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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 
Opstaporkest: Odette Mostard 
 Bij voorkeur via mail: 
 vannuland@planet.nl 
 Tel. 0627413868 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: Anita van Haaren 
 Tel. 0411-644123 
 anita.vanhaaren@online.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info over leerlingen, lessen, MIK Kunsteducatie: 
 José 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” 
Kastanjelaan 12; tel. 0411-642883 
 

Maandag 
15:40-19:45 Dwarsfluitlessen (Guus v.d. Heijden) 
 Bijgebouw vd Hervormde Kerk 
17:45-19:45 Slagwerkgroep (Kenrick Gunther) 
 

Dinsdag 
15:40-17:50 Klarinetlessen (Sef Pijpers) 
15:00-21:30 Saxofoonlessen (Anneke Beerens) 
19:45-22:00 Repetitie harmonie 
 

Woensdag 
12:00-15:00  Klarinetlessen (Sef Pijpers) 
12:35-18:00 Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
16:45-19:30 Slagwerklessen (Mari van de Putten) 
 

Donderdag 
15:40-20:30   Trombonelessen (Ad Verspaandonk) 
 

Vrijdag 
16:35-17:50  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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De Herfst is begonnen en de klok weer verzet! 

 
Van China, Vietnam en Madagaskar naar…Bladel! 
 
Allebei waren we mooi op tijd terug van onze vakantiereis, om het repetitieweekend mee te maken 
in Bladel. Gelukkig, want we hadden natuurlijk wat in te halen! We waren niet samen op reis, zoals 
sommigen dachten, maar toevallig tegelijk. Tijdens de reis uiteraard nog een aantal maal aan de 
harmonie gedacht en gelukkig nog ergens de grote trom mogen slaan! Zie enkele foto’s in deze 
Muzikrant.  
In Bladel is er tijdens het weekend goed gerepeteerd en werd er na een gezellige zaterdagavond een 
heerlijk welverdiend extra uurtje slaap meegepikt! 
 
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. Er komt een drukke periode aan, waarin van ons allemaal veel inzet, enthousiasme, 
doorzettingsvermogen en volharding wordt gevraagd. Daar staat tegenover dat er niets 
mooier is dan samen lekker muziek maken! 

2. De kledingmarkt op 15 september j.l. werd weer met veel ondersteuning van diverse leden 
en andere medewerkers met succes afgerond: de opbrengst bedroeg circa € 1.450 een prima 
resultaat! 

3. De aanloop naar het concours in Veldhoven 24 november bracht ons al in Boxtel op 
zondagavond 7 oktober jl. waar we een uitvoering hadden met onze concoursmuziek.  

4. Als ik dit schrijf kom ik net terug van het repetitieweekend in Bladel, waar de Ganzenhof onze 
ons onderdak bood. Een mooie locatie  midden in het Brabantse landschap. Complimenten 
aan de organisatie van dit weekend! Elders leest u hier  meer over. De workshop ademhaling 
en de oefening van de pyramidalis (waar zat die ook al weer?) zal ik niet gauw vergeten! 

5. De nieuwe orkeststructuur gaan we komende tijd opnieuw tegen het licht houden. De 
besprekingen met de leden van het GHO tijdens het borreluurtje geven aanleiding tot 
bezinning over de huidige manier van werken en de indeling van de harmonie. Ook met de 
MIKA commissie zijn al gesprekken geweest en in de bestuursvergadering van 8 november 
gaan we de verdere aanpak bespreken. Het perspectief blijft uiteraard een volwaardige 
doorontwikkeling van de MIKA en het groot orkest. Tijdens de jaarvergadering volgt meer…. 

6. De website is inmiddels weer verder geactualiseerd. De webmaster en zijn assistenten José 
en Marleen hebben niet stil gezeten. Kijk maar eens rond op www.harmoniekunstadelt.nl 

7. We hebben eveneens (weer) gesproken met Haaren en Esch over de plannen van de 
gemeente om onze subsidies af te bouwen, maar ook hebben we meerdere opties van 
samenwerking ter tafel gebracht. Bijvoorbeeld samen een concert organiseren, instrumenten 
uitwisselen, andere optredens gezamenlijk houden etc etc.  De onderlinge verstandhouding 
is prima en daarmee is een goede basis gelegd om meer tot elkaar te komen. 

