtum  
tel 643351 of per e-mail: 
dauwtrappen@harmoniekunstadelt.nl 
 
Ook niet- leden zijn natuurlijk van 
harte welkom. Voor broodjes met 
koffie of thee, de busreis en een 
drankje voor onderweg betalen zij  
€ 7,50. 
 
Graag aanmelden door te mailen naar dauwtrappen@harmoniekunstadelt.nl of bellen naar Jenneke 
van Houtum tel 0411 643351. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dauwtrappen 

mailto:dauwtrappen@harmoniekunstadelt.nl
mailto:dauwtrappen@harmoniekunstadelt.nl
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Op 10 maart heeft het 37e solistenconcours plaats gevonden. 
De fanfare van Cromvoirt had deze keer de organisatie in handen en dat hebben ze prima gedaan.  
De dag verliep vlot, zonder problemen. 
 
In totaal waren er 36 optredens die dag, waarvan er 10 uit Helvoirt kwamen.  
Het jurylid was dit jaar weer Waldo van Wijk. Je zag dat hij er veel plezier aan beleefde. Hij was aan 
het eind van de dag blij met zoveel muzikaal talent. 
De pianist was Frans vd Hoven uit Drunen. Hij is erg begaan met alle deelnemers. 
 
In de leerlingenafdeling kwamen Lucie van Hooft, Marte Aten en Daan Wagenaars uit. Lucie en Marte 
op klarinet en Daan op trompet.  
Prima optredens, met natuurlijk een beetje zenuwen, maar dat hoort er allemaal bij. 
Daan haalde voor de 2e keer de Huub vd Aa-leerlingenwisselprijs binnen. 
In de leerlingenafdeling worden er geen punten gegeven, maar het jurylid geeft wel een positieve 
beoordeling over het optreden. 
 
Klarinetdocent Sef Pijpers stimuleert al jaren zijn leerlingen tot deelname. 
Zodoende waren er dan ook 6 deelnemers van hem.  
Frence van Iersel behaalde 44,5 punt, een 2e prijs. 
Paul Streefland behaalde 46 punten, een 2e prijs. 
Geerke van Iersel behaalde 49 punten, een 1e prijs. 
Julia Leermakers behaalde 48,5 punt, een 1e prijs. 
Enkelen doen al weer een aantal jaren mee en je hoort en ziet ze groeien in hun muzikaliteit.  
Prima gedaan hoor! 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Solisten-
concours 
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Voor de eerste keer deed Bart Schermer mee op hoorn. Hij had helaas de pech dat de CD weigerde 
dienst te doen, maar daar trok Bart zich niets van aan. Hij speelde zijn Ave Maria gewoon zonder de 
CD begeleiding. En dat deed hij prima, hij haalde 47 punten, een mooie 2e prijs. 
 
In de 4e afdeling kwam Joost Kolkhuis Tanke uit. Hij haalde een 1e prijs binnen op zijn xylofoon. En 
tevens de Dr. V Oirschotbeker. Dit is de beker voor de beste Helvoirtse slagwerker. Joost wil volgend 
jaar graag concurrentie, want als enige slagwerker is het wel heel makkelijk om deze beker te 
winnen. Dus een oproep aan alle Helvoirtse slagwerkers: Doe volgend jaar gezellig mee!  
 
Lennart Hulsebos haalde in de 1e afdeling op zijn klarinet een prachtige 1e prijs binnen met 53 
punten. Hij had helaas de pech, dat de pianist het laatste blaadje van het stuk kwijt was. Na wat 
zoekwerk kwam het blaadje toch nog boven water en bracht Lennart zijn optreden toch nog tot een  
goed einde.  
 
En dan wil ik het toch ook nog even over Arno Bergman hebben. Hij kwam dan wel uit voor 
Cromvoirt, maar hij is toch ook een beetje van ons, zeg maar. Hij speelde een duet met Demos Horn 
op snare drum in de 1e afdeling. Zijn blaadje stond zwart van de noten, en dat is niet niks voor een 
slagwerker. Petje af Arno! Een prachtig optreden behaald met 51,5 punt. 
 
Al met al een hele muzikale dag met veel talent.  
Dank aan alle deelnemers, jullie hebben het geweldig gedaan!  
We zijn trots op jullie! 
 
Groet Jenneke en Joyce 
 
 
 

 
 
 
Zaterdag van 10 uur tot 12 uur: ontvangen en sorteren van kleding in de Notenkraker. 
 
