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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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Beste lezers, 
 
Er is weer volop te lezen in deze Muzikrant.  
Onder andere over de buitenoptreden die er weer aankomen! Een geheugensteuntje hiervoor vind je 
op pagina 8. Ook is er nieuws over de succesvolle formule windkracht 6 en iets verderop lees je over 
de muzikanten die voor prinses Maxima zullen optreden. 
 
Veel leesplezier! 
En….we kunnen het niet vaak genoeg zeggen;  mocht je ook eens 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 plannen om MIKA en GO meer samen te laten optrekken zijn inmiddels omgezet in concrete 
afspraken. Buitenoptredens komen eraan rond Koninginnedag en het dauwtrappen. Wij verwachten 
zoveel mogelijk leden! Op zondag 10 juni a.s. een gezamenlijke repetitie als voorbereiding op 24 juni. 
De uitnodiging is uitgezet. Het aantal aanmeldingen blijft nog wat achter. Meld je aan! 
Enkele masterclasses/groepsrepetities moeten nog gepland worden.  
 
2. De website is al weer (te) lang “under construction”. Met Martijn Bergman gaan we aan tafel om 
de nieuwe site te vullen en daarmee weer een actueel en volwaardig medium te hebben. Bezien 
wordt om ook Facebook te koppelen. 
 
3. Voor de plantjesactie op 26 april a.s. zijn tot nu toe ook maar weinig aanmeldingen en dat is 
jammer. Wie kan er niet een paar uurtjes vrij maken hiervoor?? 
 
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 
zal 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. Jose is daarvoor onze 
contactpersoon. Hopelijk levert ook dit weer nieuwe jeugdige aanwas voor KA. Met MIK worden 
nieuwe afspraken gemaakt over de lessen in de Notenkraker. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Van de 
bestuurstafel 
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6. Er is onlangs een gesprek geweest met de Harmonie van  Haaren en de Eschse Fanfare over de  
voorgenomen bezuinigingen van de gemeente Haaren: er is een gezamenlijke open brief aan de 
gemeenteraad gestuurd om het belang van de jeugdopleidingen nog eens extra te onderstrepen. Wij 
houden gezamenlijk de vinger aan pols! 
 
7. We zoeken nog altijd een nieuw bestuurslid, want er is nog een vacature. Wie? 
 
8. Helaas kan het concours in Veldhoven niet doorgaan wegens overboekingen bij de KNFM. Wij gaan 
bezien of we in Goes terecht kunnen begin november a.s. Het belang van het concours in het kader 
van de doorontwikkeling staat voorop. Nader bericht volgt. 
 
9. De slagwerkgroep is nog altijd actief onder de bezielende aanvoering van Kenrick Gunther. Helaas 
nog slechts met vier deelnemers. Wij blijven dit ondersteunen vanuit het besef dat ook slagwerk een 
belangrijk onderdeel vormt van de harmonie/MIKA. 
 
10. Jenneke gaat actie ondernemen om 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. 
 
 
Namens het bestuur, 
Uw voorzitter. 
 
 
 
 

 
 
 
Cees van Hattum 5 mei Harm van Iersel 20 mei 
 

Marte Aten 10 mei Michiel Aten 24 mei 
 

Walter Vromans 13 mei Sjoerd Besselaar 26 mei 
 

Anita van Haaren 15 mei Els Tamminga 26 mei 
 

Pepijn du Crocq 16 mei Frence van Iersel 27 mei 
 

Jozef van Hattum 17 mei Marleen Poppelier 27 mei 
 

Mart Pollaerts 17 mei Bart Schermer 31 mei  
  

 
 
 
 
 
 
 

