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

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: Hans Pouwer 
 Tel. 0411-643929 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info over leerlingen, lessen, MIK Kunsteducatie: 
 Jose 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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Vind ik leuk!  

Het kan vanaf nu!  
Geef aan dat je Harmonie Kunst Adelt leuk vindt op Facebook en volg hiermee de vereniging en je 
muzikale vrienden.  
Marleen en Lucy hebben een pagina aangemaakt en er al leuke foto’s geplaatst. Ook een aantal van 
heel vroeger; leuk om te zien! Dus, heb je nog geen Facebook account, maak er snel één aan zodat je 
ook op de hoogte blijft én met andere orkestleden informatie kunt delen! 
 
Tja en soms brengen wij dan oud nieuws, want dat de buitenoptreden in April en Mei dit jaar weer 
erg gezellig zijn geweest hebben jullie al kunnen zien op de foto’s op Facebook.  
In deze Muzikrant doet Cees een oproep voor muzikanten tijdens de Kermis. Kermis gebloas. 
Misschien iets voor jou? 
 
De Muzikrant mag ondanks het gebruik van Facebook ook gevuld blijven met leuke nieuwtjes, dus 
mocht je iets met je muzikale collega`s willen delen, laat het ons weten! muzikrant@yahoo.com. 
 
 

Els en Wendy 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

Van de 
redactie 

mailto:muzikrant@yahoo.com
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Mededelingen vanuit het bestuur. 
 
1. De voorbereidingen voor de concerten in juni zijn in volle gang. Op zondag 10 juni a.s. een 
gezamenlijke repetitie met KIKA en GHO als voorbereiding op 24 juni. Bij deze een (herhaalde) 
oproep aan de leden om zoveel mogelijk aanwezig te zijn!  
 
2. De website is al weer (te) lang “under construction”. Een dezer dagen komt de nieuwe site on line 
in een testfase. Er is ook een koppeling gemaakt met Facebook. Maak hier gebruik van en geef svp 
input voor verbeteringen/aanpassingen aan het secretariaat (Marleen). 
 
3. Ondanks het slechte weer op 24 april jl. was de plantjesactie een geslaagde actie met een 
opbrengst van circa 2600 euro. Dank aan alle leden die de handen bereidwillig uit de mouwen 
hebben gestoken! 
 
4. Project Zuivelfabriek Udenhout: actie vanuit het Oranjefonds van prinses Maxima. Twee klassen 
van de basisschool in Helvoirt (46 leerlingen) doen mee en zijn al gestart met de muzieklessen. Het 
enthousiasme is groot.  Op 6 juni a.s. staat een bezoek aan de HMH in Amsterdam gepland, Maxima 
en Willem Alexander zullen er ook zijn! Op 24 juni a.s. groot afsluitend concert in Oisterwijk.  
Opnieuw een prima kans om jongeren met de harmonie kennis te laten maken.  
Hans Pouwer is onze contactpersoon. 
 
5. Daarnaast is ook dit voorjaar Windkracht 6 op de basisscholen weer gestart. José is daarvoor onze 
contactpersoon. Hopelijk levert ook dit weer nieuwe jeugdige aanwas voor KA.  
 
6. We hebben toch nog definitief in kunnen schrijven voor het concours op zaterdag 24 november 
2012 in Veldhoven.  Info over het tijdstip en nadere invulling van het programma volgen nog. Bezien 
wordt nog welke uitwisselingen of oefenconcerten gepland kunnen worden als aanloop naar het 
concours.  
 
7. We zoeken nog altijd een nieuw bestuurslid, want er is nog een vacature. Wie? 
 
8. Jenneke is al begonnen de oude muziekstukken te scannen en op te ruimen. Ook vanwege het 
gezoek naar de juiste marsmuziek. Ze zoekt nog enkele mensen die willen helpen daarbij. Wie wil 
haar ondersteunen?? Graag bij haar melden. 
  
9. Een mevrouw uit Helvoirt, die anoniem wenst te blijven, heeft de Harmonie vanwege haar 
tachtigste verjaardag een aardig geldbedrag geschonken. Een prima gebaar van waardering! Wij 
hebben haar onze welgemeende dank overgebracht. Goed voorbeeld doet goed volgen?? 
 
Namens het bestuur, 
Uw voorzitter. 
 