8. Een punt van zorg voor het bestuur blijft de afwikkeling van het Imagine project van de 
Zuivelfabriek. Nog steeds zijn niet alle instrumenten terug die wij hebben uitgeleend. Een 
punt voor de eindevaluatie!  

9. De vrijwilligers avond stond gepland voor vrijdag 7 december a.s. en de voorbereidingen zijn 
gestart. Bezien wordt nog of naar een andere avond moet worden uitgekeken. Hou de 
berichtgeving goed in de gaten! 

10. Marc van Iersel is bereid gevonden toe te treden tot het bestuur en heeft al op proef een 
vergadering bijgewoond. De formele benoeming vindt plaats tijdens de jaarlijkse 
ledenvergadering op 11 december a.s. 

 
 
Namens het bestuur, 
Uw voorzitter. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Van de 
bestuurstafel 

http://www.harmoniekunstadelt.nl/
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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 

za 3 nov Uitwisseling Hardinxveld Giessendam 
in Helvoirt 19.30 – 21.00 uur 

MiKA MiKA-commissie 

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

Harmonie Muziekcommissie 

za 24 nov Concours te Veldhoven 
Optreden 12.30 uur; jury 13.15 uur 

Harmonie Muziekcommissie 

zo 25 nov Intocht Sinterklaas 
Verzamelen 10.15 uur 

Harmonie in MiKA Comm. 
buitenoptredens 

vr 7 dec Vrijwilligers- en ledenfeestavond Allen Werkgroep 

di 11 dec Algemene ledenvergadering 
21.00 uur 

  

zo 16 dec Kerstconcert 
Aanvang 16.30 uur 

MiKA MiKA-commissie 

    

2013    

zo 20 jan Noten op de Noen Harmonie  

za 9 mrt Pianorepetitie t.b.v. solistenconcours Allen Joyce en Jenneke 

za 16 mrt Solistenconcours Allen Joyce en Jenneke 

za 16 mrt Kledingmarkts Allen Werkgroep 

zo 24 mrt Leerlingen-presentatie  
12.00 – 13.30 uur 

Leerlingen MIK 

di 30 apr Koninginnedag   

za 4 mei Dodenherdenking   

zo 5 mei Dauwtrappen   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

mailto:secretariaat@harmoniekunstadelt.nl
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Peter Denissen 4 november Simon v.d. Pas 22 november 
Martijn Mallens 9 november Lucie van Hooft 26 november 
Heleen van Hout 18 november José Vugts 29 november 
Teske van Asten 20 november 
   
 

 
 

 
 

 
 
 
Bij deze verwelkomen we als nieuwe leden: 
 
Ron Jasker 
Monique Vugts 
 
Voor het lidmaatschap heeft bedankt: 
  
Sebastiaan Hendriks 

 
 
 
 
 
 
 

Proficiat! 

 
 
 
 
 
 
 

In/Uit 
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Solisten concours nieuws 
 
Zijn jullie al aan het nadenken over welk stuk je te horen wilt gaan brengen tijdens het solisten 
concours 2013? 
Je mag het best al eens bespreken met je muziekdocent…… wie weet heeft hij of zij een leuke partij 
liggen…… alleen of samen met een paar andere muzikanten….. het is een leuke uitdaging……. goed 
voor je muzikaliteit…… je kunt laten horen wat je allemaal al hebt geleerd…… samen met een pianist 
of met een CD……  

Denk er maar eens over na, om mee te doen. 

Weet je niet wat het solisten concours is?? 

Nou dan gaan we jullie dat eens vertellen. 

Op zaterdag 16 maart 2013 (let op gewijzigde datum) wordt er een muzikale dag georganiseerd door 
4 verenigingen uit de omgeving. (Berkel Enschot- Udenhout- Cromvoirt en Helvoirt)  
Dit jaar zal het plaats vinden in Berkel Enschot.  
Hier krijg je de kans om je muzikaliteit te laten horen op een podium. Een vakbekwame jury zal een 
beoordeling geven over je prestatie. Je kunt luisteren naar andere deelnemers uit de verschillende 
dorpen. Je wordt ingedeeld op niveau. 
 
