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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@home.nl  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: 
 Elle Verstijnen 
 Helvoirtsestraat 34a 
 5268 BB Helvoirt 
 Tel. 0411-642872 
 elle.verstijnen@hotmail.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) 
12:30-17:00 Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
17:00-18:20 (p) 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 

mailto:elle.verstijnen@hotmail.com
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Muziek is de taal die alles heeft 

Waar we het deze maand niet over gaan hebben: 
 

Jaaroverzichten – Oudejaarsconferenties – Jééééé zeg, alwééééér een jaaar bijna voorbij, 
wat gaat dat snèèèèèl (Red. Dank aan BNN; we zijn jaar rond; komt er nog een nieuwe 
kalender??) 
 

Waar we het onder andere wel over gaan hebben:   
 

ALV – Feestavond voor alle leden en vrijwilligers – Nieuwe ronden, nieuwe kansen 
 
Voor jullie staat of ligt een bomvolle Muzikrant. We hebben vergaderd en gefeest; van beide een 
verslag. Klik ook bij de nootjes de link aan van het filmpje van de maand. Voor harmonieorkesten valt 
het in deze tijd niet altijd mee om ‘overeind’ te blijven, maar ook de grotere orkesten in Nederland 
vechten voor hun voortbestaan. 
 
De MiKA is op kamp geweest. Dat het erg leuk is geweest vertellen Freeke en Sabine! 
 
Mocht je ook eens iets met je muzikale collega’s willen delen, laat het ons weten! 
muzikrant@yahoo.com. 
 
Veel leesplezier! 
 

Els en Wendy 

 

 

 
 
 
 
 
 

Van de 
redactie 

mailto:muzikrant@yahoo.com
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Algemene ledenvergadering op dinsdag 22 november 2011 
 
Deze jaarlijkse vergadering stond dit keer in het licht van de huldiging van Christ van Iersel. 
Hij is dit jaar 50 jaar lid van de Harmonie en wordt daarom speciaal in het zonnetje gezet. Daarover 
later meer. 
 
De ledenvergadering verliep voorspoedig onder de oplettende aandacht van circa 35 leden. Zij 
hadden allen de agenda tijdig ontvangen van de secretaris Els Tamminga. 
Het jaarverslag werd kort besproken met aandacht voor de diverse zaken die dit jaar voorbij 
kwamen, een willekeurige greep daaruit:  Music in Harmony, uitwisselingsconcerten, 
kledingmarkten, solistenconcours, plantjesactie,  Zomerconcert,  dauwtrappen naar de Sint Jan, 
repetitieweekend, regioconcert en nog veel meer. 
De voorzitter gaf aan het te waarderen dat zoveel mensen zo vaak en zo veel tijd willen steken in het 
ondersteunen van onze vereniging. Dat is toch waar een vereniging op draait! 
 
Daarnaast gaf de voorzitter aan dat op dinsdag 13 december a.s. na afloop van de repetitie met de 
leden verder inhoudelijk zal worden overlegd over de muzikale en organisatorische plannen voor 
komend jaar. 
 
Penningmeester Nick Kockx gaf een toelichting op de jaarcijfers en de ontwikkeling van de geldelijke 
situatie van de vereniging. We staan er al met al niet slecht voor, er is een behoorlijke reserve voor 
het doen van uitgaven. Echter de reguliere inkomsten en uitgaven dreigen uit de pas te gaan lopen. 
Daarom stelt hij namens het bestuur voor om de contributie vanaf augustus 2012 voor seniorleden 
te verhogen met 5 euro per jaar en voor juniorleden met 2,50 per jaar. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Van de 
bestuurstafel 
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Piet Vugts meldde namens de kascontrolecommissie dat hij twee dagen intensief speurwerk had 
verricht in de boeken van de penningmeester. Tot zijn grote verdriet was het hem niet gelukt ook 
maar een noemenswaardige fout te vinden! Jozef van Hattum zal volgende keer samen met Piet de 
kascontrole doen. Onder applaus werd aan de penningmeester decharge verleend voor het 
financiële beleid. 
 
De voorzitter meldde namens de reiscommissie dat de plannen voor de buitenlandse reis in 2012 al 
concrete vorm aan het krijgen zijn:  het weekend van vrijdag 15 tot en met zondag 17 juni 2012 gaan 
we met een busreis naar Luxemburg en Trier! Er zal een aantrekkelijk programma worden 
samengesteld met enkele muzikale optredens, als het kan in de buitenlucht in de vorm van een open 
air concert in een kiosk in beide steden. Daarnaast zal er voldoende tijd voor ontspanning en gezellig 
samenzijn worden opgenomen. Het bestuur hoopt dat zoveel mogelijk mensen deze data gaan 
reserveren in hun agenda en dat het een reis wordt waar nog lang over zal worden nagepraat! 
 
