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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: Fam. Pouwer 
 Tel. 0411-643929 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Docenten MIK Kunsteducatie Vught, 073-6564984 
Klarinet: Sef Pijpers 
Hoorn: Marco Koppers 
Dwarsfluit: Guus van der Heijden,  
 Wouter van Breugel 
Saxofoon: Anneke Beerens  
Slagwerk: Mari van de Putten,  
 Hans Raaymakers 
Klein koper: Alphons van Stenis 
Trombone: Ad Verspaandonk 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Repetitiezaal: “De Notenkraker” 
Kastanjelaan 12; tel. 0411-642883 
 
Maandag 
15:45-19:00 Dwarsfluitlessen (Guus v.d. Heijden) 
 Bijgebouw vd Hervormde Kerk 
16:00-20:00 Slagwerkgroep (Kenrick Gunther) 
Dinsdag 
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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Maart..….alweer! Het leven is een groot feest 

Waar we het deze maand niet over gaan hebben: 
 

EK kwalificatiewedstrijden – Provinciale Staten verkiezingen – Belastingaangifte 
doen - Boekenweek  
 

Waar we het onder andere wel over gaan hebben: Music in Harmony. 
 

Wij kunnen er uiteraard niet omheen. Niemand kan er omheen eigenlijk. De affiches hangen van 
Helvoirt tot aan Groningen en Maastricht. Helaas ontbraken we in de carnavalsoptocht maar dat 
maken we na carnaval goed met de dorpsbewoners! We hebben vele creatieve breinen in onze club. 
Leuk. Ook de site van dit evenement ziet er gelikt uit! www.musicinharmony.nl 
Na de feestelijkheden van de carnaval komt het grote feest Music in Harmony op 26 maart nu echt 
dichtbij!  
Alle muzikanten zijn aan het repeteren, zangers gebruiken hun hoogste noten en ook het combo 
vindt zijn weg in het orkest. Leuk is het ook, dat dit jaar de LEKA te horen zal zijn op deze avond. Zij 
verzorgen het voorprogramma van dit grootse concert. Dit  moet ook voor hen een erg leuke 
ervaring zijn. 19 Februari jl. verzorgden zij ook een leuk uitwisselingsconcert met het opleidingsorkest 
uit Den Dungen. Het Gastenbosch zat bomvol publiek, dus daaraan konden zij vast wennen!  
 
Na met heel de vereniging op 26 maart een spetterend optreden te hebben verzorgd, dient op 2 april 

het solistenconcours zich weer aan. Al vele solisten hebben zich aangemeld. Dit jaar wordt deze 

dag door Helvoirt georganiseerd in het Gastenbosch.  
Dus: ben jij niet die solist die dag; kom dan luisteren naar je medemuzikanten!  
 
Verder in deze Muzikrant mag Hans na twee maanden wachten, zich even voorstellen in de 
gelijknamige rubriek. Blader snel om voor zijn leuke antwoorden en wie weet ben jij diegene aan wie 
hij het stokje doorgeeft.  
 
Veel leesplezier! 
 

Els en Wendy 

PS: Zorg dat je voorbereid bent op flauwe grappen op 1 april, wellicht zijn wij niet op tijd met een 
nieuwe Muzikrant om je de juiste tips voor deze dag te geven. 
 
PS2: Beste redactie van het Pomphuiske, leuk te lezen dat jullie onze Muzikrant van voor tot achter 
lezen. En inderdaad, welke troeven wij nog in handen hebben; jullie zullen het merken! 

 
 
 
 
 
 

Van de 
redactie 

http://www.musicinharmony.nl/
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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 – Music in Harmony – Financiën – Notulen 
mentorenoverleg – Verloop commissies – Actiepuntenlijst – Muzikale toekomst op lange en 
korte termijn naar aanleiding van voorstel muziekcommissie – Vrienden, welzijn en 
bedankjes – PR en media  
 

Vanwege de aanloop richting carnaval, vakanties en andere verplichtingen vergaderden we op deze 
reguliere vergaderavond niet met het gehele bestuur.  Voor enkele punten op de agenda, zoals de 
muzikale toekomst, zijn we al vaker bij elkaar gekomen en hiervan zijn de grote lijnen uitgezet. De 
leden brachten we afgelopen 1 maart op de hoogte van de opzet van het actieplan. Er zal nu een 
werkgroep samen gesteld worden met leden vanuit bestuur, muziekcommissie en dirigenten, om dit 
verder uit te werken en te ontwikkelen.  
 
