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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 kern van de zaak 

Waar we het deze maand niet over gaan hebben: 
 

De scholen gaan weer beginnen  –  De laatste aflevering van Oprah in Amerika  –  
Herfst in augustus 
 

Waar we het onder andere wel over gaan hebben:   
 

October  – MIKA  –  Vakantiegroeten en wandelschoenen 
 

De kern van de zaak, dat is waar het om draait. La Quintessenza zoals de Italianen zouden zeggen.  
Bij ons ligt de kern van de zaak bij het muziek maken. Met elkaar. Ieder met z’n eigen instrument, 
eigen klank en samen tot één geheel. Fijn toch? De vakantie is weer voorbij en we gaan er weer 
tegenaan! 
 
De/het LEKA in een nieuw jasje: MIKA! Verderop lees je hier mee over. 
Slechts van vier leden vernamen wij als redactie waar zij hun vakantie doorbrachten. Zij stuurden als 
reactie op onze Ansichtkaarten actie in de vorige Muzikrant een leuke kaart. Drie van deze vier leden 
waren samen op vakantie, dus de actie resulteerde totaal in twee erg leuke kaarten! Bedankt!   
 
Veel leesplezier! 
 

Els en Wendy 

La Quintessenza is een muzikale benadering van de kwintessens, de kern van de zaak. Door een vijftonig motief 
in een aantal varianten te belichten probeert De Meij tot de essentie van de muzikale materie door te dringen. 
 
De kern van de compositie wordt gevormd door een lyrisch middendeel [Arioso], voorafgegaan door een 
openingsfanfare van het koper [Introduzione] en een burleske variant op hetzelfde vijftonige motief 
[Capriccio]. In het vierde deel [Alla Marcia] wordt dit hoofdmotief louter als omspelend signaal toegepast, 
waarna in de Finale het openingsthema wordt herhaald en de muzikale cirkel zich weer sluit. 
 
La Quintessenza werd geschreven in opdracht van de Carroll County Public Schools [Maryland - USA] en ging op 
28 februari 1998 in Westminster in première, uitgevoerd door de Carroll County All State Band onder leiding 
van Harlan Parker. De Europese première vond plaats op 15 mei 1998, verzorgd door de Koninklijke Militaire 
Kapel o.l.v. Pieter Jansen tijdens het jaarlijkse Rode Kruis Concert in het Concertgebouw te Amsterdam. 
La Quintessenza is een herziene versie van het werk Pentagram [voor fanfare-orkest] uit 1990. Op verzoek van 
de opdrachtgevers werd dit werk opnieuw georkestreerd voor symfonisch blaasorkest. 
Kijk eens op: http://www.youtube.com/watch?v=v8q0uO-VGcc 

 
 
 
 
 
 

Van de 
redactie 

http://www.youtube.com/watch?v=v8q0uO-VGcc
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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 

10-11 sep Repetitieweekend 
in Amerongen 

Harmonie Reiscommissie 

za 17 sep Kledingmarkt Allen Werkgroep 

zo 16 okt Uitwisseling met Nieuwkuijk 
14.00-16.00 uur 

Harmonie  

zo 30 okt Regioconcert de Meierij te Berlicum Harmonie  

11-13 nov LEKA-kamp 
’t Kraanven te Loon op Zand 

LEKA en leerlingen LEKA-commissie 

nov Intocht Sinterklaas   

vr 18 nov Feestavond voor leden/medewerkers   

zo 20 nov Uitwisseling Rappo Grande Vught 
(samen met opstaporkest) 

LEKA LEKA-commissie 

di 22 nov Algemene ledenvergadering  Bestuur 

18 dec Kerstconcert 
16.00-17.30 uur (Kleine kerk ?) 

