
  

De Hoëskamer van Egchel 2018 

 

 

Dorpsontmoeting De Hoeskamer  Egchel 

egchel@dorpsontmoeting.nl                                    website: www.dorpsontmoeting.nl/egchel 
voorzitter: Germa Beurskens-Ottenheijm, Linskesweg 24, 5987AC Egchel 
secretaris: Gerrie Houtakkers-van de Perre, Kempstraat 22a, 5987 AH 
Egchel               penningmeester: Lies Gommans-Peeters, Kempstraat 20, 5987AH Egchel 

 

Vanaf 1 januari 2019 heeft “De Hoeskamer” een nieuwe naam en een nieuw logo: 

Dorpsontmoeting De Hoeskamer : Hier is tijd voor gezelligheid, contacten leggen, 

mensen ontmoeten, leuke activiteiten, samen van een lekkere maaltijd genieten 

en nog veel meer. Kortom, voor iedereen die behoefte heeft aan een verzetje, loop gerust eens 
binnen voor een kop koffie en een praatje. U bent van harte welkom! 

Dit is mogelijk op elke dinsdag en vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur in ’t Erf. 

 

24 December 2019: 

We ontvingen van de 
Hoeskamer:                        Een gezellig samen 
zijn: Klik Hier 

  

 Fijne feestdagen. 

 

 

mailto:egchel@dorpsontmoeting.nl
http://www.dorpsontmoeting.nl/egchel
https://photos.app.goo.gl/MCxxCMR9UXRQN9c17


21 December 2019: 

De Hoeskamer met alle vrijwilligers en gasten 
hebben vandaag genoten van een heerlijk 
sfeervol kerstdiner. Klik Hier 

  

sfeervol kerstdiner 

 

 

17 December 2019:    

De Hoeskamer heeft kerstviering gehad met de kinderen van de IKC school. Klik Hier  

  

  

 

A.s. dinsdag 17 december komen de kinderen van de IKC school Kerstmis vieren met de 
gasten van "de Hoeskamer". 

Inloop 10.15u.  Voorstelling is om 10.30u tot ongeveer 12.00u. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

5 December 2019: 

Vanmiddag hebben we bezoek gehad van Sint 
en Piet. Het was een verrassende middag met 
vele hilarische momenten. Ook bij de 
Rabobank was Sinterklaas geweest. Resie 
Kempen bracht kalenders en chocolaadjes 
voor ons mee. Sint, Piet en Resie, 

Bedankt!  Klik Hier 

  

Sinterklaas in de Hoeskamer 

  
 

 

https://photos.app.goo.gl/Sm5faYpEvB8VHRAFA
https://photos.app.goo.gl/tiytyResL9S6TGfJ6
https://photos.app.goo.gl/ychAyCPqmPApn4XbA


3 December 2019: 

Mooi stukje gemaakt met malusappeltjes en 
ook nog onverwacht bezoek gekregen van 
Sinterklaas. A.s. vrijdag komt hij ons weer 
bezoeken. Vol verwachting klopt ons 
hart!           Klik Hier 

  

Sinterklaas in de Hoeskamer 

  
 

 

29 November 2019: 

De Dorpsontmoeting Egchel heeft:  

"Een heerlijke herfstwandeling gemaakt!"  Klik Hier  

 

19 November 2019: 

  

De Dorpsontmoeting Egchel heeft een 
uitwisseling gehad met Dorpsontmoeting 
Panningen. Klik Hier 

  

Dorpsontmoetingen. 

 

 

https://photos.app.goo.gl/isSvpdDrw7SNM2P29
https://photos.app.goo.gl/DNNUrpCdjbw1DcNG9
https://photos.app.goo.gl/DNNUrpCdjbw1DcNG9
https://photos.app.goo.gl/AnNsg1R4DGx9HjV77


15 November 2019: 

De Hoeskamer heeft vanmorgen ervaren hoe 
het is om yoga oefeningen te doen. 