 
 
 
 
 
 

Van de 
bestuurstafel 
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Dré Dekkers 4 juni Yvonne Hendriks 22 juni 
Max van Hooft 4 juni Huub Poels 22 juni 
Maartje Schermer 9 juni Luuk Pouwer 23 juni 
Jo van Wijk 12 juni Bram Veldman 24 juni 
Maartje Alofs 13 juni Florence v.d. Zee 24 juni 
Joost Kolkhuis Tanke 16 juni Alphons van Stenis 26 juni 
Chris Willems 16 juni Leonie van Houtum 28 juni  
Moniek Hendriks 21 juni   
 

 
 

 

 
 
 
… Cees van Hattum voor het blazen van The Last Post bij de dodenherdenking! 
 

… Elle Verstijnen, Ad Vugts, Tonnie van Iersel , Marijke Beset en Theo en Yvonne en natuurlijk de  
    tennisclub van Yvonne waarvan wij het clubhuis mochten gebruiken! 
 

… verder ook natuurlijk nog Christ als dirigent en Marc als tambour maitre! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proficiat! 

 
 
 
 
 
 
 

Bedankt… 
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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 jun Afsluiting project Windkracht 
Gastenbosch, vanaf 19.00 uur 

MiKA José 

za 2 jun Uitwisseling met Haaren in de 
Notenkraker 
Aanvang 19.00 uur 

MiKA MiKA-commissie 

wo 6 jun “Imagine” (Zuivelfabriek) optreden 
kinderen in de Heineken Music Hall 
HMH, Amsterdam 

Zuivelfabriek  

vr 8 jun Inhalen avondvierdaagse bij D’n Inbreng MiKA MiKA-commissie 

zo 10 jun Gezamenlijke repetitie en uitstapje voor 
MiKA en harmonie met afsluitend BBQ 

MiKA en harmonie Reiscommissie 

di 19 jun Laatste repetitie GO voor vakantie Harmonie  

vr 22 jun Laatste repetitie MiKA voor vakantie MiKA  

zo 24 jun Afsluiting van het seizoen met 
gezamenlijk concert 
Guldenberg aanvang 15.00 uur 

allen  

zo 24 jun Afsluiting “Imagine”, project Zuivelfabriek MiKA MiKA-commissie 

di 14 aug Eerste repetitie GO na vakantie Harmonie  

vr 17 aug Eerste repetitie MiKA na vakantie MiKA  

za 15 sept Kledingmarkt Allen Werkgroep 

22+23 sep Repetitieweekend Harmonie Reiscommissie 

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

Harmonie Muziekcommissie 

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 

za 24 nov Concours 
Veldhoven 

Harmonie Muziekcommissie 

za 8 dec Vrijwilligers- en ledenfeestavond Allen José 

 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

mailto:secretariaat@harmoniekunstadelt.nl
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Beste muziekvrienden, 
  
Het is al weer bijna zover dat de eerste helft van het jaar om is, en dat wil dan zeggen dat Helvoirtse 
kermis er aan komt. 
Tot enkele jaren terug ging er op maandag met de kermis altijd een delegatie van Harmonie Kunst 
Adelt met de schutterijen mee om de dag met een vrolijke noot wat op te leuken. 
 
Nu is het bij een schuts of gilde zo, dat er elke 3 jaar geschoten kan worden om het Koningschap en als 
je toevallig 2 keer achter elkaar Koning wordt heb je de kans om na de 12de keer weer Koning te 
schieten, maar dan wordt je geen Koning maar Keizer. 
 En daar zit hem nu net de kneep, dat gebeurt misschien 1 keer in de 100 jaar. 
  
Laat Ger van Eeuwijk nu op het punt staan om op maandag 25 juni de kans te hebben dat hij op die dag 
Keizer kan worden.   
Dan komt hier dus het verzoek, graag met zoveel mogelijk muzikanten je zelf aan melden bij mij om de 
mogelijke Keizer een mooi muzikaal onthaal te brengen. 
  
De dag ziet er ongeveer zo uit: 
10.30 uur verzamelen in de Notenkraker 
11.00 uur gaan we de schutters opzoeken in de kroeg of op de schutswei. 
  
