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Leert aandacht te 

richten op relevante 

informatie

Stabiliseert de 

emoties van kinderen; 

de linker- (spraak & denken) en 

rechterhersenhelft (emoties) 

werken beter met elkaar samen

Bevordert emotionele stabiliteit 

en empathie; sneller 

emotie herkennen in 

stemgeluid en 

muziekstukken, 

goed voor het 

zelfvertrouwen, 

discipline, 

groepsgevoel, 

trots en omgaan met 

conflicten

Leert te multitasken; 

koppeling beweging 

(motorisch) & geluid 

(sensorisch)

Bevordert de taalontwikkeling, 

uitdrukkingsvaardigheden en 

spraakontwikkeling

Verhoogt het IQ 

van kinderen met 

8 - 9 punten

Verbetert het functioneren 

van het geheugen

Verbetert het ruimtelijk inzicht en sociale 

vaardigheden; weten wanneer je op de voorgrond 

staat en wanneer je 'tweede stem' bent

Muziekles op de basisschool is investeren 
in onze toekomst!

Bron: ‘Een wetenschappelijk 

overzicht: positieve effecten van 

muziekonderwijs op de samenleving 

en bedrijven’, Van Tetering, M. en L. 

Wassink (2014). 

Het volledige rapport is te 

downloaden via www.lbminfo.nl. 

Veelgevraagde competen-

ties goede medewerker:

focus, goed plannen,  

problemen oplossen,  

discipline, teamplayer

Muziekles op de basisschool geeft kinderen aantoonbaar het goede fundament bij hun 

toekomstige persoonlijke ontwikkeling. Onze maatschappij zal hiervan profiteren.

 

Investeer in de toekomst, investeer in muziekles op de basisschool!

Mede mogelijk gemaakt door: 

Kerst-In
Zondag 21 december 2014

Aanvang: 12.00 uur

Gemeenschapshuis ‘t Erf

Met onder andere: 

muziek van 

Muziekvereniging Egchel 

afdeling fanfare, viool- en 

gitaarensemble, 

kerstspel van 

Kindervakantiewerk 

Egchel, optreden van de 

Sjerpsjutters en 

natuurlijk kerstbrood.



‘t Zomerkoninkje groente en fruit, Plantenkwekerij Helden bv,

Ria Joosten Catering en Evenementen, Cafe/Cafetaria Manders

Lunchroom- rest. ONZ

Boomkwekerij-

Wim Delissen

Wim Delissen
Piet Delissen

Activiteiten Muziekvereniging Egchel

November is traditioneel een drukke maar 

vruchtbare maand voor de fanfare van 

Muziekvereniging Egchel. Tijdens de allerheiligen

/allerzielen mis op 2 november heeft de fanfare in 

een goedgevulde kerk gepaste muziek verzorgt. 

Ook bij de zegening op het kerkhof werd nog wat 

gespeeld.Op 9 november heeft de fanfare de 

Sintermertenviering van Egchel opgeluisterd. 

Het was fantastisch om te zien dat er zoveel 

kinderen en ouders hebben meegelopen met de 

optocht naar het vreugdevuur. Op 11 november, 

de ‘’elfde van de elfde’’ werd de opening van het 

carnavalsseizoen voor het Kemphazenriek gevierd 

met schoten van schutterij Sint Leonardus, om elf 

minuten(zoals het hoort) over acht. De fanfare 

speelde hierbij  het Limburgs volkslied en 

herkenbare carnavalsnummers.

Op 15 november waren Jo en Mie Manders 60 jaar 

getrouwd. Dit kan voor ons natuurlijk niet 

onopgemerkt voorbij gaan. Jo is tenslotte erelid 

van de muziekvereniging. 

We hebben het diamanten echtpaar gefeliciteerd 

met een wijnpakket, een bloemetje en uiteraard 

een serenade bestaande uit marsen en het lang 

zal ze leven. Op 16 november kwam Sinterklaas in 

het Erf. Zoals altijd is het een groot feest als de 

Sint met zijn pieten in Egchel komen. Terwijl wij 

sinterklaasliedjes speelden hebben de pieten ook 

geprobeerd om te dirigeren. Dat wilde maar 

niet lukken.  

