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Muziekopleiding 

Broekhuizen - Broekhuizenvorst 
 

BIJ WIE MOET JE ZIJN? 
 

Onze docenten: 
 

Geert Nellen: Saxofoon 
(06-25575956) 

Wim Hekking: Klein koper 
(077-3519657) 

Maikel van Els: Blokfluit + klein koper 
(06-45477663)  

Roel van Helden: Slagwerk 
(06-16417642) 

 
Bij je muziekdocent meld je je af als je een keer 
niet naar de les kunt komen. Ook kun je hen 
vragen stellen over de lessen, lestijden, muziek 
en je instrument. 
 
Als er iets mis is met je instrument bel je: 
Broekhuizen: Hans Heldens (06-22014083) 
Broekhuizenvorst: Rob Seuren (06-55957977) 
 
Bij vragen over de blokfluitopleiding: 
Nicole Flos en Nandy Breukers 
Met vragen over de verdere opleiding en 
activiteiten kun je bij iedereen van het bestuur van 
Hafabra terecht. 
Vragen over betalingen: Jan Thijssen 
 

Ook via e-mail: 
maakmuziekbijhafabra@gmail.com  

kun je ons altijd bereiken. 
 

Mocht je onverhoopt willen stoppen met de 
muzieklessen, meld je dit natuurlijk bij je docent, 

maar ook bij één van de bestuursleden. Daar 
lever je dan je instrument in. 

  

Tips zijn altijd welkom! 
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 WIE ZIJN WIJ? 
 

Stichting Hafabra verzorgt de muziekopleiding 
van de fanfare in Broekhuizenvorst en de 
fanfare in Broekhuizen. De muzieklessen 
worden gegeven door professionele 
muziekdocenten. De coördinatie van de lessen 
en alles daar omheen wordt geregeld door 
vrijwilligers, het bestuur van Hafabra. 

Voorzitter: Jos Vousten (06-51493549)                     
Penningmeester: Jan Thijssen (077-4632415)                             
Secretariaat en coördinatie:                                              
Monique v. Leendert (06-12710688)                                  
Ledenwerving en coördinatie:                     
Nicole Flos (06-20607092) en Nandy Breukers 
(06-22048742) 

 

 

 

 

We organiseren gedurende het                    
jaar een aantal activiteiten.  Ook             
mogen de leerlingen regel matig             
optreden (bijv. bij de Sinterklaas              
intocht, voorspeelavond, kerst  of 
nieuwjaarsconcert). Alle  leerlingen  die 
minimaal een jaar les hebben op een fanfare 
instrument doen  mee aan het solistencon-
cours van Horst aan de Maas. 

 

We kiezen ervoor om jullie via e-mail over 
bovenstaande activiteiten te informeren. 
Mocht dit lastig zijn dan horen we het graag. 

 

SAMEN MUZIEK MAKEN IS EEN 
FEEST! 

 

Muziek maken is een feest, maar daarvoor 
moet je wel tijd en moeite investeren. Het 
duurt even voordat je een muziekstuk mee 
kunt spelen met de fanfare. Thuis oefenen  
op je instrument zal je helpen  om sneller 
succes te hebben.  En dat  maakt het  
meteen een stuk leuker! 

Je  begint in  groep 4  met  een   jaar 
blokfluiten. Het blokfluitjaar start na  de 
carnavalsvakantie en duurt tot de volgende 
carnavalsvakantie. Blokfluitles krijg je in een 
groep. Daarna krijg je tot aan de zomer-
vakantie in een groepje les op een bugel. 
 
    Waarom bugel? Omdat dit de      
       instrumentengroep is die het grootst    
          moet zijn in een fanfare. Vanuit bugel  
            kun  je later nog overstappen op een       
             ander koperinstrument, zoals trompet 
o           of hoorn. Als er plek is in de fanfare         
          voor saxofoons of slagwerk, zal  be-    
    keken worden welke leerlingen  daarvoor 
kunnen kiezen.   Voor de blokfluitopleiding, 
inclusief de bugellessen tot aan de 
zomervakantie vragen we een bijdrage van 
€75,-. 
 
De vervolgopleiding kost €200,- per jaar, je 
krijgt dan individueel les van één van onze 
docenten en je krijgt een instrument te leen 
van de fanfare. 
  

 

JEUGDORKEST BMBM 
 

Om je voor te bereiden op het spelen in de 
fanfare, word  je als  je er klaar voor bent, lid van 
jeugdorkest BMBM (onderdeel van de 
verenigingen uit Broekhuizenvorst, Maashees, 
Broekhuizen en Melderslo). Meestal is dat als je 
twee jaar les hebt  gehad op een instrument. Bij    
      het jeugdorkest  leer je om  samen te spelen       
            met de instrumenten die ook in de       
               fanfare  aanwezig zijn. Je repeteert één                
                 keer in de week. Voor meer informatie   
                  over het jeugdorkest zie:    
                  www.bmbm.eu 
. 
 

FANFARE ST. NICOLAAS EN 
FANFARE BROEKHUIZENVORST 

EN OOIJEN 
Als je ongeveer een jaar bij de jeugdfanfare zit, 
word je lid van de “grote” fanfare. Meestal is dit 
kort na dat je je A diploma hebt behaald. Je mag 
naast de grote fanfare ook nog lid blijven bij de 
jeugdfanfare. De fanfare repeteert ook één keer 
in de week. Voor meer informatie over de 
fanfares zie:  
www.fanfarebhv.nl, www.fanfarestnicolaas.nl.  
 
Je gaat als je lid bent van de fanfare minimaal 
door met muziekles totdat je je B diploma hebt, 
maar graag zien we dat je nog langer les neemt, 
zodat het C en D diploma behaald kunnen 
worden.  

Voor nadere informatie over vacatures 
of voor het afgeven van uw cv kunt u 
terecht op onze website op 

www.uitgeverijmoens.nl 

 

Je bent in de fanfare lid van een team. 

 

De leerlingen worden in de lessen en de 
activiteiten er omheen voorbereid om in de 

fanfare muziek te gaan maken. 
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