De komende activiteiten worden besproken. 19 maart zal de kledingmarkt weer gehouden worden 
en in hetzelfde weekend, op zondag, is het Jeugdmuziekdag in St. Michielsgestel. Er doen 35 
kinderen van Kunst Adelt aan mee en Alphons zal deze dag dirigeren.   
Uiteraard wordt ook Music in Harmony besproken. Verderop in de Muzikrant lezen jullie de 
ontwikkelingen in de keurig verzorgde nieuwsbrief. 
2 April vindt het solistenconcours in ons eigen dorp plaats en op 3 april is er een workshop slagwerk 
in de Notenkraker. Slagwerkinstructeur Kenrick verzorgt deze workshop waarbij ook andere 
leerlingen van hem aan deel nemen. Voldoende beweging in de club de komende tijd!  
Tijdens deze activiteiten moet er veel werk verzet worden en er zal dus een beroep gedaan worden 
op alle leden door de commissies. Laat je mede muzikanten niet in de steek en help waar kan een 
handje! Met z’n allen bereiken we veel en het kan alleen maar gezellig zijn! 

Onze volgende vergadering vindt plaats op 7 april om 20.00 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 

 
 
 
 
 
 

Van de 
bestuurstafel 



 5 

 
 
 
Er staan weer volop muzikale activiteiten op de agenda. Hieronder al onze optredens en concerten 
op een rijtje. Overzichtelijk voor al onze leden, maar ook voor alle ouders, familie van onze leden en 
Vrienden van Kunst Adelt.  
Graag willen we u allen uitnodigen om bij onze volgende concerten te komen luisteren!  
 
Heeft u nog vragen over tijdstip of locatie, neem gerust contact met ons op. 
 
secretariaat@harmoniekunstadelt.nl 
 

Datum Activiteit Onderdeel organisatie 

za 19 mrt Piano-repetitie solistenconcours 
Vanaf 09.30 uur in het Gastenbosch 

 Com. 
solistenconcours 

za 19 mrt Kledingmarkt Allen Werkgroep 

zo 20 mrt Jeugdmuziekdag in De Huif  
te St. Michielsgestel 
Slotconcert om 15.30 uur 

LEKA LEKA-cie 

za 26 mrt Music in Harmony Harmonie Com. promsconcert 

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

 MIK 

za 2 apr Solistenconcours in Gastenbosch Allen Werkgroep 

zo 3 apr Workshop/presentatie met Den Bosch 
13.00-15.00 uur in de Notenkraker 

Slagwerkgroep José 

di 19 of 
26 apr 

Marsrepetitie Harmonie/slagwerkgroep Com. 
buitenoptredens 

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

LEKA LEKA-cie 

do 28 apr Plantjesactie Allen Nick/Mark 

za 30 apr Koninginnedag Harmonie/slagwerkgroep Com. 
buitenoptredens 

zo 1 mei Dauwtrappen 
Vertrek om 5.15 uur vanaf Notenkraker 

Allen  

wo 4 mei Dodenherdenking Harmonie  

vr 17 jun Afsluiting project Windkracht 
in Gastenbosch 

LEKA/slagwerkgroep  

 Uitwisseling met Haaren Harmonie  

 Afsluiting seizoen  Reiscommissie 

za sep Kledingmarkt   

sep Repetitieweekend Harmonie  

zo 6 nov Regioconcert De Meierij Harmonie  

 Intocht sinterklaas   
 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
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Freek Leermakers 2 maart Susan Verstijnen 20 maart 
Elske Schoenmakers 4 maart Paul Streefland 21 maart 
Koen Tuerlings 4 maart Lars Reijnders 22 maart 
Christ van Iersel 6 maart Annemeike Schermer 24 maart 
Inge van Hattum 9 maart Nolly van Brunschot 25 maart 
Petra Bunk 10 maart Hans Leermakers 26 maart 
Hans van Rooy 12 maart Jaap de Lange 29 maart 
Pieter Vromans 14 maart Monique van Brunschot 30 maart 
Ankie Combee 17 maart Frans Westerhof 30 maart 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proficiat! 
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Naam: Hans Leermakers 
 
Woonplaats: Helvoirt 
 
Instrument: Trombone 
 
Lid van Kunst Adelt vanaf: 1965 (slik) 
 
Beroep/studie: Ik heb sociologie gestudeerd, 
daarna leraar maatschappijleer en economie. 
Nu ben ik projectleider bedrijfsopleidingen op 
het Koning Willem I College. 
 
