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Uitwisselingsconcert

Fanfare van 

Muziekvereniging Egchel

& 
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Muziekjaar 2017, woordje van de dirigent

In dit nieuwe jaar blik ik terug op wat er zich in 

2017 op muzikaal gebied binnen de fanfare van 

Muziekvereniging Egchel heeft afgespeeld.

We mochten Timo verwelkomen. Het was !jn om 

na jaren weer een jeugdlid in het korps te 

verwelkomen. Inmiddels is ook Luuk in ons orkest 

aangeschoven. In 2017 gaven we 

achtereenvolgens concerten op 22 januari samen 

met Fanfare Semper Avanti uit Grashoek , 22 april 

met het Maasbrees Mannenkoor en op 8 juli weer 

met fanfare Semper Avanti. De samenwerking 

met deze muziekgezelschappen werd door de 

leden en door mij als zeer plezierig ervaren.

De repetities in Egchel worden zeer goed bezocht 

en de sfeer is er aangenaam. De keuze van de 

muziekstukken is zodanig dat de fanfare er plezier 

aan beleeft om deze uit te voeren.

We vinden het een uitdaging om steeds weer met 

andere muziekgezelschappen een concert voor te 

bereiden en uit te voeren. Buiten deze activiteiten 

zijn er met kerkelijke hoogtijdagen uitvoeringen 

in de kerk, waar we als fanfare ook veel muzikaal 

plezier uit halen. Afgelopen jaar is het 

directiestokje eenmaal overgenomen door 

collega Mayke Diepeveen voor de uitvoering van 

de Allerheiligen dienst. De uitvoering van de 

Kerstmis samen met de blok#uiters en 

Kindervakantiewerk verdient 

zeker navolging. Hopelijk sluit er de komende 

jaren weer meer jeugd aan bij de fanfare. Met 

Timo en Luuk is het begin gemaakt.

Jan van Hamond 

dirigent fanfare Muziekvereniging Egchel.

Orkest Da Capo

Op 4 maart 2018 is er een uitwisselingsconcert in 

het Erf met als gastvereniging Orkest Da Capo 

van de Koninklijke Harmonie van Roermond. 

Orkest Da Capo, ook wel ‘de Blazersklas voor 

Volwassenen’ is opgericht in 2014. Zo’n veertig 

volwassenen hebben (weer) een instrument 

leren bespelen. Wekelijks komt deze groep bij 

elkaar om samen muziek te maken onder leiding 

van dirigent Harry Wolters. Repetities met de 

groep worden afgewisseld met lessen per 

instrumentgroep, gegeven door diverse 

vakdocenten aan de hand van de 

Yamaha-methode ’Essential Elements’ .

Muzikanten uit de groep stromen door naar de 

jeugdharmonie of naar de grote harmonie.

Ook binnen onze fanfare hebben diverse 

volwassenen op latere leeftijd een instrument 

leren bespelen, zoals Jolanda Kempen:  ‘’Sinds 6 

jaar ben ik bezig met muziek maken. Ik heb nooit 

eerder muziekles gehad, maar het begon op een 

gegeven moment toch te kriebelen. Samen met 

Roel en Anita zijn we eerst begonnen met 

muziekles. We waren toen alle drie 40 jaar oud. 

Niet veel later zijn we bij ook de fanfare 

aangesloten. Het is ontzettend leuk om te doen. 

Vooral ook om met elkaar muziek te maken. Het 

geeft veel energie. Soms, als er weer een nieuw 

en moeilijker stuk is, denk ik wel eens: dat leer ik 

nooit! Maar oefening baart kunst.’’

Wij zien u allen graag op 4 maart in het Erf 

tijdens het concert van onze fanfare en Orkest 

Da Capo.



In memoriam:  Jo Manders, erelid 

Muziekvereniging Egchel

Egchelse jeugd en muziek

 

In 2017 is er stabiliteit gevonden in het 

muziekaanbod voor de jeugd. Vijfentwintig 

kinderen nemen wekelijks deel aan de 

buitenschoolse muziekactiviteiten. In het 

schooljaar 2016-2017 was er volgens meerdere 

ouders veel aandacht voor plezier in muziek, maar 

minder voor het boeken van vooruitgang.

