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Inleiding 
Voor u ligt het boekje Harmo-Info van de Harmonie Zieuwent-Mariënvelde. Dit boekje is bedoeld om 

informatie te geven aan (toekomstige) leden en ouders of verzorgers van (toekomstige) leden van de 

Harmonie Zieuwent-Mariënvelde. Door middel van dit boekje proberen wij alle informatie te geven 

die van belang is wanneer u of uw kind lid is of wordt van de Harmonie Zieuwent-Mariënvelde. In dit 

boekje vindt u onder andere informatie over onze muziekopleiding, instrumenten en het orkest. 

Mocht u na het lezen van dit boekje nog vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met de 

bestuursleden van de vereniging. Deze worden verderop in dit boekje benoemd.  

Voor informatie kunt u ook terecht op: www.harmoniezieuwent-marienvelde.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.harmoniezieuwent-marienvelde.nl/
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Muziekopleiding 
Het hoofddoel van de muziekopleiding is natuurlijk om plezier te beleven aan het maken van muziek. 

Wij zijn als vereniging van mening dat plezier in het maken van muziek begint met een goede en 

gedegen opleiding. De leerlingen starten bij ons vaak bij de Muziekexpress (o.a. blokfluit en 

boomwhackers), de eigen AMV (algemene muziekvorming) van de vereniging. Na één 

schooljaar behalen zij hun certificaat. Richting het einde van het schooljaar 

wordt er in het voorjaar een instrumentenkeuzemiddag gehouden. De 

leerlingen krijgen de mogelijkheid om verschillende blaas- en 

slagwerkinstrumenten uit te proberen en eventueel een instrument te kiezen. 

Het schooljaar erna kunnen deze kinderen beginnen met muziekles bij Stichting 

Muziekonderwijs Oost Gelre (SMOOG).  

 

Muziekles 
Voordat je bij het orkest kunt spelen zul je natuurlijk een instrument leren bespelen. De muziekles 

vindt plaats via Stichting Muziekonderwijs Oost Gelre (SMOOG). Deze stichting verzorgt muzieklessen 

in Lichtenvoorde bij Den Diek (blaasinstrumenten) en de Swite (slagwerk) en in Groenlo in de 

Mattelier. Voor de leerlingen van de Harmonie Zieuwent-Mariënvelde zullen de muzieklessen zoveel 

mogelijk plaatsvinden in Lichtenvoorde. 

Voor de muziekles ga je één keer in de week naar de muziekschool. Hier krijg je les van een 

muziekdocent. In de meeste gevallen wordt de les individueel gegeven, soms wordt er lesgegeven in 

tweetallen. 

Soms is het een mogelijkheid dat een leerling buiten SMOOG om les krijgt van een leraar. In verband 

met de hoge onkosten die hieraan verbonden zijn, bekijkt de vereniging of hiervoor de noodzaak 

bestaat. 

 

Start Up en Get Ready 
Al na enkele maanden kun je een heel aantal noten op je nieuwe instrument spelen en is het heel 

leuk om (weer) samen muziek te maken. In januari, vijf maanden na het starten van muziekles op het 

gekozen instrument, worden deze leerlingen dan ook uitgenodigd om mee te komen spelen met 

Start Up, ons beginnersensemble. Dit is een samenspeelgroep voor startende muzikanten. Je stroomt 

dan in bij de groep kinderen die dan al een jaar samenspelen in Start Up. 

Na ruim een jaar in Start Up mogen deze leerlingen een korte periode óók meespelen in Get Ready 

(ons leerlingenorkest). Als ze ook daar gewend zijn, mogen de leerlingen vanuit Start Up over naar 

Get Ready. 

In Get Ready zijn zo veel mogelijk dezelfde secties (instrumentengroepen) aanwezig als in het groot 

orkest. Er kunnen dan moeilijkere en andere muziekstukken gespeeld worden en je treedt wat vaker 

op (bijvoorbeeld met de Sint intocht of een festival). In Get Ready leer je steeds beter muziek maken 
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en samenspelen. Het is een goede voorbereiding voor het groot orkest. Rond het behalen van het B-

diploma zullen de leerlingen gevraagd worden om óók in het groot orkest mee te komen spelen. Het 

is wel de bedoeling om dit gedurende twee jaar te blijven combineren met Get Ready zodat de meer 

ervaren leerlingen de nieuwe leerlingen kunnen helpen, ondersteunen en inspireren. In de periode 

dat leerlingen in Get Ready én het groot orkest spelen kiezen zij er weleens voor om in het groot 

orkest tot de pauze te repeteren. Als je stopt in Get Ready en alleen nog in het groot orkest speelt, 

verwachten we dat je de volledige repetitie mee repeteert. Je kunt je dan volop blijven ontwikkelen 

en hebt dan het meeste plezier in het samen muziek maken. 