Wat doe je graag in je vrije tijd (naast muziek 
maken)? Mountainbiken 
 
Wat is je levensmotto? Oef, filosofische vraag. 
Doe ik eigenlijk wel wat ik wil doen? 
Regelmatig kijk ik naar hobby's, werk en 
andere levensomstandigheden en bedenk ik 
of ik er (nog) blij mee ben. Is het antwoord 
ontkennend, dan kijk ik of ik er iets aan kan 
veranderen. 
 
Van welke commissie binnen Kunst Adelt zou 
je lid willen zijn? Nu even geen. 
 
Hoe ziet jouw zondag er uit? Een toertocht 
mountainbiken (tenzij het extra repetitie is 
natuurlijk). 
 

Over 10 jaar dan…. …. ben ik met pensioen en 
heb nog steeds een volle agenda met leuke en 
nuttige dingen. 
 
Schuiven of ventielen? Schuiven: als Robert 
streng kijkt kan ik altijd weer net op tijd naar 
de juiste noot glijden. 
 
Repetitie of pauze? Als we muziek maken: 
repetitie, anders: pauze (doordenker). 
 
Noten op de Noen of promsconcert? De 
combinatie maakt het leuk. 
 
Auto of fiets? Fiets natuurlijk 
 
Links of rechts? Links (citaat van een bekend 
socioloog: hoe meer je weet van de 
maatschappij, hoe meer je wilt veranderen). 
 
Wat staat er op je nachtkastje? ..een stapel 
boeken die ik ooit nog wil lezen. 
 
Liever lui of moe? Liever moe, maar dan na 
gedane inspanning. 
 
Wat staat er bij jullie altijd in de koelkast? 
Restjes die we na een week pas weg doen. 
 
Ik geef het stokje door aan… Bas  van Ewijk 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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

Smoka Elektrotechnische groothandel  - ‘s-Hertogenbosch 
 
Aangemeld via Frans Westerhof 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

In/Uit 



 10 

  
 
 
Oproep voor Braziliaanse slagwerkgroep 
 
Al langer leeft in het bestuur het idee om te komen tot het oprichten van een Braziliaanse 
slagwerkgroep. Nu we, in de persoon van Kenrick Gunther, een slagwerkinstructeur in huis hebben 
die dat prima kan begeleiden, willen we proberen om dit idee handen en voeten te geven.  
Een Braziliaanse slagwerkgroep kan de buitenoptredens van onze vereniging verlevendigen en 
betekent voor iedereen, jong en oud een nieuwe uitdaging. 
Tijdens de afsluitingsbarbecue in 2010 hebben we al een beetje kunnen proeven van deze manier 
van slagwerk bespelen en veel van onze leden waren enthousiast. 
Maar het is natuurlijk ook de bedoeling om hiermee nieuwe leden aan te trekken. 
Uiteraard moeten de plannen eerst goed op de rails worden gezet en vandaar deze oproep: 
 
Laat weten of je interesse hebt om te helpen bij het tot stand komen van zo’n slagwerkgroep. 
 
Een werkgroep moet zich gaan buigen over de aanschaf van materiaal, de kosten, de repetitietijden 
en allerlei andere praktische zaken. 
Mocht je geinteresseerd zijn, neem dan contact op met José Vugts of een van de andere 
bestuursleden. 
 
José Vugts 
familievugts@kpnplanet.nl 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Slagwerk- 
groep 

mailto:familievugts@kpnplanet.nl
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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! 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kopij 

mailto:muzikrant@yahoo.com
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♪ Doe mee met het solistenconcours op 2 april a.s.  
 Inschrijfformulier voor het solistenconcours voor 14 februari,  
 samen met het originele muziekstuk en de evt. pianopartij  
 inleveren bij Joyce of Jenneke. 
 
♪ OPROEP: Kom allemaal naar het  
 slotconcert van de Jeugd-Muziek-Dag 
 om 15.30 uur in De Huif te St. Michielsgestel  
 
♪ Zaterdag 19 maart Kledingmarkt. 
 Hulp gevraagd! 
 De lijsten hangen weer in de Notenkraker.  
 Help allemaal gezellig een handje mee! 
 
♪ Robert was afgelopen jaar in Praag en kwam het volgende bord tegen:  
 

  
 
 Het kan dus zomaar gebeuren dat Robert je vraagt muzikaal te kneuveren….. 
 Wij zouden ervoor zorgen dat je weet wat dat betekent….. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 
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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 

 
 


