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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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Juni! 

Waar we het deze maand niet over gaan hebben: 
 

Eindexamens – Het weer – Aftellen tot de vakantie 
 
Waar we het onder andere wel over gaan hebben:  – Concerten  – UPOS  – BBQ . 
 
Het is zondag 29 mei en we zijn net weer thuis van een muzikale ochtend. Het groot orkest gaf 
samen met muziekvereniging Hartog uit Oss een concert in `t Plein in Udenhout. Het was een vroege 
ochtend maar deze resulteerde wel in een mooi samenspel! Over een paar weken alweer het laatste 
concert van dit seizoen; 3 juli sluiten we met de gehele vereniging af op de Guldenberg. Geef dit vast 
door aan je ouders, opa, oma, oom, tante, vriendjes en vriendinnetjes want iedereen is welkom om 
te komen luisteren!   
 
In de van de Bestuurstafel doet het bestuur een oproep; misschien ben jij wel diegene die ze zoeken! 
 
Bij de nootjes kun je met het filmpje nog eens terug kijken op onze deelname aan de concerten van 
Guus Meeuwis! Wat was dat een feest om te doen. Alweer een jaar geleden.  
 
Veel leesplezier! 
 

Els en Wendy 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 - Aan- en afmeldingen - Financiën - Verloop commissies - 
Actiepuntenlijst - Voortgang UPOS  - Vrienden, welzijn en bedankjes - PR en media 
 
 
Vanuit de gemeente Haaren zijn berichten gekomen over de plannen van de nieuwe milieustraat. Als 
die helemaal rond zijn zullen er geen vrijwilligers meer nodig zijn vanuit de vereniging voor de 
groenstraat. We houden jullie hiervan op de hoogte. Ook zijn er plannen om achter en opzij van de 
Notenkraker een weg/pad aan te leggen naar een nieuwe parkeerplaats ten behoeve van de 
brandweerpost. We zullen nog wat vragen stellen aan de gemeente over de onduidelijkheden die bij 
ons naar boven kwamen die in verband staan met ons gebruik van het repetitielokaal. 
 
De LEKA heeft aangegeven een bijdrage te kunnen leveren bij de slotavond van de wandel vierdaagse 
op vrijdag 24 juni a.s. Zij zullen tijdens hun repetitietijd de wandelaars muzikaal inhalen. Erg leuk! 
Kom kijken! 
Op 3 juli a.s. staat er een concert gepland voor de gehele vereniging op de Guldenberg. Dit zal het 
afsluitende concert zijn van dit seizoen. Na het concert gaan we gezamenlijk barbecueën bij de 
Notenkraker. Binnenkort volgt er meer informatie over deze middag. 
 
De werkgroep UPOS werkt aan de ontwikkeling op korte en lange termijn. De vlootschouw is 
inmiddels gestart en bijna alle leden zijn op 10 minuten gesprek geweest bij Robert en Babs. We 
willen Robert en Babs alvast hartelijk danken voor hun tijd en inzet tijdens deze gesprekken! We 
hopen dat er goede resultaten uit de gesprekken volgen en ieder lid zijn of haar plekje vindt in de 
vereniging! Het plan van aanpak wordt binnenkort bekend gemaakt! 
 
De hersenstichting heeft ons via een brief en een bijgesloten boek bedankt voor onze donatie van 
600 euro die we ophaalden tijdens Music in Harmony. 
 
Mede namens het bestuur en mezelf wil ik in deze bestuurstafel een oproep doen. We zoeken 
versterking in het bestuur! Als ik eerlijk mag zijn, zou ik graag iemand van de jongeren onder ons in 
het bestuur zien. Met de ontwikkelingen waar we nu voor staan, is de hulp welkom. Ik wil jullie 
vragen er eens over na te denken.  

 
 
 
 
 
 

Van de 
bestuurstafel 
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Het gaat om een bestuurders functie, we vergaderen eens per maand. Naast die vergaderingen heeft 
ieder nog wat kleine taken die we verdelen naar tijd en kunnen. 
 

Onze volgende vergadering vindt plaats op 22 juni om 19.30 uur in de Notenkraker. 
Mocht je graag iets bespreekbaar willen maken of suggesties hebben, laat dit één van ons weten! 
 