 

SMOOG en Kosten opleiding 
De muziekopleiding voor alle HaFaBra-leerlingen uit Oost Gelre wordt georganiseerd door Stichting 

Muziekonderwijs Oost Gelre (SMOOG). SMOOG ontvangt hiervoor subsidie van gemeente Oost 

Gelre. Daarnaast wordt een deel van de kosten door de (ouders van de) leerlingen zelf betaald. Voor 

schooljaar 2021/2022 bedraagt het lesgeld € 375,- welke via automatische machtiging rechtstreeks 

door SMOOG wordt geïnd. In voorgaande jaren werd er een deel van het lesgeld door Harmonie 

Zieuwent-Mariënvelde betaald. Voor 2021/2022 kunt u een tegemoetkoming in de kosten 

verwachten van €50,- welke in december aan u wordt overgemaakt. De genoemde bedragen zijn 

exclusief kosten van boeken en examengeld. Deze worden door leerling of ouders zelf betaald. 

Echter, als een leerling examen doet bij SMOOG, kan de helft van het examengeld teruggevraagd 

worden bij de penningmeester van onze vereniging. Stopt een leerling tussentijds, wordt er geen 

lesgeld of gedeelte van het lesgeld terugbetaald. 

Aan het meespelen bij Start Up en Get Ready zijn geen (extra) kosten verbonden. 

 

Wanneer je meespeelt bij het groot orkest wordt er van je verwacht dat je contributie betaalt. Deze 

zal één keer in het jaar worden afgedragen. De contributie voor leden tot 18 jaar bedraagt € 100, - 

per jaar. Voor leden vanaf 18 jaar is dit € 125, - per jaar. 

 

Repetitie en oefenen 
Om muziek te leren spelen en om je niveau op pijl te houden, wordt verwacht dat je thuis 

oefent. Tijdens de repetitie worden de stukken gezamenlijk geoefend om tot een goed 

samenspel te komen.  

De repetities zijn altijd op dinsdag. De gezamenlijke repetitie voor het 

leerlingenorkest Get Ready wordt elke dinsdag gehouden van 18.15 uur tot 19.15 

uur. Het “grote” orkest repeteert van 19:30 tot 21:30. De repetities worden 

gehouden in het parochiehuis in Zieuwent, Dorpsstraat 34. 

Wanneer je niet aanwezig kunt zijn op de repetitie of niet deel kunt nemen aan een 

optreden, meld je je op tijd af.  

Leden van Muziekexpress, Start Up en Get Ready melden zich af bij de dirigent of bij Wendy 
Rouwhorst  (06-10 297 298/ wwm.rouwhorst@gmail.com). 
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Leden van het grote orkest die niet op een repetitie kunnen komen, melden zich af bij Vera 

Berendsen (06-12 828 718/ veraberendsen@hotmail.com).  

Kun je niet deelnemen aan een optreden, dan meld je je op tijd af bij Heidi Rouwhorst  
(06-543 717 66 / heidirouwhorst@hotmail.com). 
 

Opgave leerlingen 
Een leerling kan zich voor de opleiding per mail opgeven voor 27 mei, maar ook tijdens of na de 

instrumentenkeuze-ochtend van de Muziekexpress (blokfluitgroep). Overige belangstellenden 

kunnen zich opgeven door contact op te nemen met een van de bestuursleden.  

Instrument 
Om een instrument te kunnen spelen heb je natuurlijk wel een instrument nodig. Dit instrument 

wordt door de harmonie beschikbaar gesteld. Je mag het instrument van de harmonie lenen zolang 

je lid bent van de vereniging. Het instrument blijft in bezit van de vereniging. 

Omdat de instrumenten erg duur en kwetsbaar zijn gelden er een aantal regels voor het gebruik van 

het instrument. 

Van elk lid wordt verwacht dat het geleende instrument volgens de voor het instrument geldende 

voorschriften wordt onderhouden. Deze zullen tijdens de muzieklessen worden uitgelegd. 

Reparaties van gebruiksschade of onderhoud aan het instrument gebeuren via het bestuur. Hiervoor 

kan contact opgenomen worden met het bestuur (instrumenten beheer). 