Dit werd gegeven door Willy van de Mortel. 
Daarna nog een meditatie. Dit werkte diep 
ontspannend. Bedankt Willy!   Klik Hier 

Yoga oefeningen 

 

 

5 November 2019: 

  

De Hoeskamer kreeg vanmorgen bezoek van 
de kinderen en leidsters van Pinkeltje: Klik 
Hier 

Pinkeltje 

Klik op foto 

 

 

1 November 2019: 

We ontvingen 2 berichten van de Hoeskamer :  

 Vanmorgen hebben enkele gasten mogen 
genieten van een ontspannen handmassage 
verzorgd door Agnes van den Beucken. 
Agnes bedankt!  

De Hoeskamer heeft een bezoek gebracht aan 
onze gast Piet van de Goor. Ook het zwembad 
werd bezichtigd. Piet bedankt voor de 
gastvrijheid   Klik Hier 

De Hoeskamer.  

 

18 oktober 2019: 

We ontvingen:Mooie herfststukjes gemaakt in "de Hoeskamer". Wat een talenten! Klik Hier 

https://photos.app.goo.gl/nq5nMZgdGgAk71kP7
https://photos.app.goo.gl/EbR7uU9X1KpbJCr88
https://photos.app.goo.gl/EbR7uU9X1KpbJCr88
https://photos.app.goo.gl/Zh9dQC6jPcMg2LHK7
https://photos.app.goo.gl/dNwW1dTQANrGbfQp6
https://photos.app.goo.gl/S9zByfWaL89EdaXNA


 

11 oktober 2019: 

De Hoeskamer had vandaag een 
muziekmiddag georganiseerd voor heel 
Egchel.  Klik Hier 

  

  

De Heljese Buben . 

 

 

9 oktober 2019: 

We ontvingen bericht van de Hoeskamer:    

De Hoeskamer organiseert a.s. vrijdag 11-10 een muziekmiddag (accordeon) met de Heljese 
Buben (Theo Bos en Geert van Zon). Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd. 
Aanvang 14.00u tot 16.00u in het Erf. 
Iedereen is welkom! 

 

4 oktober 2019: 

We ontvingen: Werelddierendag in "de 
Hoeskamer". Knuffelen met Sara en 
Dido.         Klik Hier 

  

Werelddierendag bij de Hoeskamer 

 

 

https://photos.app.goo.gl/nVxJWrKtdu6c9mjE8
https://photos.app.goo.gl/EvV4hw2zd5jHukT47


3 September 2019: 

  

  

Vandaag is het handwerkclubje gestart bij "de 
Hoeskamer". Wie nog aan wil schuiven of een 
kijkje wil nemen is van harte welkom! 3 en 7 
september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 
november en 10 en 24 december vanaf 13.00  

  

  

  

Handwerkclubje gestart bij "de Hoeskamer". 

  

 

 

 

16 Augustus 2019: 

  

De Hoeskamer heeft weer mogen genieten 
van de prachtige tuin op de Kattestert in 
Egchel.  Klik Hier 

  

  

Op de Kattestert. 
 

 

https://photos.app.goo.gl/XmumZXZ6Rxs26tKKA


  

18 Juni 2019: 

De Hoeskamer heeft een bezoek gebracht aan 
zorgboerderij de Katsberg. Een mooi plekje in 
Meijel!  
Mia, personeel en gasten bedankt voor de 
gastvrijheid!  

Voor de foto's Klik Hier 

De Hoeskamer heeft een bezoek gebracht aan 
zorgboerderij de Katsberg.  

 

 

31 Mei 2019: 

"De Hoeskamer" had een muziekmiddag. Joep 
Zelen, opgegroeid in Egchel kwam 
zingen.           Klik Hier 

  

  

Joep Zelen 

 

 

21 Mei 2019: 

Vanmorgen 21 mei 2019 heeft de Hoeskamer 
een bezoek gebracht aan bakkerij Op den 
Beek.  Klik Hier 

  

 

 

https://photos.app.goo.gl/dgQa4J88u1yUUWt27
https://photos.app.goo.gl/SkY37Myuew1JdMwJ6
https://photos.app.goo.gl/h8CFgT9E5TYwPFLe6


17 Mei 2019: 

Vanmiddag was in 't Erf de film Thuisland te 
zien.  

