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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: Marleen van der Zanden 
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 
Opstaporkest: Odette Mostard 
 Bij voorkeur via mail: 
 vannuland@planet.nl 
 Tel. 0627413868 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: Anita van Haaren 
 Tel. 0411-644123 
 anita.vanhaaren@online.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info over leerlingen, lessen, MIK Kunsteducatie: 
 José 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” 
Kastanjelaan 12; tel. 0411-642883 
 

Maandag 
15:40-19:45 Dwarsfluitlessen (Guus v.d. Heijden) 
 Bijgebouw vd Hervormde Kerk 
17:45-19:45 Slagwerkgroep (Kenrick Gunther) 
 

Dinsdag 
15:40-17:50 Klarinetlessen (Sef Pijpers) 
15:00-21:30 Saxofoonlessen (Anneke Beerens) 
19:45-22:00 Repetitie harmonie 
 

Woensdag 
12:00-15:00  Klarinetlessen (Sef Pijpers) 
12:35-18:00 Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
16:45-19:30 Slagwerklessen (Mari van de Putten) 
 

Donderdag 
15:40-20:30   Trombonelessen (Ad Verspaandonk) 
 

Vrijdag 
16:35-17:50  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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Mededelingen vanuit het bestuur. 
 
 
1. Het concours in Veldhoven op 24 november jl. is alweer een weekje achter de rug op het moment 
dat ik dit schrijf. Ik zeg niets teveel als ik het gevoel aangeef dat we met veel voldoening op het 
concours kunnen terugzien. De voorbereiding was intensief voor alle betrokkenen. Onder de 
bezielende leiding van Robert hebben we een heel mooi resultaat neergezet. De eerste plaats in de 
derde divisie met gemiddeld 81 punten is voor ons op dit moment zeker iets om trots op te zijn! Veel 
dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet. 
   
2. De voorbereidingen voor de ALV op 11 december a.s. zijn in volle gang. De uitnodiging is uitgezet 
naar alle leden en wij verwachten een grote opkomst. De discussie over de nieuwe orkest structuur 
en de daarmee verbonden organisatie opzet hebben we geagendeerd als aanloop naar beleidskeuzes 
die in 2013 gemaakt gaan worden. 
 
3. De uitnodiging voor het Kerstconcert op zondag 16 december a.s. van MIKA en Opstaporkest lag 
vorige week ook al weer op de mat. Een mooie middag met fijne muziek, ik verheug me er nu al op! 
Kerstmis 2012 komt al erg dichtbij! De nieuwe kleding van MIKA zal zeker op deze dag niet misstaan. 
Met dank natuurlijk aan stichting Leyefonds van de heer en mevrouw  Hubee.  De heer Hubee is 
afgelopen tijd overigens flink ziek geweest en bracht enkele weken door in het ziekenhuis. Wij hopen 
op een voorspoedig herstel en heten hem en zijn vrouw weer graag hartelijk welkom in ons midden! 
 
4. Verder zijn de plannen voor Noten op de Noen op 20 januari a.s. eveneens al in vergevorderd 
stadium. We kondigen dan ons 110 jarig bestaan aan van de Koninklijk erkende muziek vereniging  
Kunst Adelt. 
 
5. Over de viering van het 110 jarig bestaan gesproken:  dat vraagt om inspirerende en stimulerende 
activiteiten, die ons verenigingsverband versterken. Vanuit het bestuur doen wij een beroep op alle 
leden om creatief mee te denken aan een memorabele invulling van dit jubileum jaar. We komen 
daar zeker nog op terug. 
 
6. De vrijwilligers avond stond gepland voor vrijdag 7 december a.s. en de voorbereidingen waren al 
gestart. Er is voor gekozen deze avond door te schuiven naar het voorjaar van 2013, gelet op de 
drukke december maand en onze vele activiteiten. 
 