Groeten, 
 
Els 
namens het bestuur 
secretariaat@harmoniekunstadelt.nl 
 
 
 
 

 
 



 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 

vr 17 jun Afsluiting project Windkracht 6 
in Gastenbosch om 19.00 uur 

LEKA/slagwerkgroep Elle 

vr 24 jun Inhalen avondvierdaagse LEKA LEKA-commissie 

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 

 

di 5 jul Laatste repetitie Harmonie  

di 23 aug Eerste repetitie nieuwe seizoen Harmonie  

10-11 sep Repetitieweekend 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 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
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Dré Dekkers 4 juni Huub Poels 22 juni 
Maartje Schermer 9 juni Luuk Pouwer 23 juni 
Jo van Wijk 12 juni Bram Veldman 24 juni 
Joost Kolkhuis Tanke 16 juni Florence van der Zee 24 juni 
Chris Willems 16 juni Alphons van Stenis 26 juni 
Moniek Hendriks 21 juni Leonie van Houtum 28 juni 
Yvonne Hendriks 22 juni  
 
 
 
 

 
 
 
Voorgenomen wijzigingen in de orkestenstructuur van Harmonie Kunst Adelt. 
 
 
Wat is de aanleiding? 
Al jaar en dag is muziek maken in binnen Harmonie Kunst Adelt opgebouwd uit drie fasen.  
De leerlingen starten met samenspelen bij luchtorkest 1/2 en stromen na twee jaar door naar de 
LEKA. Na het halen van een A- en B-diploma gaan de leerlingen meespelen in het harmonieorkest. 
De overstap van luchtorkest naar de LEKA en van de LEKA naar het harmonieorkest blijken (te) grote 
sprongen te zijn, vooral voor de muzikant zelf. Daarom is het plan om deze overgang tussen de 
orkesten geleidelijker te gaan organiseren. Doel van deze wijziging is dus om meer aan te sluiten bij 
muzikale ontwikkelingen en het ontwikkeltempo van iedere muzikant en daarmee ook aan te sluiten 
bij de ambities en talenten van iedere muzikant binnen de vereniging. 
Ook komt het voor dat muzikanten in het grote harmonieorkest teveel op hun tenen moeten lopen 
om het niveau van dat orkest aan te kunnen, door verschillende oorzaken. Voor deze muzikanten 
hebben we op dit moment geen goed alternatief. Ook deze muzikanten willen we een mogelijkheid 
bieden en ze behouden binnen de vereniging Zo kan iedere muzikant een optimale bijdrage leveren 
aan het muzikale niveau van de vereniging en kunnen we zorgen voor veel speel plezier! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proficiat! 

 
 
 
 
 
 

Werkgroep 
UPOS 
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Wat houdt de verandering concreet in voor de LEKA en de luchtorkesten? 
De luchtorkesten worden samengevoegd tot een soort 'opstaporkest'. Dit opstaporkest wordt de 
‘broedkamer’ voor de volgende fase: het zogenaamde 'middenorkest'. Per en met het individu wordt 
bekeken wanneer doorstroming mogelijk is qua niveau en ontwikkeling. Dit kan dus verschillen per 
leerling en gebeurt niet per definitie aan het einde van een seizoen. Ook wordt het middenorkest het 
orkest waar leden van het grote harmonieorkest naar kunnen overstappen. 
 
Met het middenorkest gaan we werken aan een volledig en volwaardig harmonieorkest dat uit komt 
in de 4e of 3e divisie. Ook hier wordt continu gezocht naar een niveau dat past binnen het gewenste 
(comfortabele) speelvermogen van de leden van het 'middenorkest'. Dit orkest wordt een 
samenstelling van jonge en gevorderde leerlingen, dus ook een gemengd orkest wat betreft leeftijd 
(een combinatie van jeugd en volwassenen). Het repertoire zal een combinatie worden van 
uitdagende en afwisselende muziekstukken, van lichte en ook klassiekere concertwerken. Het 
middenorkest zal regelmatig deelnemen aan uitwisselingen met andere orkesten. 
De doorstroom van het 'middenorkest' naar het grote harmonieorkest wordt ook weer per en met 
het individu bekeken en is minder dan voorheen afhankelijk van diploma's. Anders gezegd: wanneer 
je ver genoeg bent qua niveau en ontwikkeling, kun je doorstromen naar het groot harmonieorkest. 
De ambitie van het groot harmonieorkest is minimaal de 2e divisie. De ambitie is beschreven in het 
beleidsplan inclusief de ingrediënten om dat niveau te kunnen halen (masterclass, groepsrepetities, 
volgen individuele lessen, …). Het streven is op concours te gaan in 2012 (voorwaarde is dat de 
bezetting hiervoor aanwezig is). 
 