31 maart Maria Vugts  José Vugts 
 

07 april  Ria van Wijk  Elle Verstijnen 
 

14 april  Tonnie van Iersel Christ van Iersel 
 

21 april  Adrie Melis  Maria Mesman - Boekenmarkt 
 

28 april  Marijke Beset  Jos Leermakers 
 

05 mei  Maria Vugts  Marianne de Leeuw 
 

12 mei  Ria van Wijk  Petra Bunk 
 

19 mei  Tonnie van Iersel Yvette Verstappen 
 

26 mei  Adrie Melis  Henny Heesbeen

 
 
 
 
 
 
 

Kledingmarkt 
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Kopij inleveren voor de 20e van de maand; sturen naar muzikrant@yahoo.com. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kopij 

mailto:muzikrant@yahoo.com
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♪  

  
 
♪ Ingezonden bericht van Cees van Hattum: 
 
 De website van Helvoirt Kookt! (www.helvoirtkookt.nl) staat online, dus vanaf vandaag is 

inschrijven mogelijk. Velen van jullie hebben misschien al gehoord van het fenomeen Helvoirt 
kookt. Het is nieuw in Helvoirt en in enkele dorpen om ons heen is er al veel succes mee geweest. 

  Jullie moeten maar eens door de site heen lezen en dan hopen we natuurlijk dat er zoveel 
mogelijk mensen met ons mee samen creatief en culinair aan tafel gaan. 

 
♪ Ingezonden bericht van het Theater aan de Parade: 
 
 Beste muziekliefhebber, 
 
 Hebt u altijd al eens met iemand van Slagerij van Kampen willen spelen? Grijp dan nu uw kans! 

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 
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 Op zondag 1 april – géén grap - speelt het gezelschap in Theater aan de Parade en voorafgaand 
aan de voorstelling, tussen 19.15 uur en 19.40 uur, verzorgt frontman Gijsbert Zwart een mini 
masterclass in de foyer op de eerste verdieping. Voor professionele en amateur slagwerkers 
bestaat bovendien de mogelijkheid om de soundcheck bij te wonen en een praatje te maken met 
de crew. De workshop en soundcheck zijn gratis toegankelijk voor iedereen die in het bezit is van 
een geldig plaatsbewijs voor de voorstelling ‘MUCHOmenos’. Een slaginstrument meenemen is 
niet nodig. Een goed humeur wel. 

 
♪ Voor de leden van het groot harmonie-orkest een toelichting op het stuk “Pilatus: Mountain of 

Dragons”: 
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Organisatiestructuur Harmonie Kunst Adelt 

voorzitter: Theo van Hattum    secretaris: Marleen v.d. Zanden   penningmeester: Nick Kockx 

 

Muziek Evenementen Financiën 
Werving en 

selectie 
Beheer 

PR en 
communicatie 

       

Muziek 
Robert van 

Enschot 
Susan Verstijnen 

Jenneke van 
Houtum 

Cees van Hattum 
Dré Dekkers 

Bas van Ewijk 
 

Supervisor 
Jenneke van 

Houtum 
 

Bladmuziek 
Ad Verboven 

Corné van Hout 
 
 
 

Concerten 
José Vugts 

Susan Verstijnen 
 

Buitenoptredens 
Arno Bergman 
Marc van Iersel 

Nick Kockx 
 

Solistenconcours 
Joyce van 
Brunschot 

Jenneke van 
Houtum 

 
Dauwtrappen 

José Vugts 
Ad Vugts 

 
Noten op de noen 

Marijke Beset 
José Vugts 

 
Music in Harmony 

Bas van Ewijk 
Simone van 

Houtum 
Brigitte Witlox 

Christ van Iersel 
 

Reiscommissie 
Monique van 

Brunschot 
 Laura Kloprogge 

Nick Kockx 
Wendy Vugts 

Financiën 
Nick Kockx 

 
Oud ijzer 

Hans van Rooij 
Ad Verboven 
Piet Vermeer 

 
Kledingmarkt 
Marijke Beset 

 
Plantjesactie 

Nick Kockx 
Marc van Iersel 

 
Lotto 

Piet Vermeer 
 

Vrienden: 
Christ van Iersel 
Hans van Rooij 

José Vugts 

Opleiding en 
werving 

José Vugts 
 

MiKA en 
Opstaporkest 

Anita van Haaren 
Helma Hoff 

Hans Pouwer 
Jeanine van Iersel 

Lucy de Graaf 
 

Slagwerkgroep 
José Vugts 

Marc van Iersel 
 
 

 
 

Secretariaat 
Marleen v.d. 

Zanden 
 

Onderhoud & bar 
Notenkraker 

Hans van Rooij 
Ad Verboven 
Jet van Iersel 
Piet Vermeer 

 
Beheer 

Notenkraker 
Ad Verboven 

 
Logistiek 

Piet van Iersel 
Ad Vugts 

 
Instrumenten 
Ad Verboven 

Christ van Iersel 
Piet Vugts 

Hans Leermakers 
Ilse de Vrije 

Hans van Rooij 
 

Uniformen 
Nolly van 
Brunschot 

Pers en PR 
Christ van Iersel 

 
Muzikrant 

Els Tamminga 
Wendy Vugts 

 
Website 

Els Tamminga 
Martijn Bergman 

 
 
 

     22 feb 2012 

 