Drie leden van het bestuur hebben te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te willen stellen het 
komende jaar: Elle Verstijnen, Dré Dekkers en Els Tamminga. Zij werden door de voorzitter hartelijk 
bedankt voor hun vele werk voor Kunst Adelt, kregen ieder een cadeaubon en bloemetjes. 
 

   
 
Vervolgens kwam de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden aan de orde: Jenneke van Houtum 
en Marleen van der Zanden werden vrijwel unaniem door de leden benoemd in het bestuur. De 
voorzitter dankte de leden voor hun steun en de nieuwe bestuursleden voor hun bereidheid er de 
schouders onder te willen zetten. Het bestuur rekent op een prima samenwerking! 
Een derde bestuurslid heeft zich nog niet aangemeld. Het bestuur zal daarvoor nog leden benaderen. 
 
Vervolgens kwam de huldiging van Christ van Iersel aan de orde. 
In het bijzijn van zijn vrouw Jet en kinderen en verdere familie werden zijn vele en langjarige 

ondersteunende activiteiten voor de vereniging geprezen, 
naast natuurlijk zijn grote muzikale inzet al die jaren.  Een 
lidmaatschap van 50 jaar is een mijlpaal waarbij je best stil mag 
staan. Zowel bij het groot orkest als bij de Leyebloazers was en 
is Christ een gewaardeerd lid. Daarnaast maakte hij meer dan 
25 jaar deel uit van het bestuur, was hij oprichter van het 
solistenconcours, de Muzikrant en medeoprichter van de 
kledingmarkt, waarin hij en Jet nog altijd actief zijn. Daarnaast 
heeft hij al vele jaren de PR voor de vereniging verzorgd. 
De vertegenwoordiger van de Bond van Brabantse 
Muziekverenigingen, de heer Antony Fokker, hield een 
vermakelijke en interessante uiteenzetting over Christ en het 
grote belang van vrijwilligers voor een muziekvereniging als 
Kunst Adelt. Hij ondersteunde dit met een videofilm. Hij 

speldde Christ de Bondsonderscheiding op, een verguld zilveren draaginsigne met een zirkoon en 
reikte hem de daarbij behorende oorkonde uit. 
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De voorzitter dankte Christ tenslotte namens de vereniging met een cadeaubon en bloemen voor zijn 
vrouw Jet. Hij sprak daarbij de hoop en verwachting uit dat Kunst Adelt nog lang van de talenten van 
Christ zal mogen genieten. 
In zijn reactie gaf Christ aan dat hij verrast was door deze overweldigende aandacht. Hij dankte de 
leden van de harmonie voor de mooie jaren en de vriendschap. Hij voegde daar een bezorgde noot 
aan toe: de laatste jaren is de sfeer in de vereniging niet meer wat het vroeger was en dit baart Christ 
zorgen. Ook het aantal opzeggers dat daarmee samenhangt, maakt het allemaal niet beter. Christ 
sprak de hoop uit dat er een verandering ten goede gaat komen in Kunst Adelt. 
 
De voorzitter dankte ten slotte iedereen voor de aanwezigheid en voegde daaraan toe dat het 
bestuur en de leden er samen aan zullen moeten blijven trekken om de “neerwaartse spiraal” te 
keren. Kunst Adelt willen we allen graag zien als een muziekvereniging die past in een dorp als 
Helvoirt en die voor de leden een inspirerende bron van speelplezier is!  
 
Namens het bestuur, 
Theo van Hattum, 
Uw voorzitter. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Lotte Berkelmans 5 december Marleen v.d. Zanden 17 december 
Jesse Schroder 6 december Bart v.d. Bruggen 22 december 
Niels Kuys 7 december Freek Holthuis 24 december 
Sebastian Hendriks 8 december Ad Verboven 24 december 
Bente ter Borg 13 december Jan Verhoeven 24 december 
Daan Wagenaars 15 december Marsha v.d. Berk 28 december 
Simone van Houtum 16 december Felix Peijnenborgh 28 december 
Marly Kockx 17 december Jacco Verhoeven 28 december 

 
 
 
 
 
 
 

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 13 dec Extra vergadering  
aanvang 21.45 uur 