Vanaf deze tijd blazen we zo af en toe een deuntje, we moeten nog even kijken wat voor muziek we 
spelen maar als je zelf een nummer kent laat maar weten en dan maken we er wat van. 
Tussendoor is er tijd genoeg voor een natje en een droogje. 
Hoe de dag verder verloopt zien we wel, wat we doen is altijd goed. 
  
Kleding: lekker zittende vrijetijds kleding, ook altijd goed. 
  
Meld je aan voor 15 juni:  
 
Telefoon: 0620418512 
  
Email: ceesmaria@home.nl 
 ceesmaria@hotmail.com 
  
Meld je massaal aan wordt de dag altijd goed. 
  
   
Met vriendelijke groet Cees van Hattum.

 
 
 
 
 
 
 

Kermis 
 

mailto:ceesmaria@home.nl
mailto:ceesmaria@hotmail.com
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Zaterdag van 10 uur tot 12 uur: ontvangen en sorteren van kleding in de Notenkraker. 
 
02 juni  Marijke Beset 
 

09 juni  Maria Vugts  Mieke van Laarhoven - Boekenmarkt 
 

16 juni  Ria van Wijk  Hans Leermakers 
 

23 juni  Tonnie van Iersel Carola Mous 
 

30 juni  Adrie Melis  Monique van Brunschot 
 

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 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kledingmarkt 
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SLOTWEEKEND BLOASKAPEL “DE LEIJEBLOAZERS”  
 
Het was 1967 toen een groepje muzikanten van Harmonie Kunst Adelt vond dat er tijdens carnaval 
(in Helvoirt was in 1967 de eerste optocht) muziek gemaakt moest worden. Een clubje werd 
opgericht en begon onder de naam “De vrolijke Dauwtrappers”. In 1969, 2 jaar na de oprichting was 
er een grote en een jeugdprins in Helvoirt. De grote prins was Prins Bart de 1ste ofwel Bert de Vaan, 
en de jeugdprins was Prins Tonnie ofwel Tonnie van Hattum. 
  
Prins Bart vond dat de stichting die toen was opgericht, de S.O.C. (Stichting Openbaar Carnaval), een 
echte Hofkapel nodig had bij hun reeds opgerichte raad van 11. De Vrolijke Dauwtrappers werden 
dus in 1969 omgetoverd tot Hofkapel de Leijebloazers.  
 
De hofkapel was een vast onderdeel van Harmonie Kunst Adelt. En als we nu goed tellen bestonden 
de Leijebloazers met carnaval 2011 dus 45 jaar. Vanaf 1968 waren er 3 muzikanten lid van deze club, 
namelijk Peter Denissen, Ad Verboven en Cees van Hattum. 
  
Met 43 jaar De Leijebloazers en 1 jaar De Vrolijke Dauwtrappers kunnen we stellen dat er tijdens 
carnaval 3 x een 44 jarig bestaan was te vieren. We zijn hier gewoon overheen gestapt en hebben in 
het weekend van 13,14 en 15 april 2012 het slotweekend gehad van de Leijebloazers. Helaas waren 
er maar 8 leden. Omdat 1 persoon niet mee kon waren er nog maar 7 en hun partners die nog mee 
gingen met het slotweekend.  
 
Het is vrijdagmorgen 10.00 uur 
13 april 2012 als de organisatie 
bij elkaar komt om broodjes te 
smeren die rond de klok van 
11.30 uur gezamenlijk genuttigd 
zullen worden in de notenkraker, 
ook het verenigingslokaal van de 
Leijebloazers. Om precies 12.00 
uur worden de auto’s gestart om 
richting Zuid Limburg te rijden. 
Ons adres is Hotel Mergelland in 
Lemiers (gem. Vaals). Na een 
gezellig kopje koffie met 
Limburgse vlaai gaan we naar de 
chocolade fabriek van Jacques 
Callebaut in het Belgische Eupen 
voor een rondleiding en het 
proeven van de heerlijke Belgische chocola. Om 17.30 uur zijn we terug in het hotel om nog wat te 
rusten, te wandelen of wat te drinken alvorens het diner werd opgediend. Bijzonder lekker gegeten 
en daarna op z’n Leijebloazers de ik hou van Hollandquiz gedaan, waarbij het hele levensbestaan van 

 
 
 
 
 
 
 

Carnaval 
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de Leijebloazers voorbij kwam. Heel leuk en gezellig geweest en met de nodige drankjes op richting 
bed. Jo van Wijk en Ad Verboven kwamen nog even buurten op de kamer bij Berry en Bep met elk 
een volle fles wijn die nog op moesten. Jo, gekleed in pyjama jas en onderbroek knoeide met de wijn 
en zo kreeg z’n mooie witte onderbroek toch nog een kleurtje. 
  
