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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 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 MIKA: 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” (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) 
12:30-17:00 Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
17:00-18:20 (p) 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 

mailto:elle.verstijnen@hotmail.com
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Dat klinkt als muziek in de oren 

Waar we het deze maand niet over gaan hebben: 
 

11-11 bal – Lootjes trekken – Of Sinterklaas nog aankomt met de boot 
 

Waar we het onder andere wel over gaan hebben:   
 

ALV – Feestavond voor alle leden en vrijwilligers – wanneer wie kleding mag ontvangen 
 
De Algemene Leden Vergadering komt er weer aan en wel op dinsdagavond 22 november a.s. 
Verderop de uitnodiging vanuit het bestuur om hier allen bij aanwezig te zijn. 
Staat de datum 18 november ook al in jouw agenda? Want voor we gaan vergaderen gaan we eerst 
nog feesten! Vrijdagavond 18 november is er in de Notenkraker een feestavond voor alle leden en 
vrijwilligers. Dat wordt een gezellige avond met muziek, een drankje en een dansje! Het klinkt ons in 
ieder geval als muziek in de oren; zorg dat je er bij bent! 
Verder lees je onze gebruikelijke weetjes in de Muzikrant. Groenvoorziening, kledingmarkt en 
uiteraard de activiteitenkalender. 
 
Mocht je ook eens iets met je muzikale collega’s willen delen, laat het ons weten! 
muzikrant@yahoo.com 
  
 
Veel leesplezier! 
 

Els en Wendy 

 
 

 
 
 
 
 
 

Van de 
redactie 

mailto:muzikrant@yahoo.com
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Uitnodiging A.L.V. Harmonie Kunst Adelt  
 
Alle leden en ouders van onze jeugdleden nodigen wij hierbij uit voor 
de algemene ledenvergadering op  

 
dinsdag 22 november 2011  
aanvang 20.45 uur in de Notenkraker  
 
Bestuur Harmonie Kunst Adelt 
 

 

 
 
 
Peter Denissen 4 november Simon v.d. Pas 22 november 
Martijn Mallens 9 november Lucie van Hooft 26 november 
Hannah de Jong 10 november José Vugts 29 november 
Heleen van Hout 18 november 
 
Lotte Berkelmans 5 december Marleen v.d. Zanden 17 december 
Jesse Schroder 6 december Bart v.d. Bruggen 22 december 
Niels Kuys 7 december Freek Holthuis 24 december 
Sebastian Hendriks 8 december Ad Verboven 24 december 
Bente ter Borg 13 december Jan Verhoeven 24 december 
Daan Wagenaars 15 december Marsha v.d. Berk 28 december 
Simone van Houtum 16 december Felix Peijnenborgh 28 december 
Marly Kockx 17 december Jacco Verhoeven 28 december 

 
 
 
 
 
 

Van de 
bestuurstafel 

 
 
 
 
 
 
 

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 

zo 6 nov Presentatie luister-CD Helvoirt aan Fam. 
Hubee 14.00 – 15.00 uur Gastenbosch 

Harmonie  

11-13 nov MiKA-kamp ’t Kraanven te Loon op Zand MiKA en leerlingen MiKA-commissie 

vr 18 nov Feestavond voor leden, partners en 
vrijwilligers Aanvang 20.30 uur 

Alle leden vanaf 16 jaar José/Elle 

zo 20 nov Intocht Sinterklaas   

di 22 nov Algemene ledenvergadering  

Aanvang 20.45 uur 
 Bestuur 

zo 18 dec Kerstconcert MiKA en Nicolaaskoor 
16.00-17.30 uur Nicolaaskerk 

MiKA MiKA-commissie 

 2012   

zo 15 jan Noten op de Noen Harmonie  

zo 4 mrt Jeugdmuziekdag Leerlingen  

za 10 mrt Solistenconcours   

za 17 mrt Kledingmarkt Allen Werkgroep 

za 17 mrt Uitwisseling met Loon op Zand 
19.30 uur Notenkraker 

MiKA MiKA-commissie 

zo 18 mrt Leerlingen uitvoering MIK 12.00-13.30 uur Leerlingen  

15 apr Regioconcert opleidingsorkesten MiKA MiKA-commissie 

 Buitenrepetitie   

30 apr Koninginnedag   

 Dauwtrappen   

4 mei Dodenherdenking   

mei Concertreis   

 Concours   

 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
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Allereerste concert met MiKA: een topper! 
 
