
 
 
 
 
 
 
 
 

Muziek maken bij HWP 
Harmonie Wilhelmina Posterholt 

Aanbod voor de kinderen uit groep 4-5 en 6 
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Wil je deelnemen aan de 
opmaat- of 

blazersklaslessen? Stuur 
dan een mailtje naar 

e.voesten@gmail.com 
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Opmaat lessen- voor kinderen uit groep 4 en 5 

OpMaat is voorbereidend muziekonderwijs voor 
kinderen maar dan in een moderne jas. Samen op 
ontdekking in de wereld van muziek. Ritmes trommelen, 
zingen, blokfluiten, instrumenten uitproberen, filmpjes 
kijken… en ga zo maar door.  
Natuurlijk mag op het eind een heus optreden niet 
ontbreken. 
 
Na deze lessen hebben de kinderen voldoende basis om 
lessen te volgen op een ‘echt’ instrument. 

 
Docent : Hub Boesten 
Waar  : In Cultureel Centrum De Beuk 
Wanneer : Elke vrijdag van 15.00 uur tot 15.45 uur  
Start  : De week na de herfstvakantie, bij voldoende aanmeldingen 

(minimaal 5 leerlingen). De lessen lopen door tot einde schooljaar. 
Nodig  : veel goede zin. Voor een aantal lessen is een blokfluit nodig, deze 

krijg je in bruikleen van de harmonie.  
Kosten : je betaalt €55 voor deze lessen. 
 

Blazersklas- voor kinderen uit groep 6 
Al een aantal jaren start na de herfstvakantie de blazersklas in groep 6. Een 
samenwerking tussen school en harmonie, waarbij alle leerlingen op school de 
klarinet en trompet mogen uitproberen. Helaas is dat dit jaar ivm de 
maatregelen op school niet haalbaar. Toch willen we deze mogelijkheid ook nu 
aanbieden.  
De lessen zullen daarom niet op school, maar in de Beuk plaatsvinden. Als je je 
opgeeft, krijg je een trompet of klarinet mee naar huis en is er één keer per 
week een gezamenlijke les. Je leert de beginstappen op dit instrument.  
 
Docent : Hub Boesten 
Waar  : In Cultureel Centrum De Beuk 
Wanneer : Elke vrijdag van 15.45 uur tot 16.30 uur 
Start  : De week na de herfstvakantie, bij voldoende 

 aanmeldingen (minimaal 5 leerlingen)  
en loopt door tot einde schooljaar. 

Nodig  : Veel goede zin, het instrument krijg je in  
bruikleen van de harmonie 

Kosten : Geen 
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