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

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

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

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

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 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 
17:05-20:30 Saxofoonlessen (Anneke Beerens) 
15:45-18:45 Klarinetlessen (Sef Pijpers) 
16:30-16:50 Hoornlessen (Marco Koppers) 
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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Juli….. zijn aan het woord! 

Waar we het deze maand niet over gaan hebben: 
 

Files – Verbranden door de zon – Koud zeewater – Dat iedereen weg is 
behalve jij – Zand in je bilnaad – Zweet in je bilnaad – Je bilnaad überhaupt 
 
Waar we het onder andere wel over gaan hebben: 
 

Vakantiekaarten – UPOS – Barbecue – Windkracht 6 
 
We hopen dat jullie nog meelezen ondanks dat we drie maal `bilnaad` hebben gezegd (nu dus 4x).  
 
Het seizoen zit er op! In deze laatste Muzikrant nog enkele berichten en daarna vieren we met z’n 
allen vakantie. Je vindt in deze krant o.a.  de van de bestuurstafel en ziet vele leuke foto’s. Helaas 
door communicatieproblemen geen “Even voorstellen” deze maand. 
Op 17 juni rondde Alphons het Windkracht 6 project af. Zes weken lang bezocht Alphons de 
basisschool in Helvoirt en gaf daar aan de leerlingen lessen om kennis te maken met de blaasmuziek. 
Het project werd afgesloten met een erg leuk concert en medewerking van de LEKA.  
 
Nu zijn jullie dus aan het woord. Wij ontvangen graag jullie leuke en gekke vakantieverhalen.  
Zie verderop in deze krant de herhaalde actie van vorige zomer.  
 
Fijne vakantie! 
 

Els en Wendy 

 
JIHAAA! het is zomer. Maar stel, stel nou dat we een zomer hebben waarin het dagen achter elkaar 
regent? Hoe kom je die dagen door? We geven wat tips om elke dag even een last minute naar de 
zon-gevoel te krijgen! 
 

 Tip 1: Zet al je zonnige vakantiefoto’s op Facebook en Hyves. Vergeet ze. Als je voor de zoveelste 
keer met een doorweekte spijkerbroek op de verwarming zit, neem dan ruim de tijd om je vakantie-
album te checken en probeer je alle verhalen te herinneren. Hallo relax-shot, dat had je nodig hè. 

 
 
 
 
 
 

Van de 
redactie 
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 Tip 2: Herinner je deze nog-nog-nog-nog? Muziek is gekoppeld aan herinneringen. De hits van je 
vakantietijd zorgen ervoor dat je meteen weer op je vakantiebestemming bent! Dus zet je favoriete 
vakantie hits op je mp3 speler en je bent weer even helemaal weg. Of check de muziek op de website 
van de harmonie en krijg het dinsdagavond gevoel; heerlijk toch! 
 

 Tip 3: Vul een schoenendoos met zand. Zet onder je bureau. Haal wat kouds te drinken.  
Doe de bureaulamp aan en zet deze zo dat hij recht in je gezicht schijnt als je zit. Zet een mp3 op met 
zeegeluiden. Zet een zonnebril op. Doe je schoenen en sokken uit. Ga op je stoel zitten.  
Doe je voeten in de schoenendoos. Aaaah. 
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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 – Aan- en afmeldingen – Financiën  – Verloop commissies 
– Afsluiting seizoen – Voortgang UPOS – Vrienden – PR en media 
 
Sinds de email steeds meer gebruikt wordt als communicatiemiddel, komen de ingekomen berichten 
bijna alleen nog via dit medium binnen. De berichten zijn divers. Variërend van een vraag wanneer 
de kleding ingeleverd kan worden, uitwisselingsverzoeken van andere verenigingen of 
berichtgevingen van de gemeente. Een makkelijk middel want al wil je de zender in alle vroegte van 
de dag een antwoord geven, is dat geen probleem.  
 
De Notenkraker wordt weer onderhanden genomen! De gemeente heeft een nieuw dak geplaatst en 
de kozijnen worden komende week vervangen. 
 
Helaas ontvingen we afgelopen maand twee afmeldingen van leden uit het groot orkest. Ruud 
Schoenmakers en Inge van Hattum hebben bedankt voor hun lidmaatschap. Allebei jarenlang trouw 
lid geweest, dus uiteraard vinden wij het jammer dat zij besloten te stoppen. Wij zullen met hen nog 
het zogeheten `exit gesprek` voeren. 
 
