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Voorjaarsconcert

Fanfare van Muziekvereniging Egchel

&

Maasbrees Mannekoor

Op zaterdagavond 22 april 2017 zullen het Maasbrees Mannenkoor 

en de fanfare van Muziekvereniging Egchel in gemeenschapshuis 

’t Erf te Egchel een toegankelijk concert verzorgen waarvan zowel 

de liefhebbers van vocale muziek als die van instrumentale muziek 

met volle teugen kunnen genieten.

Het Maasbrees Mannenkoor zingt, onder leiding van hun dirigent 

Jan Mertens negen nummers, variërend van Russisch-Byzantijns 

tot Ierse volksmuziek.

De fanfare van Muziekvereniging Egchel speelt onder leiding van 

dirigent Jan van Hamond vier populaire en gemakkelijk in het 

gehoor liggende muziekwerken. 

Samen zingen en spelen de leden van het koor en de fanfare van 

de muziekvereniging nog twee bekende nummers namelijk The 

Exodus Song en The Millennium Song. U bent allen van harte 

welkom om dit te komen beluisteren.

Datum: 22 april 2017

Aanvang: 20:00 uur

Gemeenschapshuis ‘t Erf

 



Hoofdsponsoren 
‘t Zomerkoninkje Aardbeien, Plantenkwekerij Helden bv 

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

Vipsponsoren: 
Statice Helden bv        

Wim Delissen Vastgoed 

  Boomkwekerij Kersten bv 

  Leen Peeters 

Rabobank Peel en Maas 

Wim Delissen, Vastgoed 

Jac Wijnen 

Sponsoren: 
Gommans Flowers  

Judith Computerborduren 

Steeghs  Aanhangwagens 

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 

Kerstmis

Tijdens de mis op eerste kerstdag speelden de 

kinderen van Egchel onder leiding van 

Kindervakantiewerk wederom het kerstspel. De 

kostuums waren nog mooier dan in eerdere jaren. 

Er werden op muziek van Muziekvereniging Egchel 

diverse kerstliedjes gezongen. Het was weer een 

sfeervolle dienst. Met dank aan de kinderen en 

leiding van Kindervakantiewerk.

Carnavalsmiddag op school

Op vrijdagmiddag werd door basisschool De 

Kemp de jaarlijkse carnavalsmiddag gevierd in 

‘t Erf. Er werden door alle groepen kinderen 

circusvoorstellingen gehouden. Daarbij werd er 

gedanst en gezongen. Net als voorgaande jaren 

werd de middag muzikaal omlijst door de 

muziekvereniging. Dit jaar speelde daarbij onze 

drie nieuwe jonge muzikanten mee. Timo, Luuk 

en Jens hebben goed van zich laten horen.

Carnavalswagen van Muziekvereniging Egchel

Dit jaar hebben een aantal leden hun creatieve 

handen uit de mouwen gestoken en een echte 

carnavalswagen gebouwd. Zo trokken we op 

dinsdagmiddag met een prachtig beschilderde 

wagen vol geladen met onze muzikanten door 

Egchel. Iedereen kon mee op de wagen en het 

werd een gezellige boel, terwijl het publiek kon 

luisteren naar de stemmige carnavalsliedjes die 

we speelden.
De kinderen van de blok"uitgroep

Mijn naam is Anita Gijsbers. Al ruim 20 jaar 

woonachtig in Egchel, samenwonend en met 2 

kinderen. Ik ben nu 5 jaar lid van Muziekvereniging 

Egchel. Donderdag na school moeten de kinderen 

van de blok"uitgroep een tijdje wachten op de 

muziekdocent, Juf Petra. Zij geeft namelijk eerst 

buitenschools muziekles aan kinderen uit groep 1 

en 2. Met plezier vang ik daarom, namens de 

vereniging, de kinderen een half uurtje op. Bij goed 

weer gaan we naar buiten. Bij slecht weer blijven 

we binnen en doen we gezellig een spelletje welke 

de kinderen zelf uit mogen zoeken.


