
 

EVA  Egchel 2017 

  

EVA      Egchelse Vrouwen Actief 

Secretaris:  Gerrie 
Houtakkers                    Kempstraat 22a  5987 
AH  Egchel     Telefoon: 077-
3073024                             Email:   

IBAN nr.:  NL74RABO0120792435  

 

 



Programma EVA 2018:                                                                  

09 januari      nieuwjaarsbijeenkomst met het traditionele kienen  aanvang 20.00 uur in ‘t 
Erf                      

                                  

06 februari     jaarvergadering met daarna muziek met Gerard van Kol                        

                                    

06 maart         quizavond met Christiaan van Roy 

                                                                                               

14 of 21mrt.   filmavond samen met Eige Wiës (woensdag)    Beringe op een 
woensdagavond      

  

10 april           lezing stichting “Mimakkes” contactclown miMakker Mief                         

  

15 mei             bus uitstapje naar Roermond  

                                   

12 juni            buitenactiviteit:  zomeravond wandeling  

  

11/12/13 sept. Triduüm Groot Helden 

  

18 sept.           middag fietstocht naar kasteel Kessel         

  

09 oktober      creatieve avond / herfstbloemstuk maken 

                                      

06 november  informatieve avond / info volgt t.z.t. 

                         

11 december   kerstavond met koor “Musical Voices” Neerkant 

  

 



Kerstavond EVA dinsdag 12 december:  

EVA vierde een prachtige kerstavond in het heel gezellig versierde ERF. 

De opkomst was groot: 70 dames waren van de partij ! 

We begonnen de avond met een lekker kopje koffie of thee, met een heerlijk sneetje 
kerstbrood. 

Het Tegelse gospelkoor “Spirit of Love” luisterde de avond op met veel gezellige kerstliedjes 
en gospelmuziek. Er werd lekker mee geklapt en gezongen. 

Tijdens de avond werden er diverse heerlijke hapjes geserveerd, heel goed verzorgd door 
onze Egchelse Mat Thiesen. 

Een mooie avond als afsluiting van het jaar 2017. 

We hopen in 2018 weer met zoveel leden te kunnen genieten van de diverse activiteiten. 

De eerste avond is de traditionele kienavond op 9 januari 2018. 

  



       

 

  



 

  

 

  



 

  

        

 

Aan alle EVA Leden,  

De EVA volleybal groep van de donderdagavond kan nog wel een aantal leden gebruiken. We 
zijn met 15 dames, maar geregeld zijn er dames die niet kunnen, vanwege werk of om andere 
redenen.  



Dus wij zijn op zoek naar nieuwe leden. 
Wij zoeken gezellige dames die op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur met ons mee 
willen spelen. 

Ervaring en leeftijd is niet belangrijk, enthousiasme en inzet wel.  

Groetjes,bestuur EVA 

 

 

Spek de kas uitreiking, 89,55 

 

EVA had afgelopen dinsdag 10 oktober een creatieve avond.  

Er kon gekozen worden uit verschillende porseleinen kommetjes, schoteltjes en borden. 

Daarna konden we beginnen met het op elkaar lijmen van deze spullen voor het maken 
van een etagere. 

Er werd heel wat gepuzzeld om het allemaal goed bij elkaar te laten passen. 

Het geheel werd afgewerkt met stof of met een beschildering. 

Zo had iedereen zijn eigen creatie gemaakt. 



 

  

 

  



 

  

 

  



 

  

 

 

EVA heeft een pompoenmiddag gehad bij "huis en hof Buggenum" van Christien Reinders. 

Wij zijn vertrokken vanaf het Erf en hebben een leuke fietstocht gemaakt naar Buggenum. 

Na een leuke ontvangst door Christien zijn we verwend met een pompoensoep en andere 
lekkere pompoenhapjes. 

Er is ook een lezing gegeven over culinaire feesten. 

Buiten hebben we de mooie tuinen bezichtigd met o.a. vele pompoensoorten. 