Proficiat! 
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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 

do 26 apr Plantjesactie 
Aanvang 17.30 uur 

Allen Nick en Marc 

ma 30 apr Koninginnedag Harmonie en 
slagwerkgroep 

Commissie 
buitenoptredens 

vr 4 mei Dodenherdenking Harmonie  

zo 6 mei Dauwtrappen 
Vertrek 5.15 uur 

Allen Ad Vugts/Elle 
Verstijnen 

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 

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 

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 MiKA MiKA-commissie 

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

Harmonie Muziekcommissie 

 Concours Harmonie Muziekcommissie 

za 8 dec Vrijwilligers- en ledenfeestavond Allen José 

 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

mailto:secretariaat@harmoniekunstadelt.nl
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Ledenwerving op de Basisschool: Project Windkracht 6 
 
Evenals vorig jaar organiseert MIK in samenwerking met Kunst Adelt het project Windkracht 6 op de 
Dr. Landmanschool. Dit project gaat lopen in de maanden april en mei in alle groepen 5 en zal 
worden verzorgd door onze eigen MiKA dirigent Alphons van Stenis. 
Gedurende 6 lessen maken de leerlingen kennis met de verschillende instrumenten en worden ze 
warm gemaakt voor het maken van muziek.  
 
Als afsluiting van Windkracht 6 
wordt er op vrijdag 1 juni door 
de MiKA een concert gegeven 
in Gastenbosch, aanvang 19.00 
uur, waarin ook de leerlingen 
van groep 5 een rol vervullen. 
Aansluitend vindt er een 
instrumentenmarkt plaats 
waar de kinderen van alles te 
weten kunnen komen en een 
instrument kunnen 
uitproberen. 
Ook MIK is dan vertegen-
woordigd, de kinderen kunnen 
zich dan meteen inschrijven 
voor een gratis proefles op 
een instrument naar keuze. 
 
Voor de lessen op de Dr. Landmanschool zal ook een beroep worden gedaan op onze eigen MiKA-
leden die op de Basisschool zitten. Zij worden hiervoor persoonlijk benaderd en kunnen op deze 
manier hun enthousiasme voor muziek overbrengen. 
 
Vorig jaar leverde het Windkracht project zo’n 20 nieuwe leden op. Dit jaar hebben we behalve het 
Windkrachtproject in groep 5 ook nog het Imagine project in groep 7. Je kunt er elders in de 
Muzikrant meer over lezen. We timmeren dus flink aan de weg als harmonie Kunst Adelt en rekenen 
op de medewerking van alle leden als er een beroep op je wordt gedaan. 
 
Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat het weten! 
 
José Vugts 
opleidingscoördinator harmonie Kunst Adelt 
familievugts@kpnplanet.nl 

 
 
 
 
 
 
 

Windkracht 6 

mailto:familievugts@kpnplanet.nl
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Buitenoptredens en serenades 
 
Zoals jullie intussen wel duidelijk is geworden zijn we druk doende de buitenoptredens en de 
serenades een nieuw leven in te blazen. Inmiddels is de start daar voor gemaakt met buitenrepetities 
en het gezamenlijk oefenen van de marsen.  
 
Met de enthousiaste inzet van iedereen kunnen we ons straks weer als een mooi groot orkest in 
Helvoirt laten zien. 
 
De buitenoptredens zijn uiteindelijk ook een belangrijk onderdeel van onze Harmonie.  
Er zullen mensen zijn die het een oubollig gebeuren vinden. Maar van dat idee moeten we af. Het is 
ontzettend leuk om met elkaar buiten muziek te maken en daar de Helvoirtse bevolking van te laten 
meegenieten. En ik weet, en velen met mij, dat het door velen zeer op prijs gesteld wordt. 
 
Door Marc van Iersel zijn tijdens de buitenrepetities een aantal  oefeningen behandeld. 
 
Hieronder volgt een geheugensteuntje,  die je het nog eens na kunt lezen. Misschien staan er punten 
bij die nog niet aan de orde gekomen zijn. Lees ze alvast door, ze komen echt nog aan bod. 
 

