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Agenda
25 december Kerst opluisteren

28 december Wafelactie

2 januari Ceciliafeest

15 januari Prinsonthulling

21 januari Prinsreceptie

18 februari Carnavalsmis

21 februari Optocht

Kerstmis                                                                                       
Het is al een lange en goede traditie dat de 

fanfare van Muziekvereniging Egchel de Heilige 

Mis op 1e Kerstdag opluistert met stemmige 

kerstmuziek. Ook dit jaar hebben de muzikanten 

onder leiding van hun dirigent Dhr. Jan van 

Hamond vele uren gerepeteerd op een zeer 

gevarieerd programma. Naast de overbekende 

liederen voor de volkszang zoals “De herdertjes 

lagen bij nachte”, worden dit jaar ook bewerkin-

gen gespeeld van kerstliederen zoals van het 

bekende “Stille Nacht” . Enkele vlotte nummers 

zoals de “Jingle Bells Parade” en “Winter Won-

derland” passen toch zeer wel bij de gewijde 

kerstsfeer zoals die altijd in de parochiekerk van 

Egchel heerst.  Dirigent en muzikanten hopen 

dan ook dat oude tijden herleven en dat de kerk 

ruim voor aanvang van de Heilige Mis al         

overvol is. De mis zal om 11 uur beginnen.

Veel van deze activiteiten staan ook weer op de 

agenda van 2012. Want onze leden van jeugd tot 

senioren vinden samen muziek maken leuk, leerzaam 

maar vooral ook gezellig. Dit willen we graag blijven 

delen met alle inwoners. De Egchelse gemeenschap is 

in verhouding de snelst groeiende kern in Peel en 

Maas.

Wij hopen dat deze groei zich ook vertaald richting 

het ledenaantal van onze Muziekvereniging.

Want ledenaanwas is noodzakelijk voor ons bestaan. 

Met de inwoners, de school, de gemeente en andere 

verenigingen gaan we in 2012 aan de slag voor 

lijfsbehoud. Want alleen samen kunnen we er voor 

zorgen dat de Muziekvereniging nu en in de toekomst een belangrijke speler en stimulator is in de lee�baar-

heid van onze Egchelse gemeenschap.

Rest mij nog alle leden, sponsoren, vrienden van, 

ondersteunende leden, vrijwilligers, ‘t Erf en iedereen 

die een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van 

2011, te bedanken.Ik wens u en de uwen een �ijn kerstfeest, een mooi en 
gelukkig maar vooral gezond nieuw jaar.

Harrie Mewiss, voorzitter.

Mag ik mij even voorstellen?
Graag wil ik me via deze weg aan u voorstellen. Ik 

ben Monique Timmermans en werk 

met veel plezier als psychosociaal therapeut bij  

Rustic Complementair Gezondheidscentrum 

te Egchel. Ons team bestaat uit 5 therapeuten en 

coaches. Een ieder werkt op zijn/haar eigen vakgebied.  Vanwege onze accreditaties en certi�i-
ceringen komt onze zorg in aanmerking

voor vergoedingen via aanvullende ziekenfonds 

verzekeringen. Hierdoor is de weg richting Rustic �inancieel goed te dragen. We verzorgen 
coachtrajecten en cursussen voor bijstands-

gerechtigden in opdracht van de gemeente Peel 

en Maas Onze paradepaardjes zijn de sapvasten-

kuren in Limburg (meerlo) en Gran Canaria.  

Ook willen wij ons steentje bijdragen aan de 

maatschappij, in een vorm van belangeloze inzet. 

We verzorgen voor scholen presentaties over o.a. 

eetstoornissen, verslavingen, gezonde voeding

en beweging. Een bijdrage leveren aan de muz-

iekvereniging kan op verschillende manieren. We 

hebben gekozen voor het  sponsoren omdat we de 

muziekvereniging een warm hart toe willen 

dragen voor hun inzet m.n. sinterklaas, commu-

nie, sint Maarten en nog vele andere optredens. 

Een Chapeau van ons aan alle leden van de muz-

iekvereniging!!   

Warme groet,

Monique Timmermans

Concert op de Floriade
Het zal jullie vast niet ontgaan zijn dat volgend 

jaar de Floriade plaatsvindt in Venlo. Bij de 

Floriade is een vol programma met muziekorkes-

ten en gezelschappen  uit heel Nederland, maar 

ook van ver daarbuiten die komen optreden.  

Iedere dag zal er een orkest met een muzikaal 

optreden aan het eind van de middag het publiek 

uitzwaaien. Ook de fanfare van Muziekvereniging 

Egchel doet hieraan mee. Op 12 september zijn 

wij aan de beurt om een muzikaal optreden te 

mogen verzorgen. We hopen die dag vele mensen 

uit Egchel op de Floriade te mogen begroeten.

Floriade-orkest
Daarnaast is er voor de Floriade een speciaal 

Floriade-orkest opgericht. Hier doen gevorderde 

muzikanten, uit de gehele regio Noord-Limburg 

aan mee. Ook ik speel mee in dit orkest. Om de 

Floriade te promoten zijn er ondere andere al 

concerten gegeven op de Bundesgartenschau in 

Koblenz en was het Floriade-orkest aanwezig bij 

de opening van de kabelbaan. Op 4 april vindt de 

opening plaats van de Floriade. Tijdens deze 

opening zal er een spectaculair optreden plaats vinden in het Am�itheater van de Floriade waarbij 
meer dan honderd koperblazers in samenwerk-

ing met het Limburgs Symfonie Orkest, een groot koor, vele acteurs en �iguranten en Rowwen heze 
aan mee werken. Het beloofd een mooie start 

voor de Floriade te worden.

Groeten Mark Gielen.

Oud papier actie
Ook het komende jaar wordt het oud papier 

weer op de 3de zaterdag van iedere maand 

opgehaald. In het buitengebied van Egchel halen 

we om de 2 maanden het oud papier op, bij deze 

nieuwsbrief vindt u het ophaalschema van 2012 

in het buitengebied. De papier ophalers van de 

Muziekvereniging zijn u dankbaar als u het oud 

papier goed ingepakt om 9.00 uur aan de straat 

zet. De muziekvereniging komt voor 2012 nog 

enkele papierophalers te kort, heeft u mogelijk 

nog enkele zaterdagen van 9.00 tot 12.00 uur tijd 

om ons te helpen, neem dan contact op met Hans 

Schroijen tel 3077233


