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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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De 1e dag van de maand Mei kun je niet vroeg genoeg beginnen! 

Waar we het deze maand niet over gaan hebben: 
 

WK dammen – De Damschreeuwer – Wel of geen vrij op Bevrijdingsdag 
 
Waar we het onder andere wel over gaan hebben: buitenoptreden – dauwtrappen – plantjesactie – 
wijziging orkeststructuur. 

 
Wat zijn we de maand mei mooi begonnen! Heerlijk vroeg, met een hele stoet mensen naar Den 
Bosch. Echt leuk dat er elk jaar weer zoveel mensen achter onze harmonie mee gaan dauwtrappen. 
Het was gezellig, mooi weer, lekker geblazen in de straten, St. Jan en op de Parade. Onderweg van 
een lekker ontbijt genoten; goed verzorgd! Verderop in deze Muzikrant zie je nog enkele foto’s. 
Maar voor het 1 mei was, hadden we ons in de week voorafgaand ook ingezet voor de plantjesactie 
en tijdens de Koninginneoptocht in het dorp. Huis aan huis werden er veel plantjes verkocht; Helvoirt 
zal weer kleurrijk zijn komend seizoen.  

 
Dat de Muzikrant wel degelijk gelezen wordt door onze leden bewees Monique. Zij wist het door 
Robert opgegeven woord “kneuveren” te vertalen… 
Sanne stelt zich voor in deze krant en geeft het stokje door. Misschien wel aan jou, dus blader snel 
door. 
 
Veel leesplezier! 
 

Els en Wendy 

 

 
 
 
 
 
 

Van de 
redactie 
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Wijziging orkeststructuur 
 
Begin dit jaar hebben we als bestuur (en vervolgens als leden) het besluit genomen de orkest-
structuur van onze orkesten te gaan aanpassen. Een aantal opties zijn bekeken en onderstaande 
optie is uiteindelijk gekozen. Met deze nieuwe structuur worden eigenlijk alle samenspelende 
muzikanten ‘geraakt’, behalve de slagwerkers. Daarom is het nodig om de wijzigingen zorgvuldig in te 
voeren zodat we alle leden binnen onze vereniging binnen boord houden.  
 
Met deze nieuwe structuur maken we het mogelijk dat we alle leden een plaats kunnen bieden in 
een orkest waar op een bijpassend niveau muziek gemaakt kan worden. Hiervoor wordt het LEKA 
omgevormd naar het Middenorkest. Het Middenorkest is onze tijdelijke werknaam voor dit orkest, 
suggesties voor een nieuwe naam voor dit orkest zijn welkom en kunnen aan onze secretaris (Els 
Tamminga) gestuurd worden, per e-mail.  
 
De nieuwe orkeststructuur ziet er uit volgens onderstaand plaatje. 

 
 
Wat is het gevolg van deze wijziging? 
Leerlingen blijven wat langer in luchtorkest 2 spelen en stromen met een hoger niveau in bij het 
Middenorkest (streven is A-diploma). Doorstroom naar het Grote harmonieorkest (wat het 
uiteindelijke doel is voor de meeste muzikanten) is mogelijk na het behalen van het B- of C-diploma, 
dit hangt af van het instrument dat bespeeld wordt. Door het instroomniveau van het Grote 
harmonieorkest op dit niveau te leggen is het mogelijk het niveau van het orkest op te trekken naar 
minimaal de 2e divisie. Daarmee wordt het voor muzikanten van buiten onze vereniging ook 
aantrekkelijker lid te worden van het Grote harmonieorkest; er wordt uitdagende muziek gespeeld. 

 
 
 
 
 
 

Van de 
bestuurstafel 
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Het ‘gat’ wat er is tussen het huidige LEKA en het Grote harmonieorkest wordt met deze aanpassing 
weggewerkt. Voor leden die het niveau van het Grote harmonieorkest nu niet aan kunnen was er in 
het verleden geen mogelijkheid lid te blijven van onze vereniging, dat kan nu wel in het 
Middenorkest. 
 
