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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 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirigent LEKA: 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 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Afmelden bij verhindering: 
Harmonie: Via intranet 
LEKA: Fam. Pouwer 
 Tel. 0411-643929 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Info over leerlingen, lessen, MIK Kunsteducatie: 
 Elle Verstijnen 
 Helvoirtsestraat 34a 
 5268 BB Helvoirt 
 Tel. 0411-642872 
 elle.verstijnen@hotmail.com 
 

 Jolanda van der Sande 
 Helvoirtsestraat 28 
 5268 BB Helvoirt 
 Tel. 0411-643596 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
15:45-19:00 Dwarsfluitlessen (Guus v.d. Heijden) 
 Bijgebouw vd Hervormde Kerk 
16:00-20:00 Slagwerkgroep (Kenrick Gunther) 

 
Dinsdag 
14:45-20:30 Saxofoonlessen (Anneke Beerens) 
15:45-18:45 Klarinetlessen (Sef Pijpers) 
16:45-17:25 Hoornlessen (Marco Koppers) 
 Bijgebouw vd Hervormde kerk 
19:45-22:00 Repetitie harmonie 
 
Woensdag 
11:55-13:25  Klarinetlessen (Sef Pijpers) 
12:35-18:30 Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
17:10-19:10 Slagwerklessen (Mari van de Putten) 
 
Donderdag 
14:40-19:10   Trombonelessen (Ad Verspaandonk) 
 
Vrijdag 
16:55-18:30  Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
18:30-20:00 Repetitie LEKA 
20:00-20:30  Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
 
Zaterdag 
10:00-12:00 Inzamelen kleding, boeken en platen 

mailto:elle.verstijnen@hotmail.com
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Februari..….alweer! en iedereen speelt 

Waar we het deze maand niet over gaan hebben: 
 

WK allround schaatsen in Calgary – Warme truiendag – Jarig zijn op 29 februari 
 
Waar we het onder andere wel over gaan hebben: Pater Moeskroen. 
 
Iedereen speelt: we spelen met z’n allen van Noten op de Noen naar Pater Moeskroen. Met nog een 
aantal repetities te gaan wordt er hard gerepeteerd richting 26 maart. 
Op 26 maart a.s. zullen de hallen van van Schijndel omgetoverd worden tot de van Schijndel Music 
Hall. De organiserende commissie  is er druk mee. De kaartverkoop is van start gegaan en de 
aanvragen stromen binnen. 
Pater Moeskroen stond de afgelopen tijd ook veel in het nieuws vanwege hun 25-jarige bestaan. 
Jullie lezen meer over het aanstaande promconcert verderop in deze krant. 
 
Verder in deze Muzikrant schrijft Hans een kleine terugblik van activiteiten van de LEKA en vertelt 
wat er komen gaat. Zij zullen 19 februari a.s. een concert geven. Waar en met wie, daar is binnenkort 
meer duidelijkheid over, dus houd de berichtgevingen in de gaten! 
 
Veel leesplezier! 
 

Els en Wendy 

PS: Stel, er zitten je eind februari twee dingen tegen: 
1. De redactie red het niet vóór de carnaval een nieuwe editie van de muzikrant uit te geven 

2. Je moet plotseling carnaval in je eentje vieren….dan doe je dat zo: 
 

 Koop goedkoop Duits bier in halve liter blikken 

 Schenk het over in 2 grote plastic bekers 

 Warm het bier kort op in de magnetron tot het lauw is 

 Drink een paar slokken en vul het af met water 

 Doe de solonaise: Leg je linker hand op je rechter schouder en je rechter op je linker 

schouder en loop naar buiten terwijl je heel hard LALALALALA zingt 

 Bel aan bij je buurvrouw en probeer haar te zoenen 

 Loop regelmatig terug naar de keuken voor nieuw bier (herhaal alle stappen) 

 SMS aan het einde van de avond “Was mooi hè” naar jezelf  

 Hou dit drie dagen vol 

 
 
 
 
 
 

Van de 
redactie 
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Voorzitter:   Theo 
Vicevoorzitters:  Dré en José 
Secretaris:  Els 
Penningmeester: Nick 
Bestuurders:  Hans en Elle 
 
Op tafel lag de afgelopen vergadering de agenda, met daarop onder andere de volgende punten: 

Ingekomen berichten - Gemeente subsidies - afwerkingen opknapbeurt Notenkraker - aan- en 
afmeldingen - Music in Harmony – Financiën - verloop commissies - Vrienden, welzijn en bedankjes 
- PR en media -  muzikale toekomst op lange en korte termijn naar aanleiding van voorstel 
muziekcommissie 

 
De meeste vergaderingen beginnen nadat iedereen na een drukke werkdag en een snelle hap om 
19.30 uur aan de tafel zit. Prima vertroeven in de mooi opgeknapte Notenkraker! 
Na een snelle start van ingekomen stukken, een terug- en vooruitblik op onze activiteiten beginnen 
we aan de “grotere” te bespreken punten. 
 