LEKA LEKA-commissie 

 2012   

zo 15 jan Noten op de Noen Harmonie  

 Kledingmarkt Werkgroep  

za 10 mrt Solistenconcours   

zo 18 mrt Leerlingen uitvoering MIK 
12.00-13.30 uur 

Leerlingen  

24 of 25 
mrt 

Uitwisselingsconcert met Haaren en 
Esch  

Harmonie  

15 apr Regioconcert opleidingsorkesten LEKA LEKA-commissie 

 Buitenrepetitie   

30 apr Koninginnedag   

 Dauwtrappen   

4 mei Dodenherdenking   

mei Concertreis   

 Concours   

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
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Teun Schoenmakers 2 augustus Henny Heesbeen 17 augustus 
Thijs de Lange 10 augustus Jessica den Otter 19 augustus 
Janneke Tuerlings 16 augustus Wendy Vugts 25 augustus 
 
Arno Bergman 6 september Laura Kloprogge 15 september 
Wouter van Stenis 11 september Marianne de Leeuw 23 september 
Miriam Schoenmakers 13 september  
 

 

Proficiat Babs, Aaron en Benthe met hun zoon en broer! 
 

Dante werd op 2 augustus geboren 

 
Lengte: 50 cm en gewicht: 3560 gr 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Proficiat! 
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Middenorkest Kunst Adelt (MIKA) 
Beste muzikant, 

De vakantie zit er weer op en de repetities gaan weer beginnen. Van LEKA naar MIKA; het lijkt een hele 
verandering maar we gaan met dezelfde club verder als we vorig seizoen geëindigd zijn. Wel gaan we 
keihard werken met elkaar zodat we velen eind van dit seizoen zullen verrassen met onze muzikale 
kwaliteiten! 
Dit jaar is de eerste repetitie van start gegaan van de MIKA (Middenorkest Kunst Adelt) op vrijdag 26 
augustus in de Notenkraker van 19.00-20.30 uur (we repeteren zonder pauze). Aansluitend aan de 
repetitie is er altijd ranja, koffie, thee en kun je even bijkletsen met elkaar. Zorg altijd dat je voor 
repetitie je een kwartier tevoren aanwezig bent zodat we om 19.00 uur een goede start kunnen maken. 
Vergeet niet om je instrument, standaard, muziekmap en een potlood (voor de aantekeningen…) mee 
te brengen. 
In deze brief wat praktische informatie over de MIKA en de plannen (zover bekend) voor dit seizoen.  
 
 Zoals al vele jaren is onze dirigent Alphons van Stenis .  

 In de Muzikrant en op de website van de Harmonie kun je informatie vinden over de MIKA en de 
activiteiten. Daarnaast verloopt de communicatie met de leden via de e-mail. Klopt je e-mail niet of 
is deze gewijzigd, graag een bericht naar anita.vanhaaren@online.nl  Laat ook even weten als je 
deze brief onterecht hebt ontvangen.  

 De plannen van de MIKA dit seizoen zien er als volgt uit: 
o Najaar 2011 uitwisselingsconcert 
o 11-12-13 November 2011: MIKA-kamp 
o 18 December 2011 kerstconcert, Oude Kerk te Helvoirt, 16.00-17.30 uur 
o 17 Maart 2012: uitwisselingsconcert met Middenorkest Loon op Zand(avond) 
o 15 April 2012: regioconcert voor opleidingsorkesten(overdag) 
o Mei 2012: uitwisselingsconcert (misschien met overnachting…) 
o Einde seizoen een gezamenlijk afsluitend concert met het Harmonieorkest 
Zodra er meer exacte data zijn hoor je dat, maar noteer deze data alvast in je agenda! 

 
 De MIKA heeft een eigen commissie die samen met de dirigent de concerten, optredens en 

activiteiten voor de MIKA organiseert. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die zo nu en 
dan een handje willen helpen. Schroom niet en meld je aan. Alle hulp is welkom! 

 Bij vragen over de MIKA kun je tijdens de repetitie of via de mail bij Hans Pouwer 
(hanspouwer@wanadoo.nl) of Anita van Haaren (anita.vanhaaren@online.nl) terecht.                   
Ook kun je bij vragen of onduidelijkheden over deze brief met hen contact opnemen. 

 
 
 
 
 
 

LEKA-
commissie 

mailto:anita.vanhaaren@online.nl
mailto:anita.vanhaaren@online.nl
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 Repetities gaan in principe altijd door, ook tijdens de vakanties. Wanneer een repetitie niet 
doorgaat of eerder afgelopen is, dan wordt dit uiterlijk een week tevoren doorgegeven. Bij evt. 
verhindering tijdens repetities of concert, vragen we je vriendelijk om dit tijdig te doen zodat we 
niet voor verrassingen komen te staan. Dit kan je doen bij Anita van Haaren, bij voorkeur via e-mail 
anita.vanhaaren@online.nl  of op tel.nr 0411-644123. 