Wanneer is deze wijziging doorgevoerd? 
Via een geleidelijke overgang dienen de nieuwe orkesten vorm te krijgen. Zie onderstaand plaatje. 
 

 
 
Het streven is dat na de vakantie een start gemaakt kan worden met het Middenorkest. Alphons blijft 
dirigent van dit orkest. Via een geleidelijke overgang willen we de orkesten vorm geven waarbij de 
luchtorkesten niet vergeten worden, daar zit onze jeugd. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst; en 
daar houden we dan ook zeker de vinger aan de pols. Overleg met de Muziekschool en afstemming 
met collega-orkesten is daar onderdeel van. Na Noten op de Noen 2012 zouden de muzikanten 
vanuit het Grote harmonieorkest op hun plek moeten zitten. Vanuit dit orkest zullen er muzikanten 
zijn die gekozen hebben voor het Middenorkest om daar op hun niveau muziek te maken. Het Grote 
harmonieorkest blijft onder leiding staan van Robert. 
 
Hoe blijven leden geïnformeerd? 
Onze leden houden wij uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen, onder andere via deze 
Muzikrant. Mochten er vragen zijn dan kun je terecht bij de werkgroep die voor deze wijziging in het 
leven is geroepen. De leden van de werkgroep zijn:  
Theo van Hattum, Anita van Haaren, Babs van Kempen, Alphons van Stenis, Robert van Enschot, 
Jenneke van Houtum, Elle Verstijnen en Dré Dekkers. 
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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 

wo 4 mei Dodenherdenking 
Verzamelen om 19.15 uur in de Notenkraker 

Harmonie Commissie buiten-
optredens 

zo 29 mei Uitwisseling fanfare Oss 
10.30-12.30 uur in Het Plein te Udenhout 

Harmonie Dre 

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

LEKA/slagwerkgroep Elle 

zo 3 jul Concert Guldenberg 
14.00-16.00 uur daarna BBQ 

Allen Reiscommissie 

za 17 sep Kledingmarkt  Werkgroep 

sep Repetitieweekend Harmonie Reiscommissie 

zo 16 okt Uitwisseling met Nieuwkuijk 
14.00-16.00 uur 

Harmonie  

zo 6 nov Regioconcert De Meierij Harmonie  

11-13 nov LEKA-kamp   

nov Intocht sinterklaas   
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
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Cees van Hattum 5 mei Harm van Iersel 20 mei 
Marte Aten 10 mei Els Tamminga 26 mei 
Babs van Kempen 10 mei Frence van Iersel 27 mei 
Walter Vromans 13 mei Marleen Poppelier 27 mei 
Anita van Haaren 15 mei Kees van Haaren 29 mei 
Jozef van Hattum 17 mei Bart Schermer 31 mei 
Mart Pollaerts 17 mei  
 
 
 
 

 

 
 
 
Zaterdag van 10 uur tot 12 uur. 
 
Ontvangen en sorteren van kleding in de Notenkraker. 
 
07  Mei  Maria Vugts   en  Marianne de Leeuw 
 

14 Mei  Ria van Wijk  en  Petra Bunk 
 

21 Mei  Tonnie van Iersel en  Yvette Verstappen 
 

28 Mei  Adrie Melis  en  Babs van Kempen 
 

04 Juni  Marijke Beset   en  Henny Heesbeen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proficiat! 

 
 
 
 
 
 
 

Kledingmarkt 
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LEKA-kamp    LEKA-kamp    LEKA-kamp    LEKA-kamp    LEKA-kamp    LEKA-kamp    LEKA-kamp 
 