Van Noten op de Noen naar Pater Moeskroen: een geweldige kreet. Terug kijkende op een mooi 
concert van NodN kunnen we ons nu gaan richten op Music in Harmony. Dit concert vindt plaats op 
26 maart a.s. in Music Hall van Schijndel. De organiserende commissie is hier uiteraard al veel langer 
mee bezig, er gaat een hoop werk aan vooraf.  
Theo is bij de laatste vergadering van de commissie aanwezig geweest. De organisatie verloopt goed 
en de kaartverkoop is inmiddels begonnen. Er zullen ongeveer 1350 mensen in de zaal kunnen. Het is 
uiteraard vooral aan de leden om kaarten te gaan verkopen. Maar iedereen is enthousiast, dus dat 
moet gaan lukken! 
 
Financiën worden besproken. Nick heeft bij zijn functie hulp gekregen van Mientje van Haaren. Een 
welkome ondersteuning. Op de vraag vanuit de penningmeester aan de leden om contributies en 
lesgelden voortaan automatisch te gaan incasseren, wordt positief beantwoord. Dit scheelt een hoop 
werk.  
Voor de slagwerkgroep zullen nieuwe materialen aangeschaft gaan worden.  
 
Kledingmarkt 19 maart a.s. Hiervoor zal op de leden ook weer een beroep gedaan worden. De lijsten 
zullen tijdig in de Notenkraker hangen. 
Het solistenconcours staat ook weer voor de deur, 2 april a.s. De organisatie is dit jaar in handen van 
Kunst Adelt. Dus ook deze commissie is druk aan het regelen. Er hebben zich al vele solisten en 
groepen gemeld, dus het beloofd een mooie dag te worden. 
 

 
 
 
 
 
 

Van de 
bestuurstafel 
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De muziekcommissie heeft afgelopen ALV een plan van aanpak gepresenteerd, richting het komende 
concours. Theo had toen aangeven hier graag nog eens wat uitgebreider over te praten met alle 
leden. Ondertussen zijn de ideeën verder uitgediept en komt de commissie en Theo hier dinsdag 8 
februari aan het eind van de repetitie op terug. 
 

Onze volgende vergadering vindt plaats op  
Mocht je graag iets bespreekbaar willen maken of suggesties hebben, laat dit een van ons weten! 
 
Groeten Els, namens het bestuur. 
secretariaat@harmoniekunstadelt.nl 
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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 

za 19 febr Concert (meer nieuws volgt) 
‘s avonds 

LEKA LEKA-cie 

zo 20 febr Extra repetitie 
10.00-15.00 uur 

Harmonie  

za 19 mrt Kledingmarkt Allen Werkgroep 

zo 20 mrt Jeugdmuziekdag, verplicht meedoen LEKA LEKA-cie 

za 26 mrt Music in Harmony Harmonie Com. promsconcert 

zo 27 mrt Leerlingen uitvoering MIK 
12.00-13.30 uur in de Notenkraker 

 MIK 

za 2 april Solistenconcours Allen Werkgroep 

di Marsrepetitie Harmonie/slagwerkgroep  

zo 17 april Regionaal concert voor jeugdorkesten 
in de Blauwe Scholk te Den Dungen 

LEKA LEKA-cie 

vr 28 april Plantjesactie Allen Nick/Mark 

za 30 april Koninginnedag Harmonie/slagwerkgroep Com. 
buitenoptredens 

zo 1 mei Dauwtrappen Allen  

wo 4 mei Dodenherdenking   

 Uitwisseling met Haaren Harmonie  

 Afsluiting seizoen  Reiscommissie 

za sep Kledingmarkt   

 Repetitieweekend Harmonie  

zo 6 nov Regioconcert Harmonie  

zo 27 nov Concours te Veldhoven Harmonie  

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
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Tim v.d. Bruggen 2 februari Yvette Verstappen 14 februari 
Piet Elings 4 februari Hein de Kadt 18 februari 
Joris van Hout 4 februari Hans Pouwer 21 februari 
Arno Vugts 5 februari Tamara v.d. Berk 23 februari 
Cas Mous 6 februari Liesbeth van Iersel 24 februari 
Tom Verstijnen 9 februari Brecht van Iersel 27 februari 
Britt Timmermans 14 februari  
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Proficiat! 
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Afgelopen maanden heeft de LEKA niet stilgezeten. Wij hebben weer leuke activiteiten gehad en …. 
op de agenda. 
 
