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Kerst-Inn 2015

Na het grote succes van vorig jaar organiseert de Muziekvereniging ook dit jaar 

weer een Kerst-Inn op zondag 20 december 2015 om 12.00 uur in 

gemeenschapshuis ’t Erf.

Net als vorig jaar zal Kindervakantiewerk het kerstspel verzorgen. Vorig jaar 

was dat het hoogtepunt en ook dit jaar zullen de kinderen en ouders hun 

beste beentje voorzetten.

De fanfare van de Muziekvereniging zal met stemmige kerstmuziek het 

kerstspel omlijsten. Enkele solisten zullen met begeleiding van de fanfare 

kerstliederen zingen. Ook de ensembles van de Muziekvereniging, de 

gitarengroep en de violengroep zullen van de partij zijn. 

Net als vorig jaar is de toegang gratis.



‘t Zomerkoninkje , Plantenkwekerij Helden bv
Ria Joosten Catering en Evenementen, Cafe/Cafetaria Manders

Boomkwekerij - Wim Delissen
Lunchroom- rest. oNz

Rabobank Peel Maas  en Leudal

Wim Delissen

Piet Delissen

Harrie Mewiss 

De toekomst van Egchel

Onder deze naam heeft het dorpsoverleg Egchel de 

gemeenschap van Egchel geïnformeerd over de 

resultaten van gesprekken en enquêtes die zijn gestart 

in 2014. Wellicht niet toevallig is de eerste zin: 

“verenigingen zijn de kurk waarop de activiteiten in 

een gemeenschap drijven en zijn daarmee 

essentieel voor een leefbaar Egchel”. Tal van activiteiten 

van verenigingen in Egchel zijn betekenis- 

en waardevol. Dit vaak als tegenhanger tegenover de 

onverschilligheid die deze tijd ook kenmerkt. 

De Muziekvereniging is sterk gericht op dit 

betekenisvolle ritme dat Egchel kenmerkt: Allerheiligen 

mis, carnaval, sinterklaas, kerst in verschillende facetten 

zoals op school, de kerstmis in de kerk en de 

kerst-in, maar ook bij 40- 50- of meerjarige bruiloften, 

communie en nog een boel andere 

gelegenheden is de Muziekvereniging vaak betrokken. 

De jeugd is voor onze vereniging een belangrijk 

aandachtspunt. De school, de kinderen en hun 

ouders zijn dan ook logische partners. We hebben dan 

ook een zeker gevoel van trots dat de 

schoolleiding en een aantal ouders zo positief 

reageerden in de gesprekken die we het schooljaar 

2015-2016 opnieuw zijn aangegaan met de school. 

En met resultaat!

Muziek op school

De basisfilosofie van onze vereniging is dat we 

muziek met name voor de jeugd van Egchel 

belangrijk vinden. De gemeente stelt al een aantal 

jaren op een nieuwe manier geld beschikbaar voor 

muziekles op de basisschool. Echter het afgelopen 

schooljaar is in Egchel helaas helemaal geen 

muziekles gegeven door een muziekdocent. Voor 

dit schooljaar heeft de gemeente aan de subsidie 

een extra voorwaarde toegevoegd. 

‘Ga in overleg met muziekorganisaties om te 

overleggen hoe muziekles wordt gegeven.’ 

De centrale schoolorganisatie Prisma heeft het 

verzoek om dit overleg op lokaal niveau vorm te 

geven tot nu toe genegeerd. Met als resultaat dat 

het geld van de gemeente tot nu alweer niet 

wordt gebruikt. We wilden voorkomen dat ook dit 

schooljaar onnodig verloren gaat wat betreft 

muziekonderwijs. Daarom heeft de 

Muziekvereniging met de school afgesproken dat 

we als muziekvereniging de muziekles betalen tot 

en met kerstmis. Zo wordt ervaren hoe een 

muziekdocent samen met school invulling kan 

geven aan muziekonderwijs. Het Huis voor de 

Kunsten Limburg helpt ons daarbij met subsidie. 