De film liet zien hoe een Syrisch gezin een 
nieuw leven begon in Panningen. Patrick van 
't Hooft verzorgde deze middag en gaf goede 
uitleg hierover en buurman van 't Syrisch 
gezin, Kees van den Berkmortel vertelde over 
zijn ervaringen met het gezin. De opkomst 
was goed. Men vond de film indrukwekkend 
en iedereen kreeg er een goed beeld van. 
Patrick en Kees bedankt! Klik Hier 

Thuisland 
 

 

10 Mei 2019: 

Op vrijdagmiddag 17 mei om 14.00u is de film 
Thuisland te zien in 't Erf. 

Dorpsontmoeting de Hoeskamer nodigt eenieder 
uit om te komen kijken. 

De film laat zien hoe vader, moeder en hun 6 
kinderen in november 2017 een nieuw leven in 
Panningen begonnen, na hun vlucht uit Syrië. 

Voorzichtig probeert de familie zich hier aan te 
passen, met moeilijke en mooie momenten. 

U bent allen van harte welkom! 

Thuisland 
 

 

7 Mei 2019: 

Oud en jong beleefde in de Hoeskamer 
met elkaar een leuke middag d.m.v. een 
spel.   Voor foto's Klik Hier 

  

Oud en jong. 

 

https://photos.app.goo.gl/phwgVugXqBtTZceG6
https://photos.app.goo.gl/XTe6eFYeYeVGpW8GA


 

26 April 2019: 

Vrijwilligster Ans Nelissen van de 
Hoeskamer heeft een welverdiende 
onderscheiding ontvangen, lid in de orde 
van Oranje Nassau. Klik Hier 

  

  

Lid in de orde van Oranje Nassau 

 

 

24 April 2019: 

  

De Hoeskamer heeft een vrijwilligersuitstapje 
gehad. Klik Hier 

  

  

Vrijwilligers. 

 

 

23 April 2019: 

  

Vanmiddag heeft de Hoeskamer een gezellig 
uitstapje gemaakt naar tuincentrum Groenrijk 
in Maasbree. Klik Hier 

  

  

Groenrijk Maasbree 
 

 

https://photos.app.goo.gl/zwpcG7QGmErKuKmw5
https://photos.app.goo.gl/SBukCUUwGshVr2Xm8
https://photos.app.goo.gl/UWprGPkrXf9DpgpR7
https://lh3.googleusercontent.com/aU6VlSVLZZqVExjUBsf0FVwOZkesPu9jZ4kCgOjhPcv3cGMT5-WTwGqK9FbxC6CWRJzC3eGkMCtdZQiAvSQf4BI5TWfzanWdnydTf4ANnNejK0vZQHQqHoadjshtDPlyU5hfXHDlZZSkROyD-EjACMWL0IUvSRTvkpsp_IYrmlDAfvHLmdHi4PyRcuAnljngeKkw-i7nCA0U8ywd3AHiUDG9S77TB3


19 April 2019: 

Vandaag 19 april 2019 heeft de Hoeskamer 
genoten van een heerlijke Paasbrunch. Klik 
Hier 

  

  

Paasbrunch 

 

 

13 April 2019: 

Er zijn weer mooie Paasbloemstukjes 
gemaakt door de gasten van de Hoeskamer! 
Klik Hier 

   

 

 26 Maart 2019: 

De Hoeskamer heeft vrijdag 29 maart van 
14.00u tot 16.00u paaskienen .  Wij nodigen 
inwoners van Egchel ook uit om gezellig 
mee te doen. Voor koffie en wat lekkers 
wordt gezorgd. Voor de kaart wordt een 
kleine vergoeding gevraagd. 

