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  Kuurreizen 

Vakantie-appartementen

Tel. 077-3071096

Catharina-Hoeve

www.catharina-hoeve.eu

Lunchroom- restaurant

Martk 33 Panningen

Beste mensen,

Voor ons als Muziekvereniging Egchel heeft 2013 in het teken gestaan van 

werken aan continuïteit. Werken aan nieuw repertoire samen met de drie 

nieuwe muzikanten die vanuit het project tweede kans muziekonderwijs 

zijn ingestroomd. Maar ook  samen met Cultuurpad en de school proberen 

de jeugd te prikkelen voor de muziek en te verleiden tot het muziek maken. 

Want muziek verrijkt niet alleen de muziekmaker maar ook de luisteraar.

Daarom zijn we er ook op die momenten in Egchel: optredens in de kerk 

door zowel de fanfare, het viool- als gitaarensemble, de prinsenreceptie, 

de Bonte avond, schoolcarnaval, de carnavalsmis, de optocht, Koninginnedag, 

Eerste Communie, inhalen jeugdvierdaagse, de serenades, Play-in (Beringe), 

Peel en Maas Open Podium (Panningen), Sintermerte, 

opening carnavalsseizoen, Sinterklaasintocht en kerstviering op school. 

En met als hoogtepunt in 2013 onze bijdrage aan het Parochiefeest 

65 jaar Egchel. Of ons werk voldoende vruchten zal afwerpen zal de toekomst 

uitwijzen. We gaan in ieder geval verder op de ingeslagen weg. 

Ook in 2014 leveren we een bijdrage aan de gemeenschap Egchel en 

faciliteren we u of uw kind bij de (eerste) stappen op de muzikale weg.

Rest mij nog alle leden, sponsoren, vrienden van, ondersteunende leden, 

vrijwilligers, ‘t Erf en iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het 

welslagen van 2013, te bedanken.

Ik wens u en de uwen een #jn kerstfeest, 

een mooi en gelukkig maar vooral gezond nieuw jaar.

Harrie Mewiss, voorzitter. 

 



‘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

 

 

Gitaarensemble.
Op 10 november heeft het gitaarensemble 

meegedaan met het Peel en Maas Open Podium. 

Ze waren met 3 leerlingen en hun docent, 

Theo Collaert. Hun thema was Simon en Garfunkel. 

Zo vertolkten zij de Bridge over Troubled Water en 

Scarborough Fair. Op 20 december zullen zij 

optreden bij de HEMA van 19.00 tot 21.30 uur. 

Dit in het kader van de Christmas Carol. 

Dan worden er uiteraard alleen kerstliedjes gespeeld.

Het ensemble heeft veel plezier in het samen spelen. 

Ze willen graag wat aanvulling, want 4 personen 

is een kwetsbaar aantal. 

 

Interview met 3 volwassen leerlingen 
Deze drie muzikanten doen net mee met de fanfare, 

na het” 2e kans Muziekonderwijs” 1 jaar te hebben 

gevolgd: Wat viel jullie op tijdens de eerste 

repetitie met de fanfare? Jolanda: ‘’Iedereen heeft 

andere partijen. Overal ander geluid. Dat had ik me 

van te voren niet bedacht. Als ik had geweten 

hoe leuk muziek maken is, was ik eerder gestart.’’

Anita vond het heel mooi klinken. ‘’Spannend om 

de eerste keer mee te doen.  Het klonk alsof ik 

meer deed dan dat ik kon.’’  Ook zij vindt muziek 

maken erg leuk.

Roel vond het leerzaam en mooi klinken.

Alle drie de leerlingen zijn het eens over het 

volgende: ‘’Fijn dat we nog konden beginnen. 

Ellen is heel duidelijk , en een pittige leerkracht! 

Achteraf zijn we blij dat we begonnen zijn en 

hebben doorgezet.’’

Kort nieuws:
Rabobank Clubkascampagne

Wij willen iedereen bedanken die zijn stem op 

Muziekvereniging Egchel heeft uitgebracht tijdens 

de Rabobank Clubkascampagne 2013. Wij hopen 

ook in 2014 weer op uw stem te kunnen rekenen!

Oud Papier

In 2013 hebben verschillende leden / ouders van 

leden van de muziekvereniging en inwoners van 

Egchel oud papier opgehaald. Muziekvereniging 

Egchel is heel blij met deze hulp en bedankt deze 

vrijwilligers voor hun inzet. Wij hopen in 2014 ook 

op uw hulp voor het ophalen van oud papier.

Wilt u meehelpen dan kunt u zich opgeven 

bij HMewissME@gmail.com

In 2013 geen wafelactie

Muziekvereniging Egchel zal dit jaar helaas geen 

wafelactie houden. Onze vereniging wil in de plaats 

hiervan een andere actie organiseren. In een 

volgende nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. 

Kerstmis

Tijdens de Heilige Mis op Eerste Kerstdag zal 

Muziekvereniging Egchel sfeervolle muziek 

verzorgen. Wij tre#en u graag op Eerste Kerstdag 

in de kerk in Egchel. 