Nick heeft verslag gedaan van de financiën. Leuk om te melden is dat de vereniging elke maand nog 
aardig wat centen spaart door onze oud ijzer ophalers: Ad en Piet. Met z`n tweeën zorgen zij toch 
voor veel inkomsten.  
 
Het verloop van de commissies hebben we kort besproken. De commissie solistenconcours hebben al 
weer een nieuwe datum gepland voor 2012. De LEKA-commissie is druk bezig met het organiseren 
van het LEKA-kamp. Na de geplaatste oproep hebben zij kampleiding gevonden, dus zij kunnen 
vooruit! 
Elle zit in deze periode ook niet stil i.v.m. het verwerken van de nieuwe leerlingen en het afsluiten 
van de lessen. Windkracht 6 is erg goed verlopen en heeft zelfs 20 proeflessen opgeleverd! Besloten 
is het project volgend jaar zeker weer op te starten. 
 
De activiteitenkalender is ook weer bijgewerkt met diverse activiteiten. Vlak na de zomervakantie 
beginnen we met de eerste activiteit: het repetitieweekend! Door de reiscommissie wordt hier druk 
aan gewerkt voor locatie en programma! 

 
 
 
 
 
 

Van de 
bestuurstafel 
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We hebben besloten voortaan jaarlijks een medewerkeravond te organiseren. Op deze avond 
kunnen we dan al onze vrijwilligers bedanken. Hiervoor zoeken we nog leden die in de 
feestcommissie plaats willen nemen en een leuke avond willen organiseren. De eerste avond zal op 
vrijdag 18 november a.s. plaats vinden. 
 
Theo heeft onlangs de groot orkest leden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van UPOS na 
de 10 minuten gesprekken. Voor de vakantie zal deze werkgroep nog een keer vergaderen. Na de 
zomervakantie gaat het middenorkest van start. Enkele verschuivingen van leden vinden plaats 
binnen groot orkest en middenorkest, in goed overleg en de weg der geleidelijkheid! 
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe! 
 
Onze volgende vergadering vindt plaats op 8 september om 19.30 uur in de Notenkraker. 
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 

vr 1 jul Waalkadefeesten te Zaltbommel LEKA LEKA-commissie 

zo 3 jul Concert Guldenberg 
14.00-16.00 uur daarna BBQ Notenkraker 

Harmonie, LEKA, 
slagwerkgroep 

José/Susan 

di 5 jul Laatste repetitie Harmonie  

di 23 aug Eerste repetitie nieuwe seizoen Harmonie  

10-11 sep Repetitieweekend 
in Amerongen 

Harmonie Reiscommissie 

za 17 sep Kledingmarkt Allen Werkgroep 

zo 16 okt Uitwisseling met Nieuwkuijk 
14.00-16.00 uur 

Harmonie  

zo 30 okt Regioconcert de Meierij te Berlicum Harmonie  

11-13 nov LEKA-kamp 
’t Kraanven te Loon op Zand 

LEKA en leerlingen LEKA-commissie 

nov Intocht Sinterklaas   

vr 18 nov Feestavond voor leden/medewerkers   

di 22 nov Algemene ledenvergadering  Bestuur 

 2012   

zo 15 jan Noten op de Noen Harmonie  

 Kledingmarkt Werkgroep  

za 10 mrt Solistenconcours   

zo 18 mrt leerlingen uitvoering MIK 
12.00-13.30 uur 

Leerlingen  

24 of 25 
mrt 

uitwisselingsconcert met Haaren en 
Esch  

Harmonie  

 buitenrepetitie   

30 apr Koninginnedag   

 Dauwtrappen   

4 mei Dodenherdenking   

mei Concertreis   

 Concours   

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
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Marc van Iersel 2 juli Freeke Coppens 11 juli 
Ellen Bastiaansen 3 juli Ilse de Vrije 17 juli 
Hidde ter Borg 4 juli Gabby Wagenaars 23 juli 
Rick Schermer 9 juli  
 
 
 

 
 
 

Zondag 3 juli afsluiting seizoen met een ….. 
….. barbecue!!! 