 
Namens het bestuur, 
Uw voorzitter. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Van de 
bestuurstafel 
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Uitnodiging A.L.V. 2012 
Harmonie Kunst Adelt Helvoirt 

 
 

Alle leden en (ouders van onze) jeugdleden nodigen wij hierbij uit 
voor de algemene ledenvergadering op 

 
 

dinsdag 11 december 2012 
aanvang 20.45 uur in de Notenkraker 

 
Het bestuur 
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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 11 dec Algemene ledenvergadering 
21.00 uur 

 Bestuur 

zo 16 dec Kerstconcert 
Aanvang 16.30 uur 

MiKA MiKA-commissie 

    

2013    

zo 20 jan Noten op de Noen Harmonie  

za 9 mrt Pianorepetitie t.b.v. solistenconcours Allen Joyce en Jenneke 

za 16 mrt Solistenconcours Allen Joyce en Jenneke 

za 16 mrt Kledingmarkts Allen Werkgroep 

zo 24 mrt Leerlingen-presentatie  
12.00 – 13.30 uur 

Leerlingen MIK 

di 30 apr Koninginnedag   

za 4 mei Dodenherdenking   

zo 5 mei Dauwtrappen   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

mailto:secretariaat@harmoniekunstadelt.nl
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Sara van Geene 6 december Linda Fitters 24 december 
Jesse Schroder 6 december Freek Holthuis 24 december 
Rosa v.d. Boer 9 december Ad Verboven 24 december 
Daan Wagenaars 15 december  Jan Verhoeven 24 december 
Simone van Houtum 16 december  Helma Hoff 27 december 
Marly Kockx 17 december  Marsha v.d. Berk 28 december 
Marleen v.d. Zanden 17 december  Jacco Verhoeven 28 december 
Minke Spierings 20 december  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
… voor het lekkere ontbijt op de ochtend van het concours! 
 
… iedereen die op een of andere manier bijgedragen heeft aan het succes van het concours!

 
 
 
 
 
 
 

Proficiat! 

 
 
 
 
 
 
 

Bedankt… 
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Solisten concours nieuws 
 
Zijn jullie al aan het nadenken over welk stuk je te horen wilt gaan brengen tijdens het solisten 
concours 2013? 
 
Je mag het best al eens bespreken met je muziekdocent…… wie weet heeft hij of zij een leuke partij 
liggen…… alleen of samen met een paar andere muzikanten….. het is een leuke uitdaging……. goed 
voor je muzikaliteit…… je kunt laten horen wat je allemaal al hebt geleerd…… samen met een pianist 
of met een CD……  

Denk er maar eens over na, om mee te doen. 

 

Weet je niet wat het solisten concours is?? 

 

Nou dan gaan we jullie dat eens vertellen. 

 

Op zaterdag 16 maart 2013 (let op gewijzigde datum) wordt er een muzikale dag georganiseerd door 
4 verenigingen uit de omgeving. (Berkel Enschot- Udenhout- Cromvoirt en Helvoirt)  
Dit jaar zal het plaats vinden in Berkel Enschot.  
Hier krijg je de kans om je muzikaliteit te laten horen op een podium. Een vakbekwame jury zal een 
beoordeling geven over je prestatie. Je kunt luisteren naar andere deelnemers uit de verschillende 
dorpen. Je wordt ingedeeld op niveau. 
 
Later in dit jaar komt er meer nieuws over het solisten concours in de Muzikrant. Dan met 
aanvullende info en het inschrijfformulier. 
Maar het kan geen kwaad om er al eens over na te denken! 
Het belangrijkste nu is de gewijzigde datum, dus schrijf het in je agenda! 
 
 
Groetjes Jenneke van Houtum en Joyce van Brunschot 
 
(namens de Helvoirtse organisatie) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Solisten-
concours 
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Zaterdag van 10 uur tot 12 uur: ontvangen en sorteren van kleding in de Notenkraker. 
 
01 december  Marijke Beset 

08 december  Maria Vugts  Mieke van Laarhoven - Boekenmarkt 

15 december  Ria van Wijk  Hans Leermakers 

22 december  Tonnie van Iersel Henny Heesbeen 

29 december  Adrie Melis  Monique van Brunschot 

05 januari  Marijke Beset  Willy Lindemann - Boekenmarkt 

12 januari  Maria Vugts  Esther Verstijnen 

19 januari   Ria van Wijk  Gabby Wagenaars 

26 januari  Tonnie van Iersel Els Tamminga 

02 februari  Adrie Melis  Carola Mous 

09 februari  Marijke Beset  Ger Haan 

16 februari  Maria Vugts  Ilse de Vrije 

23 februari  Ria van Wijk  Piet Vugts 

02 maart  Tonnie van Iersel Marleen van der Zanden 

09 maart  Adrie Melis  Joyce van Brunschot 

 
16 maart   KLEDINGMARKT 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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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♪ Harmonie Kunst Adelt heeft op het concours 

van de Brabantse bond met een gemiddelde 
van 81 punten een prima eerste prijs behaald.  