Op zondag morgen 9 oktober speelde de MiKA een uitwisselingsconcert met de jeugdorkesten 
“Rappo Grande” van Harmonie Kunst & Vriendschap uit Vught en Nos Jungit Apollo (NJA) uit St. 
Oedenrode. We speelden in Rozenoord, een grote zaal, waar het lekker klonk en waar veel publiek 
ons kwam aanmoedigen. Veel opa's, oma's, vaders en moeders waren mee naar Vught gekomen om 
naar hun kinderen of kleinkinderen te komen luisteren. Dat was geweldig want een beetje 
aanmoediging konden we wel gebruiken. We speelden namelijk 4 nieuwe nummers die we in relatief 
korte tijd ingestudeerd hadden. 
MIKA beet de spits af. We openden het concert met het stuk Arirang, een arrangement van onze 
dirigent Alphons van Stenis. Daarna speelden we Fincastle Overture. De klanken van de eerste maten 
laten de contouren van een majestueus verdedigingsbolwerk opdoemen (For Fincastle). Als derde 
stuk speelden we Yakety Sax, een stuk waar de altsaxen solo 
speelden en de rest van het orkest begeleidend was. De vier 
altsaxen van MiKA speelden hierin de sterren van de hemel  (zie 
foto). MIKA sloot af met het stuk Lord of the Dance. Voor velen 
een bekend stukje Ierse muziek. 
Na een korte wisseling was het de beurt aan Fanfare NJA. Zij 
lieten horen hoe anders een Fanfare orkest klinkt in vergelijking 
tot een Harmonie. Het gastorkest, Rappo Grande, sloot de 
ochtend af. Wederom mocht Alphons de dirigeerstok ter hand 
nemen. Hij dirigeert namelijk ook het orkest Rappo Grande en had 
dus een drukke ochtend. 
Daarmee kwam na anderhalf uur muziek dit uitwisselingsconcert 
tot zijn eind. Er is goed gemusiceerd door de drie orkesten, de 
opkomst van het publiek was erg hoog en aan hun glimmende 
gezichten te zien, is er enorm genoten van al het muzikale talent. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

MiKA-
commissie 

??? 
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          Drunen, 11-10-‘11 
 
Beste redactie van de Muzikrant, 
 
Graag wil ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Henk van Limburg en speel tenorsax in Bigband 
Cecilia, voorheen Cecilia Lamatoeten in Vught. Omdat ons repetitielokaal in Vught niet aan onze 
verwachtingen voldeed, zijn we via Wiesje Gielen, die bestuurslid is van onze band, bij jullie beland. 
 
We hebben gisteren dus voor het eerst gebruik gemaakt van jullie oefenlokaal. Het is een 
fantastische ruimte met  goede akoestiek en verlichting. Wij zijn dan ook voornemens in de toekomst 
bij jullie deze ruimte te blijven huren. 
 
Echter, de toekomst van ons orkest hangt aan een zijden draadje. Door allerlei wisselingen hebben 
wij gebrek aan muzikanten, die hun instrument redelijk beheersen. 
Hierover hadden wij gisteravond een gesprek met enkele leden van jullie harmonie. Zij stelden voor 
een oproep te doen in de Muzikrant om nieuwe leden voor ons orkest te werven. Tevens kwam in dit 
gesprek naar voren, dat dit ook een wederzijds effect kan hebben, d.w.z., dat er mogelijk muzikanten 
van ons interesse hebben in jullie harmonie. 
 
Ons orkest is de laatste tijd enigszins uitgedund en telt nog 17 leden. Het geringe aantal leden en 
gebrek aan bepaalde instrumenten bedreigt het voortbestaan van ons orkest.  
 
Daarom willen wij jullie verzoeken een oproep voor nieuwe leden voor ons orkest te plaatsen in jullie 
Muzikrant. 
 
