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KERSTFESTIJN MET DIALECTMUSICAL
EN KERSTMARKT
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KERSTPROGRAMMA DE GROOSBLOAZERS
Berkelaar - Harmonie De Groosbloazers uit
Berkelaar-Echt houdt zaterdag 18 december
in samenwerking met Buurtvereniging Berclara haar kerstconcert in Café de Sport in
Berkelaar. Het muzikale deel wordt afgewisseld met voordrachten en kerstverhalen
in het eigen dialect van Bert Kop (Ech Tejater).
De achtjarige Anouk Perriëns (derde prijs
Veldeke Kring Echt basisschoolgroep 3/4
2009), zal twee gedichten voordragen en blokfluit spelen. Ook kan er genoten worden van

wafels en glühwein. Iedereen uit Echt en
omstreken is van harte welkom, gratis toegang. Aanvang 20.30 uur.
Zondag 19 december speelt De Groosbloazers op uitnodiging van Stichting Magisch
Maastricht van 13 tot 16 uur in hotel Crowne
Plaza aan de Maas bij de loopbrug te
Maastricht. Vrijdag 24 december (kerstavond) wordt de h. mis van 18.30 uur in
bejaardenhuis De Eghte opgeluisterd.

LATEN REGISTREREN ALS MANTELZORGER
Echt - Mantelzorgers zijn mensen die als
vrijwilliger langere tijd intensief voor een
ander zorgen. Zij kunnen zich laten registreren bij Steunpunt Mantelzorg van Menswel.
Veel mantelzorgers binnen Echt-Susteren
blijken dit nog niet gedaan te hebben. Een
voordeel van registratie is dat de mantelzor@f:Tijdens de dialectmusical vormen kinderen en jeugd het stralende middelpunt, maar ook
tijdens het herfstseizoen werden ze niet vergeten.
Echt - Fanfare St. Joseph vierde haar 100-jarig
bestaan dit jaar met elk seizoen een bijzonder
feest. In het voorjaar was er vooral aandacht
voor vrienden/donateurs en collega-verenigingen. De zomer richtte zich op muziek
en de herfst bracht een feestweekend voor
de hele (Peyer) gemeenschap. Het jubileumjaar wordt zaterdag 18 december in stijl
afgesloten met het winterfeest in de vorm
van een sfeervol kerstfestijn. Ditmaal richt
het feest zich vooral op kinderen en jeugd en
hun familie. Ruud Roumen, voorzitter werkgroep winterseizoen: “Dit is ook de rol van
de fanfare in de gemeenschap: kinderen in
aanraking brengen met cultuur en muziek
en daarom bij dit laatste jubileumfeest iets
voor én door kinderen.” Hoogtepunt wordt
de geheel in het Echter dialect opgevoerde
jeugdmusical Drie ruivers en de ster.
Hiervoor hebben werkgroepleden scholen
in Pey en Echt bezocht om kinderen te werven. Een enthousiaste Roumen (zelf ook fanatiek op het toneel). “De een is goed in dans,
de ander wil echt spelen en een ander wil
niet op het podium, maar wel meewerken
aan het decor. Via het deelnameformulier Op
zoek naar een ster met zowel een verwijzing
naar de musicaltitel als het talent van de
deelnemende kinderen wilden we kinderen
een kans geven hun talent te tonen aan het
grote publiek.”