1. Elk optreden duurt van het opstellen tot en met het inrukken    

 zorg vooraf dat je kleding en instrumentarium in orde is (geen kauwgom) 

 

2. Tweede rust houding         

 a) mondeling commando: waarschuwing: korps 

                                                                            uitvoering:  geeft acht 
 
  b) grote trom commando: waarschuwing:  1 kwart    
                                     uitvoering:        2 achtsten + 1 kwart 
 
         3.   Aanmarcheren 
  a) mondeling commando: waarschuwing: voorwaarts 
                                                  uitvoering:  mars 
 
  b) muzikaal commando: Engels afslaan, na 3 slagen grote trom aanmarcheren 
 
  - aanmarcheren steeds beginnen met de linkervoet 
 
  - instrument wordt gedragen in de rechterhand 
 
  -doorzwaaien met de linkerhand 

 
 
 
 
 
 

Buiten-
optredens 
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        4. Pas markeren/halthouden 

Op stokteken tambour-maître: bij omlaag gaan van de stok markeren (dat is het 
maken van kleine passen op de plaats, armen langs het lichaam) of 
2 maal een kort fluitsignaal, dam markeren.  
 
Bij een volgend fluitsignaal “halt en sta stil” (rechtervoet aansluiten) 
 

         5. Links- en rechtsom maken vanuit mars formatie 
  Tijdens musiceren:  op fluitsignaal van tambour-maître links- of rechtsom maken. 
   

Een lang fluitsignaal met de stok in de gewenste richting wordt gevolgd door een kort           
                           signaal. Daarna in 2 tellen links- of rechtsom maken. 
          
  Rechtsom: draaien op de hak van de rechtervoet en de bal van de linkervoet; op de 
  laatste tel linkervoet bij plaatsen. 
 
  Linksom: draaien op de hak van de linkervoet en de bal van de rechtervoet; op de 
  laatste tel rechtervoet bij plaatsen. 
 
            6. Hoofd colonne rechts/links 
  Op aangeven van de tambour-maître gaat korps links- of rechtsaf. 
   

Hierbij steeds een hoek maken van 90 graden. 
  
  Het binnenste lid markeert (is pas op de plaats) de pas, terwijl het buitenste lid in de  
  normale pas blijft. 
 
Tot zover deze reminder. 
 
Lees het nog even goed door want................................... 
oefening baart Kunst (Adelt)! 
 
 
Groetjes, 
 
Jeanine en Jenneke.    
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Naam: Arno Vugts 
 
Woonplaats: Helvoirt 
 
Instrument: Trompet 
 
Lid van Kunst Adelt vanaf: 2008 
 
Beroep/studie: VMBO-kader 
Baanderherencollege, Boxtel  
 
Wat doe je graag in je vrije tijd (naast muziek 
maken)? Atletiek en computeren. 
 
Als je aan KA denkt, dan…? Denk ik aan 
gezelligheid en muziek. 
 
Wat is je levensmotto? Altijd blijven lachen. 
 
Over 10 jaar dan…. ? Hoop ik dat ik een baan 
heb in de techniek. 
 
 
 

Hout of koper? Koper. 
 
Repetitie of pauze? Repetitie. 
 
Klassieke of lichte muziek? Lichte muziek. 
 
Buiten of binnen? Buiten. 
 
School of werk? School. 
 
Auto of fiets? Auto. 
 
Welke CD zit er nu in je CD-speler (of op je 
IPod)? Hitzone. 
 
Wie is je grote voorbeeld? Ik heb niet echt een 
groot voorbeeld. 
 
Wat staat er op je nachtkastje? Een 
wekkerradio. 
 
 
Ik geef het stokje door aan …..  
Daan omdat hij naast mij zit in het orkest. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Even 
voorstellen 
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45 Kinderen uit Helvoirt doen mee! 

 
Uniek project ’Kinderen Maken Muziek’ met optreden in Heineken Music Hall Amsterdam voor o.a. 
prinses Máxima! 
 