Later in dit jaar komt er meer nieuws over het solisten concours in de Muzikrant. Dan met 
aanvullende info en het inschrijfformulier. 
Maar het kan geen kwaad om er al eens over na te denken! 
Het belangrijkste nu is de gewijzigde datum, dus schrijf het in je agenda! 
 
Groetjes Jenneke van Houtum en Joyce van Brunschot 
(namens de Helvoirtse organisatie) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Solisten-
concours 
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Zaterdag van 10 uur tot 12 uur: ontvangen en sorteren van kleding in de Notenkraker. 
 
03 november  Maria Vugts  Marianne de Leeuw 
10 november  Ria van Wijk  Petra Bunk 
17 november  Tonnie van Iersel Yvette Verstappen 
24 november  Adrie Melis  Carola Mous 
01 december  Marijke Beset 
08 december  Maria Vugts  Mieke van Laarhoven - Boekenmarkt 
15 december  Ria van Wijk  Hans Leermakers 
22 december  Tonnie van Iersel Henny Heesbeen 
29 december  Adrie Melis  Monique van Brunschot 
05 januari  Marijke Beset  Willy Lindemann - Boekenmarkt 
12 januari  Maria Vugts  Esther Verstijnen 
19 januari   Ria van Wijk  Gabby Wagenaars 
26 januari  Tonnie van Iersel Els Tamminga 
02 februari  Adrie Melis  Carola Mous 
09 februari  Marijke Beset  Ger Haan 
16 februari  Maria Vugts  Ilse de Vrije 
23 februari  Ria van Wijk  Piet Vugts 
02 maart  Tonnie van Iersel Marleen van der Zanden 
09 maart  Adrie Melis  Joyce van Brunschot 
 
16 maart   KLEDINGMARKT 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kledingmarkt 
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Al heel lang komt er elk halfjaar een man naar de 
Kledingmarkt, die naast zijn eigen aankopen ook 
steeds T-shirts koopt voor een verstandelijk 
gehandicapte jongen (Ramon). Met de dames van de 
werkgroep heeft hij een afspraak kunnen maken dat 
er telkens een aantal T-shirts apart worden 
gehouden. De gehandicapte jongen gebruikt 
(verscheurt) heel veel T-shirts. Het kopen van nieuwe 
T-shirts is dus onbegonnen werk. Een mooie geste 
van die man dus. En als dank stuurde hij (namens de 
gehandicapte jongen) deze bedankkaart. Toch leuk.  

Ook leuk om te vermelden is dat de kledingmarkt elk halfjaar een gedeelte van de (overgebleven) 
kleding schenkt aan een stichting Hulp aan Roemenië uit Goirle, die de kleding gebruikt voor 
Roemenië. En zo zie je maar weer, niet alleen de harmonie is goed met de Kledingmarkt, ook de 
medemens.  
Daarom… 
is het goed als jij als lid het inleveren van kleding onder de aandacht blijft brengen bij familie, 
vrienden en kennissen. Elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur in De Notenkraker. Ook boeken, 
platen, cd’s, dvd’s, video’s, kan men daar kwijt. Die worden ingezameld voor de organisatie van de 
Boekenmarkt. Doe je best, bedankt! 
  

 

 
 
 

 
 
 
… werkgroep Kledingmarkt o.l.v. Marijke Beset 
 
… de reiscommissie o.l.v. Monique van Brunschot voor het organiseren van het repetitieweekend 

 
 
 
 
 
 
 

Bedankt… 
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Binnenkort staat ons eerste buiten optreden van dit seizoen alweer op het programma: 
 