Unieke combinatie
Nadat sinds september wekelijks hard is
gerepeteerd vindt donderdag 16 december
de generale repetitie plaats. Marcel Linssen,
actief binnen de werkgroep en het kerstensemble: “Het traditionele kerstverhaal
wordt verteld - zoals de hele musicalinhoud
humoristisch benaderd - én het verhaal van
de rovers. Daarbij wordt de live actie op het
podium afgewisseld met opnames op een
scherm.” Uniek is vooral ook de manier
waarop de spelers gedurende de hele
voorstelling live muzikaal worden begeleid
door de Peyer Jeugdfanfare St. Joseph.
Het Echter Revue Euro Detach-Theater aan
de Edisonweg 12 in Echt waar het geheel

plaatsvindt, biedt plaats aan maximaal 250
mensen. Kaarten kosten 3,50 euro. Gezien de
snelheid waarmee de kaarten de deur uit
gaan is de verwachting dat er geen kassaverkoop zal komen en kaarten over hooguit
enkele dagen geheel uitverkocht zijn. Zolang
er nog kaarten beschikbaar zijn worden deze
verkocht bij Van Ool Colors@Home in Pey,
Drogisterij Martien Aerts en Musicstore in
Echt en bij verschillende basisscholen in de
gemeente Echt-Susteren.

ger daarna met alle vragen op het gebied van
mantelzorg terecht kan bij Steunpunt
Mantelzorg. Ook worden er diverse cursussen en activiteiten georganiseerd voor
geregistreerde mantelzorgers. Meer informatie via Steunpunt Mantelzorg van Menswel, tel. 484848.
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Kerstmarkt
De foyer zal gedurende de komende week
door vrijwilligers worden aangekleed in
kerstsfeer, waarbij kerstbomen, sfeervolle
houten huisjes en zelfs de Kerstman niet
zullen ontbreken.
Tijdens een kerstmarkt vooraf worden kerstspullen verkocht, net als warme chocolademelk, erwtensoep en wafels. Bovendien is
er een tombola en kan er genoten worden
van optredens van de blokfluitgroep en het
Peyer kinderkoortje.
Na afloop is er ter afsluiting van het eeuwfeest live muziek van het kerstensemble van
Fanfare St. Joseph. Marcel Pisters: “We
kunnen inderdaad sowieso terugblikken op
een succesvol jaar.” Roumen vult hem aan:
“Als het resultaat van de inspanning goed
is, geeft dit iedereen een goed gevoel en
kunnen we zowel een toast uitbrengen op
het afgelopen jaar, als ook positief vooruit
kijken. Allemaal vrijwilligers hebben toch
iets moois weten neer te zetten. We hebben
het afgelopen jaar veel nieuwe contacten
opgedaan die we in de toekomst kunnen
voortzetten.
Volgend jaar staan nieuwe uitdagingen te
wachten, maar wat dit precies zal worden
ligt nu nog in de toekomst.”
Voor degenen die snel in actie komen en
daardoor nog kaarten weten te bemachtigen
kan er nu eerst genoten worden van de
afsluiting van het eeuwfeest.
Meer informatie en foto’s van (voorbereidingen) van eerdere jubileumfeesten op
www.fanfarepey2010.nl.

Dominik Mehl.
Echt - De zestienjarige Dominik Mehl is
afkomstig uit Duitsland en nu als uitwisselingsstudent leerling aan het Connect
College. Zijn favoriete vakken zijn wiskunde en gym. In zijn vrije tijd gaat hij om met
zijn schoolvrienden of gaat voetballen of
thai boksen. Dominik is de middelste in het
gezin (twee zusjes) en gewend zijn kamer
netjes te houden. Hij is gek op huisdieren,
zou graag een hond willen, maar houdt niet
van sigaretten(rook).
De uitwisselingsstudent heeft het erg naar
zijn zin in de omgeving en op school. Hij

heeft een tijdelijk onderkomen in de regio
en zoekt daarom een gastgezin waar hij de
rest van dit schooljaar kan verblijven. Van
gastgezinnen vraagt AFS dat Dominik Mehl
zoveel mogelijk meedraait in het dagelijkse
gezinsleven: hij helpt bijvoorbeeld met
huishoudelijke klusjes en mag mee bij
gezinsactiviteiten als uitjes en familiebezoek.
Meer informatie over algemeen gastouderschap of voor Dominik via Stichting AFS
Nederland, tel. 0297-214076, info@afs.nl of
via www.afs.nl.