Ter gelegenheid van de veertigste  
verjaardag van prinses Máxima (2011)  
lanceerde zij het ‘Kinderen Maken  
Muziek’-fonds opgericht.  
Muziek verbindt! Kinderen Maken  
Muziek heeft als doel dat zoveel  
mogelijk kinderen een muziek- 
instrument leren bespelen en samen  
muziek maken. Samen muziek maken  
stimuleert de ontwikkeling van sociale  
en emotionele vaardigheden. 
De organiserende fondsen, het Oranje  
Fonds en het Fonds voor Cultuur- 
participatie, selecteerden na een  
uitvoerige procedure 31 initiatieven  
die mogen deelnemen.  
 
Voor onze regio gaat de Zuivelfabriek  
in Udenhout samenwerken met  
Centrum voor de Kunsten Midden- 
Brabant en de muziekverenigingen 
uit de dorpen Helvoirt, Haaren,  
Moergestel, Oisterwijk, Udenhout. 
De Zuivelfabriek noemt het ’Het Big  
Band Project IMAGINE Music Creates 
The World We Live In’ en is zeer  
ambitieus te werk gegaan. 
Nadat de Zuivelfabriek met een mini- 
harmonie de basisscholen heeft bezocht hebben zich 450 kinderen aangemeld. Helaas komen er 
’maar’ 225 kinderen in aanmerking voor deze gratis muzieklessen. 
 
In Helvoirt heeft de oproep maar liefst 45 kinderen opgeleverd uit groep 7. Wekelijks verzorgen 
docenten van de Zuivelfabriek de muzieklessen op de Dr. Landmanschool. Ad de Jong, leerkracht van 
groep 7, fungeert als contactpersoon voor de school. Op 4 april is de groep muzikanten gekoppeld 
aan de harmonie Kunst Adelt.  
De groep bestaat uit: 6 dwarsfluiten, 14 klarinetten, 6 saxofoons, 8 trompetten, 1 hoorn, 10 
slagwerkers. 

 
 
 
 
 
 

Kinderen 
maken muziek 
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Om de kinderen te ondersteunen tijdens 3 muzieklessen, worden zogenoemde coaches gezocht. Het 
aantal  coaches dat nodig is: 2 dwarsfluit, 3 klarinet, 2 saxofoon, 3 trompet, 1 hoorn, 3 slagwerk. 
Meld je aan en doe mee aan dit geweldige evenement. Opgeven kan het beste via Hans Pouwer, 
MiKA commissielid en bestuurslid. Hij is de contactpersoon vanuit Kunst Adelt en hij kan er jou alles 
over vertellen. 
 
Ook voor prinses Máxima  
Op 6 juni vindt er in de Heineken  
Music Hall te Amsterdam een  
voorstelling plaats van alle projecten  
in het land. Prinses Máxima zal daarbij  
ook aanwezig zijn.  
Het is de bedoeling dat daar een  
gezamenlijk arrangement te gehore  
wordt gebracht. En op 24 juni tijdens  
het Imagine-festival, samen met MiKA, 
 op een nog geheime locatie. 
 
Meer info:  
www.kinderenmakenmuziek.nl  
of www.dezuivelfabriek.nl 
 
Helvoirtse kinderen gekoppeld aan  
harmonie Kunst Adelt  
En die hebben hulp nodig.  
Misschien wel van jou?! 
 
Op woensdag 4 april was het een  
drukte van jewelste in cultureel  
centrum Tiliander in Oisterwijk.  
Op die avond waren alle kinderen van  
9 basisscholen uit de regio aanwezig 
om te horen aan welke vereniging ze  
werden gekoppeld. En zo werd groep  
7 van de Landmanschool, met een  
loting, aan harmonie Kunst Adelt  
verbonden. Anke van Esch van Zuivelfabriek Udenhout verzorgde een enthousiaste presentatie, met 
muzikale ondersteuning van Big Band 4 Swing en de miniharmonie bestaande uit docenten van de 
Zuivelfabriek. Tim van Baast, van groep 7 Dr. Landmanschool, mocht de ballon kapot schieten, die 
gelijktijdig werd doorgeprikt door één van de afgevaardigden van Kunst Adelt: Lucy de Graaf. Het is 
bedoeling dat de groep kinderen een steuntje in de rug krijgen van de meer gevorderde muzikale 
collega’s (coaches) van harmonie Kunst Adelt. Dat kunnen muzikanten zijn van zowel MiKA als het 
grote orkest. Zie voor aantallen hierboven. 
 