 
Beste muzikanten, leden en ouders, 
 
De LEKA-commissie is op zoek naar enthousiaste mensen die dit jaar het LEKA-kamp willen 
organiseren. De kampdatum staat al vast, die is van 11 tot en met 13 november 2011. Ook de locatie 
is al gereserveerd (Kraanven in Loon op Zand). Als LEKA-commissie willen we de organisatie van het 
kamp in handen geven van een nog samen te stellen kampcommissie. We zijn daarom nu op zoek 
naar één of meer personen die deze kampcommissie willen trekken, en mensen die mee willen 
helpen in de voorbereiding en/of tijdens het kamp. 
De belangrijkste taken van de kampcommissie zijn het bedenken van spelletjes en activiteiten, en het 
verzorgen van de begeleiding tijdens het kamp.  
Wie krijgt hier energie van? Meld je dan aan bij iemand van de LEKA-commissie: 
Helma Hoff(06-22149334; hmhoff@planet.nl) 
Jeanine van Iersel (06-15394806; marcenjeaninevaniersel@hetnet.nl) 
Hans Pouwer (06-45710804; hanspouwer@online.nl) 
Anita van Haaren (06-13783376; anita.vanhaaren@online.nl). 
 
 

 
 
Verder nog enkele foto's van de LEKA tijdens het regioconcert voor opleidingsorkesten op 17 april jl: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LEKA-
commissie 

mailto:hmhoff@planet.nl
mailto:marcenjeaninevaniersel@hetnet.nl
mailto:hanspouwer@online.nl
mailto:anita.vanhaaren@online.nl
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Naam: Sanne van de Ven 
 
Woonplaats: Den Bosch 
 
Instrument: Hoorn 
 
Lid van Kunst Adelt vanaf: 1992? 
 
Beroep/studie:  
Consultant/trainer bij IT-Workz, bedrijf dat 
adviseert in digitale leermiddelen voor het 
onderwijs. 
 
Wat doe je graag in je vrije tijd (naast muziek 
maken)?  
Gezellige dingen doen met vrienden, zoals 
terrasjes pakken, uit eten, stappen, naar 
festivals gaan. Hardlopen en tennissen heb ik 
me sinds kort ook op gestort. 
 
Wat is je levensmotto?  
Life is what happens to you while you’re busy 
making other plans. 
 
Van welke commissie binnen Kunst Adelt zou 
je lid willen zijn?  
Op dit moment geen, maar als ik moest kiezen 
zou dat de reiscommissie zijn en zou ik een 
reisje naar onze Italiaanse vrienden uit Monte 
San Pietrangeli willen organiseren. 
 

Hoe ziet jouw zaterdag er uit? 
Uitslapen, rondje hardlopen, even naar de 
markt en verder net wat ik verder nog heb 
gepland. 
 
Over 10 jaar dan….  
zullen we eens zien wat het leven me heeft 
gebracht. 
 
Trompet of hoorn? Hoorn... 
Repetitie of pauze? Repetitie!  
Klassieke of lichte muziek? De afwisseling 
maakt het leuk. 
 
Auto of fiets? Ik zit tegenwoordig dagelijks in 
de auto, ik mis het fietsen!  
Vlees of vis? Vleessss 
Rood of wit (of geel)? Alledrie, ik ben toch wel 
een Oeteldonker! 
 
Wat staat er op je nachtkastje? Er liggen altijd 
wel een aantal boeken, een lampje, een radio, 
dat was het wel. 
Liever lui of moe? Lekker lui op zijn tijd. 
Wat staat er altijd in je koelkast? Een potje 
pesto en een flesje wijn. 
 
 
Ik geef het stokje door aan…  
Hans Pouwerrr 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Even 
voorstellen 
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Een kleine foto-impressie: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dauwtrappen 
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Andere jaren organiseerde de leerlingencommissie samen met Alphons van Stenis een muziekles 
voor de leerlingen van groep 5 van de Dr. Landmanschool. De leerlingen kwamen dan naar de 
Notenkraker waar Alphons een boeiende les gaf over allerlei instrumenten die in een harmonie-
orkest voorkomen. De diverse instrumenten werden bespeeld door muzikanten van Kunst Adelt.  
  
Dit jaar gaat voor het eerst het project Windkracht 6 starten. 
Het is een samenwerking van MIK, de Dr. Landmanschool en harmonie Kunst Adelt. 
  