Zaterdag 14 april om 9.00 uur ontbijt. Na het ontbijt naar park Mondo Verde in Kerkrade. Erg mooi 
park en prachtig weer, een lekkere lunch, aapjes kijken of keken de aapjes naar ons? En na een 
mooie middag in het park nog even naar de oude brouwerij in Mechelen een adres uit het voorbije 
verleden van de Leijebloazers voor een biertje en zo, daarna weer naar het hotel voor ons diner. De 
avond werd gevuld met het kijken van oude films en foto’s uit het Leijebloazers bestaan. Naar bed 
rond de klok van 23.30 uur en geen flessen wijn meer mee naar boven zei de hoteleigenaresse Nance 
  
Zondag 15 april om 09.00 uur een lekker ontbijt, daarna een gezellige wandeling voor die kon en 
wilde van een kilometer of 5 á 6 bij regenachtig weer door de Limburgse heuvels. Heel veel fietsers 
gezien want de Amstel Gold race 
werd gereden. Na de wandeling 
koffers pakken, auto’s laden, 
afrekenen en dan terug naar ons 
mooie Helvoirt waar ons bij de 
Heeren Janssen een heerlijke brunch 
stond op te wachten. Perfect 
geregeld Heeren, ’t was goed zo.  
Na nog een glaasje van het een en 
ander stond ons nog een 
herinnering te wachten in de vorm 
van een paar flessen wijn en twee 
gegraveerde glazen met de tekst:  
De Leijebloazers 2012.  
 
Met een volle maag, geen dorst 
meer, pijnlijke kaken van het lachen 
en een goed gevoel werd er afscheid genomen van elkaar om met een gerust hart terug te kijken 
naar 45 jaar heerlijk muziek maken bij de Vrolijke Dauwtrappers en Hofkapel de Leijebloazers.  
  
 Namens de organisatie:  
 
Cees van Hattum ex voorzitter. 
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Hallo allemaal, 
  
Fijn dat jullie je allemaal hebben opgegeven om met ons een gezellige middag te gaan beleven. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
  
11.00 uur  Repetitie in de Notenkraker 
O.l.v. Alphons oefenen we samen Hollandse Hits, zodat we dat op ons concert bij de Guldenberg mooi 
ten gehore kunnen brengen. 
  
12.00/12.30 uur   Lunch 
Neem zelf een lunchpakketje mee. Wij zorgen voor koffie en thee. 
  
13.00 uur  Vertrek richting Boxtel 
Bij ’t Dommeltje gaan we er samen een sportieve middag van maken. Het zou fijn zijn als zoveel 
mogelijk volwassenen met de auto kunnen komen. Dan hebben we zeker genoeg vervoer. 
  
13.30 uur  Start van de sportieve strijd 
Met en tegen elkaar zullen we de strijd aangaan om te gaan voor de Boerenlympics-hoofdprijs. 
  
16.00 uur  Vertrek richting Notenkraker 
Bij aankomst zal daar een BBQ voor ons klaar staan. 
  
Deze dag wordt voor een groot deel betaald door het bestuur, samen met de eigen bijdrage van €5,00 
die de penningmeester van jullie heeft gekregen. Maar we kunnen niet alles ‘voor niks’ weggeven. De 
drankjes die je deze dag wilt nuttigen zijn voor eigen kosten. Hou daar dus rekening mee. 
  
Wij hopen op een droge zonnige dag. Dan maken we er zelf iets muzikaals en gezelligs van! 
Graag tot ziens op 10 juni. 
  
Niet vergeten: 
Instrument, muziek, standaard, lunchpakketje, auto (als je die zelf mag rijden), geld voor wat drinken. 
  
Aantrekken: 
Kleding waarin je makkelijk kunt bewegen en die vies mag worden. We gaan immers naar de boerderij. 
Laarzen mag je aantrekken of meenemen, maar deze zijn daar ook te lenen. Ze hebben ze in allerlei 
soorten en maten. 
 
