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Woordje van de nieuwe voorzitter

Nadat Harrie Mewiss geruime tijd geleden aangaf dat hij wilde 

stoppen als voorzitter, stond er in eerste instantie niemand spontaan 

op die zich verkiesbaar wilde stellen als nieuwe voorzitter. Pas drie 

dagen voor de jaarvergadering zei mijn vrouw Anneke tegen mij: 

‘‘doe jij het maar, je kunt het en ik zal je wel helpen.’’ Ik heb er een 

nacht slecht van geslapen en toen de knoop doorgehakt. Ik heb ja 

gezegd omdat de muziekvereniging mij erg aan het hart gaat en ik 

deze erg belangrijk vind voor de Egchelse gemeenschap. Denk hierbij 

aan het begeleiden van de 1e communicantjes en hun ouders op 

Hemelvaartsdag. Zij waren hier erg tevreden over geweest.

Zelf ben ik ook spelend lid in de fanfare van de muziekvereniging, 

waar ik op de bariton-saxofoon de ‘zwaardere’ partijen blaas. 

Tevens ben ik musicerend lid bij harmonie Concordia in Panningen.

Met veel genoegen denk ik terug aan het concert van onze fanfare 

op 6 april jl. met het Senioren Orkest 

Meijel. De toeschouwers hebben genoten 

van mooie muziek maar vooral ook van 

het plezier waarmee de oudere heren van 

de SOM hun muzieknoten uit hun 

instrumenten bliezen. Naast mij, hebben 

Loes Sijben en Willemien Naus zich ook 

kandidaat voor het bestuur gesteld. 

Samen met de zittende bestuursleden 

Frans Joosten, Rob Visschers en Ron Ploeg 

zullen wij ons uiterste best doen voor  

Muziekvereniging Egchel.

Hans van Gend



‘t Zomerkoninkje groente en fruit, Plantenkwekerij Helden bv,

Ria Joosten Catering en Evenementen, Cafe/Cafetaria Manders
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Wim Delissen
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Jeugd en muziek
Muziek maken op jonge leeftijd is erg belangrijk. 

De wetenschap heeft immers aangetoond dat muziek  

maken veel positieve invloed heeft op de 

talentontwikkeling van een kind. Ze worden slimmer, 

emotioneel stabieler en sociaal vaardiger. Kortom ieder 

kind heeft veel baat bij het actief muziek maken. 

De muziekvereniging is een echte 

gemeenschapsvereniging. We willen daar graag de 

jeugd bij betrekken. Muziekvereniging Egchel gaat 

daarom de komende tijd extra aandacht besteden aan 

de jeugd. Wij willen dit doen door de kennismaking met 

de muziek plezierig voor de kinderen in te richten. 

Daarbij zullen we intensief samenwerken met het 

Integraal Kind Centrum in Egchel. Het idee is om een 

Kemp-band op te richten zodat we samen plezier in 

muziek hebben, waarbij het sociale aspect voorop 

wordt gesteld. Deze is te vergelijken met de XXL band 

van een tijdje geleden, welke zoals u misschien nog weet 

erg geslaagd was. Samen bereiken we meer en dienen 

we dus ook het belang van de kinderen in Egchel. U zult 

snel meer van ons horen. 

Rabobank Peel, Maas en 

Leudal

Bedankt
Tijdens de jaarvergadering heb ik de voorzittershamer 

overgedragen aan Hans van Gend. 

Ik wil langs deze weg iedereen bedanken voor de 

prettige samenwerking en bijdrage aan de 

bereikte resultaten. 

Harrie Mewiss

Gitaarensemble Muziekvereniging Egchel
Het gitaarensemble bestaat op dit moment uit een 

enthousiaste groep van 6 leden: Theo Collaert, 

docent, Dennis Gubbels, Sterre Maessen, 

Ian Grijmans, Rik Aendekerk en Anneke van Gend. 

Het gitaar ensemble heeft op 6 april de H. Mis 

opgeluisterd in de kerk van Egchel. Verder staat er 

een optreden gepland op zondag 29 juni in Zaal 

Smolenaars in Nederweert. Dit samen met Lieke 

Smeets, zangdocente, Peter Heijnen, slagwerk docent 

en Emmy Stultiens dwars�uit docente. De leerlingen 

van die docenten zullen dan ook optreden. Bij de 

seizoensafsluiting zal het gitaar ensemble ook 

aanwezig zijn om hun vorderingen te laten horen. 


