nieuwsbrief

HMC Jeugdfonds

april 2014
Woord van de redactie
HMC ontmoet... Sprookjes
Jeugdbeleidsplan in ontwikkeling
Sponsoren
Interview met een jeugdlid
Donateurs

Woord van de redactie
U bent gewend hier het voorwoord van de voorzitter
te treffen. Iedere editie schrijft Maarten Toll hier de
kolommen vol. Echter, deze editie treft u hier een woord
van de redactie aan. De voorzitter van HMC is namelijk
sinds 29 maart onderweg naar Santiago de Compostella.
Als een heuse pellegrino legt hij de camino de santiago
te voet af. Dit schrijvende zal hij bezig zijn met het
afleggen van de 23e etappe en dit markeert het over de
helft zijn van zijn tocht. Wij kunnen Maarten namelijk op
de voet volgen via zijn weblog dat door het thuisfront
nauwkeurig wordt bijgewerkt. Van ontbijt tot het wassen
van zijn wandeluitrusting in de badkuip, Maarten neemt u
graag mee op zijn reis. Op 18 mei zal Maarten in Santiago
aankomen waarna hij zijn tocht nog zal vervolgen naar
het ‘einde van de wereld’. Namens de redactie willen hem
daarbij nog veel succes wensen!
Voor vertrek heeft Maarten gezorgd voor vervanging
in vorm van de vice-voorzitters en het bestuur. Dat
betekent dat er weer een aantal activiteiten op de rol
staan voor het HMC. Zo staan voor 16 en 18 mei een
drietal concerten op het programma in het kader van
HMC Ontmoet...Sprookjes. Daarbij zullen niet alleen het
Harmonieorkest, maar ook het Slagwerkensemble, JES
en het Opleidingsorkest concerteren. In de aanloop naar
deze concerten schuift het Opleidingsorkest dan ook
regelmatig aan bij het Harmonieorkest om samen een
concertwerk te repeteren. Ook op de woensdagavond
wordt er veel samengewerkt. De jeugdige slagwerkers
repeteren halve repetities mee met het SWE en zo hebben
we een uitgebreid ensemble tot de beschikking met een
even zo grote klank! Deze samenwerking tussen jong en

oud heeft ook effect op de buitenfunctie van ons corps,
zo konden met carnaval met ruim honderd muzikanten
het Helmondse publiek vermaken! Op 24 mei hopen
we dit nog eens dunnetjes over te doen wanneer we de
Vierdaagsewandelaars in gaan halen tijdens de jaarlijkse
intocht.
Dat de jeugd de toekomst heeft, bleek uit de
voorspeelochtend op 6 april die HMC organiseerde in
eigen huis. Om de jonge muzikanten meer te geven dan
alleen de podiumervaring, was er een deskundige jury die
opbouwende feedback gaf. Zo kreeg iedereen advies op
maat. Van de allerjongsten die soms nog met knikkende
knietjes zaten te spelen tot de oudere pubers die hun
handen niet meer omdraaien voor een roffeltje of tien.
Op deze zondagochtend lieten zij zich van hun beste kant
horen en dat belooft nog wat voor de toekomst!
Die toekomst is iets waar we als HMC steeds meer
onze pijlen op richten en daar hoort ook een nieuwe
jas bij. In samenwerking met 2@work heeft Pieter
Claessens namens HMC de eerste stappen gezet voor
het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl welke werd
gepresenteerd op de Algemene Leden Vergadering. Ons
logo is gemoderniseerd en kan weer heel wat jaren mee!
Ook de website van Helmonds Muziek Corps werd onder
handen genomen en na de laatste puntjes op de i zal deze
één dezer dagen online gaan. Neemt u dan ook gerust
eens een kijkje.
Graag wensen wij u veel leesplezier in deze april-editie.
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HMC Ontmoet ... Sprookjes
Op vrijdag 16 en zondag 18 mei staat de derde editie van
‘HMC Ontmoet… ?’ op de agenda, dit jaar onder de titel
‘HMC Ontmoet….Sprookjes’. Achter de schermen is en
wordt hard gewerkt om er een succes van te maken.
Voor het concert van vrijdagavond wordt u van harte
uitgenodigd. Het ‘sprookjes’- programma (Kleine Prins en
Pinokkio) wordt voor deze avond aangevuld met diverse
andere harmoniewerken. Ook zullen op deze avond
het Opleidingsorkest en het SWE aanschuiven voor het
uitbreiden van het muzikale programma.
Op zondagmiddag zullen twee matineeconcerten
gegeven gaan worden. Deze concerten zijn gericht
op kinderen van Helmond en hun ouders. De
concertwerken ‘The adventures of the Little Prince’ en
‘Pinocchio’ worden uitgevoerd waarbij tijdens het spelen
van het muziekstuk het verhaal van respectievelijk
de kleine Prins en Pinokkio wordt verteld. De werken
worden hiervoor in verschillende stukken verdeeld zodat
de vertelster de tijd heeft om de kinderen mee te nemen
in het verhaal. Om alle basisschoolleerlingen te laten
weten dat zij op zondagmiddag van harte welkom zijn,
zijn er reeds lespakketten onder (bijna) alle Helmondse
basisscholen verspreid.