Creativiteit in de Hoeskamer. Klik Hier 

 

 

https://photos.app.goo.gl/ux4m7boLjDSUFqF69
https://photos.app.goo.gl/ux4m7boLjDSUFqF69
https://photos.app.goo.gl/cSDTWNvJ5k936dfD7
https://photos.app.goo.gl/AW5PqKh6kXg13kHQA


8 Maart 2019: 

We ontvingen bericht van de Hoeskamer: 
Vandaag hebben ze in de Hoeskamer een 
steentje bijgedragen door te stickeren op de 
enveloppen voor de actie goede doelen. 

  

Hoeskamer. 

  

 

 

1 Maart 2019: 

De Hoeskamer heeft een uitnodiging 
ontvangen van de IKC school om samen 
Vastelaovend te vieren. Klik Hier 

  

Schoolcarnaval 

 

 

26 Februari 2019: 

  

We ontvingen van de Hoeskamer: 

  

Lentekriebels. 

 

 

https://photos.app.goo.gl/jpKwEorxweWRuQiv7


22 Februari 2019: 

Verzoek van de Hoeskamer: Bij mooi weer 
gevraagd wandelmaatjes voor "de 
Hoeskamer" op een dinsdag of vrijdag 
tussen 10.00u en 12.00u en 14.00u en 
16.00u. Samen wandelen is vaak leuker 
dan alleen. Hebt u een uurtje tijd? Loop 
gerust naar binnen. De koffie staat klaar. 

wandelmaatjes  

 

 

19 Februari 2019: 

Vanmorgen hebben we in de Hoeskamer 
een echte boerenbruiloft gevierd. Klik Hier 

De KBO heeft de Hoeskamer uitgenodigd 
voor een gezellige carnavals-
middag.        Klik Hier 

  

boerenbruiloft 

 

 

1 Februari 2019: 

De Hoeskamer heeft een leuke, speelse en 
actieve bewegingsactiviteit gehad met 
fysiotherapeut Rudi Thiesen. Klik Hier 

  

  

  

bewegingsactiviteit 
 

 

https://photos.app.goo.gl/DP3GowNbAX8orefN6
https://photos.app.goo.gl/3HeW2a5wjQCV6yzDA
https://photos.app.goo.gl/wgayZSPFBdBpNvQN9


25 Januari 2019: 

Vanmorgen heeft de Hoeskamer een bezoek 
gebracht aan de gymnastiekzaal van 't 
Erf.        Klik Hier 

 

 

21 december: 

 De Hoeskamer heeft samen met de kinderen 
van de IKC school Kerstmis gevierd. Mooi 
sketches, muziek, gedichten, dans en 
gymnastiek. De bezoekers en de gasten 
hebben enorm genoten. Kinderen en 
begeleiders, bedankt! Klik Hier 

De Hoeskamer genoot  van het optreden van 
de kinderen van de IKC school 

 

 

14 December: 
  

De Hoeskamer heeft samen met de 
vrijwilligers Kerstmis gevierd .Klik Hier 

  

vrijwilligers. 

 

 

https://photos.app.goo.gl/rTipUyNi8cfkDnwaA
https://photos.app.goo.gl/6Xr1Tpibtv2NuDNdA
https://photos.app.goo.gl/mwKRmv7BLQVGjv4X9


30 November: 

De Hoeskamer heeft vanmorgen bezoek 
gehad van zwarte Piet. Klik Hier 

s'middags zijn we naar de pietengym geweest 
van stichting cultuurpad.  Klik Hier 

  

Zwarte Piet. 

 

 

20 November: 

De Hoeskamer heeft een bezoek gebracht aan 
de dag voorziening Panningen in het 
gemeenschapshuis van Kepèl. We werden 
hartelijk ontvangen met koffie en zelfgemaakt 
gebak en na een gezellig samen zijn hebben 
we nog een rondleiding gekregen door het 
gemeenschapshuis. Gasten en medewerkers 
dag voorziening Panningen bedankt. Het was 
gezellig!!  Voor de foto's Klik Hier  

 

 

16 November: 

We ontvingen foto's van het Line dansen bij 
de Hoeskamer Klik Hier 

De Hoeskamer heeft vanmiddag genoten van 
een optreden door een groep line dancers, 
allen bekend in Egchel. Deze groep is 
begonnen in 1998 en hebben nu ongeveer 26 
leden. Enkele bezoekers namen de 
uitnodiging aan om zelf mee te dansen. Ook 
hebben we kennis mogen maken met een 
salsadans. Leen Peeters was hier heel goed 
in. Iedereen genoot met volle teugen en 
namens de Hoeskamer willen we de country 
artiesten bedanken voor deze fantastische 
middag!  

