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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” (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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Vakantieman gezellig, hè! 

 
Het is vakantie! 
 
Na een mooi en druk bezocht concert op de Guldenberg, zit het muzikale seizoen er weer op. 
Samen met de MiKA en het groot orkest sloten we dit jaar af met swingende Hollandse hits. 
 
Er is volop te lezen tijdens je vakantie, in deze Muzikrant! Wil je alleen plaatjes kijken kan dat ook. 
Vele leuke foto's van onder andere het uitstapje naar de Boerderij in Boxtel!  
Wat was dat een super dag! Mooi weer, leuke spellen en een heerlijke barbecue.  
 
Blader, scroll of swipe snel door naar de bestuurstafel, even voorstellen en de uitslagen van de 
examens!  
 
 
Wij wensen iedereen een fijne vakantie! 
 
 

Els en Wendy 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Van de 
redactie 
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Mededelingen vanuit het bestuur. 
 
1. Het bestuur heeft in de laatste vergadering voor het zomerreces enerzijds stilgestaan bij het 
afgelopen jaar en anderzijds een blik vooruit naar het nieuwe seizoen geworpen. Al met al 
overheerst het gevoel dat we met Kunst Adelt langzamerhand een goede koers aan het varen zijn. De 
nieuwe structuur staat, het aantal leden is redelijk gestabiliseerd en de motivatie om er samen met 
en voor elkaar en met een hart vol muziek iets moois van te maken wordt alom gevoeld. Dat geeft 
ook voor het komende seizoen inspiratie genoeg, het programma zit al weer vol.  
2. De afsluiting van het seizoen op de Guldenberg op 24 juni jl met het concert voor vrienden en 
belangstellenden is prima verlopen. Ondanks (of misschien wel dank zij) het slechte weer was de 
opkomst heel goed. Het muzikale niveau was heel behoorlijk. Zowel van de MiKA als het groot orkest 
en het samenspel. Ieder ging met een lekker gevoel naar huis, zo van: dat hebben we toch maar even 
neer gezet. 
3. De vernieuwingen aan de website zijn alweer een stapje verder en actuele foto’s zijn 
toegevoegd. Goed werk van de webmaster en zijn assistenten Jose en Marleen. Kijk maar eens rond 
op www.harmoniekunstadelt.nl 
4. Het overleg met Haaren en Esch over de plannen van de gemeente om onze subsidies af te 
bouwen heeft intussen geleid tot een hechtere samenwerking. Na de vakantieperiode gaan we de 
gemeente nog intensiever benaderen, hoewel de politieke besluitvorming al aardig beklonken lijkt. 
Met de drie muziekgezelschappen is verder afgesproken dat we in ieder geval drie marsen in het 
marsboekje hetzelfde hebben, naast het Wilhelmus. Samen optrekken wordt daarmee 
vergemakkelijkt. 
5. Na de vakantieperiode komt de UPOS werkgroep weer bij elkaar om de voortgang van de  
afspraken te bewaken en waar nodig nieuwe initiatieven te nemen. 
6. Het Imagine project van de Zuivelfabriek is voor ons een beetje met een tegenvaller afgelopen. 
Circa 45 kinderen in Helvoirt hebben met muziek kennis gemaakt, op zich prima. Een aantal is zelfs 
meegegaan naar de HMH op 6 juni jl. waar Maxima en WA ook aanwezig waren. Voor het afsluitende 
concert op 24 juni jl. in Oisterwijk was de belangstelling dusdanig gering, dat de MiKA (begrijpelijk) 
besloot af te zien van deelname. Alle uitgeleende instrumenten komen deze weken weer terug. Na 
controle wellicht weer gereed voor een volgende keer? 
7. De deelname aan Windkracht 6 in groep 5 van de basisschool heeft dit jaar weer heel veel 
aanmeldingen voor proeflessen gegenereerd. Een prachtig resultaat. Op dit moment zijn er al meer 
dan 20 nieuwe jeugdleden die zich hebben aangemeld! Die gaan komend seizoen allemaal via de MIK 
hun muzikale talenten inzetten en dat ondersteunen wij maar al te graag. 
8. De slagwerkgroep gaat komend jaar samen met Kenrick de marsen van het vernieuwde 
marsboekje instuderen. Daarover hebben wij met hen afspraken gemaakt. De slagwerkers hebben 
immers een belangrijke functie voor de harmonie. 
9. Het bestuur heeft met onze beschermheer en beschermvrouwe Boukje en Karel Hubee onlangs 
overleg gehad. Zij willen graag vanuit hun Leyefonds de harmonie blijven ondersteunen en daar zijn 
wij heel blij mee. Voor het komende seizoen zal hun steun bestaan uit een bijdrage voor een nieuw 
instrument en voor de nieuwe kleding van de MIKA, die wordt voorbereid, mede in verband met het 
nieuwe logo. 