Beiden groepen 5 gaan in 6 lessen kennismaken met muziek, instrumenten, harmonie-orkest. 
De lessen worden gegeven door Alphons van Stenis (MIK). 
De lessen zijn gepland op 27 april, 18-25 mei, 1-8-15 juni (onder schooltijd). 
  
Als afsluiting van Windkracht 6 wordt er een concert gegeven in Gastenbosch, door de LEKA, en de 
slagwerkgroep. Ook de leerlingen van groep 5 vervullen hierin een rol. 
Aansluitend vindt er een instrumentenmarkt plaats, waar de kinderen van alles te weten kunnen 
komen en een instrument kunnen uitproberen. 
Ook MIK is dan vertegenwoordigd, de kinderen kunnen zich dan meteen inschrijven voor een gratis 
proefles op een instrument naar keuze. 
Het afsluitende concert is op 17 juni 2011 en begint om 19:00 uur in Gastenbosch. 
 
Wij zijn nog op zoek naar diverse muzikanten uit het groot orkest die tijdens de lessen Alphons 
kunnen ondersteunen en die tijdens het concert versterking kunnen bieden. 
Tzt worden jullie hiervoor benaderd. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Windkracht 6 
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Vrijdag van 16 uur tot 19 uur. 
 
De gemeente verwacht altijd dat er 1 persoon van onze vereniging aanwezig is, 
dus je kunt de uren ook samen verdelen. 
Je helpt mee met het aanpakken van het groenafval en het terrein schoonvegen. 
 
13 Mei  Ellen Bastiaansen en  Susan Verstijnen  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Groenpunt 



 13 

  
 
 
Bestuurlijk dilemma… 
 
Ik ben lid van gilde Sint Joris en voorzitter van de KA: met wie loop ik mee in de optocht van 
Koninginnedag? 
 
Ik heb er slapeloze nachten van gehad (nou ja, bijna dan). 
Bij het gilde (met nog maar weinig leden die aanwezig waren) was ik zaterdag tevens "zilverdrager": 
drager van één van de vesten met het zogenaamde Koningszilver. 
Een korte toelichting daarop: iedere Gildekoning schenkt aan het gilde een zilveren schild als hij 
Koning wordt. Het gilde Sint Joris (bijgenaamd de Schuts) bestaat al meer dan 400 jaar, dus er zijn 
flink veel schilden, van groot tot klein en in allerlei vormen. De Koning laat op het schild graveren: 
zijn naam, het jaartal van zijn Koningschap en een weergave of symbool van zijn vak of beroep. 
Ik was zelf van 1997 tot 2000 Koning en op mijn schild prijkt een juridisch symboliek: "Suum Cuique 
Tribuere" (naar Cicero: zoek maar op). 
Van de andere kant: wat is nou een harmonie zonder voorzitter tijdens zo'n optocht? 
Zoiets als een voetbalteam zonder aanvoerder? Een schip zonder kapitein? 
Vandaar mijn dilemma.  
 
Het is gelukkig allemaal goed gekomen, ik heb de nieuw gedecoreerden Bart van Wijk, Frans Backx en 
Antoon van Uden namens beide organisaties onze welgemeende gelukwensen overgebracht. 
Marc had dat trouwens ook al heel prima namens KA gedaan en de harmonie speelde elke keer weer 
een betere versie van het Wilhelmus, leek het. 
Zo beleefden we toch nog een mooie Koninginnedag. 
Iedereen bedankt! 
 
Met muzikale groeten, 
 
Theo van Hattum 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Column 
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Even wat feiten op een rij…. 
 
Ingekocht: 3500 plantjes en 200 hanging baskets.  
De ingekochte plantjes bestonden uit: 

 Petunia's (loopt al jaren goed) 

 Bacopa's (wordt een klassieker die prima verkoopt) 

 Spaanse Margrietjes (waren al bijzonder groot vanwege het warme weer) 

 Geraniums (sinds 3 jaar in assortiment en niet meer weg te denken, lopen super) 
Van dit alles hebben we ongeveer 75 % verkocht en de rest wordt gelukkig altijd teruggenomen door 
onze afnemer. 
We vertrokken met 9 groepen en aanhangers en ongeveer 50 vooral jeugdige (LEKA) leden. 
Daarnaast hadden we een vliegende brigade die de bevoorrading onderweg verzorgde om toch maar 
overal een breed assortiment op de karren te blijven behouden. 
 