Harmonie Bestuur 

zo 18 dec Kerstconcert MiKA en Nicolaaskoor 
16.00-17.30 uur Nicolaaskerk 

MiKA MiKA-commissie 

 2012   

zo 15 jan Noten op de Noen Harmonie Marijke/José 

za 10 mrt Solistenconcours   

za 17 mrt Kledingmarkt Allen Werkgroep 

za 17 mrt Uitwisseling met Loon op Zand 
19.30 uur Notenkraker 

MiKA MiKA-commissie 

zo 18 mrt Leerlingen uitvoering MIK 12.00-13.30 uur Leerlingen José 

zo 25 mrt Jeugdmuziekdag 
De Huif St. Michielsgestel 

Leerlingen MiKA-commissie 

zo 15 apr Regioconcert opleidingsorkesten MiKA MiKA-commissie 

 Buitenrepetitie  Commissie 
buitenoptredens 

ma 30 apr Koninginnedag Harmonie en 
slagwerkgroep 

Commissie 
buitenoptredens 

za 4 mei Dodenherdenking Harmonie  

zo 5 mei Dauwtrappen Allen  

15-17 jun Concertreis naar Luxemburg/Trier Harmonie en partners Reiscommissie 

 Concours   

 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
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MiKA kamp  
Op 11 november 2011 was het weer zover: MiKA-kamp. 
 
We moesten om 19.00 uur in Loon op Zand zijn bij het kraanven. Het thema was TV. Het spel over 
het hele weekend was ‘Wie is de mol’. De mol verpeste de spellen en we kregen allerlei hints om te 
raden wie de mol was. Het eerst spel vrijdagavond was MiKA’s got talent. We kregen de opdracht om 
ons te verkleden, en dan met een groep een (toneel)stukje te maken. Daarna gingen we ’s-avonds in 
de bossen een spel spelen(de kop van medusa) waarbij we kaarsjes uit moesten blazen. Toen liepen 
we terug naar het kamp en gingen slapen…..(echt niet). 
 
De volgende ochtend moesten we weer vroeg opstaan en gingen we ochtendgymnastieken in de 
speelhal. Toen we terug kwamen gingen we ontbijten(met een gekookt eitje). Daarna gingen we in 
de bossen levend stratego spelen. Vervolgens gingen we lunchen(heerlijk broodje knakworst). Ford 
Boyard spelen. Dan moest je allemaal spelletjes doen die ook in het TV-programma Ford Boyard 
komen. ’s-Avonds gingen we eten en daarna vossenjacht spelen in het donker…..We liepen met zijn 
allen naar de bossen en daar zaten allemaal vossen verstopt. Die vossen(allemaal jeugdleden van  
onze Harmonie!!!) moesten we zoeken en dan kregen we een kaartje. Maar als de mol je pakte, dan 
was je al je kaartjes kwijt. En moest je weer opnieuw beginnen.  Maar je mocht geen zaklampen 
gebruiken, dus je zag 
bijna niks. Toen we 
teruggingen naar het 
kamp mochten we bij 
het kampvuur gaan 
zitten met warme 
chocolademelk en 
marschmallows. Toen 
het kampvuur uit was 
gingen we naar 
bed….(echt niet). 
Oh ja, we mochten 
ook nog onze schoen 
zetten…. 
 
De volgende ochtend 
gingen we weer 
gymnastieken en 
ontbijten. Daarna studio sport en de mol ontraadselen. Toen was het kamp afgelopen en gingen we 
naar huis. Het was een SUPERLEUK kamp!!!! Volgend jaar gaan we weer. 
 
Groetjes van Freeke en Sabine 
 

 
 
 
 
 
 

MiKA-
commissie 

??? 
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… Jolanda v.d. Sande en Elle Verstijnen. Zij vormden 3 jaar lang samen de commissie opleiding en 
werving. Een hele klus als je bedenkt dat er voor iedere leerling een docent, een instrument en een 
passend tijdstip moet worden gevonden. 
Ook hadden zij een belangrijk aandeel in het werven van nieuwe leerlingen en dit heeft dit jaar zelfs 
geresulteerd in 22 nieuwe aanmeldingen! 
 
… Jeanine van Iersel voor haar rol als Linda de Mol tijdens “Ik hou van Holland”! 
 

 
 
… Piet Vermeer voor het bemannen van de bar tijdens het feest (complimenten trouwens voor de 
passende outfit)! 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Bedankt… 
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… Ad Verboven voor het inzamelen van oud ijzer! Zaterdag 26 november was de laatste keer dat Ad 
op de Gemeentewerf te Haaren stond om het oud ijzer in ontvangst te nemen. Hij heeft dit meer dan 
25 jaar gedaan en zo een aanzienlijk bedrag aan inkomsten voor Kunst Adelt bijeen gebracht. Zoals 
bekend stopt de gemeente Haaren jammer genoeg met het inzetten van vrijwilligers. 
 

  
 
… alle muzikanten die Ad een serenade brachten op de Gemeentewerf! 
 

 
 
 

 
 
 
Zaterdag van 10 uur tot 12 uur: ontvangen en sorteren van kleding in de Notenkraker. 
 
