


Trombonesectie A-orkest



Honsels Harmonie is altijd op zoek naar (nieuw) talent. Misschien vind jij het leuk om een 
muziekinstrument te leren spelen of wil je dit weer gaan oppakken? Dan ben je bij ons aan 
het juiste adres. Kom gezellig langs en maak kennis met onze actieve en gezellige vereniging.

Muziekles door SRMO

Lijkt het spelen van een muziekinstrument jou ook helemaal te gek? Dan kun je bij ons op les 
komen. Als vereniging vinden wij kwalitatief muziekonderwijs belangrijk. Onze muzieklessen 
worden gegeven door deskundige docenten van de Stichting Regionaal Muziekonderwijs 
(SRMO). De opleidingen voldoen dan ook aan strenge landelijke eisen. 

Wanneer je over het juiste niveau beschikt, geeft de docent dat aan bij de 
leerlingencoördinator. De leerlingencoördinator zorgt ervoor dat je door mag schuiven naar 
het leerlingenorkest, waar je samen met anderen muziek maakt. Het leerlingenorkest bestaat 
uit kinderen tot wat meer ervaren (volwassen) leden. Want hoe oud je ook bent, je kunt altijd 
bij ons terecht. 

Via je muziekdocent haal je een muziekdiploma. Hoe hoger het HaFaBra-examen (van 
gradatie A tot en met D) hoe hoger de eisen die worden gesteld. Wanneer je voor het A- en 
B-muziekdiploma geslaagd bent, wordt er gekeken of er een plaats voor je is in het A-orkest.
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http://www.srmo.nl/
http://www.srmo.nl/
https://www.honselsharmonie.nl/leerlingenorkest/
http://www.srmo.nl/informatie/examens
https://www.honselsharmonie.nl/a-orkest/


Onze verschillende orkesten

• Leerlingenorkest: dit orkest repeteert iedere dinsdag van 18.15 tot 19.30 uur onder leiding 
 van Jesse van der Ham. 
• A-orkest: dit orkest repeteert iedere dinsdag van 19.45 tot 22.15 uur onder leiding van 
 Arno Schipdam. 

Alle repetities vinden plaats in Hemelsblauw, Poeldijksepad 1, Honselersdijk. 

Jij hebt bij ons een ‘nootje’ voor
Leerlingen en leden zijn voor Honsels Harmonie erg belangrijk. We 
maken de muziek tenslotte samen! We willen graag dat jij je bij ons 
welkom voelt en daarom besteden wij aandacht en tijd aan jou. De 
leerlingencoördinator regelt voor jou een plek bij een muziekdocent. 
Ook maakt de leerlingencoördinator je wegwijs binnen de 
vereniging en houdt contact met jou (of je ouders) en je docent.

Muziekinstrument en muziekles

Zolang je lid bent van de vereniging krijg je van ons een 
muziekinstrument in bruikleen. Daar moet je verantwoordelijk 
mee omgaan. Wanneer er iets aan je instrument mankeert, 
neem dan contact op met de leerlingencoördinator. Dan kan de 
vereniging je instrument weer in orde maken.
 
De SRMO verzorgt de muzieklessen. Wij kopen deze lessen per 
(school)jaar in. Als je geen les meer wilt, meld je dan vóór 1 juni 
schriftelijk af bij de leerlingencoördinator. Als je een keer niet 
naar de les kunt komen, meld je dan op tijd af bij je docent. 
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https://www.honselsharmonie.nl/leerlingenorkest/
https://www.honselsharmonie.nl/dirigenten/
https://www.honselsharmonie.nl/a-orkest/
https://www.honselsharmonie.nl/dirigenten/
http://www.srmo.nl/


Leerlingenorkest



Klarinetten leerlingenorkest



• Inzet! Dus thuis oefenen, muziekles en orkestrepetities   
 bijwonen en plezier hebben in het spelen van een 
 muziekinstrument.
• Met elkaar als orkest optreden.
• Meedoen aan het jaarlijkse Talentenfestival waarbij je je 
 muzikaliteit aan familie en vrienden laat horen.
• Deelname met de orkesten aan wedstrijden, zoals het Westland  
 Festival (WFM).
• Deelname aan leuke activiteiten zoals een filmavond, 
 jeugduitjes, kampweekend en de jaarlijkse barbecue. 
• Helpen bij de jaarlijkse bazar waar we je hulp en inzet 
 verwachten bij de begeleiding van  spelletjes, het verkopen van  
 plankjes en uitdelen van prijzen.
• Betrokkenheid in een commissie of je bijdrage verlenen tijdens   
 een activiteit of evenement.
• Voor de oudere leden is er eens in de paar jaar een 
 studieweekend en een concours. Dat betekent serieus 
 repeteren en in de vrije uurtjes veel gezelligheid!  

Wat wordt er van jou verwacht?