Wat hebben we gedaan ? 
Begin december kwamen er tijdens de repetitie 2 zwarte Pieten binnengestormd.  
1 Piet gijzelde Alphons en de andere nam het dirigeerstokje over. Toen Alphons weer vrij was begon 
de LEKA “ik heb je lief” te spelen. Dit paste prima bij de suprise die daarna werd uitgedeeld (met een 
mooi gedicht). Iedereen kreeg een sleutelhanger (hartje) met de foto van Alphons. Hartelijk dank aan 
Pieter en Luuk. 
 
19 december was ons jaarlijks kerstconcert samen met het Luchtorkest 2.  
Vorig jaar hadden we pech met de vrachtwagen zodat we maar net op tijd konden beginnen. Dit jaar 
waren we een uur van tevoren al klaar met het klaarzetten van alle spullen. Met dank aan Ad Vugts 
en de trompettisten/slagwerkers voor de hulp. 
Het kerstconcert verliep prima. We speelden uiteraard muziekstukken in de kerstsfeer, maar ook 
“Eye of the Tiger”. Na het concert kreeg Alphons nog een “bedankje” waardoor hij met de 
kerstdagen geen extra wijn hoefde te kopen.  
Daarna hadden we nog chocolademelk en koffie geregeld zodat iedereen voldaan naar huis kon 
gaan. Het eerste concert van dit seizoen was goed geslaagd. 
  
28 januari hebben we een filmavond (Shrek 4) georganiseerd voor de jeugd. Contrabas Rick is tot 
technische man gebombardeerd. Hij heeft goed zijn best gedaan om alles vlekkeloos te laten 
verlopen. Waarvoor grote dank. De opkomst was goed en deze activiteit gaan we dit seizoen zeker 
nog 1 x organiseren (waarschijnlijk in mei ). 
 
Wat staat er op de planning ? 
Zaterdag (avond) 19 februari staat er een uitwisseling op het programma . Het orkest waar we de 
uitwisseling mee zouden organiseren (Hardinxveld Giessendam) kan niet.  
Er wordt nu naar een alternatief gezocht  Het concert gaat sowieso door !!!!  
Houd hier rekening mee.  
 
20 maart is het Jeugdmuziekdag. In overleg met Alphons heeft de LEKA-commissie besloten dat 
iedereen tot 16 jaar hieraan gaat deelnemen  De harmonie maakt het laagdrempelig (door financiele 
bijdrage voor de organisatie) om mee te doen. Er wordt wel een kleine bijdrage gevraagd voor de 
(gezamenlijke) lunch. Jullie worden op de hoogte gehouden tijdens de komende repetities. 
 
26 maart wordt Music in Harmony georganiseerd in een bedrijfshal bij van Schijndel. 
Aan de LEKA is gevraagd om 1 a 2 momenten op te treden. Het grote orkest geeft een geweldig 
optreden met Pater Moeskroen. Binnenkort begint de kaartverkoop. Help alsjeblieft mee om zoveel 
mogelijk kaarten te verkopen. Dit mag niemand missen!! 
 

 
 
 
 
 
 

LEKA-
commissie 
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17 april organiseert Haaren een beoordelingsconcert voor jeugdopleidingsorkesten. Aan dit concert 
gaan we uiteraard deelnemen en onze acte de presence geven.  
 
Tot zover het programma voor de komende maanden. De aanvangstijden worden nog 
bekendgemaakt tijdens de repetities en in een volgende Muzikrant. Schrijf het in jullie agenda’s en 
houd de datum vrij.  
Wij vinden het leuk om met zijn allen te repeteren en op te treden.  
 
Namens de LEKA-commissie, 
Hans 
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Music in 
Harmony 
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Aan alle leden van harmonie Kunst Adelt 
  
Het betreft hier de instrumenten van harmonie Kunst Adelt in gebruik door de leden. 

  
Het komt steeds vaker voor dat instrumenten aangeboden worden voor reparatie, dit had 
voorkomen kunnen worden door: 
  
☺ Het instrument droog te maken na het bespelen (klarinet-hobo-fluit-saxofoon) 
  

☺ Mondstuk schoonmaken ( alle instrumenten) niet op het instrument laten zitten 
  

☺ Instrument aftappen ( alle koperblazers) 
  

☺ Instrument niet in de zon leggen of bij verwarming 
  

☺ Niet aan schroeven draaien, of kleppen zelf afstellen 
  

☺ Meteen melden als er iets is met het instrument, aan mentor 
  

☺ Alle reparaties lopen via Ad Verboven, breng zelf het instrument niet naar de reparateur de  
 kosten komen anders voor eigen rekening. 
  

