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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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Oktober overvalt ons ieder jaar 

Waar we het deze maand niet over gaan hebben: 
 

Griep – Herfstvakantie – Hoe dierendag is geweest 
 

Waar we het onder andere wel over gaan hebben:   
 

Kledingmarkt – Feestavond voor alle leden en vrijwilligers – Repetitieweekend 
 
Ietsje later dan gepland maar hier ligt weer voor u; de Muzikrant. We waren nog even op vakantie en 
gunden ons zelf daarna wat tijd om weer in het Nederlandse ritme te komen. Dat valt niet mee 
kunnen we je zeggen. 
 
In deze Muzikrant lees je hoe leuk het repetitieweekend in Amerongen is geweest. Gelukkig allen 
heelhuids teruggekeerd... zie foto’s! 
Ook in deze krant een uitnodiging voor een gezellige feestavond op 18 november a.s. voor al onze 
leden en vrijwilligers. (Vinden wij leuk!) 
Anita stelt zich aan jullie voor en ook vraagt zij namens de MiKA om mee te denken over een 
ontwerp voor een nieuw logo. 
 
Veel leesplezier! 
 

Els en Wendy 

 

 

 
 
 
 
 
 

Van de 
redactie 
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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 16 okt Uitwisseling met Nieuwkuijk 
14.00 uur – 16.00 uur 
13.00 uur aanwezig in zaal Den Bork Nieuwkuijk 

Harmonie Susan en Babs 

zo 30 okt Serenade afscheid pastor Hans Hageman 
11.30 – 12.00 uur kerk/Gastenbosch 

Harmonie  

zo 30 okt Regioconcert de Meierij te Berlicum 
D’n Durpsherd; optreden om 14.00 uur 
Aanwezig 12.30 uur 

Harmonie Susan 

zo 6 nov Serenade luisterboek Helvoirt 
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 en partners en 
vrijwilligers Aanvang 20.30 uur 

Alle leden vanaf 16 jaar José/Elle 

zo 20 nov Intocht Sinterklaas   

di 22 nov Algemene ledenvergadering  Bestuur 

zo 18 dec Kerstconcert MiKA  
16.00-17.30 uur Kleine kerk 

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  

24 of 25 mrt Uitwisselingsconcert met Haaren/Esch  Harmonie  

15 apr Regioconcert opleidingsorkesten MiKA MiKA-commissie 

 Buitenrepetitie   

30 apr Koninginnedag   

 Dauwtrappen   

4 mei Dodenherdenking   

mei Concertreis   

 Concours   

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
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Geerke van Iersel 5 oktober Isabel Oomen 24 oktober 
Joris Coppens 6 oktober Esther Verstijnen 26 oktober 
 
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  

 
 
 
 
 

 
 
 
Ben jij de ontwerper van het nieuwe logo voor de MiKA? 
 
Vanaf augustus heeft het (leerlingen)orkest een andere naam gekregen: MiKA! 
Daar hoort natuurlijk ook een nieuw logo bij. En wie kan dit beter bedenken dan de muzikanten van 
onze eigen vereniging zelf. Dus een oproep aan alle muzikanten(jong of oud/opstaporkest, MiKA of 
GHO: klim in de pen (potlood) en ga aan de slag... 
Inzendingen zijn, uiterlijk 25 oktober, van harte welkom bij Anita van Haaren, 
anita.vanhaaren@online.nl 
 
Alle inzendingen worden beoordeeld door een officiële jury (de MiKA-commissie) en natuurlijk staat er 
een prijs(je) tegenover. Maar natuurlijk doe jij dit voor de eer.... want het logo zal de komende jaren 
steeds weer in beeld komen. 
 
Groet, Anita 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proficiat! 