 

 

14 November: 

https://photos.app.goo.gl/iowwMWdYDvWbzMPH9
https://photos.app.goo.gl/qNYFtkiYyZnmXhq46
https://photos.app.goo.gl/b44N8upYfAcLUK9u7
https://photos.app.goo.gl/CbtjC6p6YpkviW4f9


We ontvingen een uitnodiging van de Hoeskamer over een optreden te komen kijken van een 
groep linedancers in het gemeenschapshuis 't Erf. . 

Vrijdag 16 november nodigt "de Hoeskamer" iedereen uit om naar een optreden te komen 
kijken van een groep linedancers in het gemeenschapshuis 't Erf. De volgende dansers treden 
dan op:  
Kit Timmermans, Leen Peeters, Helmie Peeters, Jan Heinen, Mariet Bemmelmans, Nel 
Theeuwen, Toos Sijben, Nel v der Weerden, Toon Hofmans.  
Aanvang 14.00u tot 16.00u 
Voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd. U bent van harte welkom! 

 

2 November: 

De Hoeskamer is uitgenodigd om naar dok 6 
te gaan voor een speciale uitvoering van 
toneel met tapas gespeeld voor alle dorpsdag 
voorzieningen. Toneelgroep aventatie en allen 
die dit mogelijk hebben gemaakt. Bedankt! 
Het was een fantastische middag!  

Voor de foto's Klik Hier 

  

De Hoeskamer; bij Dok6 
 

 

20 Oktober: 

De Hoeskamer heeft een op vrijdag 19 oktober 
een uitwisseling gehad met de gasten uit 
Grashoek en Koningslust. Klik Hier 

  

  

De Hoeskamer 

 

 

De gasten van de Hoeskamer hebben vanmorgen 12 oktober een bezoek gebracht aan de 
kinderen van de IKC school. Deze waren pannenkoeken aan het bakken. Wij kregen goede 
uitleg en mochten natuurlijk proeven. Kinderen en begeleiders bedankt! 

Voor een grotere afbeelding klik op foto 

https://photos.app.goo.gl/mDfNCTMn2UEmGjQh9
https://photos.app.goo.gl/SneKTZ3z4zFmEhXz7


 

  

 

  

 

  

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/43744337_2228273107418783_6452593539334275072_o.jpg?_nc_cat=103&oh=7798fea56d907ee9a06ce320583f1df3&oe=5C179BF8
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/44027531_2228273204085440_8156294657773404160_o.jpg?_nc_cat=103&oh=dba25244a9f4690731ba5d6b612a0f10&oe=5C506001
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/43823238_2228273537418740_6163049530255212544_o.jpg?_nc_cat=102&oh=19fb4849d9e4048f923c9009feb168c4&oe=5C456234


 

 

18 September: 

De Hoeskamer heeft een bezoek gebracht aan 
Cor en Elly Peeters van de Gielenhofweg.  

Klik Hier   voor de foto's 

  

  

 Hoeskamer op bezoek. 

 

 

14 September 2018: 

De Hoeskamer heeft een bezoek gebracht aan 
camping 't Vossenveld in Egchel. Na een kop 
koffie en plak cake kregen we een rondleiding 
van Jo en An Vossen. Sommige gasten 
mochten in de golfkarretjes. Iedereen vond 
het een prachtig verzorgde camping. Wij 
noemen het dan ook een supercamping. 
Genoten hebben we ook nog van een heerlijke 
lunch verzorgd door Nel Manders en als 
afsluiting kregen we een dia presentatie van 
zoon Ed over hoe het vroeger en nu was. Fam. 
Vossen het was een fijne morgen met mooi 
weer. Bedankt voor de gastvrijheid!  