Ons orkest bestaat 30 jaar en we hebben dit jaar met veel succes groots ons 6e lustrum gevierd. 
We spelen muziek op eenvoudig niveau. Zowel vrouwelijke als mannelijke muzikanten zijn bij ons van 
harte welkom. We kunnen algehele versterking binnen ons orkest goed gebruiken 
We zijn vooral op zoek naar trompettisten, trombonisten, klarinettisten, fluitisten en basblazers. 
Twee keer per jaar geven we een concert, nl. een winter- en een voorjaarsconcert. Mogelijk is dit in 
de toekomst nog verder uit te breiden. 
 
De gemiddelde leeftijd binnen ons orkest is 55plus. Dit neemt echter niet weg, dat wij juist op zoek 
zijn naar jongere mensen. We hopen dan ook, dat juist deze mensen zullen reageren; maar ook 
oudere muzikanten zijn van harte welkom. In ieder geval kunnen we nieuwe kandidaten leerzame en 
gezellige repetitieavonden aanbieden in jullie mooie oefenzaal.  
Onze dirigent, Max Verdoes, weet ons op een ontspannende en leerzame wijze te motiveren en 
inspireren. 

 
 
 
 
 
 
 

Oproep 
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Mochten er geïnteresseerden zijn, dan kun je op de volgende manieren met ons in contact komen. 
 
1. Je kunt op maandagavond een repetitie bijwonen in de Notenkraker van 20.30 u.  tot 22.00 u. 
 
2. Je kunt ook informatie inwinnen bij  Peter van den Berg (voorzitter) tel: 06-22522213 of  bij Wiesje 
Gielen (bestuurslid) tel.: 0411-642723 
 
We hopen op positieve reacties en spreken de wens uit in de toekomst een goede samenwerking 
met de harmonie Kunst Adelt te hebben. 
 
Met vriendelijke groeten, namens ons orkest Bigband Cecilia, 
 
 
Henk van Limburg. 
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Naam: Mart Pollaerts 
 
Woonplaats: Helvoirt 
 
Instrument: Trompet 
 
Lid van Kunst Adelt vanaf: 2006-2007 
 
Beroep/studie: Ik zit op het Gymnasium voor de 
3de jaar op het Maurick-college in Vught. 
 
Wat doe je graag in je vrije tijd (naast muziek 
maken)? Lekker gek doen met mijn vrienden. 
 
Wat is je levensmotto? Een dag niet gelachen is 
een dag niet geleefd. 
 
Hoe ziet jouw zaterdag er uit? Nou meestal sta ik 
dan om 7 uur op en dan ga ik van half 8 tot half 5 
werken en in de avond ga ik soms nog wat leuks 
doen, of ik blijf lekker gezellig thuis. 
 
Over 10 jaar dan…. dan hoop ik een leuke 
vriendin, een goede baan en een fijn leventje te 
hebben. 
 
 
 

Solo of orkest? Orkest blijft toch altijd gezelliger. 
 
Repetitie of pauze? Nee joh, repetitie lekker 
spelen. 
 
Klassieke of lichte muziek? Dan eerder lichte 
muziek ik ben niet van het klassiek. 
 
Carnaval of wintersport? Carnaval blijft toch 
leuker, met de keikes en lekker gek doen haha. 
 
Vlees of vis? Ik ben toch niet echt een vlees en  
vis eter, maar als ik moest kiezen toch vis. 

 
Buiten of binnen? Buiten! Toch veel leuker dan 
heel de tijd binnen te zitten. 
 
Wat staat er op je nachtkastje? Niet veel, want  
ik heb geen nachtkastje. 
 
Liever lui of moe? Lekker lui is beter dan erg moe! 
 
Wat is je favoriete gadget? De ipod 4de 
generatie. 
 