 
 
 
 
 
 

Van de 
bestuurstafel 

http://www.harmoniekunstadelt.nl/
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10. Tijdens het vragenuurtje van de laatste repetitie heeft het bestuur een film getoond over de 
kracht van een vereniging en de wijze waarop we daar in gezamenlijkheid aan kunnen werken. Het 
zijn de leden zelf die bepalend zijn voor de stemming binnen een vereniging, zo wordt in dat filmpje 
toegelicht. Het is een productie van de KNVB en gericht op voetbal, maar ook voor onze harmonie 
zijn de basis beginselen van overeenkomstige toepassing. Voor wie het nog een keer wil nalezen en 
bekijken: hier is de link naar You Tube: 
http://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w&feature=email 
11. We zoeken nog altijd een nieuw bestuurslid, want er is nog een vacature. Wie? 
12. Namens het bestuur wens ik iedereen een fijne vakantie, rust goed uit, vergeet je instrument 
niet en na de vakantie pakken we de draad weer op! Graag tot dan! 
 
Namens het bestuur, 
Uw voorzitter. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Prijzen rieten en standaards 2012-2013 
 
Muziekstandaard nikkel € 19,-  Klarinet Bes € 1,80  Saxofoon Alt € 2,25 
Muziekstandaard zwart € 25,- Klarinet Es € 1,80 Saxofoon Tenor € 3,- 
 Klarinet V 12 € 2,20 Saxofoon Bariton € 5,- 
 Klarinet Bas € 3,- 
 
Rieten en standaards zijn te koop bij Ad Verboven tijdens de repetitie van de harmonie op 
dinsdagavond tussen 21:00 en 21:15 uur. 
En op vrijdagavond tussen de repetities van het opstaporkest en de MiKA. 

 
 
 
 
 

 
 
Prijzen 

http://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w&feature=email


 6 

 
 
 
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 14 aug Eerste repetitie GO na vakantie Harmonie  

vr 17 aug Eerste repetitie MiKA na vakantie MiKA  

ma 20 aug Eerste repetitie slagwerkgroep Slagwerkgroep  

za 15 sept Kledingmarkt Allen Werkgroep 

zo 7 okt Uitwisseling Boxtel’s Harmonie 
Aanvang 19.30 uur in Boxtel 

Harmonie Muziekcommissie 

27 + 28 okt Repetitieweekend Harmonie Reiscommissie 

za 3 nov Uitwisseling Hardinxveld Giessendam 
in Helvoirt 

MiKA MiKA-commissie 

zo 4 nov Regioconcert 
D’n Durpsherd Berlicum (optreden 11.30 uur) 

Harmonie Muziekcommissie 

 Intocht Sinterklaas   

za 24 nov Concours 
Veldhoven 

Harmonie Muziekcommissie 

za 8 dec Vrijwilligers- en ledenfeestavond Allen José 

    

2013    

 Noten op de Noen Harmonie  

za 2 mrt Pianorepetitie t.b.v. solistenconcours Allen Joyce en Jenneke 

za 9 mrt Solistenconcours Allen Joyce en Jenneke 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

mailto:secretariaat@harmoniekunstadelt.nl
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Marc van Iersel 2 juli Teun Schoenmakers 2 augustus 
Ellen Bastiaansen 3 juli Thijs de Lange 10 augustus 
Daan van Roessel 5 juli Janneke Tuerlings 16 augustus 
Rick Schermer 9 juli Henny Heesbeen 17 augustus 
Freeke Coppens 11 juli Jessica den Otter 19 augustus 
Ilse de Vrije 17 juli Puck van Haaren 23 augustus 
Tom Verbeek 23 juli Wendy Vugts 25 augustus  
Gabby Wagenaars 23 juli   
 
Er is nog een verjaardag die we moeten vermelden: Jelle Verbeek was op 9 juni jarig, maar zijn 
verjaardag stond in de ledenlijst op 6 september. Sorry Jelle en alsnog gefeliciteerd! 
 