Voor de foto's Klik Hier 

"t Vossenveld.  

 

 

https://photos.app.goo.gl/LKyKw9LL5vdeY1DN9
https://photos.app.goo.gl/15jL8YQgpbt1Qff57
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/43878584_2228273604085400_4068094126854242304_n.jpg?_nc_cat=107&oh=fd6f2ba99400cee86cd17b3659e9de4d&oe=5C5A84C2


13 September 2018: 

Ook de Hoeskamer heeft een dag genoten bij 
het triduüm in de Heldense bossen. Het was 
een mooi programma met een H Mis, muziek, 
zang, huifkartocht en lekker eten. Dank aan 
alle vrijwilligers!  

Voor de foto's Klik Hier 

Triduüm in Helden.  

 

 

15 Juli: 

We ontvingen: De Hoeskamer heeft dankzij de 
Rabobank Clubkas campagne en een donatie 
heeft de Hoeskamer een rondvaart gemaakt 
over de Maas. Mooie vergezichten, pittoreske 
dorpen en 2 keer geschut in de sluis en toen 
via Olderhuuske weer huiswaarts naar het 
Veerhuis. Ondertussen genoten van een 
lekker lunchbuffet. Het was een geslaagde 
middag. Bedankt allen die dit mogelijk hebben 
gemaakt. Klik Hier  

  

Rondvaart gemaakt over de Maas.  
 

 

4 Juli: 

We ontvingen: De Hoeskamer heeft 
vanmiddag genoten op het mooie terras van 
fam. van Wijk.    Klik Hier 

  

  

Op het terras. 

 

 

https://photos.app.goo.gl/CHcppMpAkSDwN6vJA
https://photos.app.goo.gl/1gj7FdMYDdX1jh2cA
https://photos.app.goo.gl/1gj7FdMYDdX1jh2cA
https://photos.app.goo.gl/eyNPL6tYpk4zr4v67


30 Juni: 

De Hoeskamer heeft een bezoekje gebracht 
aan de Kattestert Klik Hier 

  

Ook bij de Hoeskamer: friet 

 

 

19 Juni:  

Alsnog hartelijk dank aan iedereen die gestemd 
heeft op de Hoeskamer. Een fijn bedrag wat we 
goed zullen besteden. 222,04 euro 

  

 

 

15 Juni: 

De Hoeskamer heeft een bezoek gebracht aan 
de familie Gommans Klik Hier 

.   

  

 

9 Juni: 

Egchelse kermis 8 juni 2018; De Hoeskamer 
was ook dit jaar weer uitgenodigd bej 
Manders voor de opening van Egchelse 
kermis. We hebben koffie gedronken met een 
lekker stuk vlaai. 
Guus en Vera bedankt voor de 
uitnodiging.         Klik Hier 

  

opening Egchelse kermis .    

 

https://photos.app.goo.gl/7Nbo5hM9NFvDLwSG6
https://photos.app.goo.gl/twba1NtkzjaNd8qa9
https://photos.app.goo.gl/sbHsjUxcTEv847HTA


25 mei: 

We ontvingen bericht van de Hoeskamer: S'morgens waren de gasten in de Hoeskamer erg 
creatief. Er werd gezaagd, getimmerd en uiteindelijk werd het een mooi bloemstukje.  
S'middags hebben de gasten en medewerkers van de Hoeskamer een bezoek gebracht aan 
het EGO-pop terrein. We werden hartelijk ontvangen door Bart Delissen en Kelly Thiesen die 
ons van alles hebben verteld over het festival. Eerst kregen we nog een kop koffie met 
heerlijke vlaai. Wij hebben ons allemaal de ogen uitgekeken. Bij deze willen we de organisatie 
van EGO-pop van harte bedanken voor de gastvrijheid en wensen we iedereen de komende 
dagen veel plezier. Voor de foto's Klik Hier 

  

 

Hoeskamer op Ego Pop. 