mooie taak uit te voeren. Jessica (19 jaar) komt uit
Deurne en is tweedejaars student Onderwijsassistent
aan de Gildeopleidingen in Venray. Ze won in januari
van dit jaar de Voorleeswedstrijd voor MBO-leerlingen.
De jury koos Jessica unaniem als winnares: “Mede door
de rust in haar stem luisterden de kinderen ademloos
toe en werden ze meegezogen in het verhaal.” Ze
zal haar uiterste best doen om dat ook tijdens de
sprookjesconcerten voor elkaar te krijgen!

HMC ONTMOET...
SPROOKJES

16 mei 2014

TOV gebouw Helmond
Azalealaan 40

Vertelster Jessica van Gog
De verhalen worden niet door de eerste de beste verteld;
we hebben Jessica van Gog bereid gevonden om deze

Aanvang:20.00 uur
Entree: 5euro
meer info via onze website

m. m.v. Jessica van G og
w w w.helmondsmuziekcorps.nl

Jeugdbeleidsplan 2014 in ontwikkeling
Muziekverenigingen en dus ook HMC hebben de laatste
jaren te maken met teruglopende ledenaantallen. Deze
worden enerzijds veroorzaakt door uitstroom, maar ook
door teruglopende nieuwe instroom. Kortom: niets doen
leidt tot een afnemend ledental, onderbezetting en uiteindelijk beëindiging van alle activiteiten. Veel muziekverenigingen hebben inmiddels al het loodje gelegd en alle
andere verenigingen zijn druk bezig om jonge mensen te
werven en op te leiden (zie onze collega-muziekverenigingen in Helmond). Het is dus voor HMC van levensbelang
om ook een eigen muziekplan te ontwikkelen. Zo’n plan
kent drie onderdelen: belangstelling voor muziek opwekken, leerlingen opleiden en leerlingen laten instromen.
Ook HMC heeft zich in het verleden ingezet met allerlei
activiteiten voor werving, opleiding, begeleiding in
instroom, maar een structureel muziekplan ontbrak. Het
bestuur heeft het voornemen voor een plan vastgelegd
in de beleidsplannen van 2013 en 2014. En we gaan na
voorbereidende werkzaamheden in 2013 dan nu ook aan
de slag. Martijn Pepels heeft de opdracht gekregen om
samen met de commissie opleidingen, het Kunstkwartier
en Helmondse scholen een volledig plan te ontwikkelen. In dat plan zullen de volgende onderdelen worden
uitgewerkt:
1.WERVEN: Contacten met scholen, verenigingen en
het organiseren van jeugdactiviteiten om jonge mensen
kennis te laten maken met muziek, met instrumenten en
met HMC. Daarvoor moet een duidelijk programma en
aanbod worden opgesteld met onder andere de volgende
vragen: Met wie gaan wij in zee? Wat bieden wij aan? Wat
wordt van de school/organisatie verwacht? Wie gaan dat
uitvoeren? En wat is de rol van het Kunstkwartier?