 
 
 
 
 
 

MiKA-
commissie 

??? 
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Repetitieweekend-reisverslag van Monique: 
 
Op zaterdagochtend stonden de kookdames, Ad, Berry en de reiscommissie al vroeg bij de 
Notenkraker. De boodschappen waren inmiddels al ingeladen en de laatste benodigdheden werden 
uit de Notenkraker meegenomen. Op naar Amerongen... want om 10 uur moet de koffie klaar staan. 
Aangekomen bij de Bosrand stond de eigenaar van de repetitieruimte ook al op ons te wachten. 
Na een uitgebreid verhaal over alles en nog wat over Amerongen kregen we de sleutel en konden we 
de rest van K.A. verwelkomen op het repetitieweekend. 
Na een bakkie koffie vroegen er een paar hoe laat we zouden gaan repeteren. Het wachten was op 
Robert. Maar nadat deze vlug een heet bakkie koffie achterover had geslagen, gingen we aan de slag. 
En dag vol repetities en veel vorderingen op muzikaal gebied.  
Na het avondeten was het dan ook lekker even uitbuiken in het zonnetje. En daarna op naar de 
gokhal. Want de reiscommissie had de repetitieruimte omgetoverd in een Casino. Iedereen kreeg 
een bakje met fiches waarmee gegokt mocht worden. Het spelen werd zo fanatiek gedaan, dat er 
haast geen tijd was om een pilsje te pakken. 
 

   
 
Na zeker een uur, werd het afgesloten met het laatste spel, nl. Rusisch Roulette. 

Met een pistool in de hand, werden de laatste 7 spelers 
met de meeste fiches in een kring gezet. 
En moesten zij na een schietgebedje, kijken of het pistool 
af zou gaan of niet. Piet was de laatste die als laatste dit 
spel levend heeft afgesloten. Hij ging dan ook met de 
hoofdprijs naar huis. 
 
Maar niet iedereen was het er mee eens dat de 
spelavond werd afgesloten. Dus in het duistere circuit 
werd er lustig verder gepokerd en getoept. Wie 

uiteindelijk daarvan de winnaar is geworden heeft de reiscommissie niet meer meegemaakt, want zij 
lagen al op een oor. 

 
 
 
 
 
 

Reis-
commissie 
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Wel werden ze nog even uit hun nachtrust gehaald, omdat iemand midden in de nacht toch even 
wilde proberen of het alarm, ook werkelijk af zou gaan, als je de nooddeur open zou gaan. 
Maar na veel "vals-alarm"geroep, konden we de slaap weer hervatten. 
  
De volgende ochtend zat iedereen op tijd aan het ontbijt. Al dan niet met open ogen. 
De ouderen onder de muzikanten gingen een vroege ochtend wandeling maken, terwijl de jongeren 
probeerden hun ogen verder open te krijgen. En om 11 uur werd het muzikale deel van het 
repetitieweekend weer hervat. Al viel dat zwaarder dan gedacht. 
Sommige goed geoefende dingen, gingen niet meer zoals de dag van tevoren, maar er kwam gelukkig 
nog wel geluid uit. Hopelijk zijn ze nog wel ergens opgeslagen, dan komt dat vast wel weer goed. 
  
Uiteindelijk sloten we dit zeer muzikale weekend af met het doorspelen van alle muziekstukken en 
ging iedereen moe maar voldaan naar huis. Al dan niet met het toeristische pontje. 

 

  
 
Dank je wel allemaal voor je inzet en de gezelligheid, want we kunnen terug kijken op een vruchtbaar 
muzikaal en gezellig weekend. Voor herhaling vatbaar. 
  
Groeten van de reiscommissie. 
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Naam: Anita van Haaren 
 
Woonplaats: Helvoirt 
 
Instrument: Klarinet 
 
Lid van Kunst Adelt vanaf: 2005 
 
Beroep/studie: Adviseur kwaliteit en 
organisatie; ik geef advies aan de Raad van 
Bestuur over de kwaliteit van patiëntenzorg in 
het Jeroen Bosch Ziekenhuis en begeleid 
verbetertrajecten om deze kwaliteit te 
verbeteren. 
 
Wat doe je graag in je vrije tijd (naast muziek 
maken)? Ik ga graag naar cabaret, uit eten 
gaan vind ik heerlijk, kletsen met vriendinnen, 
ik lees ook graag een boek(maar daar ik vaak 
weinig tijd voor…) en natuurlijk lekker 
rommelen met de kids. 
 