Hierna zijn we weer met de fiets huiswaarts gekeerd.  



Halverwege kreeg een van ons bandenpech. Fietsenmaker Rik Geenen heeft goede service 
verleend door een fiets ter beschikking te stellen zodat we weer huiswaarts konden gaan. 

  

 

  

 

  



 

  

 

  



 

 

We zijn dinsdagmorgen om kwart voor negen vertrokken richting Valkenburg. 

Daar hebben we de Kindervallei, vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds bezocht. Hier kunnen gezinnen 
met een kind met een beperking genieten van een zorgeloze vakantie. Het geheel draait volledig op vrijwilligers en 
sponsoren, en bestaat dit jaar 10 jaar. 

We werden hartelijk ontvangen met koffie en heerlijke vlaai, die nog warm was! 

We kregen eerst uitleg over het gebouw, en de gedachte die de heer Hundertwasser, de ontwerper van dit gebouw, 
erachter had. En daarna een rondleiding. Iedereen was erg enthousiast. 

Rond 12 uur heeft de bus ons naar Maastricht gebracht waar we de middag vrij konden besteden. In groepjes ging 
ieder zijn eigen weg. Het weer was super en we konden lekker buiten op een terrasje zitten in het zonnetje. 

Om 18.00 uur stond de bus weer voor ons klaar om ons naar Egchel te brengen. 

Uit de enthousiaste reacties blijkt dat het een zeer geslaagde dag was. 



 

  

 

  



 

  

 

  



 

 

Excursie EVA naar ijssalon Clevers in Grubbenvorst  

Op dinsdag 11 april brachten 38 dames van EVA een bezoek aan ijssalon Clevers in Grubbenvorst. 

Geheel uitgedost in een passend “uniform” volgens wettelijke hygiëne voorschriften, werden wij door de ijsfabriek 
rondgeleid door Theo Clevers.  

Leuk om eens te horen en te zien hoe het heerlijke ijs van Clevers gemaakt wordt. Uiteraard mocht er ook geproefd 
worden van het ter plekke bereide stracciatella ijs. 

Na de rondleiding togen we met z’n allen naar de ijssalon, waar we mochten genieten van een heerlijke coupe ijs en 
een lekker kopje koffie of thee. 

Het was een erg leuke gezellige avond ! 



 

  

 

  



 

  

 

  



 

  

 

  



 

 

7 maart 2017   

Verwenavond EVA   

Op dinsdagavond 7 maart 2017 was er voor de EVA leden een verwenavond. 

50 dames namen hieraan deel.  

Er werd geknipt, geföhnd, gezicht gereinigd en gepeeld, schouder/nek gemasseerd,  

pedicure behandeling, nagels gelakt.  

Vijf aardige dames hadden zich beschikbaar gesteld er voor onze leden een echte  

verwenavond van te maken.  

Ook konden wij genieten van koffie/thee met iets lekkers, een drankje met heerlijke hapjes erbij,  

die werden verzorgd door Mat Thiesen.  

Pas aan het einde van de avond nog een paar foto’s gemaakt, helaas hadden wij dit vergeten..... 

Al met al een erg geslaagde, gezellige avond ! 

  



 

  

 

  



 

 

Op dinsdag 7 februari heeft EVA haar jaarvergadering gehad.  
Er was een grote opkomst. 
De jubilarissen zijn gehuldigd met een bloemetje.  
To Korsten is 65 jaar lid. 
Jo Beumers, Annie Bruynen en Ine Teeuwen zijn 40 jaar lid. 
Ze zijn door alle aanwezige leden gefeliciteerd. 
De avond werd afgesloten met een presentatie over Het Plattelandshoes.  

  

 



  

 

  

 

  



 

  

 

 

 

Op dinsdag 10 januarie heeft EVA haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst gehouden met het traditionele kienen. 
Er was een goede opkomst met veel gezelligheid op deze avond. 
Velen zijn weer met een leuke prijs naar huis gegaan.  



 

  

 

  



 

  

 

 

   

 


