
  

De Hoeskamer van Egchel 2020 

 

 

Dorpsontmoeting De Hoeskamer  Egchel 

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

 

12 maart 2021: 

We ontvingen: Een geluksmomentje: 
Thea Greijn had voor alle gasten van de Hoeskamer een mooie steen geschilderd: Klik Hier 

  

 

  

5 Februari 2021: 

Bericht van de Hoeskamer: Om de gasten van 
de Hoeskamer wat op te fleuren in deze tijd 
kregen ze een bloemengroet.       Klik Hier 

  

Van de Hoeskamer: 

 

 

mailto:egchel@dorpsontmoeting.nl
http://www.dorpsontmoeting.nl/egchel
https://photos.app.goo.gl/BqQdnHVF3C9JdcJr5
https://photos.app.goo.gl/wKbNKCf9JHZZpyHx9


  

8 Januari 2021: 

Bericht van de Hoeskamer: Omdat de 
Hoeskamer voorlopig nog dicht is hebben 
vrijwilligers heerlijke wafels gebakken en 
bezorgd bij de gasten, want vergeten doen we 
ze niet.             Lies, Gerrie, Frida, Marij en Mia 
bedankt! 

  

Van de Hoeskamer: 
 

 

Jolanda Janssen kwam met een mooie verrassing voor de gasten en vrijwilligers van de 
Hoeskamer. Iedereen kreeg een heerlijk geurtje gesponsord door Pour Vous met de tekst: 
geluk vermenigvuldigd zich wanneer je het deelt.  
Dit geurtje had zij heel mooi verpakt tot een echt kerstgeschenk.  
Jolanda en Pour Vous bedankt! A.s. Dinsdag is de Hoeskamer gesloten. 

 

 

 



18 December 2020: 

  

De gasten en enkele vrijwilligers hebben 
mogen genieten van een heerlijk kerstdiner: 
Klik Hier 

  

  

Kerstdiner. 
 

 

8 December 2020: 

Bedrijvigheid in de Hoeskamer: Harie 
Henderikx heeft voor "de Hoeskamer" een 
mooi draaiplateau gemaakt. I.v.m. 1,5 meter 
afstand houden van elkaar is dit handig met 
kaarten en spellen. Harie bedankt! Elly 
Peeters is druk doende om 't Erf te versieren 
wat haar altijd goed lukt! En de gasten maken 
een mooi boompje voor de Kerst. Een leuk 
idee van Mia Delissen  Klik Hier 

draaitafel in de Hoeskamer. 
 

 

1 December 2020: 

De Hoeskamer vierde vandaag het 
Sinterklaasfeest. Helaas was onze Sinterklaas 
door omstandigheden verhinderd en had hij 
Pietje gestuurd. Wel had hij mooie cadeaus 
bezorgd met voor ieder een passend gedicht. 
Chapeau!!!! Na een spannend dobbelspel en 
veel lekkers was het een geslaagde middag 

Klik Hier 

  

Zwarte Pietje.  

 

https://photos.app.goo.gl/dukcVmKWqPXaqQ9P8
https://photos.app.goo.gl/LGcTxBt5G4VQqDKH7
https://photos.app.goo.gl/ZKuv9DQrxMxKGVFg7


24 November 2020: 

Vandaag competitie sjoelen gespeeld tussen 
de mannen en de vrouwen. Het was een 
spannende wedstrijd!  

Klik Hier 

  

Spannend Sjoelen. 

 

 

18 November 2020: 

  

De gasten hebben lekker "geknommeld" in 
De Hoeskamer!  Klik Hier 

  

In de Hoeskamer. 

 

 

13 November 2020: 

Wij zijn blij en verheugd dat de hoeskamer weer open mag en dat we elkaar weer mogen 
ontmoeten. Samen hebben we lekker geluncht en dat maakt het toch een stuk gezelliger.  

Met vriendelijke groet,  Marlies Grubben 

https://photos.app.goo.gl/oLqD4j7m2RKgndbT9
https://photos.app.goo.gl/PGQ7rkwp7ayWDexP6


 

 

  

 

10 November 2020: 

We ontvingen bericht: 

  

  

. 

 

 



30 Oktober 2020: 

Namens de Hoeskamer zijn we op bezoek geweest bij het 
gouden bruidspaar Wim en Frida Delissen. Frida is 
vrijwilligster en bestuurslid van de Hoeskamer en wij 
hebben hun verrast met een mooi boeket bloemen en een 
verrassing van de gasten. Wim en Frida wij wensen jullie 
samen nog heel veel geluk! 

