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Muziekschool Grensland breidt uit! 
 

Na een goede voorbereiding hebben Muziekvereniging de Poort van Brabant uit Maarheeze en 
Harmonie Eendracht Maakt Macht uit Budel besloten om de opleidingen van Muziekschool Grensland te 
gebruiken voor de opleiding van haar slagwerkers. Door de toetreding van deze twee partijen is 
Muziekschool Grensland veruit de grootste muziekschool in de omgeving geworden voor leerlingen die 
een blaasinstrument of slagwerk willen leren bespelen. Daarmee maakt de muziekschool de slogan: "Het 
opleidingscentrum voor blaasmuziek en slagwerk in de gemeente Cranendonck en Hamont-Achel", 
helemaal waar. Alle muziekverenigingen uit Cranendonck en Hamont maken nu gebruik van 
deze grensoverschrijdende opleiding. Deze nieuwe samenwerking is tot stand gekomen door de inzet 
van verschillende partijen. Muziekschool Grensland ontvangt subsidie van de gemeente Cranendonck 
voor leerlingen uit deze gemeente die gebruiken maken van de lessen. Johan Vos geeft namens het 
bestuur van EMM aan zeer verheugd te zijn met de overstap van de slagwerkleerlingen naar 
Muziekschool Grensland.  

Een eigentijdse opleiding… 
Al meer dan 25 jaar wordt de opleiding van muzikanten voor de verenigingen van Hamont, Hamont-Lo, 
Budel, Soerendonk, Gastel, Budel-Schoot en Budel-Dorplein verzorgd door Muziekschool Grensland. Het 
muziekonderwijs is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Daarom is er binnen Muziekschool Grensland 
de afgelopen Jaren hard gewerkt om bij te blijven bij de ontwikkelingen in de muziekwereld en de 
muziekschool toekomstbestendig te maken. Schaalvergroting was één van de wensen, met de 
aansluiting van de leerlingen uit Maarheeze en slagwerkers uit Budel is dit gerealiseerd. 

… met de nodige ervaring 
Muziekschool Grensland is ontstaan uit de samenwerking van harmonieën en fanfares uit de gemeenten 
Cranendonck en Hamont Achel en is daarmee uniek in Nederland en België. De muziekschool is al vele 
jaren actief en verschillende generaties muzikanten hebben hun opleiding hier mogen voltooien. De 
muziekschool is er voor zowel muzikanten met hoge ambities als ook voor beginnende leerlingen op het 
laagste niveau. Hoewel de meeste leerlingen al op jonge leeftijd starten zijn er ook diverse leerlingen die 
op latere leeftijd instromen. Ook komt het voor dat een ouder de kans grijpt en samen met zoon of 
dochter start met de opleiding.  

De Muziekschool biedt leerlingen de mogelijkheid om in kleine groepjes of individueel les te volgen. Na 
succesvolle afronding van een basisopleiding (AMV-Algemene Muzikale Vorming) volgt dan een 
opleiding op instrument en daarna het samenspel met andere leerlingen op verschillende instrumenten.  



Team slagwerkdocenten compleet 
Bij Grensland zullen de slagwerklessen gegeven worden door een team docenten bestaande uit Maikel 
Claessens, Guido Pouwels, Ad Triepels en Lars van Tulden. Maikel was al als docent verbonden aan 
Muziekschool Grensland, Guido Pouwels en Lars van Tulden zijn voor Harmonie EMM oude bekenden 
omdat ze al vele Jaren aan de vereniging verbonden zijn; Guido als instructeur van de slagwerkgroep, 
Lars onder andere als slagwerker, en instructeur van de jeugdslagwerkgroep. Ad Triepels maakt het 
team compleet, we kennen Ad al als docent van de slagwerkers bij Rick. Door de uitbreiding van het 
slagwerkteam is Muziekschool Grensland in staat de gewenste hoogstaande slagwerkopleiding vorm te 
geven.. 

Budel aangewezen als examenplaats 
Ook op een ander vlak werden er resultaten behaald door de Muziekschool. Nadat een aantal jaren 
geleden al besloten was om de jaarlijkse examens afgenomen door cultuurstichting Kunstbalie niet in 
Tilburg maar in Budel af te nemen heeft Kunstbalie nu ook aangegeven om Budel als extra examenplaats 
aan te wijzen. Hiermee staan de examens in Budel ook open voor kandidaten uit de wijde omgeving. 
Hierdoor ontstaat er een meer flexibele examenagenda, en zal Kunstbalie zich nog meer gaan bemoeien 
met de examens, waardoor de kwaliteit alleen maar zal verbeteren terwijl de kosten beter te beheersen 
zijn. De onafhankelijke examinatoren, ingehuurd door Kunstbalie, zijn altijd zeer te spreken over de 
kwaliteit van de opleiding en de betrokkenheid van de docenten die werkzaam zijn bij Muziekschool 
Grensland. 

 

Foto: Praktijkexamen in Gemeenschapshuis de Borgh  

Meer informatie 
Bij Muziekschool Grensland zijn in totaal 8 verenigingen aangesloten: Harmonie Sint Cecilia – Hamont, 
Fanfare Eendracht – Hamont Lo,  Muziekvereniging de Poort van Brabant uit Maarheeze, Soeriks 

Muziek Gezelschap – Soerendonk, Blaaskapel Excelsior – Gastel, Harmonie Eendracht Maakt Macht – 
Budel, Harmonie Sint Antonius – Budel Schoot, Harmonie Les Echos de Dorplein – Budel Dorplein  

Aanmelden voor een muziekopleiding kan via de aangesloten muziekverenigingen,of via de website van 
de Muziekschool www.muziekschoolgrensland.nl 

 

http://www.muziekschoolgrensland.nl/