Wanneer gaat er wat veranderen? 
Momenteel zijn we druk bezig met het voorbereiden van de veranderingen. Streven is om na de 
zomervakantie 2011 te starten met de nieuwe orkestenstructuur. De repetitie van het opstaporkest 
zal mogelijk op woensdag blijven maar dan later in de middag zodat ook muzikanten die op het 
voortgezet onderwijs zitten de mogelijkheid hebben om mee te gaan spelen. 
De repetitieavond voor het middenorkest (nu LEKA) zal op de vrijdagavond blijven. De repetitie zal 
later beginnen (waarschijnlijk 19.00 uur). De jeugdactiviteiten zoals een filmavond en een kamp 
zullen blijven. 
De repetitie van het groot harmonie orkest blijft op dinsdagavond. 
 
We houden jullie op de hoogte! 
 
Natuurlijk is het ook mogelijk om vragen te stellen. Graag zelfs! 
Jullie kunnen hier voor terecht bij de werkgroep UPOS (Update Orkesten Structuur): 
Robert van Enschot, Alphons van Stenis, Theo van Hattum, Dré Dekkers, Babs van Kempen, Luuk 
Pouwer, Anita van Haaren en Elle Verstijnen 
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Naam: Hans Pouwerrrrr 
 
Woonplaats: Helvoirt 
 
Instrument: Trompet 
 
Lid van Kunst Adelt vanaf:  
Ik weet niet precies, rond de 10 jaar lid. 
 
Beroep/studie:  
Ik ben al heel lang fysiotherapeut en werk in 
een ziekenhuis in Tilburg voor 16 uur, en voor 
24 uur in een praktijk voor fysiotherapie ook 
in Tilburg. Daarnaast begeleiden wij (met 4 
personen) de eerste selectie van vv Helvoirt 
op medisch gebied. 
 
Wat doe je graag in je vrije tijd (naast muziek 
maken)?  
In mijn schaarse vrije tijd doe ik graag 
hobbyboeren en fietsen. 
 
Wat is je levensmotto?  
Luctor et Emergo: Lukt het vandege nie, dan 
merge (vrije zeeuwse vertaling) 
En: Winnaars hebben een plan, verliezers een 
excuus. 
 
Hoe ziet jouw zaterdag er uit? 
Ik ga zaterdag graag bij de voetbal van Tom 
kijken. Daarvoor slaap ik uit, geef de kippen en 
hond eten en rond een uur of 5 (na het 
klussen) drinken we thuis uitgebreid een 
borrel. 
 
Over 10 jaar dan….  
ga ik denken aan afbouwen van mijn werk 
(voor de laatste 10 jaar) 
 
 
 

LEKA of harmonie? LEKA 
 
Repetitie of pauze?  
Vrijdagavond is op dit moment het enige 
moment nog dat ik  trompet speel. Dus liefst 
repeteren. In de toekomst als het 
middenorkest gestalte krijgt misschien wel de 
“derde helft”? 
 
Klassieke of lichte muziek?  
Ik vind alle muziek die wij spelen wel goed, het 
gaat mij om het samenspel, wel voorkeur voor 
filmmuziek. 
 
Auto of fiets?  
Helaas moet ik hierbij de auto kiezen. Ik fiets 
te weinig, wie weet (Luctor et Emergo).  
 
Strand/zon of actieve vakantie?  
Lekker op het strand, fietsen in de zon, lekker 
salades eten onderweg, heerlijk. Niet te actief 
dus. 
 
Links of rechts?  
Rechtsbenig. 
 
Wat staat er op je nachtkastje?  
Een wekker en de afstandbediening voor de tv. 
 
Liever lui of moe?  
Op zijn tijd lekker luieren is lekker, dat gebeurt 
tijdens de vakanties. Door de week is er geen 
tijd om lui te zijn. 
 
Wat neem je mee naar een onbewoond 
eiland?  
Mijn zwembroek. 
 