  

  

 

 

29 Oktober 2020: 

  

De vrijwilligsters van de Hoeskamer hebben 
mooie bloemstukjes gemaakt Klik Hier 

  

  

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/aACVYwtnaUK8G2rc7


 

19 Oktober 2020: 

In verband met het coronavirus is besloten om 
per 19-10 alle dorpsontmoetingen te sluiten.  

We hadden nog gehoopt dat we open konden 
blijven, maar helaas!  

Dus "de Hoeskamer" is tot nader bericht 
gesloten.  

Let op elkaar, blijf gezond en tot snel!  

Dorpsontmoeting  

De Hoeskamer  

 

 

13 Oktober 2020: 

Ontving bericht van windpark De Kookepan: 
Klik Hier 

We ontvingen: Zomaar een dagje Hoeskamer: 
Klik Hier 

  

Dagje Hoeskamer 

 

 

9 Oktober 2020: 

Berichten uit de 
Hoeskamer:                                             Vanmorgen 
hebben we gymnastiek gehad van Rudi 
Thiesen.                                                                              
Milou,  kwam in "de Hoeskamer" voorlezen. Klik Hier 

  

Milou: Voorleeskampioen 

 

 

file:///C:/Users/Jan%20Schaareman/OneDrive/website/Egchel.net/home/nieuws.html
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2 Oktober 2020: 

Bericht van de Hoeskamer: Onze gast Piet van 
de Goor van de Hondsheuvelstraat kwam ons 
verrassen met mooie foto's uit Australië. 
Foto's van de natuur en het verblijf van zoon 
Peter.  
Piet bedankt!  

Marjo Verberne kwam in "de Hoeskamer" 
voorlezen. Een mooi verhaal van Kees van 
Kooten over een rooie brandweerauto. Dat 
verhaal is geschreven in opdracht van de 
leescoalitie in het kader van de Nationale 
voorleeslunch 2020.  
Bedankt Marjo!  

 Klik Hier 

Piet van de Goor 

  

 

 

29 September 2020: 

Vanmiddag hebben we mogen genieten van 
een mooie natuur film gemaakt door Wiel 
Versteegen, schoonzoon van overleden gast 
Piet van Lier. Wiel bedankt! Klik Hier 

  

 

 

22 September 2020: 

  

Actie in De Hoeskamer en nog genoten van de 
zon nu het nog kan!  Klik Hier 

In het zonnetje. 

  

 

https://photos.app.goo.gl/bgmdcxnBwbETKHn8A
https://photos.app.goo.gl/vbKCQeRpCa1wdQVd8
https://photos.app.goo.gl/YB6ZCYiMLdic1fpq9


 

18 September 2020: 

Hoog bezoek in de Hoeskamer. Klik Hier 

  

  

Hoog bezoek!  

 

 

4 Augustus 2020: 

Actie in de Hoeskamer. Klik Hier 

  

  

Een spel voor groot en klein zoals je ziet!  

 

 

22 Juli 2020: 

  

De Hoeskamer is op bezoek geweest bij Jac 
en Lies Gommans. Klik Hier 

  

  

Op bezoek aan de Kempstraat. 

 

 

Vandaag hebben we genoten van het prachtige weer. De kersen van fam. Delissen hebben ons 
goed gesmaakt! Bedankt!  

https://photos.app.goo.gl/s36HM3zLKQpQPNVR7
https://photos.app.goo.gl/K4JEEm7BDWnRmCSe6
https://photos.app.goo.gl/2MuUbe1UGmFp6jyD9


 

  

 

  

 

  



 

 

5 Juni 2020: 

De Hoeskamer is oOok vanmorgen weer bij elkaar geweest met de rest van de gasten in de 
Hoeskamer. Heel veel gepraat. Dat doet een mens toch o zo goed! Fijn dat het weer kan! 

  

 

  

 



  

 

 

  

3 Juni 2020: 

De Hoeskamer had vandaag voor het eerst na lange tijd een koffiemoment. Fijn om iedereen 
weer te mogen ontmoeten. 

 

 

  



 

  

 

  



 

 

15 Mei 2020: 

We ontvingen bericht: Heel Egchel bakt: 
voor de foto's:      Klik Hier 

"Heel Egchel bakt"  
Een dag met veel vrolijkheid en 
verbondenheid.  
Heel veel lekkers is er gebakken door en 
voor inwoners van Egchel.  
Mariëlle Maud en Inge, Annemie, Gerrie, 
Sophie, Josè, Dora, Miep, Frida en Marij, 
Bedankt voor jullie inzet!  