Bij schade door ongelukken of oneigenlijk gebruik van het instrument ligt de verantwoordelijkheid 

bij de gebruiker. Reparaties hiervan gebeuren in beheer van de instrumentenbeheerder. De kosten 

van de reparatie zijn voor de gebruiker. Vrijwel iedereen is hiervoor verzekerd. De kosten ervan 

kunnen dan gedeclareerd worden bij de verzekering.  

Muziekstukken 
Voor het spelen van muziek zijn er muziekstukken nodig. Deze muziek 

wordt uitgezocht door de muziekcommissie. De muziekcommissie huurt of 

koopt muziekstukken voor de harmonie. De muziek wordt in bruikleen 

verstrekt aan de leden. Van de leden wordt verwacht dat deze met zorg 

omgaan met de muziek. In het groot orkest worden de muziekstukken zo 

veel mogelijk digitaal aangeleverd. Van leden wordt verwacht dat zij de 

muziek thuis printen en meenemen naar de repetitie. 

 

mailto:veraberendsen@hotmail.com
mailto:06-543%20717%2066%20/%20heidirouwhorst@hotmail.com
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Uniformen 
De meeste uitvoeringen van de harmonie worden gespeeld in het uniform van de harmonie. Dit 

uniform wordt beschikbaar gesteld door de vereniging aan het lid. Voor het uniform gelden een 

aantal regels: 

- Het lid is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van het uniform. 

- Reparaties en uitruilen van uniformen wordt door enkele leden van de harmonie geregeld. 

Op dit moment zijn dat Cilia Goossens, Vera Berendsen, Wilma Brundel en Hanneke 

Hummelink. 

- Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd wordt het uniform schoon ingeleverd. Hiervoor 

dient het op eigen kosten te worden gereinigd bij een stomerij. 

- Om het uniform compleet te maken zorgen de leden zelf voor: 

 Zwarte, dichte schoenen en zwarte sokken 

Tijdens extreem warme dagen (bijv. bij kermis-optredens) kan het zijn dat we ervoor kiezen om niet 

in uniform op te treden, maar in: geheel witte blouse/T-shirt met blauwe broek (naar eigen keuze 

kort/lang). De broek mag uiteraard een spijkerbroek zijn. Het bestuur zal bij warme dagen tijdig via 

mail/app aangeven of voor het uniform of voor bovenstaande vrijetijdskleding wordt gekozen. 

Iedereen wordt verzocht zelf te zorgen voor een wit T-shirt/blouse met blauwe (korte)broek. 
 
Tijdens de optredens van Start Up en Get Ready dragen de leerlingen een T-shirt van de vereniging. 

Deze wordt vlak voor het optreden verstrekt. De leden van het leerlingenorkest dragen verder een 

spijkerbroek en eventueel een wit T-shirt met lange mouwen eronder.  

Clubblad 
De Harmonie Zieuwent-Mariënvelde heeft een eigen clubblad, Volti Subito. Dit clubblad wordt 

eenmaal per jaar uitgegeven. Het is bestemd voor leerlingen, leden en papierophalers van de 

Harmonie Zieuwent-Mariënvelde en wordt samengesteld door een aantal leden uit het orkest. In het 

blad worden alle formele maar ook informele gebeurtenissen rondom de vereniging beschreven. 

Ieder lid kan iets insturen om in het clubblad te plaatsen. De inhoud van het blad varieert van 

verslagen van concerten, optredens en gebeurtenissen van het afgelopen half jaar tot interviews met 

muzikanten en andere muzikale wetenswaardigheden. 
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Het bestuur 
De muziekvereniging staat onder leiding van het bestuur. Dit bestuur wordt gekozen door de leden 

tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:  

 

Voorzitter   0544-352151/06-54371766 

Heidi Rouwhorst   voorzitter@harmoniezieuwent-marienvelde.nl  

 

 

Secretaris    secretaris@harmoniezieuwent-marienvelde.nl 
Amarja Beerten  

 
 

Penningmeester   0544-352250/06-30936964 

Silvia van Hagen   penningmeester@harmoniezieuwent-marienvelde.nl 
 

 

Instrumentenbeheer   06-51583940 

Hemmie Hummelink   instrumentenbeheer@harmoniezieuwent-marienvelde.nl 
 

 

Leerlingen/muziekschool  06-10297298 

Wendy Rouwhorst   jeugdbeleid@harmoniezieuwent-marienvelde.nl 
 

 

 

 

 

 

 

.   
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