Er is daarom nu een duidelijke stap gezet naar het 

aanleren van muziekvaardigheden. Is er in groep 

3 nog sprake van het motto 'lerend spelen', in 

groep 4 gaat dit meer naar 'spelend leren'. Dat 

bevalt de kinderen en de ouders prima. 

Ook blijven we er trots op dat het ons lukt om 

samen met de Egchelse school, muziekonderwijs 

aan te bieden aan alle groepen van de 

basisschool. Egchel is hierbij een van de 

positieve uitzonderingen in onze gemeente. 

Muziek voor alle kinderen in Egchel blijft ons 

motiveren om op deze weg door te gaan. Wij 

hopen ook op een grote doorstroom naar 

muzieklessen.  

Jo begon rond zijn 50e levensjaar met muziek 

maken. Zonder ook maar een noot te kunnen 

lezen begon hij met de muzieklessen en als 

Jo iets in zijn hoofd had dan ging hij ervoor!

Zo maakte hij al vlot deel uit van de fanfare, 

eerst op de bariton en later op de bastuba. 

Hij stond ook mede aan de wieg van de 

blaaskapel  ‘Die Egchelländer Strassenbuben’.

Daarnaast maakte Jo een aantal jaren deel uit 

van het bestuur en leerde zichzelf ook nog 

eens muziek schrijven. Menig muzikant in en 

buiten Egchel had wel een door Jo (eerst 

handmatig en later ook op de computer) 

omgeschreven muziekpartij in de map. Ook 

het muziekarchief was bij Jo in goede handen 

en zelden deden wij tevergeefs een beroep 

op zijn kasten op de zolder.

Na zijn tachtigste verjaardag werd het voor Jo 

allemaal wat moeilijker om zijn grote hobby 

uit te blijven oefenen. Met pijn in het hart 

nam hij in 2009, op 81-jarige leeftijd tijdens 

het 40-jarig jubileumconcert van onze 

Muziekvereniging, afscheid van het orkest. Hij 

bleef tot aan zijn overlijden op 15 november 

2017 lid van onze vereniging.

Jo, bedankt voor je gastvrijheid en alles wat je 

voor onze Muziekvereniging hebt gedaan. 

Je zei zelf wel eens: “as ut minne tied is gaon 

ich doar bove mit de engelkes verder toete”. 

Bestuur en leden van Muziekvereniging 

Egchel gunnen jou een ereplaats in dat 

hemelse orkest!

Wie in Egchel heeft “ooze Jo” niet gekend?

Buiten de Egchelse kastelein was Jo Manders 

ook jarenlang de gastheer van drumfanfare 

E.R.O.S., de voorloper van de huidige 

muziekvereniging van Egchel.
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Luuk Vestjens

Mijn naam is Luuk Vestjens, ik ben 11 jaar 

Naar welke school ga je?

IKC de Kemp in Egchel. 

Waar woon je?

Ik woon op de Gielenhof weg in Egchel. 

Welke instrument bespeel je?

Ik speel Trompet.

Waarom koos je voor dit instrument?

Dit instrument heb ik vrijwillig gekregen bij de 

Kempkapel.

Wat hoop je te leren tijdens de muziekles?

Steeds beter worden.

Sinds wanneer maak je muziek en ben je lid van 

Muziekvereniging Egchel?

Ben met 7 jaar begonnen met muziek maken, dus vier 

jaar lid.

Wat vind je leuk aan de Muziekvereniging?

Trompet spelen.

Waarom is muziek maken leuk?

Omdat het grappig is.

Timo Janssen

Mijn naam is Timo Janssen en ben 11 jaar.

Naar welke school ga je?

IKC de Kemp in Egchel. 

Waar woon je?

Ik woon in Egchel. 

Welke instrument bespeel je?

Ik speel Bugel. 

Waarom koos je voor dit instrument?

Dit instrument heb ik gekregen.

Wat hoop je te leren tijdens de muziekles?

Eerste Bugel partijen kunnen spelen.

Sinds wanneer maak je muziek en ben je lid van 

Muziekvereniging Egchel?

drie en een half jaar.

Wat vind je leuk aan de Muziekvereniging?

Optredens.

Waarom is muziek maken leuk?

Het is gewoon leuk.