Ik geef het stokje door aan…  
Wouter van Stenis 

 
 
 
 
 
 

Even 
voorstellen 
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Gemeente Haaren stopt met groeninzameling in Helvoirt 
 
In een gesprek met Wethouder van den Brand heeft het bestuur van Kunst Adelt te horen gekregen 
dat de groeninzameling op het sportpark in Helvoirt aan het eind van dit jaar zal worden stopgezet. 
Dit heeft te maken met het feit dat dan de nieuwe gemeentewerf in Haaren gereed zal zijn en al het 
afval daar zal worden ingezameld. Ook heeft de gemeenteraad besloten dat er geen vrijwilligers van 
de plaatselijke verenigingen meer worden ingezet. De ARBO voorschriften en milieuvoorschriften 
staan dit niet meer toe. 
 
Dit betekent voor onze vereniging een financiële aderlating: wij ontvangen immers van de gemeente 
een vergoeding van € 15,25 per medewerker, per uur! 
Voor het jaar 2012 zal er nog een overgangsregeling worden gehanteerd, maar daarna is het 
afgelopen en zullen we andere acties moeten bedenken. 
Het bestuur roept iedereen op om hierover mee te denken en suggesties voor acties aan te dragen. 
 
Intussen gaan we het lopende jaar correct afmaken: jammer genoeg is het een enkele keer gebeurd 
dat onze leden verstek hebben laten gaan bij de inzameling. 
Dit bezorgt onze vereniging geen goed imago! 
Daarom een oproep aan onze leden om de geplande data meteen te noteren en als je echt niet kunt 
een invaller te zoeken of met iemand te ruilen. 
Hieronder vind je het schema en de namen zijn ook op het bord in de Notenkraker te vinden. 
Veel succes en laten we met z’n allen deze actie tot een goed einde brengen. 
 
José Vugts 
namens het bestuur 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Groenpunt 
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Medewerkerslijst Groenpunt Helvoirt vrijdag van 16.00 tot 19.00 uur 
op het parkeerterrein van het sportpark te Helvoirt 
 
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. 
 
Wat moet je doen? 
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 en Hans Pouwer 
22 juli   Tamara v.d. Berk en Simone van Houtum 
5 augustus  Jan van Brunschot en Dré Dekkers 
19 augustus  Ruud Schermer en Corné van Hout 
30 september  Laura Kloprogge en Elle Verstijnen 
   Tonnie van Opstal en Miriam Schoenmakers 
14 oktober  Theo van Hattum en Marc van Iersel 
   Joyce van Brunschot en Hans Leermakers 
28 oktober  Marianne de Leeuw en Liesbeth van Iersel 
   Christ van Iersel en Nick Kockx 
11 november  Hans van Rooij en Jozef van Hattum 
   Bas van Ewijk en Cees van Hattum 
 
Met je hulp zorg je ervoor dat de harmonie een flinke financiële bijdrage ontvangt. 
Namens alle leden hartelijk bedankt voor je medewerking! 
 
Het bestuur van Harmonie Kunst Adelt 
 
 
 

 
 
 
Zaterdag van 10 uur tot 12 uur. 
 
Ontvangen en sorteren van kleding in de Notenkraker. 
04 juni  Marijke Beset  Henny Heesbeen 
11 juni  Maria Vugts   Mieke van Laarhoven -  Boekenmarkt 
18 juni  Ria van Wijk  Hans Leermakers 
25 juni  Tonnie van Iersel  Carola Mous 
02 juli  Adrie Melis  Henk Schoenmakers 

 
 
 
 
 
 
 

Kledingmarkt 
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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! 

 

 
 

 

 
 
 
♪ Ad zit tijdens een repetitie in z’n eentje bij de trompetten. Hij krijgt dan ook de volle laag van 

Robert. Én als hij goed z’n best doet, een veer ergens. Robert: ‘O, dat had ik misschien anders 
moeten zeggen’. 

 
♪ Robert: ‘We hebben nog niet gestemd’. ‘Els, doe eens iets..’. 
 
♪ Tijdens een repetitie is het erg warm in de Notenkraker. Robert: ‘Kan de airco aan?’. Wendy: ‘Die 

hebben we niet maar we kunnen wel met z’n allen in mijn auto gaan zitten?’. 
 
♪ Filmpje van de maand: http://www.youtube.com/watch?v=vrfBvJuOXSk 

 
Alweer een jaar geleden…! 

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 

 
 
 
 
 
 
 

Kopij 

mailto:muzikrant@yahoo.com
http://www.youtube.com/watch?v=vrfBvJuOXSk
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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 

 
 