We hopen dat je weer veel plezier gaat beleven bij de MIKA! 
Met vriendelijke groet,  de MIKA-commissie 
 

Hans Pouwer, Helma Hoff, Jeannine van Iersel, Anita van Haaren 
 
 

 
 
 

 
 
 
Vrijdag van 16 uur tot 19 uur. 
Hieronder vind je de lijst voor de tweede helft van 2011. Als je beslist niet kunt op de aangegeven 
datum, probeer dan te ruilen of benader een invaller. In de maanden september en oktober moeten 
er telkens 2 personen aanwezig zijn. Je moet het groenafval aanpakken van de mensen die het 
komen brengen en het terrein schoonvegen. Zorg voor een paar werkhandschoenen! 
 

30 september  Laura Kloprogge Elle Verstijnen 
   Tonnie van Opstal Miriam Schoenmakers 
 

14 oktober  Theo van Hattum Marc van Iersel 
   Joyce van Brunschot Hans Leermakers 
 

28 oktober  Marianne de Leeuw Liesbeth van Iersel 
   Christ van Iersel Nick Kockx 
 

11 november  Hans van Rooij  Jozef van Hattum 
   Bas van Ewijk  Cees van Hattum 

 
 
 
 
 
 
 

Groenpunt 

mailto:anita.vanhaaren@online.nl
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De volgende mensen hebben zich afgemeld voor het lidmaatschap van Kunst Adelt: 
Ankie Combee  klarinet 
Daan Woning  slagwerk 
Elske Schoenmakers fagot 
Fleur Dekkers  dwarsfluit 
Hannah de Jong dwarsfluit 
Hein de Kadt  trombone 
Henk Schoenmakers trompet 
Hidde ter Borg  slagwerk 
Inge van Hattum trombone 

Joris Coppens  slagwerk 
Liesbeth van Iersel klarinet 
Luuk van Haaren slagwerk 
Menno Kocks  slagwerk 
Roy Hendriks  trombone 
Ruud Schoenmakers alt-saxofoon 
Tamara v.d. Berk klarinet 
Thijs van Drunen slagwerk 
Tom v.d. Voort  trompet

 
 
De volgende mensen hebben zich aangemeld voor het lidmaatschap van Kunst Adelt: 
Annemijn de Kadt dwarsfluit 
Chris Poppelier  slagwerk 
Daan van Roessel trombone 
Fenne Mathijssen dwarsfluit 
Helma Hoff  klarinet 
Jelle Verbeek  trompet 
Linda Fitters  dwarsfluit 
Lisa van Hooft  saxofoon 
Maartje Alofs  trompet 

Maartje Frijns  dwarsfluit 
Max van Hooft  trompet 
Nina Oomen  trombone 
Pepijn du Croque saxofoon 
Rens Bremmers  slagwerk 
Sjoerd Besselaar slagwerk 
Suus van Nuland es-klarinet 
Teske van Asten klarinet 
Tom Verbeek  trombone 

 

Van harte welkom allemaal!!! 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

In/Uit 
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Wegens succes herhaald! 
 

Stuur een AnsichtKaart naar KA! 
 

Zoals in de Muzikrant van juli stond: 
Kleine moeite, groot plezier. Een kartonnen kaartje met zomers plaatje.  
De lucht is blauw, het gras is groen en de zee helder. Wie op vakantie gaat, wil aan de achterblijvers 
graag laten weten hoe geweldig het is. Gebeurt dat in onze moderne tijd nu meestal per sms, in het 
verleden waren dat oerdegelijke ansichtkaarten. 
 
Vier van onze leden dachten blijkbaar inderdaad: kleine moeite, groot plezier.…. 
Dit resulteerde in het overweldigende aantal van twee ansichtkaarten in de postbus!!! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vakantie 
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Bedankt… 
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Zaterdag van 10 uur tot 12 uur. 
 
Ontvangen en sorteren van kleding in de Notenkraker. 
 