 Het verplichte werk, Pilatus, mountain of 
dragons van Steven Reineke en het 
keuzewerk Tin Tin, prisoners of the sun van 
Dirk Brossé/arr Johan de Meij werden 
beoordeeld door een deskundige jury. Het 
orkest stond uiteraard weer onder bezielende 
leiding van Robert van Enschot en de 
muzikanten waren na afloop zeer tevreden 
over het behaalde resultaat en kwamen in de 
Notenkraker bijeen om deze prijs te vieren. 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 
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♪ Marc had veel concurrentie bij de intocht van Sinterklaas: 
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♪ Actie loopt tot en met 31 januari 2013 
 
Aan alle leden harmonie Kunst Adelt en aan alle ouders van MIKA en opstaporkest  
 

Meedoen met ‘Zonnepanelen Stralen’ goed voor het 
milieu, de vereniging en je eigen portemonnee 
 

Laatste infoavond op donderdag 17 januari 2013 
 
De tweede wervingsactie Zonnepanelen Stralen van HEET/DEH waar in 2 avonden de actie is 
gepresenteerd is een groot succes geworden. In totaal zijn, naar schatting 225 
belangstellenden uit alle dorpen van de gemeente Haaren, maar ook van daarbuiten 
aanwezig geweest. De duidelijke uitleg over de actie door HEET-werkgroeplid Jaap van 
Rumpt, werd vervolgd met een heldere presentatie van Natec Den Bosch, het bedrijf dat 
door HEET/DEH is gekozen voor de verdere uitrol van de zonnepanelenactie. Inmiddels zijn 
er 110 contactformulieren ingeleverd. De actie, die tot en met 31 januari 2013 loopt,  is ook 
interessant voor verenigingen uit de gemeente Haaren en hun leden.  
 
Voordeel voor jou en Kunst Adelt 
Een derde deel van de met Natec overeengekomen fee (bedongen vergoeding) gaat naar 
Kunst Adelt indien de leden besluiten tot aanschaf van zonnepanelen. Bovendien ontvangt 
iedere koper een derde deel van de fee en wordt gratis lid van de eigen Haarense 
energiecoöperatie DEH (Duurzame Energie Haaren) waar ook een derde van fee heen gaat. 
 
Bovendien zijn de prijzen van de zonnepanelenpakketten nu bijzonder gunstig. Tijdens de 
presentatie wordt ook duidelijk wat de terugverdientijd is. Een ding is zeker: men kan 
momenteel beter investeren in zonnepanelen dan sparen! 
 
Vanwege het grote succes en om nog meer inwoners, verenigingen en hun leden bij de actie 
te betrekken wordt de presentatie van ‘Zonnepanelen Stralen’ nog één keer herhaald op 
donderdag 17 januari. Aanvang 20.00 uur in Eetcafé en Zalen De Michel, Haarendijk 6, 
Haaren. Toegang gratis. 
 
Via: www.deh-energie.nl is ook allerlei informatie te vinden over ‘Zonnepanelen Stralen’. 
 
Maar het is beslist de moeite waard om (geheel) vrijblijvend rechtstreeks geïnformeerd te 
worden, dus van harte welkom op 7 januari. 
  
Voor vragen kan men ook terecht bij Christ en Jet van Iersel, leden van DEH/HEET, tel. 0411-
641529. E-mail: c_van_iersel@hetnet.nl 
 

http://www.deh-energie.nl/
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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 
 

Noten op de noen 
Marijke Beset 

José Vugts 
 

Reiscommissie 
Monique van 

Brunschot 
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 

Jeanine van Iersel 
Lucy de Graaf 

Odette Mostard 
Harriette de Kadt 
Inge van Sprang 

 
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 

Marleen v.d. 
Zanden 

Lucy de Graaf 
 

Muzikrant 
Els Tamminga 
Wendy Vugts 

 
Website 

José Vugts 
Marleen v.d. 

Zanden 
Theo van Hattum 

 
 
 

     1 oktober 2012 

 


