
Vipsponsoren:
Statice Helden bv
Wim Delissen Vastgoed
Boomkwekerij Kersten bv
Leen Peeters
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Jac Wijnen

Sponsoren:
Gommans Flowers
Judith Computerborduren
Timmermans Bestratingen
Nico Vincken
Boomkwekerij Wim Delissen
Stucadoorsbedrijf Van Ophoven
Wijnen Square Crops
Leurs Optiek
Restaurant oNz

Vrienden van:
Ron Delissen
Bart Delissen
Frida Delissen
Wim Delissen
Piet Delissen
Rinus Janssen
Ton Joosten
Chris Leissen
Jo Manders
Harrie Mewiss

Cor Peeters
Wim Rambags
Ben Sijben-Brummans
Kapsalon Switch
Bongaerts Montage
Ewald Paar
Guus Peeters
Michel Ebisch
A Ferron
Ron Peeters

Hoofdsponsoren
‘t Zomerkoninkje Aardbeien, Planten kwekerij Helden bv

Ria Joosten Catering en Evenementen, Café/Cafetaria Manders, Rabobank

Jeugd & muziek

Muziek op school is dit schooljaar het vierde jaar 
in gegaan. Als vereniging faciliteren wij al die tijd 
de muziekles op school en dat doen we graag. 
Een hele generatie Egchelse jeugd groeit op met 
de basis beginselen van muziek . Dat is heel mooi 
en het geeft een prima basis om verder te gaan 
met muziek. De verantwoordelijkheid voor de 
muziekles op school ligt bij het schoolteam. 
Deze samenwerking verloopt heel �jn.

We hebben ook een buitenschoolse muziekgroep 
van kinderen van groep 2 en 3. We gaan bij 
voldoende animo ook in groep 1 starten met een 
buitenschools muziekklasje. Ondertussen is er 
een groepje kinderen gestart met een 
slagwerkopleiding. Ook hebben er kinderen 
gekozen voor bugel, trompet, saxofoon en gitaar. 
Kortom, hiermee krijgt Muziekvereniging Egchel 
weer de nodige aanwas.

Muziekles voor volwassenen

Onlangs zijn een tweetal volwassenen, gestart 
met muziekles. Een op saxofoon en een op tuba. 
Een aantal andere volwassenen hebben 
aangegeven eveneens te willen starten als de 
persoonlijke omstandigheden daar ruimte voor 
bieden.

Naast jeugdige aanwas, krijgt Muziekvereniging 
Egchel hiermee ook volwassen aanwas. 
Op deze wijze kunnen we ook op lange termijn 
muziek in Egchel verzorgen en hebben velen 
wekelijks plezier aan het samen musiceren.

Kriebelt het bij u ook een beetje om eens te 
proberen of het iets voor u is? Neem gerust 
contact op met een van onze leden, het bestuur 
of kom op maandagavond rond negen uur naar 
’t Erf dan ervaar je direct de ongedwongen en 
uitnodigende sfeer van onze repetitieavond. 
Onze dirigent zal graag met u het gesprek aan-
gaan om te zien wat u wilt en wat het meest 
passend is om te gaan doen.