Zaterdag 03 december   Marijke Beset  Henny Heesbeen  
Zaterdag 10 december   Maria Vugts   Mieke van Laarhoven  
Zaterdag 17 december   Ria van Wijk   Hans Leermakers  
Zaterdag 24 december   Tonnie van Iersel  Carola Mous  
Zaterdag 31 december   Adrie Melis   Monique van Brunschot 

 
 
 
 
 
 
 

Kledingmarkt 
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Uitnodiging voor alle leden van Harmonie Kunst Adelt 
 
Nee, geen uitnodiging voor een feestje, BBQ of weekendje weg maar… 

een uitnodiging om mee te doen aan het solistenconcours.  

 
Dit jaar wordt het 37e solistenconcours georganiseerd voor de muziekverenigingen uit Berkel-
Enschot, Udenhout, Cromvoirt en Helvoirt.  
Een concours waarbij leerlingen en leden van muziekverenigingen hun muzikale talent kunnen laten 
horen en laten beoordelen door een vakkundige jury.  
Ga solo of met een groepje. Met of zonder pianobegeleiding. 
Ook als je nog geen diploma hebt ben je welkom. 
Omdat het leuk, leerzaam en kei gaaf is dus…… DOE MEE! 
 
Als je je inschrijft kom je met je muziekstuk uit in een bepaalde afdeling. Leerlingen die nooit eerder 
mee hebben gedaan doen mee in de Leerlingendivisie. Naast deze divisie is er een 5e, 4e, 3e, 2e en 1e 
divisie. Je mag solo spelen (met of zonder begeleiding van een pianist) of in een groepje. 
Uitgezonderd de optredens in de Leerlingendivisie worden de optredens beoordeeld door een 
vakkundig jurylid. Ieder optreden krijgt een aantal punten met een daarbij behorende prijs. Middels 
het juryrapport kun je na afloop zien waar de jury erg tevreden over was en waarover juist niet. 
Leerlingen krijgen wel een juryrapport, maar geen punten. Voor iedere divisie bij slagwerkers en 
blazers is een trofee beschikbaar voor degene(n) met het hoogste aantal punten.  
 
Het solisten concours vindt komend jaar plaats in Cromvoirt bij de Vondst en wel op  

zaterdag 10 maart. De pianorepetities zijn op zaterdag 3 maart. 

De inschrijfformulieren vind je op de leesplank in de Notenkraker. 
Dit formulier voor 30 januari 2012, samen met het originele muziekstuk en de evt. pianopartij 
inleveren bij Joyce of Jenneke. 
 
Heb je vragen, wil je mee doen en heb je geen stuk, laat het ons weten, we kunnen je helpen. 
We hopen op een groot aantal deelnemers! 
 
De commissie van het solistenconcours 
 
Joyce van Brunschot en Jenneke van Houtum 
 
 

 
 
 
 
 
 

Solisten-
concours 
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Een kleine sfeer-impressie van het feest van 18 november….. 
 

  
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Feest! 
groep 
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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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♪ Filmpje van de maand! 

http://www.youtube.com/watch?v=4sBSrTi5zEQ 

 Als je muziek hoort ga je stralen want dat is de taal die alles heeft die je gedachten en je dromen 
vleugels geeft. 

 
♪ Brief aan de Sint: 
 
 Beste Sint,  

 
Mijn wens voor dit jaar is een dikke vette bankrekening en een slank lichaam.  
Het zou fijn zijn als u deze 2 niet door elkaar zou halen, zoals vorig jaar. 
 
Tot binnenkort... 

 
 Wist je dat: 
 
♪ De aarde het gewicht heeft van 354.000 triljoen pepernoten? 
 
♪ Er jaarlijks naar schatting 12 miljoen kilo vuurwerk in Nederland ingevoerd wordt? 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 

http://www.youtube.com/watch?v=4sBSrTi5zEQ
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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 
Babs van Kempen 

Robert van 
Enschot 

Susan Verstijnen 
Jenneke van 

Houtum 
Cees van Hattum 

Dré Dekkers 
 

Supervisor 
Babs van Kempen 

 
Bladmuziek 

Ad Verboven 
Corné van Hout 

 
 
 

Concerten 
José Vugts 

 
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 

Elle Verstijnen 
José Vugts 

 
MiKA en 

Opstaporkest 
Anita van Haaren 

Helma Hoff 
Hans Pouwer 

Jeanine van Iersel 
 

Slagwerkgroep 
José Vugts 

Marc van Iersel 
 
 

 
 

Secretariaat 
Marleen v.d. 

Zanden 
 

Onderhoud & bar 
Notenkraker 

Hans van Rooij 
Ad Verboven 
Jet van Iersel 
Piet Vermeer 

 
Schoonmaak 
Notenkraker 

Joyce van 
Brunschot 

 
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 nov 2011 

 