Zaterdag 03 september  Tonnie van Iersel Marleen van der Zanden 
 

Zaterdag 10 september  Adrie Melis  Monique van Brunschot 
 

Zaterdag 17 september  kledingmarkt van 10.00 tot 15.00 uur 
 

Zaterdag 24 september  Marijke Beset  Tonnie van Opstal 
 

Zaterdag 01 oktober  Maria Vugts  José Vugts 
 
 

 
 
 

 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 

Kledingmarkt 

mailto:muzikrant@yahoo.com
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♪ Redactie volgt wandelende leden: 
 Een super prestatie; Christ en Theo (en z’n Angels) lopen de 4 Daagse van Nijmegen! 
 Theo en z’n Angels… ze haalden zelfs het SBS6 4 Daagse Journaal! 
 

   
 
♪ Theo en z’n Angels… ze haalden zelfs het SBS6 4 Daagse Journaal! 
 
♪ Gelezen in de krant: 
 
 Muziek maken houdt mensen langer slim! 
 ROTTERDAM. Ouderen die tientallen jaren lang een muziekinstrument hebben bespeeld, scoren 

beter op testjes voor het geheugen en andere cognitieve vermogens dan ouderen die nog nooit 
een instrument hebben bespeeld. Ouderen die slechts een paar jaar actief muziek hadden 

 gemaakt, vallen ertussenin.  Dat blijkt uit een studie onder zeventig 60-plussers die het 
wetenschappelijke tijdschrift “Neuropsychologie” vorige week online zette. De meeste ouderen in 
de studie waren inmiddels gestopt met musiceren, maar profiteerden eer dus nog wel van dat ze 
dat ooit deden. 

 Dat is waarachtig een mooie gedachte... 
 Opperde trouwens Ludwig von Beethoven lang geleden al niet eens: “Muziek is een hogere 

openbaring van alle wijsheid en filosofie. Wie mijn muziek tot zich laat doordringen, moet zich 
bevrijd voelen van alle narigheid, die anderen met zich meeslepen”… 

 
♪ Filmpje van de maand: http://www.youtube.com/watch?v=D7o7BrlbaDs 

Dit moet je zien; een virtueel koor onder leiding van Eric Whitacre! 

Robert liet ons tijdens de eerste repetitie van het grote orkest kennismaken met een nieuw stuk: 
October. Gecomponeerd door Eric Whitacre. Maar wie is nu eigenlijk Eric Whitacre? Zijn naam 
klinkt behoorlijk Engels, dus pak je vertaler erbij en ontdek wie deze componist is. 

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 

http://www.youtube.com/watch?v=D7o7BrlbaDs
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“Whitacre is that rare thing, a modern composer who is both popular and original”. - The Daily 
Telegraph, London 

Eric Whitacre is one of the most popular and performed composers of our generation. His first 
experiences singing in his Las Vegas college choir changed his life, and he completed his first 
concert work, Go, Lovely, Rose, at the age of 21. Eric went on to the Juilliard School (New York), 
earned his Master of Music degree and studied with Pulitzer Prize and Oscar-winning composer, 
John Corigliano. 
Recent and forthcoming commissions include works for the London Symphony Orchestra and 
Chorus, Julian Lloyd Webber and the Philharmonia Orchestra, Rundfunkchor Berlin, The King’s 
Singers and Conspirare. His musical, Paradise Lost: Shadows and Wings, won both the ASCAP 
Harold Arlen award and the Richard Rodgers Award, and earned 10 nominations at the Los 
Angeles Stage Alliance Ovation Awards. A versatile composer, he has also worked with legendary 
film composer, Hans Zimmer, co-writing the mermaid theme for feature film Pirates of the 
Caribbean: On Stranger Tides. 
 
 

http://ericwhitacre.com/music-catalog/satb-choral/three-flower-songs
http://www.barbican.org.uk/music/event-detail.asp?ID=10238
http://www.barbican.org.uk/music/event-detail.asp?ID=10238
http://www.kingssingers.com/
http://www.kingssingers.com/
http://www.conspirare.org/
http://ericwhitacre.com/music-catalog/music-theatre/paradise-lost
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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 

 
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 

 
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 

 
 