Wat is je levensmotto? Heb geen oordeel, 
geen excuus en geen verwachting. 
 
Hoe ziet jouw zaterdag er uit? Aanmoedigend 
langs de zijlijn van het voetbalveld en 
daarnaast klusjes in en rondom huis. 
 
Over 10 jaar dan…. Oeps, dat is nog ver weg… 
Wie dan leeft, wie dan zorgt. 
Nou misschien hebben we dan een eigen 
campertje…. 
 
Als wij zeggen MiKA, dan zeg jij: Heerlijk 
repeteren(en genieten) op vrijdagavond met 

al dat aanstormend talent en zo nu en dan 
spetteren op een concert. 
 
Solo of orkest? Orkest, solo vind ik veel te 
spannend. 
 
Repetitie of pauze? Repetitie, samen muziek 
maken, dat vind ik toch echt genieten. 
 
Klassieke of lichte muziek? Uhm, lichte 
muziek?? 
 
Wit of rood? Droge witte, met bubbels ook 
lekker, zeker in de zomer. 
 
Strand/zon of actieve vakantie? Ik ga voor de 
combinatie, maar zon moet er wel bij zijn, 
daar knap ik van op. 

 
Trompet of klarinet? ……klarinet natuurlijk 
 
Wat staat er op je nachtkastje? Ik heb geen 
nachtkastje maar naast mijn bed hangt wel 
een lampje en ligt een stapel tijdschriften van 
psychologie magazine tot 101 woonideeën. 
Om al lezend in slaap te vallen. 
 
Liever lui of moe? Dat is een lastige. Heb wel 
veel voldoening na hard werken(moe dus) 
maar vind het ook heerlijk om af en toe lui te 
zijn. 
 
Wat is je favoriete carnavals outfit? Een pruik; 
een blitse blauwe of een zwarte krullenbol. 
 
Ik geef het stokje door aan… Mart Pollaerts

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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! 
 
14 oktober  Theo van Hattum en Marc van Iersel 
   Joyce van Brunschot en Hans Leermakers 
 
28 oktober  Marianne de Leeuw en Rick Schermer 
   Christ van Iersel en Nick Kockx 
 
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. 
 
 
 

 
 
 
… iedereen die heeft meegewerkt aan de kledingmarkt; de opbrengst was maar liefst € 1440,- !!!

 
 
 
 
 
 
 

Groenpunt 

 
 
 
 
 
 
 

Bedankt… 
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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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60e KLEDINGMARKT HARMONIE KUNST ADELT 
 
Als “marktleider” was ik op woensdag als 1ste in de Notenkraker. Ik schrok van het weinig aantal dozen 
op de werkvloer en dacht: “dit kan niet, we hebben veel meer kleding en kwartjes spullen opgeslagen” 
dan dat hier staat. Wat was het geval, in plaats van de dozen met de winterkleding stonden de 
zomerdozen klaar om uitgepakt te worden. 
Voor ik van de schrik bekomen was kwam de werkgroep binnen en moest er een plan de campagne 
opgesteld worden. Niet te gebruiken zomerdozen aan de kant en de winterdozen naar beneden. Ik 
moet eerlijk toegeven: dit viel toch niet zo mee. Na een wat “rommelige”start, met tussendoor een 
kopje koffie met iets lekkers, kwam het toch allemaal goed en met extra hulp, buiten de werkgroep, 
van Laura (Kloprogge), Nolly (van Brunschot), Nelleke (van Iersel), Ans (de Rooy),  Jos (van der Krabben, 
zus van Marijke en Maria) en Piet (van Iersel) liep alles als een trein en om 16.30 uur was het niet meer 
te zien dat we zoveel strubbelingen in de beginfase hadden moeten verwerken. We hadden het toch 
weer voor elkaar gekregen en alle winterkleding hing keurig netjes in de rekken. 
Jammer echter dat zo weinig leden van Kunst Adelt zich geroepen voelen om even mee te helpen, het 
gaat uiteindelijk toch (om belang van de leden) gelden binnen te halen voor het instrumentenfonds. 
 