2. OPLEIDEN: Hoe kunnen wij jonge mensen stimuleren
om een muziekopleiding bij HMC te volgen? Wat bieden
wij ze vervolgens aan op het vlak van muzieklessen?
Wie verzorgt die muziekopleiding? Waar wordt deze
uitgevoerd (op het Kunstkwartier, in het HMC-gebouw?)?.
Wie betaalt die opleidingskosten? Wat mogen/moeten
wij verwachten van deze opleiding en hoe combineren
wij dat met opleiden? Bovendien is de vraag hoe we dat
verbinden met Pieporkest, JES, Opleidingsorkest, SWE en
Harmonieorkest.
Ook niet onbelangrijk: Hoe zorgen wij ervoor dat
leerlingen het gevoel krijgen dat zij bij HMC-horen?
Kortom: clubgevoel met muziekles, muziek samen leren,
muziekactiviteiten en clubactiviteiten (bijv. jeugdkamp)?
En, hoe betrekken wij ouders daarbij?
3. IN- en DOORSTROOM: Het ontwikkelen van een traject
waarbij de overgang van leerling naar HMC en meer
specifiek HO of SWE vloeiend en stimulerend verloopt.
Wat betekent dat voor de jeugd en wat betekent dat
voor alle leden van SWE en HO om deze jeugdleden te
behouden en in te laten stromen?
Kortom: een goed opgesteld en werkzaam jeugd-,
opleidings- en doorstroomplan heeft onze grootste
prioriteit. 2014 wordt het jaar waarin wij deze zaken vorm
en inhoud gaan geven, zodat ook wij kunnen zeggen: “De
jeugd heeft een muzikale en welkome toekomst binnen
HMC!”
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Sponsoren

Interview met een jeugdlid
In deze editie interviewen we de jongste telg van de
familie Bijlmakers: Sophie. Deze 12-jarige dame woont
in Dierdonk samen met haar ouders Wido en Marlies,
broer Laurens en zus Isabelle. Wido kent u wellicht als
oud-voorzitter van de commissie opleidingen en/of als
hoornist bij het harmonieorkest. De muziek zit in de
genen want ook Laurens (trompet), Isabelle (klarinet)
en Sophie maken muziek! Sophie speelt dwarsfluit in
het Opleidingsorkest en sinds kort spelen zij ook met
enige regelmaat mee in het Harmonieorkest. Dat vindt
Sophie soms nog wel moeilijk, maar het is wel erg
gezellig! Dat vindt ze dan ook het allerleukste bij HMC!
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Donateurs
Aarts Woning-en Projectstoffering
Advocatenbureau Ketelaars
Airconditioning & Koeltechniek Triki
Alco Lettering BV
Andriessen Goud- & Zilversmederij
Autoboulevard Helmond
Autoschade Mosman
Bakkerij Der Kinderen
Bakkerij F.v.d. Looveren - ‘t Lekker Plekske
Bakkerij ‘t Stoepje
Banketbakkerij De Swart
Bloemenshops ‘t Station (Helmond)
Boek & Kantoor De Ganzeveer
Bravo Airconditioning en Luchttechniek
BV
Bureau van Lia
Compen Architecten
De Gordijnenhal
De Greef Textiel BV
De Pruttelpot
De Visscher Seafood
Digisolve Mijn ICT
Dirks Klimmaterialen
Driessen Verf
Drukkerij Zeeuwen
Fa. Jos v.d. Wouw & Zn.
Fitness en Fysiotherapie Ruyssenaars/
v.d.Broek
Giels Bloemenboetiek
Henk Jongen Auto’s v.o.f.
Hotel restaurant St. Lambert
Il Borgo
Johan Ras en Joost Hanegraaf Gerechtsdeurwaarders
Jong Wonen Slaapcomfort
Jos van Heugten CV techniek VOF
Jumper Huisdierdiscount
Jurrius Fruitteeltbedrijf
Kaldi Koffie en Thee
Kapsalon Arno Oberendorff
Klessens & De Koning
Kranenpoot Tweewielers VOF
Lokaal 42
Lunch Café Ethel Freriks
M.Tijssen Tapijt & Gordijnen
Mansvelders Interieurverzorging
Miga Gifts
Mulders Verhuur
Muziekcentrum Best
Nico Berkers Kantoorefficiency BV
Notariskantoor Spoormakers