 

 
 
 
Opstaporkest 2012-2013 
 
Het opstaporkest 
In 1994 is er door Kunst Adelt een 'Luchtorkest' opgericht en vanaf  2011 gaat dat verder onder de 
naam 'Opstaporkest'. Dit op initiatief van de harmonie en de muziekschool te Vught. Het 
opstaporkest repeteert wekelijks 45 minuten onder leiding van een bevoegd dirigent. In het 
opstaporkest spelen behalve de leerlingen van Kunst Adelt ook de leerlingen van de harmonie Kunst 
en Vriendschap uit Vught . 
De beginnende leerlingen gaan na enkele maanden les te hebben gehad naar het opstaporkest. Dit 
gebeurt individueel. De docenten van de diverse instrumenten geven aan wanneer een leerling er 
aan toe is om in te stromen bij het opstaporkest. Het doel van het opstaporkest  is om de 
"muzikanten" al in een vroeg stadium te leren samenspelen, naar elkaar te leren luisteren en onder 
leiding van een dirigent te spelen. De leerlingen van Kunst Adelt zijn verplicht om met het 
opstaporkest mee te spelen. Ze blijven in het opstaporkest meespelen totdat de leerling naar het 
inzicht van de dirigent en de muziekdocent een voldoende muzikaal niveau en inzet heeft om door te 
stromen naar het MIKA. 
Het opstaporkest staat evenals MIKA onder leiding van Alphons van Stenis. 

 
 
 
 
 
 
 

Proficiat! 

 
 
 
 
 

  
Opstap-
orkest 
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Coördinatoren opstaporkest 
1. Odette Mostard(moeder Suus van Nuland), Lage Driestraat  11 

vannuland@planet.nl 
06-27413868 

 
2. Harriette de Kadt, Lange Pad 21 

0411-642675/06-48249111 
w.de.kadt@kpnplanet.nl 
 

3. Inge van Sprang  
hansinge@van-haaren.nl 
06-47946063 

 
Taken coördinatie opstaporkest 

- 1e aanspreekpunt zijn voor de leden van het opstaporkest en de ouders 

- 1e aanspreekpunt zijn voor de dirigent Alphons van Stenis   

- afmeldingen voor repetities en concerten/activiteiten te bundelen en door te geven aan 

Alphons 

- organisatie van concerten/activiteiten en communicatie naar leden opstaporkest 

- regelmatig afstemmen met MIKA-cie en bestuur Kunst Adelt 

Daarnaast heeft Alphons aangegeven dat het nodig is dat er iedere repetitie een ouder aanwezig is 
zodat hij er niet alleen voor staat. Als er iets is met een kind staat Alphons er alleen voor en omdat de 
groep inmiddels behoorlijk groot is, is wat versterking wenselijk. Een idee is om dit alle ouders per 
toerbeurt te laten doen; maximaal 2x per jaar komen ze dan aan de beurt.  
 
Ouderavond 
Om ouders meer informatie te geven over de vereniging en hen ook bewust te maken van hun 
bijdrage, is  een soort ouderavond een suggestie. Dan kan ook toegelicht worden hoe de taken 
tussen de coördinatoren verdeeld zijn. 
 
Rietenbeleid 
Rieten en standaard zijn te koop bij Ad Verboven tijdens de repetitie van de harmonie op 
dinsdagavond tussen 21:00 en 21:15 uur. 
En tussen de repetities van opstaporkest en MIKA op vrijdagavond tussen 18.45-19.00 uur 
 
Muziekarchief 
Nog af te spreken. 
Kopiëren kan via drukkerij Schellekens. 
 
Afstemming MIKA 
Nog af te spreken. Suggestie is dat 1 coördinator contacten onderhoudt met MIKA via mail en evt. 
aansluiten bij overleg MIKA. 
 
Communicatie  
Via bord Notenkraker, mail, Muzikrant, website , mondeling. 
 