Ook nog Windkracht 6! 
Naast dit bijzondere project van de Zuivelfabriek zal KA het project Windkracht 6 op de Dr. 
Landmanschool presenteren. Dit i.s.m. MIK Kunsteducatie. Vorig jaar leverde dit project 20 nieuwe 
jeugdleden op. Windkracht 6 wordt gehouden in groep 5 en draait al op volle toeren, onder de 
bezielende leiding van Alphons van Stenis.  
En zo wordt er op alle fronten hard gewerkt om kinderen enthousiast te krijgen voor harmonie Kunst 
Adelt! 

http://www.kinderenmakenmuziek.nl/
http://www.dezuivelfabriek.nl/
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Zaterdag van 10 uur tot 12 uur: ontvangen en sorteren van kleding in de Notenkraker. 
 
05 mei  Maria Vugts  Marianne de Leeuw 
 

12 mei  Ria van Wijk  Petra Bunk 
 

19 mei  Tonnie van Iersel Yvette Verstappen 
 

26 mei  Adrie Melis  Henny Heesbeen 
 

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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 Dauwtrappen zondag 6 mei 2012 
 
 
 
Op zondag 6 mei gaan we weer gezellig dauwtrappen. 
Het dauwtrappen is voor ons een echte traditie geworden. 
In een ongedwongen sfeer wandelen we met de harmonie en de drumband naar de St. Jan in Den 
Bosch en onderweg genieten we van een lekker ontbijt. De laatste jaren hebben we gezien dat de 
stoet achter de harmonie en drumband steeds langer wordt. Na de dienst van 8.30 uur worden er 
nog enkele koralen gespeeld in de St. Jan en ook op de Parade laten we ons horen. Daarna staat de 
bus klaar om ons weer terug te brengen naar Helvoirt. 
 

Het vertrek is om 5.15 uur vanaf de Notenkraker. 
Zorg dat je op tijd bent! 

 

Voor alle leden is deelname gratis 
 
 
We rekenen erop dat alle leden van  
de harmonie en de drumband hun 
medewerking verlenen.  
Als het echt niet anders kan, meld je  
je af bij de mentoren. 
 
Alle andere leden kunnen zich 
opgeven bij Jenneke van Houtum  
tel 643351 of per e-mail: 
dauwtrappen@harmoniekunstadelt.nl 
 
Ook niet- leden zijn natuurlijk van 
harte welkom. Voor broodjes met 
koffie of thee, de busreis en een 
drankje voor onderweg betalen zij  
€ 7,50. 
 
Graag aanmelden door te mailen naar dauwtrappen@harmoniekunstadelt.nl of bellen naar Jenneke 
van Houtum tel 0411 643351. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dauwtrappen 

mailto:dauwtrappen@harmoniekunstadelt.nl
mailto:dauwtrappen@harmoniekunstadelt.nl


 15 

 
 
 
Kopij inleveren voor de 20e van de maand; sturen naar muzikrant@yahoo.com. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kopij 

mailto:muzikrant@yahoo.com
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♪ Van Loesch kregen wij de volgende link doorgestuurd waarop een video te zien is van het 

optreden van de MiKA in D’n Domp in Haaren:  

 www.haaren.info  Hoofdmenu Video / menu Helvoirt 
 

 De internetvideo duurt circa 25 minuten; een stukje uit deze video staat geplanned voor de 
uitzending van Loesch, via Boschtion, Ziggo digitaal kanaal 40 op zondag 29 april en zondag 6 mei. 

 

♪         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 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 

http://www.haaren.info/