 
Ik geef het stokje door aan… Arno Vugts 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Even 
voorstellen 
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De laatste groene loodjes 
 
Zoals jullie weten stopt de gemeente op 1 januari 2012 met de groeninzameling op het sportpark in 
Helvoirt. Dit betekent voor onze vereniging een forse financiële aderlating: we krijgen immers € 15,- 
per uur,  per persoon voor het assisteren bij de groeninzameling.  
Nu het einde hiervan in zicht komt doet het bestuur een dringend beroep op de leden om ook de 
laatste maanden deze taak goed te volbrengen. 
De onderstaande personen zijn hiervoor ingedeeld en er moeten telkens 2 personen aanwezig zijn 
van 16.00 uur tot 19.00 uur. Je kunt dit dus in onderling overleg regelen. 
De bedoeling is dat je het groenafval aanneemt en dat het terrein netjes schoongeveegd wordt.  
Een paar werkhandschoenen is wel handig voor deze groene activiteit. 
Probeer te ruilen of iemand anders te vinden, als je echt niet kunt! 
 
11 november  Hans van Rooij en Jozef van Hattum 
   Bas van Ewijk en Cees van Hattum 
 
Namens de hele vereniging hartelijk dank voor je inzet. 
 
 
 
 

 
 
 
Zaterdag van 10 uur tot 12 uur: ontvangen en sorteren van kleding in de Notenkraker. 
 
Zaterdag 05 november   Maria Vugts   Marianne de Leeuw  
Zaterdag 12 november   Ria van Wijk   Petra Bunk  
Zaterdag 19 november   Tonnie van Iersel  Yvette Verstappen  
Zaterdag 26 november   Adrie Melis   Babs van Kempen  
Zaterdag 03 december   Marijke Beset   Henny Heesbeen 

 
 
 
 
 
 
 

Groenpunt 

 
 
 
 
 
 
 

Kledingmarkt 
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Uitnodiging voor de leden- en vrijwilligersfeestavond op vrijdag 18 november 

 

 

Het bestuur van Kunst Adelt nodigt alle leden vanaf 16 jaar met hun partners 

en 

 iedereen die zich belangeloos voor onze vereniging heeft ingezet 

 uit voor een 

gezellige feestavond 

met een hapje en een drankje op  

vrijdag 18 november 2011 

Aanvang 20.30 uur in de Notenkraker. 

 

Zet deze avond meteen in je agenda want  

de muzikale spetters zullen ervan af vliegen! 

 

De vrijwilligers ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

 
 
 
♪ Is nooit grappig: een uitwisselingsconcert zonder uitwisseling….. 
 
♪ Als link van de maand: Beter laat dan nooit! 

https://picasaweb.google.com/106809444214494468296/MIH2011?authkey=Gv1sRgCN_b26L3m
-qwrQE 

 
♪ Het bestuur heeft een uitnodiging ontvangen voor interessante workshop-avonden op 21 en 23 

november voor verenigingen en stichtingen georganiseerd door de Rabobank.  
 Kijk even op internet via de volgende link: 
 http://www.rabobank.nl/images/1389_uitnodiging_hart_voor_uw_club_29393120.pdf 
 
 Twee leden kunnen deelnemen aan deze avonden; aanmelden kan tot 9 november bij Nick Kockx. 

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 

 
 
 
 
 
 
 

Kopij 

mailto:muzikrant@yahoo.com
https://picasaweb.google.com/106809444214494468296/MIH2011?authkey=Gv1sRgCN_b26L3m-qwrQE
https://picasaweb.google.com/106809444214494468296/MIH2011?authkey=Gv1sRgCN_b26L3m-qwrQE
http://www.rabobank.nl/images/1389_uitnodiging_hart_voor_uw_club_29393120.pdf
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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 

Babs van Kempen 
Robert van 

Enschot 
Susan Verstijnen 

Jenneke van 
Houtum 

Luuk Pouwer 
Cees van Hattum 

Ilse v.d. Sande 
 

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 
Elle Verstijnen 

Ad Vugts 
 

Noten op de noen 
Marijke Beset 

José Vugts 
 

Music in Harmony 
Bas van Ewijk 
Simone van 

Houtum 
Brigitte Witlox 

Christ van Iersel 
 

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 
Jolanda van de 

Sande 
Elle Verstijnen 

 
Luchtorkesten 
Elle Verstijnen 

 
Mika 

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 

 
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 

Henk 
Schoenmakers 

 
 
 

     15  juni 2011 

 
 