Buitenoptredens 
De muzikanten van MIKA en het Harmonieorkest doen ook mee met buitenoptredens(bijv. intocht 
Sinterklaas, Koninginnedag). Dit is voor het opstaporkest niet van toepassing. 

mailto:vannuland@planet.nl
mailto:w.de.kadt@kpnplanet.nl
mailto:hansinge@van-haaren.nl
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Afsluiting Windkracht wederom groot succes! 
 
Op vrijdag 1 juni puilde Het Gastenbosch weer uit van muzikanten en publiek. 
Na 6 weken met het Project Windkracht bezig te zijn geweest, waren de leerlingen van de groepen 5 
van de Dr. Landmanschool uitgenodigd om samen met de muzikanten van het opstaporkest en het 
MiKA dit project af te sluiten. Ze deden dat 
met volle overgave en uit volle borst 
werden er liedjes gezongen die tijdens de 
lessen o.l.v. Alphons van Stenis waren 
ingestudeerd.  
Een van de leerlingen nam zelfs het 
dirigeerstokje van Alphons over en slaagde 
erin om het MiKA een ingewikkeld muziek-
stuk te laten spelen. 
Voor de winnaars van de prijsvraag 
“ontwerp je eigen fantasie instrument” 
waren er prijsjes en na afloop werden de 
leerlingen van groep 5 in de gelegenheid 
gesteld om op de instrumentenmarkt nog 
even te toeteren of op het drumstel te 
slaan. Hier werd uitgebreid gebruik van gemaakt en onze eigen jeugdige muzikanten assisteerden 
hierbij en maakten de geïnteresseerde kinderen wegwijs. 
Zo’n 25 kinderen gaven zich op voor een gratis proefles van MIK en dat geeft zeker hoop op een groot 
aantal aanmeldingen voor het nieuwe seizoen! 
Alle medewerkers, muzikanten en vooral Alphons reuze bedankt! 
 
José Vugts 
Coördinator opleidingen Harmonie Kunst Adelt 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Windkracht 6 
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Zaterdag van 10 uur tot 12 uur: ontvangen en sorteren van kleding in de Notenkraker. 
 
07 juli   Marijke Beset  Willy Lindemann - Boekenmarkt 
14 juli   Maria Vugts  Esther Verstijnen 
21 juli   Ria van Wijk  Gabby Wagenaars 
28 juli   Tonnie van Iersel Els Tamminga 
04 augustus  Adrie Melis  Carola Mous 
11 augustus  Marijke Beset  Ger Haan 
18 augustus  Maria Vugts  Ilse de Vrije 
25 augustus  Ria van Wijk  Piet Vugts 
01 september  Tonnie van Iersel Marleen van der Zanden 
08 september  Adrie Melis  Joyce van Brunschot 
15 september  KLEDINGMARKT 
 
 

 
 
 
Voor het lidmaatschap hebben bedankt: 
  
Ilse v.d. Sande  Laura Kloprogge 
Marijne Coppens Simon v.d. Pas 
Jessica den Otter Bente ter Borg 
Lotte Berkelmans Jaap de Lange 
Heleen van Hout Florence van der Zee 
Lars Reijnders  Niels Kuys 
  
Huub Poels heeft bedankt als vriend en rustend lid. 
 
We danken alle oud leden voor hun vertrouwen in onze vereniging. 
Op dit moment hebben zich al weer 20 nieuwe leden aangemeld. 
Een volledige lijst komt in de volgende Muzikrant. 

 
 
 
 
 
 
 

Kledingmarkt 

 
 
 
 
 
 
 

In/Uit 
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Naam: Daan Wagenaars 
 
Woonplaats: Helvoirt 
 
Instrument: Trompet 
 
Lid van Kunst Adelt vanaf: Augustus 2009 
 
Beroep/studie: Ik zit in groep 8 op de Dr. 
Landmanschool. En ga volgend jaar naar het 
Maurick college.  
 
Wat doe je graag in je vrije tijd (naast muziek 
maken)? Voetballen, tv kijken, computeren en 
in de zomer buitenspelen. 
 
Wat is je levensmotto? Heb ik niet echt. 
 
Van welke commissie binnen Kunst Adelt zou 
je lid willen zijn? Op dit moment weet ik het 
niet. 
 
