
 Linde 2 
 7742 RT Coevorden 
 www. harmonium-museum.nl 
 E-mail: info@harmonium-museum.nl 
 tel. 06-10851843 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers Harmoniummuseum Nederland: 
Bestuur: Adviseurs: Gastheren /-dames:   

Jaap Bos, voorzitter; Wim Olthof, techn. adviseur; Jan Harm Harsevoort; 

Hennie Bos-Nijland, secretaris; Mannes Welleweerd, restauratieadviseur. Johan Kikkert;  

Jan Vos, penningmeester / conservator;  George Eilander; 

Bert Koerselman, PR / alg. bestuurslid. Technisch medewerker: Rika Eilander; 

 Roelf Harsevoort Jurriën Springer 
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Wij willen u hartelijk danken voor uw jaarlijkse financiële bijdrage! 

Zonder donateurs is in deze tijd een museum haast niet meer te exploiteren ! 

We hopen dat u ons ook de komende jaren blijft steunen! 

Wij zijn een ANBI instelling dus uw gift is aftrekbaar voor de belasting. 

Binnenkort zal onze penningmeester, de heer Jan Vos, uw jaarlijks toegezegde bijdrage voor het jaar 2014 van uw 

rekening afschrijven. Bij deze ontvangt u een toegangskaart voor een gratis dagje Veenpark, inclusief het 

Harmoniummuseum. 
 

Vanaf 4 april tot en met de herfstvakantie zijn we elke dag geopend en natuurlijk bent u weer van harte welkom! 
(Voor openingstijden zie onze site of belt u gerust even). 
 

 

 

Zie ook www.Veenpark.nl 

 

 

Nederlandse harmoniumbouwers 

Het afgelopen jaar hebben we een 

brochure uitgegeven over Neder-

landse harmoniumbouwers. We hebben 

het plan opgevat om te bekijken of we 

van  meerdere landen zo’n brochure 

uit kunnen geven, dit is dus de eerste 

in de reeks. Het is een prachtig 

boekje geworden met fraaie foto’s en 

een korte toelichting per bouwer. 

Zeer de moeite waard om te bewaren 

of cadeau te doen!  

De brochure is te bestellen door overmaking van € 7,50 incl. ver-

zendkosten op rekeningnummer NL81 ABNA 0575 1007 53 van 

het Harmoniummuseum Nederland met vermelding ‘brochure 

Nederlandse bouwers’ De brochure is overigens ook te koop in 

het museum! 

 
 

Vaarroute 

In juni van 2013 is een nieuwe recre-

atieve vaarroute geopend die dwars 

door het Veenpark gaat. Het is een 

prachtige vaarroute door Groningse en 

Drentse veenkoloniën. Een echte 

publiekstrekker voor het Veenpark 

en…harmoniummuseum! 

 

 

Nieuwe aanwinst 

Ook in 2013 hebben we onze col-

lectie kunnen uitbreiden.  Eén van  

de nieuwe aanwinsten willen we er 

even uitlichten, namelijk een schit-

terend Alexandre drukwindharmo-

nium, geschonken door dhr. Dirk 

Boer uit Ermelo.  Dit instrument 

laat zich bijna niet beschrijven, die 

moet u in werkelijkheid zien! 
Foto: Klaas van Boggelen 

Songfestival 2014 

Het harmonium wint steeds meer aan 

belangstelling! Voor het songfestival 2014 

komt Nederland uit met het liedje ‘Calm after 

te Storm’, gezongen door Ilse de Lange en 

Waylon, begeleid op gitaar en…harmonium! 

Een filmpje hiervan kunt u vinden op YouTube. 
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