☺ Altijd een briefje in de koffer met daarop het mankement, als je het niet weet dan vragen aan je 
mentor 

  

☺ Voor vrijwel alle instrumentengroepen is er een onderhoudssetje bij de harmonie, maak daar 
gebruik van. 

  

☺ Gebruik een goed riet, te kopen binnen de vereniging (Ad Verboven) 
  

☺ Voor de leden spelend op een eigen instrument geeft de vereniging een bijdrage na 
overleggen van de nota aan onderhoud en/of reparatie van € 25,- maximaal per jaar. 
 Zij kunnen indien gewenst, het instrument opgeven voor verzekering op kosten van de 
harmonie. Type en nummer doorgeven aan Ad Verboven. 

   
Ad Verboven (0651063508) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Instrumenten 
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Afgemeld als lid:  Maria Pulskens (tenor-sax) 
 
Vrienden van Kunst Adelt: 
 Deze maand mogen we weer 1 nieuwe aanmelding als ”Vriend van Kunst Adelt” aankondigen.  
We plaatsen bij elke nieuwe aanmelding ook de naam van degene die de aanmelding heeft 
gerealiseerd. Daarmee maken we duidelijk dat het voor elk lid tot de mogelijkheden behoort om 
“Vrienden van Kunst Adelt” te werven. 
Op de lectuurstandaard liggen informatiefolders en aanmeldingsformulieren en voor bedrijven is een 
speciaal informatiepakket samengesteld, dat te verkrijgen is via Christ van Iersel.  
 
Deze maand mochten we als “Vriend van Kunst Adelt” welkom heten: 

Frans Westerhof – Helvoirt (aangemeld via Piet Vermeer) 

 
 

 
 
 

 
 
 
… alle mensen die op één of andere manier meegewerkt hebben aan Noten op de Noen! 

 
 
 
 
 
 
 

In/Uit 

 
 
 
 
 
 
 

Bedankt… 
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Kopij inleveren voor de 25e van de maand; sturen naar muzikrant@yahoo.com. 
Leuke foto’s zijn natuurlijk ook zeer welkom! 
 
 

 

 
 
 
♪ Doe mee met het solistenconcours op 2 april a.s.  
 Inschrijfformulier voor het solistenconcours voor 14 februari, samen met het originele muziekstuk 

en de evt. pianopartij inleveren bij Joyce of Jenneke. 
 
♪ Na het concert van Noten op de Noen werd de vernieuwde Notenkraker geopend door oud-

voorzitter Mariet Bogaerts: 
 

    
 
♪ Let op de extra repetitie voor Music in Harmony: 
 20 februari 10.00 – 15.00 uur (vanaf 13.00 uur met de artiesten) 

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 

 
 
 
 
 
 
 

Kopij 

mailto:muzikrant@yahoo.com
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♪ De bouwcommissie (en de hele vereniging) kan tevreden zijn met de nieuwe Notenkraker. 
 Zoek de verschillen: 
 
 VOOR      NA 
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Organisatiestructuur Harmonie Kunst Adelt 

voorzitter: Theo van Hattum     secretaris : Els Tamminga     penningmeester: Nick Kockx 
Muziek Evenementen Financiën Werving en selectie Beheer PR en communicatie 

Dré José Nick Elle, Hans Theo Els 

Muziek 
Dré Dekkers 
Roy Hendriks 

Babs van Kempen 
Jos Leermakers 

Robert van Enschot 
Susan Verstijnen 

Jenneke van Houtum 
Luuk Pouwer 

 
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 
 

Noten op de noen 
Marijke Beset 

José Vugts 
 

Music in Harmony 
Bas van Ewijk 

Simone van Houtum 
Christ van Iersel 

Tonnie van Opstal 
Ruud Schoenmakers 

Frans Westerhof 
Brigitte Witlox 

 
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 
Frans Westerhof 
Hans van Rooij 

José Vugts 

Opleiding 
Jolanda van de Sande 

Elle Verstijnen 
 

Luchtorkesten 
Elle Verstijnen 

 
Leka 

Anita van Haaren 
Helma Hoff 

Hans Pouwer 
Jeanine van Iersel 

 
Slagwerkgroep 

José Vugts, 
Marc van Iersel 

 
Werving 

Jolanda van de Sande 
Elle Verstijnen 

 

Secretariaat 
Els Tamminga 

 
Onderhoud & bar 

Notenkraker 
Hans van Rooij 
Ad Verboven 
Jet van Iersel 
Piet Vermeer 

 
Schoonmaak 
Notenkraker 

Joyce van Brunschot 
Inge van Hattum 

 
Logistiek 

Piet van Iersel 
Ad Vugts 

 
Huisvesting 
Dré Dekkers 
Ad Verboven 

 
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 

Henk Schoenmakers 
 
 
 

     1 dec 2010 

 
 