Leuke actie met wederom een prima opbrengst voor de vereniging. 
Jammer van de matige opkomst, vooral van de volwassenen. 
 
Nick en Marc 
 
 
 
 

 
 
 
Kopij inleveren voor de 25e van de maand; sturen naar muzikrant@yahoo.com. 
Leuke foto’s zijn natuurlijk ook zeer welkom! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kopij 

 
 
 
 
 
 
 

Plantjesactie 

mailto:muzikrant@yahoo.com
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♪ Robert tegen fluitiste: “Gewoon sforzando, een voorslagje en een beetje veren en er vriendelijk bij 

kijken! Dat laatste doe je…..” 
 
♪ In de Muzikrant van Maart lieten we deze foto zien die door Robert werd ingestuurd: 
 

Hij was dit bord tegen gekomen in Praag en gaf 
aan dat onze leden ervoor moesten zorgen dat zij 
wisten wat dit betekende...  
Robert zou je er mee aan kunnen spreken…. 
 
Monique had dit uitgezocht en kwam tot de 
volgende vertaling: 
“muzikaaaaaal”is vast uit het NL en is dus geen 
Tsjechisch woord. 
“k neuvereni” betekent zoiets als: “niet te 
geloven” 

 
 Monique zit dicht in de buurt. De vertaling is: Ongelofelijk Muzikaal. 

De zin waar Monique haar mail aan ons mee afsloot: Ik heb dat woord trouwens nog niet gehoord 
tijdens de repetitie…. 

 
♪ Robert tijdens de repetitie: “Goed. Nou, niet goed….. Maar ik moet iets zeggen, hè!” 
 
 
Tijdens dauwtrappen… 
 
♪ In het begin van zo’n vroege ochtend heeft iedereen het er even over; het vroege opstaan. 
 Ilse van de Sande liet weten: “Ik hoefde niet zo vroeg op, ik heb gisteren avond al ontbeten!”. 
 
♪ Misschien niet handig van ons, maar we waren Robert vergeten te melden dat er voor ontbijt  
 gezorgd zou worden. Op den Heuvel haalde hij z’n broodtrommel te voorschijn. 
 Volgens Robert was het niet erg….hij ontbeet toch het liefst op zondag met een broodje kroket. 

Cees tegen Robert: “tis maar goed dat je het zelf mee bracht, de frituurpan hebben we wel bij 
ons….maar de kroketten niet”. 
 

♪ Ruud was net wat te laat. Excuses: net iets te lang onder de douche, sleutels kwijt en de brug 
stond open… Maar, volgens Ilse zou Ruud aansluiten bij de Esschebaan… 

 Gelukkig was Simone wel helemaal wakker: “We komen helemaal niet langs de Esschebaan…”.  
 We konden Ruud nog op tijd alarmeren en bij het Groene Woud haakte hij alsnog in. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 
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♪ Overloper! ;-) 
 

  
 
♪ Vroeg de dag beginnen, voelt aan alsof een dag uit meerdere dagen bestaat.  
 Inge merkte dit ook op na de koffie met Bossche bol: “Fijn, dat we vandaag nóg een dag hebben!”. 
 
♪ Corné en Petra al slaapwandelend dauwtrappen?? Met hun ziel..uh..sax onder de arm! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♪ Bas: “Hé Christ, wilde ik toch afgelopen maandag op m’n fiets stappen, ging dat niet..…het 

weekend zat erop!”. 
 (Red. Tja, dit soort grappen en meer tijdens een wandeltochtje naar Den Bosch…) 
 
♪ Misschien volgend jaar op de fiets naar Den Bosch?  
 
 http://www.youtube.com/watch?v=BYOW9jn_710 
   
 

http://www.youtube.com/watch?v=BYOW9jn_710
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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 

 
 