Wil je graag een instrument leren spelen, maar weet je nog niet 
precies welk instrument? Meld je dan voor € 15,- aan voor vier 
proeflessen. Na een paar lessen weet je of je verder wilt gaan met 
muzieklessen. Schrijf je bij ons secretariaat in voor een proefles via 
info@honselsharmonie.nl.

Proeflessen
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http://info@honselsharmonie.nl


Honsels Harmonie neemt deel aan het Kindpakket Westland. Soms hebben ouders iets minder 
te besteden maar wil hun kind toch op muziekles. Om deze ouders tegemoet te komen, doet 
Honsels Harmonie mee aan het Kindpakket Westland. Zo kunnen ook hun kinderen (4 tot 18 
jaar) aan dezelfde activiteiten als andere kinderen deelnemen.

Kind pakket

Praktische informatie

Als je lid wilt worden van Honsels Harmonie, geef je dan op bij het secretariaat of meld je aan 
via de website. Je mag natuurlijk ook altijd een repetitie komen bezoeken!

De contributie voor een lidmaatschap van Honsels Harmonie wordt per kwartaal berekend. 
De prijzen vind je op de website www.honselsharmonie.nl.

Voor de contributie krijg je in ieder geval: een instrument in bruikleen, reparaties, alle 
materialen die bij je instrument horen en één keer per week een repetitie met het orkest. 
Voor het lesgeld krijg je één keer per week les van een bevoegd docent.

https://www.honselsharmonie.nl/kindpakket-westland/
http://www.honselsharmonie.nl


Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale cultuurbeleid en voor de voorzieningen 
van cultuureducatie en amateurkunst. Hieronder vallen ook muziekscholen en 
muziekverenigingen. Helaas krijgt de sector kunst en cultuur de afgelopen jaren steeds 
minder geld vanuit de gemeente. Daarom hebben wij extra giften hard nodig! Onze 
kosten bestaan uit het opleiden van onze (jeugd)leden, de aankoop van nieuwe 
muziekstukken, het aanschaffen en onderhouden van onze muziekinstrumenten en 
presentatiekosten zoals kleding.

Wij zijn blij met onze vrienden!
Als ‘vriend’ van Honsels Harmonie steun je onze vereniging met een financiële bijdrage. Je 
steunt ons al vanaf € 15,- per jaar. We informeren je over onze optredens en activiteiten. 

Heb je een bedrijf? 
Als je ons met je bedrijf financieel wilt steunen, leveren wij een tegenprestatie. Wij 
vermelden tijdens de jaarlijkse bazar en tijdens onze concerten de bedrijfsnaam en logo. 
Vanaf € 50,- per jaar zorgen wij dat dit gerealiseerd wordt.

Vrienden van Honsels Harmonie

Vind ons leuk op Facebook: www.facebook.com/HonselsHarmonie

Volg ons op Twitter: @honselsharmonie.nl

En kijk op YouTube: Honsels Harmonie 

Check onze website voor meer informatie: www.honselsharmonie.nl

Volg ons 
Volg ons op de sociale media.
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https://www.honselsharmonie.nl/vriend-worden/
https://www.honselsharmonie.nl/vriend-worden/
http://www.facebook.com/HonselsHarmonie
https://twitter.com/HonselsHarmonie
https://www.youtube.com/channel/UCgvNdtZsctDOtPt8KKNJ2Xg
https://www.honselsharmonie.nl/


Voorzitter
Henk van den Bos
info@honselsharmonie.nl 

Secretariaat 
Jeanette den Engelsman
Elisabethvloed 9
2675 RD Honselsersdijk 
0174 - 641707
info@honselsharmonie.nl

Bankrekening:  Rabobank: NL63 RABO 0343 6142 43 t.n.v. Honsels Harmonie
  ING: NL16 INGB 0000 6578 77 t.n.v. Honsels Harmonie

Contact gegevens

Weetjes over Honsels Harmonie

•  Op 6 oktober 1938 is de vereniging Honsels Harmonie in Honselersdijk opgericht.
•  Honsels Harmonie is met 29 leden begonnen en het aantal leden zit nu op 
 ongeveer 100 leden.
•  We repeteren in zalencentrum Hemelsblauw, Poeldijksepad 1 in Honselersdijk.
• Onze verschillende orkesten zijn er voor jong en oud. 
• Wij spelen, naast klassieke muziek, eigentijdse pop- en musicalmuziek.
• Het A-orkest speelt al jaren binnen de 1e divisie. Dit is de hoogste divisie binnen 
 de muziekbond.
• We geven verschillende optredens zoals ons Nieuwjaarsconcert, het Voorjaarsconcert 
 en verlenen medewerking aan kerkdiensten met Pasen, Pinksteren en Kerst. 
• Wij geven regelmatig een concert in het Westland en omstreken.

Penningmeester
Remco Valstar
penningmeester@honselsharmonie.nl

Leerlingencoördinator
Remco Zwinkels
leerlingen@honselsharmonie.nl

Slagwerkcoördinator
Wim Klapwijk
leerlingen@honselsharmonie.nl
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A-orkest