 
Groeten van de reiscommissie.

 
 
 
 
 
 

Reis-
commissie 
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Tarieven contributie en lesgelden 2012-2013 
vanaf 1 augustus 2012 t/m 31 juli 2013 

 
Contributie: 

 Vanaf 18 jaar € 105,- 

 Tot 18 jaar € 52,50 
 
Lesgelden: 

Jeugdtarieven via muziekschool (Mik):   -10% korting 

 15 minuten per week  € 254 (groepsles) € 228,60 

 20 minuten per week  € 305 (individueel) € 274,50 

 25 minuten per week  € 360   € 324,00 

 30 minuten per week  € 413   € 371,70 

 20 minuten per twee weken € 153   € 137,70 

 30 minuten per twee weken € 254   € 228,60 
 

Voor jeugdleden < 18 jaar geldt een korting van 10 % op de tarieven van Mik. 
 
Volwassen tarief via muziekschool (Mik): 

 30 minuten per twee weken € 414 

 20 minuten per week  € 649 

 20 minuten per  2 weken € 325 
 

Huur instrumenten: 
Voor huur instrument geldt een tarief van € 50         

 
Reparaties: 

Ieder spelend lid heeft het recht per jaar € 25 te declareren t.b.v. reparaties aan het eigen 
instrument. 
       

Restitutie lesgeld: 
Bij het behalen van het C en het D diploma heeft ieder lid recht op restitutie van € 75 lesgeld. 

 
Afmelden: 

Afmelden dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat voor 1 augustus. Bij te laat 
afmelden, na 1 augustus, wordt volledig lesgeld in rekening gebracht. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Geldzaken 
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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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♪ Marleen, bedankt voor de foto’s en filmpjes van het dauwtrappen! 
  
 Foto's: 

https://picasaweb.google.com/110679979078448914114/Dauwtrappen2012?authuser=0&authke
y=Gv1sRgCPzi1r3LzKDuEQ&feat=directlink 

  
 Filmpjes: 
 http://youtu.be/nyPwpVtwcB8 
 http://youtu.be/JzQi2hyZBOQ 
 
♪ Harmonie Kunst Adelt is dankzij Marleen en Lucy voortaan ook te vinden op Facebook! 
 We hopen natuurlijk op veel volgers, dus klik snel op 'vind ik leuk' 
  
 Harmonie Kunst Adelt:  
 https://www.facebook.com/HarmonieKunstAdelt 
  
 Middenorkest Kunst Adelt:  
 https://www.facebook.com/pages/Middenorkest-Kunst-Adelt/307357299314696 
 
♪ Een aantal van ons zijn er nog niet bekend mee en anderen kunnen niet meer zonder.  
 Hieronder een leuk filmpje.  
 Wat als Facebook een dag niet bestond… 
 http://www.youtube.com/watch?v=UwlfEbAtXkk 
 
♪ Ik tag, jij tagt, wij taggen tegenwoordig allemaal! 
  
 Taggen: 
 (Engels: tagging) Taggen of tagging betekent ‘markeren’. Een tag is een kenmerk dat aan een 

bestand kan worden toegevoegd. ‘Tagging’ in brede betekenis is dan het toevoegen van 
bijkomende gegevens, sleutelwoorden of informatie aan bestaande gegevens(bestanden). 

 
♪ Wendy wil snel pen en papier pakken tijdens de repetitie om de volgende opmerking van Robert 

op te schrijven: 
 “Er is toch iets mis in m’n bovenkamer”. 
 Els geeft aan dat ze dit zonder moeite kan onthouden… 

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 

https://picasaweb.google.com/110679979078448914114/Dauwtrappen2012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPzi1r3LzKDuEQ&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/110679979078448914114/Dauwtrappen2012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPzi1r3LzKDuEQ&feat=directlink
http://youtu.be/nyPwpVtwcB8
http://youtu.be/JzQi2hyZBOQ
https://www.facebook.com/HarmonieKunstAdelt
https://www.facebook.com/pages/Middenorkest-Kunst-Adelt/307357299314696
http://www.youtube.com/watch?v=UwlfEbAtXkk
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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 
 

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 

 
Muzikrant 

Els Tamminga 
Wendy Vugts 

 
Website 

 
 
 
 

     15 april 2012 

 