Rabobank Peel, Maas en 

Leudal

Het vioolensemble
Samen met het gitaarensemble doet ook het 

vioolensemble mee aan de Kerst-In. Het repertoire 

van ons ensemble varieert van klassiek tot pop. 

De leden van het ensemble zijn: Kayleigh Reijnen, 

Reny Rijkers, Isa Peters, Maud Lemmen en 

Joyce Aerts. Het vioolensemble staat onder 

leiding van Istvan Lichter. De repetitie is op 

vrijdagnamiddag van 17.20 uur tot 17.50 uur in de 

kelder van DOK6. De doelstelling is om iedereen 

inclusief beginners zo snel mogelijk te laten 

participeren om te leren samen te spelen.

Jeugd, ouders en muziek

In de afgelopen weken heeft de fanfare van Muziekvereniging Egchel  getoond dat zij belangrijk 

is in de gemeenschap Egchel. Wij waren aanwezig in de kerk tijdens de mis voor Allerheiligen en 

Allerzielen, bij de kinderoptocht tijdens Sintermerten, bij de intocht van Sinterklaas in ’t Erf,  en bij 

de start van het carnavalsseizoen de 11e van de 11e in de school en bij Café Manders.

De fanfare is echter kwetsbaar. Het aantal musicerende leden vermindert en de gemiddelde leeftijd 

stijgt, waardoor steeds meer muzikanten niet meer kunnen meelopen in optochten zoals met carnaval. 

Kortom, we hebben nog wel een kern, maar zijn ook heel kwetsbaar geworden

Het aantal musicerende leden vermindert omdat de aanwas door instroming van jeugd volledig is 

gestopt. Eerder hebben we besloten de muziekkennismaking niet meer te laten verlopen via de 

blok�uitles, maar in te zetten op een breed naschoolsmuziekprogramma. Daarbij wordt gestart met 

een auditieve kennismaking (geen notenschrift) met muziek. De bedoeling is dat we op een heel 

natuurlijke manier de kinderen zover laten groeien dat ze met plezier kiezen voor een muziekopleiding. 

In samenwerking met de school en Cultuurpad is het plan van een “Kempband” ontstaan om de kinderen 

spelenderwijs het plezier van samen muziek maken te laten ervaren. We hebben een mooie start gemaakt 

met een 10 tal kinderen.  We hopen dat ouders hun kinderen motiveren, om hieraan deel te nemen. 

Daarnaast vinden we als vereniging ook dat muziekonderwijs op school gegeven moet worden. 

Muziekonderwijs is met ingang van dit schooljaar weggevallen. Dat betekent dat de Egchelse 

kinderen geen kennis meer met muziek maken op school, tenminste niet op een gestructureerde 

manier. Bewezen is dat het beoefenen van muziek door het spelen van een muziekinstrument in een 

groep in hoge mate bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen en ook de leerprestaties bevordert. 

Zie ook bijgevoegde folder. Wij vragen dan ook aan ouders, de oudercommissie en de docenten om 

weer muzieklessen in het leerprogramma op te nemen. De muziekvereniging wil de school daarbij op 

alle manieren ondersteunen

Ook volwassenen, ook al kunnen ze nog geen muzieknoot lezen, kunnen na één jaar les al samen met 

anderen, met veel plezier muziek maken. Dat is enkele jaren geleden bewezen in ons project tweede 

kans muziekonderwijs. De fanfare heeft dringend behoefte aan slagwerkers en blazers op groot koper 

(tuba, bariton, trombone), klein koper (bugel, trompet) en saxofoon. In overleg zullen wij een eerste 

kennismaking regelen en dan beslis je of je door wilt gaan. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:

Rob Visschers 

r.visschers44@kpnmail.nl 

06 26280381

Het gitaarensemble bij open dag van Het huis voor de 

Kunsten in Thorn op 15 november 2014.