P.H. Weerts & Zn. BV
Panhuizen BV
Paramedisch Centrum Pedicure W.Kuypers
Party Rent Service
Reformhuis Anemoon
Remco Jacobs Visspecialiteiten
Restaurant Charlee Browns Place
Restaurant de Waard
Restaurant ‘t Pakhuis
Rijwiel-en Bromfietsenhandel Van Nuenen
- Den Drietip
Rits Helmond
Schildersbedrijf Wilbers
Slagerij de Wilde
Slagerij Hagelaar
Slagerij Swinkels-Bos en Zn
Sportcentrum Body Business
Stephan Optiek
‘t Parlement
Take-it (Telecom-Foto)
Tapasbar La Mariposa
Th. C. Konings BV Verf en Behang
Tuincentrum van der Velden
Twin Tours B.V.
Uitvaart Frits Spierings
Van Duppen Witgoed B.V.
Van Eyck’s Wijnkelders
Van Gemert Wonen en Slapen
Van Gerwen Gaming BV
Van Oorschot Mode BV
van Rijsingen Diepvries BV
van Teeffelen
VBV Netwerk Notarissen
vd Akker Glas-en Schilderwerken
Volksbelang Schoenen en Reparatie
Wijnhuis Helmond
Willie’s Stoffering
Witgoed bij Hans h/o Baijens Witgoed
Zien Eten en Drinken
Dhr. H. Adriaans
Mevr. Blijlevens
Dhr. Bombeeck
Mevr. E. Claessens-Tempelaars
Dhr. J.C. Geelen
Mevr. Grijpstra-Docters van Leeuwen
Mevr. J. van de Haterd-van Dinter
Dhr. C.P. van Hout
Dhr. A. Kees
Dhr. H. Jongen
Dhr. J. Kerssemakers
Mevr. G. van Melis

Dhr. C. Nuytens
Dhr. A. Swinkels
Dhr. H. van Thiel
Mevr. S. Verschuren
Dhr. L. van Zanten
Mevr. R. Adriaans-Vogels
Mevr. A.G. Meulendijks
Dhr. J.L.M. van de Kerkhof
Mevr. M.H.P. Reijmersdal
Dhr. drs. P. van Steenwijk
Dhr. Oey
Dhr. H.A.C. Léfers
Mevr. M. Tempelaars
Dhr. A.L. Aalders
Dhr. H. van Kraay
Dhr. A. Verhoeven
Dhr. M. Verbakel
Dhr. M. van der Weyden
Dhr. M. van de Bos
Mevr. M.J. van Hoof - Grein
Mevr. L.W.I.M. drs Jacobs-Ritzema
Mevr. C.E.M. Swinkels
Dhr. S.M.J.A. Groot
Mevr. J.F.E. Groot
Mevr. J.V.A. Groot
Dhr. A.O.W. Toll
Mevr. E.M.G. Toll
Mevr. L.M.M. Toll-Bloks
Mevr. F.M.P. Toll-Tancoff
Dhr. F.R. Huisman
Mevr. A.G.E. Lamers-Tempelaars
Mevr. M. Schepers
Dhr. R. Schepers
Mevr. D. van den Avoort-van der Velden
Dhr. J. van der Velden
Dhr. T. van Leipsig
Dhr. R. Zijlstra
Mevr. A. Zijlstra
Dhr. IJ. Zijlstra
Dhr. S. Zijlstra
Mevr. J.G.T.H. van Hout-vd Heijden
Dhr. F. Herremans
Dhr. A.G.M. van den Broek
Dhr. J.L.M. Rutjens
Dhr. H. Sanders
Mevr. J.H. Grijpstra
Dhr. B.J. Grijpstra
Dhr. H.F.J.Nooijen
Dhr. R. Van Stekelenburg

Agenda

Colofon
Helmonds Muziek Corps
Azalealaan 42
5701 CM Helmond
www.helmondsmuziekcorps.nl
info@helmondsmuziekcorps.nl
rekeningnummer 1139.55.162

vrijdag 16 mei
zondag 18 mei
zaterdag 24 mei
zondag 22 juni
zondag 29 juni
zaterdag 12 juli

HMC Ontmoet... Sprookjes: avondvoorstelling
HMC Ontmoet... Sprookjes: matinee speciaal voor de jeugd van Helmond
SWE+HO+Ereraad: Bloemenintocht
Avond-wandel-vierdaagse
HO: Caratconcert 12:00 - 13:00 uur
SWE+JES: slagwerk concert in TOV 15:00
uur
Ensemble-concert HMC in de kamer
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Commissie Jeugd
en opleidingen
Paul van wetten
info@vanwetten.nl
HMC Jeugdfonds: Maarten Toll
m.toll@chello.nl
redactie:
Wido Bijlmakers
Irene Claessens
Esther van Duren
Sandra van Gessel
Marloes Kuyten
Jolanda Mariman
Frank van Vlissingen
Ingrid Voogels