 
Vanaf 14.00 uur verzorgen we een concert met de gehele vereniging op de Guldenberg en daarna 

gaan we richting Notenkraker voor een gezellige barbecue! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proficiat! 

 
 
 
 
 
 

 
BBQ 
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Op 17 juni was de drukbezochte afsluiting van project Windkracht 6 in het Gastenbosch, met een 
compleet koor en 2 nieuwe dirigenten: 
 
 
 

  
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Windkracht 6 
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Vrijdag van 16 uur tot 19 uur. 
 
Hieronder vind je de lijst voor de tweede helft van 2011. 
Als je beslist niet kunt op de aangegeven datum, probeer dan te ruilen of benader een invaller. 
In juli en augustus moet er altijd 1 persoon van de harmonie aanwezig zijn en er is ook een 
medewerker van de gemeente die controleert of wij ons aan de tijden en data houden.  
In de maanden september en oktober moeten er telkens 2 personen aanwezig zijn. 
Je moet het groenafval aanpakken van de mensen die het komen brengen en het terrein 
schoonvegen. Zorg voor een paar werkhandschoenen! 
 
8 juli   Pieter Vromans   Hans Pouwer 
 

22 juli   Tamara v.d. Berk   Simone van Houtum 
 

5 augustus  Jan van Brunschot Dré Dekkers 
 

19 augustus  Ruud Schermer  Corné van Hout 
 

30 september  Laura Kloprogge Elle Verstijnen 
   Tonnie van Opstal Miriam Schoenmakers 
 

14 oktober  Theo van Hattum Marc van Iersel 
   Joyce van Brunschot Hans Leermakers 
 

28 oktober  Marianne de Leeuw Liesbeth van Iersel 
   Christ van Iersel Nick Kockx 
 

11 november  Hans van Rooij  Jozef van Hattum 
   Bas van Ewijk  Cees van Hattum 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Groenpunt 
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Bericht van de Penningmeester: 
 
 
Onderstaand de tarieven voor het nieuwe muzikale jaar 2011 – 2012. 
De vereniging streeft ernaar contributies en lesgelden te innen via automatische incasso. 
 

Contributies:

Vanaf   18 jaar  € 100

Tot  18 jaar  €   50

Lesgelden (verenigingskorting 10 % reeds in mindering gebracht) :

        15 minuten per week 229€          254

        20 minuten per week   275€          305

        25 minuten per week   324€          360

        30 minuten per week   372€          413

        20 minuten per twee weken 138€          153

        30 minuten per twee weken  229€          254

Voor jeugdleden < 18 jaar geld een korting van 10 % op de jeugdtarieven.

Volwassen tarief via muziekschool (Mik):

        30 minuten per twee weken  414€          414

        20 minuten per week             651€          651

Huur instrumenten:

       Voor huur instrument geldt een tarief van € 50 voor seizoen 2011 – 2012  
 
De contributie en lesgelden zullen worden geïncasseerd door de penningmeester volgens de 
ontvangen incasso-formulieren. 
Contributie en huur instrumenten in de maanden oktober t/m december. 
Lesgelden in de maanden januari t/m maart 2012. 
De leden die thans nog geen incasso-formulier hebben ingevuld, worden benaderd met het verzoek 
dit wel te doen! 
 
Met muzikale groet, Nick Kockx 

 
 
 
 
 

Van de  
penning-
meester 
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Wegens succes herhaald! 

 

Stuur een AnsichtKaart naar KA! 
 

Na de vele leuke reacties van vorig jaar willen we ook graag dit jaar weer weten waar jij deze zomer 
je vakantie doorbrengt! Stuur je leukste/gekste vakantiekaart naar de redactie van de Muzikrant! 
 
Kleine moeite, groot plezier. Een kartonnen kaartje met zomers plaatje. De lucht is blauw, het gras 
is groen en de zee helder. Wie op vakantie gaat, wil aan de achterblijvers graag laten weten hoe 
geweldig het is. Gebeurt dat in onze moderne tijd nu meestal per sms, in het verleden waren dat 
oerdegelijke ansichtkaarten. 
 