Kortom, hoera we hebben een start! Voor de nabije 

toekomst is het nu van groot belang dat de 

Prisma-directie niet over structuren praat, maar de 

eigen scholen ruimte geeft. 

Egchel geeft hierbij het goede voorbeeld.

We hebben met de ouders en de schoolleiding ook

ideeën verkent om een eindejaar musical als 

muziekvereniging concreet te ondersteunen. 

De leidende vraag daarbij is, wat de 

muziekvereniging voor kinderen, team en ouders 

kan betekenen.



Muziek buitenschools

We starten binnenkort op school met de werving voor 
de Kempkapel. De Kempkapel is een middel 
om de kinderen het plezier van muziek maken te laten 
ervaren. We willen heel graag met carnaval 
weer van de partij zijn met een groep jeugd die 
enthousiast bezig is om te ontdekken dat muziek 
maken naast werken leuk is en ook veel plezier geeft. 
De muziekvereniging organiseert dit en stelt 
instrumenten beschikbaar voor een extra leerervaring.

Muziekles

Onze droom is dat de muzikale leerlijnen op school 
van groep 1 t/m 8 en de ervaringen van de 
Kempkapel, kinderen en de ouders stimuleren om 
verder te gaan in de muziek. En dat kan via 
muziekles. Deze muzieklessen houden in dat de leerling 
onder begeleiding van een daartoe bevoegd 
én gekwali#ceerd docent zichzelf verder ontwikkeld op 
het instrument waarvoor hij/zij de keuze 
heeft gemaakt. Als verenigingen begeleiden wij dit met 
speciale activiteiten die de opleiding 
ondersteunen. De kwaliteitsstandaard voor de 
muziekles zijn de door het Landelijk kennisinstituut 
cultuureducatie en amateurkunst, namens de overheid, 
ontwikkelde raamleerplannen.

Kortom, meld uw kind aan!
-Uw kind kan op ieder moment starten met
 muziekles. 

-Voor de Kempkapel starten we met werven
 via de school. Laat uw kind meedoen, het is
 gericht op ervaren en zeer laagdrempelig.

Onderwijs en Jeugd

We zetten ons als muziekvereniging actief in 
rondom jeugd en school. We willen daarin samen 
werken, zodat dit breder wordt. De Belevingstuin is 
bijvoorbeeld een harstikke mooi initiatief voor 
kinderen. En zo zijn er meer kansen om van buiten 
de school, de school te ondersteunen. Als 

uziekvereniging hebben we dan ook aan het 
dorpsoverleg toegezegd mee te gaan doen in een 
groep Onderwijs en jeugd. Hierbij geldt de leidende 
vraag: Hoe kunnen we met z’n allen 
verantwoordelijkheid nemen ieder vanuit zijn eigen 
perspectief voor de ontwikkeling (van talenten) 
van kinderen? Het dorpsoverleg heeft al de aanzet 
gegeven, zie het kopje “Onderwijs en jeugd” in 
het stuk over de Toekomst van Egchel.

Oud papier actie

Ook in 2016 wordt het oud papier in de kern van 
Egchel weer op de 3de zaterdag van iedere
maand opgehaald. In het buitengebied van Egchel 
alleen in de oneven maanden.
De papierophalers  van de Muziekvereniging zijn u 
dankbaar als u het oudpapier goed ingepakt om 
9.00 uur aan de straat zet. 

Voor 2016 komen we nog enkele papierophalers 
te kort. Heeft u mogelijk nog 1 of 2 zaterdagen 
van 9.00 tot 12.00 uur of van 12.00 tot 15.00 uur 
tijd om ons te helpen, neem dan contact op met:

Wie Naus tel 0643163134,  of 
Conny van Haandel tel 0615495912



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: 