Op de uiteindelijke marktdag, zaterdag 17 september, werden we aangenaam verrast door stichting de 
Boekenmarkt met het aanbieden van een verrukkelijke taart met daarop de felicitaties voor de 60e 
kledingmarkt. Voordat de klanten binnenkwamen hebben we daar samen nog snel even van genoten. 
Dank aan hen hiervoor. 
Het was vanaf het begin weer een “weerzien” met “vaste klanten” maar ook hebben we die dag weer 
nieuwe klanten mogen begroeten. Met een kleine pauze, zo rond 13.00 uur, kunnen we stellen dat we 
tot het eind van de markt (15.00 uur) klanten c.q. kopers hebben gehad. 
De opbrengst gaf een stijgende lijn, t.o.v. de voorjaarsmarkt, dus we gaan met goede moed weer aan 
het werk voor de Voorjaarsmarkt op 17 maart 2012. 
 
Wij,” de Werkgroep”, en “onze vaste medewerkers” gaan er weer voor. 
 
Groetjes, namens ons allen, 
Marijke Beset. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kledingmarkt 
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Kopij inleveren voor de 20e (let op: vervroegd!) 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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♪ Robert: "Als je denkt wat hoor ik? Dan zijn het de klarinetten." 

Bas: "Ja...of je moeder die je nog uit het bad moet halen!" 
 
♪ Robert: "Saxen, dit stukje moeten jullie zingen." 
 Hij doet het even voor, maar niet zo zuiver als gehoopt, waarop hij zegt: 
 "Kijk en dat is nou de reden, dat de componist dit schrijft voor saxen en niet voor dirigent!" 
 
♪ Ilse bij aanvang van de casinoavond waar ze net een potje fiches in haar handen heeft gekregen: 
 "Wow, krijgen we zoveel consumptiebonnen???" 
 
♪ Robert: "Piet, luister bij dit stukje straks ook maar naar je dochter, die speelt hetzelfde." 
 Piet: "Nou nee, dat doe ik niet. Daar heb je niks aan." 
 
♪ Piet: "Ik heb natte sokken van het wandelen, en het trekt op naar mijn blaas." 
 Robert: "Dan is het maar goed dat we blaasmuziek spelen." 
 
♪ Laura: "Kun je van zo'n repetitieweekend ook blaasontsteking krijgen?" 
 
 

♪  
 
♪ Zondagochtend: "We beginnen deze repetitiedag lekker rustig. Pak allemaal voor je : Firework!!!" 
 
♪ Ilse komt zondagochtend te laat op de repetitie aanzetten. Met haar haar behoorlijk door de war. 
 Ze geeft als reden dat ze anders nog later op haar stoel zou zitten. 
 Tip: Ga een uur eerder douchen. I.p.v. douchen op een tijdstip als de repetitie gaat beginnen. 

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 



 14 

♪ Speelmanieren voor trillers geleerd tijdens repetitieweekend: 
 Oeli, oeli, oeli, oeli, oeli. 
 Of 
 Oedeli, oedeli, oeideli, oedeli, oedeli. 
 Maar nog mooier is: 
 Grrrrrrrrrrr... 
 
 

 

 
 
 
 
♪ Nick: "Zaterdag is het weer kledingmarkt, dus iedereen wordt verzorgt om na afloop van de 

repetitie....." 
 Martine schiet in haar lach. 
 Nick maakt zijn zin af: "De Notenkraker mee om te bouwen" 
 Zegt Martine: "Oh, ik dacht dat we allemaal een kledingstuk uit moesten doen?!" 
 
♪ Robert: “Na 4 maten krijgen jullie door hoe die triolen in die 3 kwartsmaat passen en dan klinkt 

het net als de droomvlucht…. Maar dan met een kettingzaag erdoor!!! 
 
♪ Miranda: “Dat waren die trollen!” 
 Robert: “Wat zei jij tegen mij?!?” 
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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 

 
 