 

 

6 Mei 2020: 

We ontvingen: Even een vraag vanuit "de Hoeskamer"   

Om de ouderen in Egchel een hart onder de riem te steken en wat extra aandacht te geven in 
deze nog steeds roerende tijd willen we graag gaan bakken voor Egchel. 

Wie o wie heeft er tijd en zin om iets te bakken? B.v. wafels, cup cakes, net waar je goed in 
bent. 

Dit willen we dan op vrijdag 15 mei vanaf 13.30u bezorgen vanuit 't Erf. Wil je een steentje 
bijdragen reageer dan  via de mail: egchel@dorpsontmoeting.nl 

Info volgt dan. Alvast hartelijk dank!  

Met vriendelijke groet,     Marlies Grubben 

https://photos.app.goo.gl/897XSwaW3ZjscucEA
mailto:egchel@dorpsontmoeting.nl


 

17 April 2020: 

De gasten van "de Hoeskamer" zijn gaan kleuren voor de bewoners van Vincent de Paul om 
hun ook een hart onder de riem te steken. 

Mooie tekeningen waar je blij van wordt. Annie Gommans heeft ook een steentje bijgedragen. 

  

 

 

 

16 April 2020: 

De gasten en vrijwilligers werden 
vandaag getrakteerd op een doosje 
vergeet me nietjes. De naam zegt alles. 
We hebben mooie gesprekken gevoerd 
op gepaste afstand. "idderrein kôs 
ziene kal kwiet" en Nellie waas de 
letste!     Klik Hier 

  

  

Vergeet me nietjes.  

 

https://photos.app.goo.gl/yVyFPiGHubT5LjaP7


11 April 2020: 

Een roerige tijd in "de Hoeskamer", maar met ook 
vele lichtpuntjes, zoals een mooie tekening 
zomaar in de brievenbus, vele kaartjes met lieve 
groeten, een Paasverrassing, bedankjes en vele 
gezellige bel momenten. 

Samen gaan we dit redden! 

Wij wensen iedereen, ondanks de crisis fijne 
Paasdagen!  

  

Met vriendelijke groet en fijne Paasdagen!  

Marlies Grubben 

Mooie tekening. 
 

 

16 Maart 2020: 

 

 



6 Maart 2020: 

  

  

De gasten van de Hoeskamer hebben dit jaar 
weer de stickers geplakt op de enveloppen 

van de goede doelen actie. 

 

 

21 Februari 2020: 

De Hoeskamer heeft genoten van een 
prachtige zittings middag in het Kerkeboske 
Klik Hier 

  

Carnaval. 

 

 

18 Februari 2020: 

  

We ontvingen van de Hoeskamer: Margriet 
Peters gaf gezellige gymnastiek op 
vastelaovendmuziek.  Klik Hier 

  

Margriet bedankt!  

 

 

11 Februari 2020: 

Vanmiddag heeft Marc Martens (onze kok) en Hay Berden een presentatie verzorgd over "de 
zonnebloem" Klik Hier 

https://photos.app.goo.gl/TtzjUR5EDsahNA7J6
https://photos.app.goo.gl/opACJVhitzhnfHNZ6
https://photos.app.goo.gl/HWMLiZCk9mAoCoFA6


 

  

7 Februari 2020: 

  

Voor elk wat wils in de Hoeskamer.  Klik Hier 

  

elk wat wils. 

 

 

28 Januari 2020: 

De Hoeskamer heeft een spellenmiddag 
gehad met Dorpsontmoeting Beringe. Het was 
een leuke uitwisseling! Klik Hier 

  

  

uitwisseling met Dorpsontmoeting Beringe.   

 

 

https://photos.app.goo.gl/kps2f969RHDGax3Y8
https://photos.app.goo.gl/b8Y3msgKquNw3Qy1A


 

 

3 Januari 2020: 

Henk Thiessen en Wie Naus hebben 
vanmiddag in de Hoeskamer een presentatie 
verzorgd over de oorlog en 75 jaar bevrijding 
van Egchel.        Klik Hier 

  

Tentoonstelling 75 jaar bevrijding Egchel. 

 

 

  

  

 

Voor eerdere berichten over de Hoeskamer Klik Hier 2010 - 2013 en Hier 2013 -2017en Hier 
2017 en Hier 2018 - 2019 
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