  

 

18 mei:  

Een muzikale morgen in 't Erf. De kinderen 
van de IKC school hadden een workshop 
slagwerk. Ook de gasten van de hoeskamer 
hadden talent. S'middags jeu de boules 
gespeeld met dit mooie weer. Dhr. Piet 
Hermans was vandaag voor de laatste keer 
in de Hoeskamer. 

Voor meer foto's Klik Hier 

 

 

https://photos.app.goo.gl/5g2UjnYzzrF5kc3f9
https://photos.app.goo.gl/02fxVDKEs4r9YCSC2


An Philipsen heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan de Hoeskamer. We kregen mooie, 
waargebeurde verhalen te horen die ze zelf had geschreven en nu verteld aan de gasten.  
  

 

  

 

  



 

  

 

  



 

  

 

 

4 mei: Vanmiddag hebben de gasten van de hoeskamer met Miep Zelen een feestje gevierd 
i.v.m. haar Koninklijke onderscheiding. Ze kreeg een mooie kaart aangeboden gemaakt door 
de gasten en iedereen heeft genoten van koffie en vlaai. Voor foto's Klik Hier 

  

https://photos.app.goo.gl/JH4CZsXO4HQcTpgD2


 

 

3 mei: We ontvingen een bericht van de Hoeskamer dat de vrijwilligers een uitstapje hebben 
gehad met de fiets naar Baarlo Klik Hier 

  

 

 

1 mei 2018 Was vandaag een bewogen dag in de Hoeskamer 

We ontvingen 2 foto's van de Hoeskamer; er kon ook gelachen worden. Zie tekst bij de foto's 

https://photos.google.com/share/AF1QipPU8NfkjdDFzzPUeSAau8ESDmAVCgVa3cew2ju6Rs4rxhWthlctAojNCMy6dT8hOw?key=aDRPcWpMOE9uSVA5S3huV2F2WkU5Sm5OSkktVXZn


 

We hadden vanmorgen een echte tovenaar in de hoeskamer. Er werd gespeeld met een 
kaartspel. Een echte kaarttruc! We kregen uiteindelijk wel de uitleg.  

  

 

Dhr. Winkelmolen kreeg een verlaat lintje in de hoeskamer. Een wens is in vervulling gegaan.  

 

De kok, Nel Manders heeft heerlijke kruiden geplukt uit de belevingstuin voor De Hoeskamer.  

Mw. Mia Bos en echtgenoot kwamen een bezoekje brengen in de hoeskamer en 
overhandigden de gift die ontvangen is tijdens de crematie van onze gast Mw. Cor Joosten. 
Dank hiervoor! 



 

  

 

 

De hoeskamer heeft een muziekmiddag gehad verzorgd door Herman Bex en Serf Bertjens. 
Het was een gezellige middag. Iedereen heeft genoten! Bedankt Herman en Serf en iedereen 
die heeft geholpen! Klik Hier 

 

https://photos.app.goo.gl/2I3WKFcUvN9hV6Di2


Vandaag 30 maart heeft "De Hoeskamer" 
samen met de gasten en de vrijwilligers 
genoten van een heerlijke Paasbrunch. 
Iedereen die hier aan meegewerkt heeft. 

Hartelijk dank!  

Voor de foto's Klik Hier 

 

 

De Hoeskamer is druk bezig met de 
voorbereidingen voor Pasen. Mat Janssen 
heeft mooie eieren van hout gemaakt die 
geverfd zijn door de gasten. Mat bedankt 
hiervoor! Ook zijn er kransen en fleurige 
bloemstukjes gemaakt. Al met al een vrolijke 
bedoening.  
Een vraag van de hoeskamer of iemand nog 
wol over heeft. Deze kan gebracht worden op 
dinsdag en vrijdag tussen 9.00u en 17.00u in 't 
Erf. 