de Sinterklaasintocht 
 
Deze vindt plaats op zondag 25 november. 
Dus noteer deze datum in je agenda en hou hem vrij! 
Het MiKA is al begonnen met het instuderen van de sinterklaasmarsen. Zij hebben allemaal een 
harpje gekregen voor op hun instrument en binnenkort zal aan hen de nieuwe marsboekjes 
uitgereikt worden. Om helemaal goed voorbereidt de straat op te kunnen zal Marc van Iersel 
binnenkort beginnen met de buitenrepetities. 
We gaan er natuurlijk van uit dat alle MiKA-leden die de marsen beheersen mee zullen lopen met de 
intocht. En natuurlijk is het de bedoeling dat ook het GHO in groten getale aanwezig zal zijn zodat 
we, als vereniging, er voor alle kids in ons durpke een mooie intocht van kunnen maken. 
In de grote vakantie is er overleg geweest tussen de harmonieën van Haaren en Helvoirt en de 
fanfare van Esch. De intentie was om de marsboekjes zodanig op elkaar af te stemmen dat we zo 
nodig ook samen een buitenoptreden kunnen verzorgen. Dat is gelukt. We hebben 5 marsen 
uitgezocht die alle drie de verenigingen in hun boekje opnemen. De ontbrekende marsen zijn 
besteld. Om het boekje weer helemaal up to date te maken is van de bestaande marsen materiaal 
bijbesteld. Dus ook de leden van het groot orkest krijgen mooie nieuwe blaadjes in hun boekje. Een 
mars was zo antiek dat die niet bijbesteld kon worden. Daar gaan we nog een mooie nieuwe mars 
voor uitzoeken. 
 
De inhoud van ons boekje ziet er straks als volgt uit: 
• Drumbo 
• Jubilissimo 
• Huntermars 
• Miami 
• Semper Viator 
• Koning Voetbal 
• Holiday in Rhodos 
• Team-work 
• Kodomo No-Hi 
• Officer of the day 
• Felicitatie mars 
• Wilhelmus 
• Nog in te vullen (mars 4 mei) 
• St. Nicolaas Marsselectie 
• Met St. Nicolaas op mars 
• Sinterklaasfeest           
 
Veel speelplezier!

 
 
 
 
 
 

Muziek-
commissie 
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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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♪ Prijsvraag: 
  
 Van wie zijn deze charmante benen???  

Helaas heeft niemand het goede antwoord ingezonden, dus 
kunnen we ook geen prijzen uitreiken. 

  
 Bij deze nog wel de oplossing: de benen zijn van: Jenneke! 
  
♪ Robert: “Niet gewoon doorpoepen die noten, dan wordt het een 

soort konijnenkeutel-diarree!” 
 
♪ Robert: “Saxofoons, ik snap dat er een boog boven staat, maar 

dat betekent niet dat het hoeft te klinken als een sapcentrifuge 
die klem is geraakt!” 

 
♪ Robert: “Ik had niet gedacht dat ik dit ooit zou zeggen: Trompetten, kunnen wij op 209 iets meer 

geven?” 
 
♪ Robert: “Piet, dat is toch die poëet in jou. Peter speelt het meer als een ridder op een toren. Ik wil 

toch liever die ridder op de toren!”  Piet: “Waar is José?” 
 
♪ Betrapt!!! 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 
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♪ Kijk, dit maakt meer indruk: 
 

   
 
 
♪ OPENINGSCONCERT 

Op zondag 30 sept vond het eerste concert van dit seizoen plaats. Het opstaporkest beet het spits 
af om 10.00 uur in de Notenkraker. Vanwege het vroege tijdstip waren de opstappers gekleed in 
pyama's en Alphons had zijn slaapzak meegebracht. Ze brachten een aantal nummers ten gehore 
die allemaal de nachtrust als thema hadden.  
Na de pauze volgde eerst de onthulling van de nieuwe outfit van het MiKA-orkest. Dankzij het 
Leyefonds konden de leden in het nieuw worden gestoken en werd de metamorfose zichtbaar. 
Het oogverblindende tenue zal nog worden aangevuld met een windjack voor de 
buitenoptredens.  
Het publiek liet zich verrassen door een spetterend optreden van het MiKA en hiermee was het 
seizoen 2012-2013 muzikaal geopend. 
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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 
 

Noten op de noen 
Marijke Beset 

José Vugts 
 

Reiscommissie 
Monique van 

Brunschot 
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 

Jeanine van Iersel 
Lucy de Graaf 

Odette Mostard 
Harriette de Kadt 
Inge van Sprang 

 
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 

Marleen v.d. 
Zanden 

Lucy de Graaf 
 

Muzikrant 
Els Tamminga 
Wendy Vugts 

 
Website 

José Vugts 
Marleen v.d. 

Zanden 
Theo van Hattum 

 
 
 

     1 oktober 2012 

 


