
muziekvereniging DES 

 

Ik meld mij aan voor de blokfluitopleiding 

van de Muziekvereniging D.E.S. te Hall, 

tevens inhoudend een automatisch lidmaat-

schap van de vereniging (minimale periode 1 

jaar). 

 

Lesgelden: € 80,00 per jaar 

                 € 20,00 per kwartaal 

  

Eigen blokfluit: ja / nee* 

 

Ik machtig de vereniging voor een     

automatische afschrijving 

 per jaar / kwartaal*  

van mijn bankrekening- / gironummer* 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

bij de …………….. bank te …………………………………. 

 

Handtekening ouder / verzorger: 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

Plaats:…………………………….. Datum:…………………… 

 
* doorhalen hetgeen niet van toepassing is 

Correspondentieadres: 

Hallseweg 65 

6964 AK Hall 

 

Telefoon: (0313) 656025 

E-mail: info@des-hall.nl 

www.d
es-hal

l.nl 

Blokfluit
opleiding

 



De opleiding wordt georganiseerd door de muziekvereni-

ging D.E.S. in samenwerking met de Stichting Musica 

Allegra en de basisschool “De Vossestaart”. 

De opleiding is bedoeld voor leerlingen van de Hallse 

school in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. 

De lessen worden gegeven door  mevrouw Jolanda Leune , 

bevoegd docente blokfluit. 

De kosten van de docente komen voor rekening van de  

muziekvereniging. Wel wordt van iedere leerling vooraf 

een eigen bijdrage in het lesgeld gevraagd van € 80,00   

per jaar. 

De leerlingen krijgen 38 lessen van 30 minuten op jaarba-

sis, parallel lopend aan het schooljaar.  

De lessen worden wekelijks onder schooltijd gegeven, op 

de school zelf op een nader te bepalen ochtend of mid-

dag. 

Lessen vinden plaats in groepen van maximaal 8 leerlin-

gen. Grootte van de groep is afhankelijk van leeftijd en 

niveau, een en ander ter beoordeling van de docente. 

Leerlingen die niet beschikken over een eigen blokfluit 

kunnen deze in bruikleen krijgen van de muziekvereniging. 

Iedere leerling krijgt van ons tevens de nodige lesboeken 

in bruikleen. 

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze zelf ook thuis 

regelmatig oefenen. 

Gedurende de opleidingsperiode zullen de leerlingen 

worden ingeschreven als lid van onze muziekvereniging. 

Hieraan zijn verder geen kosten verbonden. 

Beste ouder / verzorger, 

 

Al een aantal jaren verzorgt onze muziek-

vereniging in samenwerking met de Stich-

ting Musica Allegra (voormalige muziek-

s c h o o l  u i t  

Dieren)  en de 

basisschool “De 

Vossestaart” , 

blokfluitlessen 

voor de leerlingen  van de Hallse school in 

de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. 

 

Door middel van deze folder willen wij u 

graag informeren over het wie, hoe, wat en 

waar van deze blokfluitlessen.  

 

Wij zouden het leuk vinden uw zoon of 

dochter binnenkort als nieuwe blokfluit-

leerling te kunnen begroeten. 

Algemene informatie Wie fluit er een 

deuntje mee…??? 

Lammert Hissink 

Hallsedijk 5 

6975 AK Tonden 

Telefoon: (0575) 476507 

Mobiel: 06 10868581 

E-mail: info@des-hall.nl 

Als uw zoon of dochter belangstelling heeft om 

mee te doen, verzoeken wij u om onderstaande 

gegevens en de achterzijde van deze folder in te 

vullen en deze zo spoedig mogelijk in te leveren op 

school bij de juf / meester of blokfluitjuf Jolan-

da Leune. 

 

NAAM:…………………………………………………………… 

 

ADRES:……………………………………………………………. 

 

POSTCODE:……………………………………………………. 

 

PLAATS:…………………………………………………………. 

 

TELEFOONNUMMER:…………………………………. 

 

GEB. DATUM:………………………………………………… 

Conta
ctper

soon D
ES 

Opgave Blokfluitopleiding 

muziekvereniging DES 