Als je aan KA denkt, dan…? Muziek maken, 
MIKA, Harmonie en dauwtrappen. 
 
 

Wie is je grote voorbeeld? Bij muziek weet ik 
het niet bij voetbal is het Mark van Bommel. 
 
Klassieke of lichte muziek? Lichte muziek. 
 
Concours of promsconcert? Concours. 
 
Repetitie of pauze? Repetitie. 
 
Hout of koper? Koper. 
 
Melk of puur? Melk. 

 
Rood of wit? Wit. 
 
Wat staat er op je nachtkastje? Mijn wekker 
en een lamp. 
 
Wat neem je mee naar een onbewoond 
eiland? Mijn zwembroek. 
 
Welke CD zit er nu in je CD-speler (of op je 
IPod)? De zomerhits. 
 
Ik geef het stokje door aan …..  
Lars Reinders en want hij zit naast mij in het 
orkest en is nog niet geweest. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Even 
voorstellen 
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Op 10 juni hebben het groot orkest en de MiKA een gezellige en actieve dag beleefd die afgesloten 
werd met een lekkere barbecue bij de Notenkraker: 
 

  
 

  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Reis-
commissie 
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De yell van het gele team: 
Banaan, banaan, banaan, we gaan er tegen aan, 
Citroen, citroen, citroen, we worden kampioen!!! 
 

  
 

  
 

 

 
 

 
De volgende leden zijn geslaagd voor hun muziek-examen: 
 
A bariton Jan Verhoeven A klarinet Geerke van Iersel   
B baritone Gabby Wagenaars B klarinet Julia Leermakers  
 B klarinet Anita van Haaren 
A trompet Daan Wagenaars 
B trompet Jessica den Otter A dwarsfluit Britt Timmermans 
B trompet Sabine van den Boer A dwarsfluit Lisa Verbeek 
C trompet Mart Pollaerts A dwarsfluit Janneke Tuerlings 
C trompet Marsha van den Berk A dwarsfluit Freeke Coppens 
 

 
 
 
 
 
 
 

Geslaagd! 
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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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♪ Het opstaporkest verzorgde een optreden bij de wandel-4-daagse: 
 

  
 
 
♪ Sinds 1 juni jl. is Ltv (Lokale TV) van start gegaan.  
  
 De zender brengt informatie via een flitsende kabelkrant en Live tv via “Ltv LIVE”. 
 Ltv is ook in Helvoirt te ontvangen op het digitale kanaal 45. 
 Berichten uit Helvoirt komen op deze zender en als de aanleiding aanwezig is zal de tv ploeg ook 

beelden op gaan nemen in ons mooie Helvoirt.  
 
 Heeft u informatie, een bericht of nieuws mail dit dan naar: advanhattum@ltv-televisie.nl  
 

 Ltv “ouderwets goed”; kijken dus!! (kanaal 45)  
 
 Redactie Ltv Helvoirt 
 
 Ad van Hattum 

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 
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♪ De volgende nieuwe rubriek is ingestuurd door onze voorzitter (en wij doen bij deze ook meteen 
een oproep voor het aanleveren van “beetje jammers” voor de volgende Muzikrant)! 

 
 
 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 
 

 BEETJE JAMMER… 
 
 

… dat de super-gezellige dag op 10 juni maar een dag duurde 
 
 

… dat de dirigent nooit zijn stokje breekt 
 
 

… dat het project Zuivelfabriek (nog) geen nieuwe aanmeldingen heeft 
opgeleverd 

 
 

… dat de vakantieperiode maar zes weken duurt 
 
 

… dat de oranje leeuw zo snel zijn tanden verloren is... 
 
 

… dat je als voorzitter altijd achter de tafel zit.... 
 
 

… dat de stoep bij de Notenkraker al voor de zesde (?) keer is open 
gegraven 

 
 

… dat de slagwerkers niet thuis kunnen oefenen omdat het 

meeslepen van het drumstel niet lukt op de fiets... 
 
 

… dat de zomer dit jaar alweer verstek laat gaan 
 
 

… dat ik niet meer inspiratie heb op dit moment om nog meer leuke 

dingen te verzinnen 
 
 
 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
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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 

 
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 
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 

 
 
 

     15 april 2012 

 