 
Een ansichtkaart is letterlijk 
een kaart met een 
aangezicht, ofwel een 
plaatje voorop. De kaarten 
zijn soms volgeschreven 
met een verslag van de 
vakantiedag, maar vaker 
met een kaal 'Groetjes 
uit'…, 'Kusjes' of een vrolijke 
zonnetje met 
gradenaanduiding. 
Verblijf je deze zomer in 
een bijzonder oord, heb je 
een leuke tekst, of zie je een 
te gekke prent, laat het ons 
weten en stuur een 
vakantiekaart naar:  
 

Harmonie Kunst Adelt 

Redactie de Muzikrant 

Postbus 7 

5268 ZG Helvoirt 
 

 
De origineelste twee kaarten ontvangen aan het begin van het nieuwe seizoen leuke attentie! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vakantie 
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Zaterdag van 10 uur tot 12 uur. 
 
Ontvangen en sorteren van kleding in de Notenkraker. 
 
2 juli    Adrie Melis  Henk Schoenmakers 
 
9 juli    Marijke Beset   Willy Lindemann – Boekenmarkt 
 
16 juli    Maria Vugts   Monique van Brunschot 
 
23 juli    Ria van Wijk   Liesbeth van Iersel 
 
30 juli    Tonnie van Iersel  Tonnie van Opstal 
 
 
 

 

 
 
 
… Jo van Wijk voor het begeleiden van en assisteren bij de vervanging van het dak van de  
 Notenkraker. Komende week komen er ook nieuwe ramen in! 
 
… LEKA-commissie voor het organiseren van de Casino avond 
 
… Elle Verstijnen en Jolanda v.d. Sande voor het organiseren van het Project Windkracht 6 op de 

basisschool 
 
… en Alphons en de LEKA voor het afsluitende concert in het Gastenbosch: het leverde 20 

aanmeldingen voor een proefles op! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kledingmarkt 

 
 
 
 
 
 
 

Bedankt… 
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Kopij inleveren voor de 20e (let op: vervroegd!) van de maand; sturen naar muzikrant@yahoo.com. 
Leuke foto’s zijn natuurlijk ook zeer welkom! 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
♪ Je vakantieverhalen mag je natuurlijk ook bundelen en aan de redactie sturen! 

muzikrant@yahoo.com 
 
♪ Let op! Na de zomer gaat de Muzikrant niet meer in de eerste week van de maand uitkomen maar 

aan het eind van de maand! Copy inleveren uiterlijk op de 20e van de maand. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 

 
 
 
 
 
 
 

Kopij 

mailto:muzikrant@yahoo.com
mailto:muzikrant@yahoo.com
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♪ Wij Googleden de naam Leka en vonden het volgende: 
 
 Leka is een gemeente in de Noorse provincie Nord-Trøndelag. De gemeente telde 609 inwoners in 

januari 2005, waarvan 48,1% mannelijk. Het aandeel ouderen (67 jaar of ouder) is 19,5%. In juni 
2005 was 4,2% van de bevolking werkloos. Er vertrokken in 2004 38 personen en er vestigden zich 
20 personen in Leka. In de dorpskerk van Leka staat een vroeg zestiende eeuws retabel dat wordt 
toegeschreven aan de anonieme Nederlandse Meester van de Utrechtse Stenen Vrouwenkop. 

 
 Misschien een leuke bestemming voor een buitenlandse reis? 
 
♪ Let op! Na de zomer gaat de Muzikrant niet meer in de eerste week van de maand uitkomen maar 

aan het eind van de maand! Copy inleveren uiterlijk op de 20e van de maand. 
 
♪ Onlangs organiseerde de LEKA-commissie een gezellig casino-avond: 
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♪ Filmpje van de maand: http://www.youtube.com/watch?v=pIoSOAiMDGk 

 
Wij weten dat er diverse leden van de vereniging de komende maand naar Nijmegen gaan voor de 
4 daagse! Wij wensen hen heel veel succes. Zet ‘m op; op naar de Via Gladiola!! 
 
‘Als ik de beelden zie begint het weer enorm te kriebelen! Wat een feest is dat elk jaar daar in 
Nijmegen. Ik sla een jaartje over. Maar..ik ga jullie zeker volgen!’  Els 

 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pIoSOAiMDGk
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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 

Babs van Kempen 
Robert van 

Enschot 
Susan Verstijnen 

Jenneke van 
Houtum 

Luuk Pouwer 
Cees van Hattum 

 
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 
Elle Verstijnen 

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 
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 

 
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 

Henk 
Schoenmakers 

 
 
 

     15  juni 2011 

 
 


