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Terugkijkend op het muziekjaar 2015-2016 kunnen we zeer tevreden zijn. 
Muzikale hoogtepunten waren de samenspeelconcerten met de fanfare van 
Nunhem, de Kerst-inn in samenwerking met het Kindervakantiewerk en het concert 
met de fanfare van Neerkant. Maar behalve bij die hoogtepunten waren de 
muzikanten ook paraat om serenades te geven bij o.a. gouden bruidsparen. 
Daarnaast waren de muzikanten te horen bij o.a. de intocht van de jeugdvierdaagse, 
Sinterklaas, Sintermerten, Koningsdag, het dekenale schuttersfeest en met carnaval 
in Egchel. 

Ook in de Egchelse kerk is de muziekvereniging actief. De fanfare was in de kerk 
aanwezig met Allerheiligen, Kerstmis en Pasen. Het gitaar- en vioolensemble 
hebben in het afgelopen jaar ook meerdere keren de H. Missen opgeluisterd met 
stemmige muziek..

Het was voor de muzikanten ook een gezellig jaar. Tijdens de wekelijkse repetities 
wordt serieus en met volle overgave gewerkt maar daarna wordt vaak onder genot 
van een drankje nagepraat. Het is veelzeggend dat enkele gastmuzikanten nu bij 
ons vast lid zijn geworden omdat het bij ons zo gezellig is. 

Bij de grote club actie van de Rabobank bleek dat onze muziekvereniging kan 
rekenen op brede steun binnen de Egchelse bevolking. Daaruit blijkt dat onze 
vereniging een belangrijke functie heeft in de Egchelse gemeenschap. 

Helaas moest dit jaar in overleg met het bestuur van de Carnavalsvereniging 
besloten worden om niet mee te doen met de bonte avond. Vooral voor de oudere 
muzikanten is het moeilijk om de hele avond van 8 uur tot half 2 carnavalsmuziek te 
maken. Als er echter in Egchel muzikanten zijn die samen met de jongere 
muzikanten van de fanfare een blaaskapel willen oprichten, dan is het te overwegen 
dat die kapel volgend jaar weer mee doet met de bonte avond. Informatie bij 
ondergetekende.

Hans van Gend, voorzitter Muziekvereniging Egchel.
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