Voor de foto's . Klik Hier 
 

 

Vanmorgen 16 maart is De Hoeskamer op 
bezoek geweest bij de dorpsdagvoorziening 
in Grashoek. De gasten van Egchel en 
Koningslust werden ook uitgenodigd voor een 
muzikale morgen die verzorgd werd door Wiet 
Hermans en Nic Wijnen uit Maasbree. Er 
werden prachtige oude liedjes gezongen. 
Echte meezingers. Iedereen heeft genoten! 
Gasten en medewerkers DDV Grashoek, Wiet 
en Nic, bedankt!! Voor meer    foto's  Klik Hier 

 

 

https://photos.app.goo.gl/SCtTW1r4AEZWJzhl1
https://photos.app.goo.gl/GNg7akjPpeBaLg8y2
https://photos.app.goo.gl/GNg7akjPpeBaLg8y2
https://photos.app.goo.gl/eooU2H9FHVdxl0Fz1


Vandaag 9 maart is Ester Alofs op bezoek 
geweest bij de Hoeskamer en heeft een 
workshop gegeven over RGM. Dit is een 
vrolijke oefenmethode voor de hersenen, 
waarbij ritme en muziek worden ingezet om 
beweging, spraak en geheugenfuncties te 
stimuleren. Het was een interessante en 
gezellige morgen. Foto 176 is Ronnie 
Gardiner. Hij is de oprichter van de RGM. Voor 
meer foto's  Klik Hier 

  

  
 

 

De Hoeskamer heeft vandaag 23 februari een bezoek gebracht aan de Ringoven waar de 
gasten hebben genoten van een 3 gangenmenu. Dit hadden we te danken aan familie 
Manders. Tijdens de uitvaart van Jo Manders zijn er collectebussen geplaatst, waar de 
opbrengst bestemd was voor de hoeskamer. Familie Manders bedankt! Een mooi gebaar! Nel 
werd nog even in het zonnetje gezet met een mooie kaart gemaakt door de gasten. Ook 
hebben we nog even een bezoek gebracht aan de DDV van de Ringoven waar we een leuk 
onderonsje hadden. Het was een geslaagde morgen!  

 

Voor meer foto's Klk Hier  

 

Ook in de hoeskamer werd vastelaovend gevierd. De gasten hebben genoten van een mooie 
kinderzitting. Daarna kregen ze nog hoog bezoek. De jeugdprinsen en prinsessen en de grote 
prins met vorst waren aanwezig. Iedereen kreeg van prins Marcel een onderscheiding. Met een 
trots gevoel ging men naar huis. Prins Marcel bedankt voor je bezoek aan de hoeskamer! De 
gasten en medewerkers hebben hiervan genoten. 

Het was een gezellige dag!  

Wij wensen vanuit de hoeskamer iedereen een fijne vastelaovend! Alaaf! 

https://photos.app.goo.gl/yPUSuv2klrpNYIFg2
https://photos.app.goo.gl/PXwmiuA1mdVp7Ouu2


 

  

Voor alle foto's Klik Hier 

 

Vandaag 26 januari heeft de hoeskamer bezoek gehad van Tiny Valkx van de vorkmeer. Zij 
heeft een fijne bewegingsactiviteit verzorgd voor de gasten. De gasten kregen ook uitleg 
waarom bewegen toch zo belangrijk is. Iedereen was enthousiast! 

  

 

  

https://photos.google.com/share/AF1QipNKuyH1pqNU7wwcznnrmuQqGPtm9OEy4qy4ZO7EpOaCtkE4nqHTwttXuN2Zm6J28g?key=MlMwNUxuRFhYSEhaZHdYUmlrbXlXUzN6a2hGRW5B


 

  

 

  



 

 

De Hoeskamer heeft samen Nieuwjaar gevierd onder het genot van een heerlijke bowl en 
prachtige accordeonmuziek gespeeld door Sietske. 

Sietske nogmaals bedankt. Het was gezellig! 

 

  



 

  

 

  



 

  

 

 

Voor eerdere berichten over de Hoeskamer Klik Hier en Hier en Hier 
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