
 

EVA  Egchel 2018 

 

    

 

17 december: 

We ontvingen het verslag van de kerstavond 
van EVA Egchel  

  

  

Beetje winter 

  

 

  

 

 

13 Oktober: 

We ontvingen van EVA Egchel een verslag van hun creatieve 
avond  

  

  

  

Creatieve avond 

  

 

 



9 Oktober: 

  

  

Dames volleybal team Eva zoekt nieuwe leden: 

  

Dames volleybal team Eva. 

voor grotere afbeelding:  

 

 

20 september 2018: 

We ontvingen een verslag van EVA Egchel van 
de fietstocht naar het kasteel in Kessel:   

  

 

15 Juni: 

We ontvingen: De EVA dames hadden dinsdag 
hun jaarlijkse avondwandeling.   

  

 

24 mei: 

We ontvingen van EVA Egchel een verslagje 

van hun bus uitstapje  

 

 



13 April: 

We ontvingen van EVA Egchel een verslag 
over de lezing van Mimakkes Mief op 10 april 
j. l. r 

  

contactclown Mief 

 

  

Volgende week dinsdag 10 april 2018 vindt er een lezing plaats in ´t Erf door contactclown 
Mief van stichting Mimakkes. Aanvang 20.00 uur. Voor verdere info,  

 

We ontvingen een verslagje van Filmavond Maudie over "moed en mentale weerbaarheid"  op 
14 maart 2018 in Dok 6   

 

We ontvingen een verslagje van de quizavond van vorige week dinsdag met foto's.      

 

Dinsdag 15 mei 2018:  

Uitstapje met de bus naar Roermond:   

de bus vertrekt om 10.30 bij de kerk, graag om 10.25 uur aanwezig zijn. 

We brengen ’s ochtends eerst een bezoek aan  het Historiehuis in Roermond, 
(www.roermond.nl/historiehuis). Daar krijgen we onder leiding van een gids een rondleiding. 
Er loopt op dit moment een expositie met als thema: vrouwen vooruit!  

Een eeuw emancipatie! (hoe toepasselijk !) 

Dit duurt ongeveer een uur, daarna gaan we met zijn allen lunchen bij Brasserie ver’Koch 
(www.verkoch.nl) op het Munsterplein. Dit is op korte loopafstand van het Historiehuis. 

Iedereen kan daarna zijn eigen gang gaan. 

file:///C:/Users/Jan%20Schaareman/OneDrive/website/Egchel.net/archief/Egchel%20site%20lezing%20Mimakkes%20Mief%2010%20april%202018.compressed.pdf


 Rond 17.00 uur verzamelen we weer op de Markt, waar de leden bij goed weer een handijsje 
van Clevers aangeboden krijgen, of, bij slecht weer, ergens een kopje koffie /thee. Dit bekijken 
we te zijner tijd. 

Om 18.00 uur komt de bus ons weer ophalen, zodat we rond half zeven weer in Egchel zijn. 

De totale eigen bijdrage voor deze dag bedraagt  € 12,50 

Dit is inclusief busvervoer, bezoek aan het Historiehuis met rondleiding, lunch bij ver’Koch  

en ijsje bij Clevers of koffie/thee.  

  

 

Jaarvergadering Eva Egchel op 6 februari 2018  

In een gezellig, in carnavalssferen ingericht ‘t Erf, ontvingen we maar liefst 12 jubilarissen. Ze 
werden in ’t zonnetje gezet met een persoonlijk woordje door Gert Swinkels, een mooi 

bloemetje en een attentie.    

  

Maar liefst 50 jaar lid van Eva is Mien 
Delissen.  

De 40 jarige jubilarissen zijn: Mien Janssen, An 
Peeters-Peeters, Lenie Peeters- Derikx (afwezig), 
Elly Peeters, Truus Rutten, Lea Sliepen, Door 
Thiesen (afwezig) en Mieke Zelen.  

 

 

  

  

Verder waren 25 jaar lid: Wilna Delmée, Ted 
Nijssen en Till van Horen.  

Met z’n allen op een rij, waarna de receptie kon 
beginnen.  

Ook Resie Kempen had, als ambassadeur van de 
Rabobank, voor iedere jubilaris een kleine 
attentie bij zich.  



  

 

De avond werd afgesloten met een optreden van 
troubadour Gerard van Kol uit Liessel.  

 

 

Bestuurswisseling:  

Tijdens het officiële gedeelte van de vergadering 
traden Gerrie Houtakkers, Willy van de Mortel en 
Mien de la Roy af als bestuursleden van Eva en 
stelden zich niet herkiesbaar. Ook zij werden 
door Gert bedankt met een persoonlijk woordje, 
bloemetje en attentie.  

Als nieuwe bestuursleden werden Christel 
Schroijen (secretaris), Claudia Doensen 
(bestuurslid) en Ellen Gommans 
(penningmeester, voorheen bestuurslid) 
voorgesteld.  

 

 

EVA kienavond 9 januari  

Gisteravond 9 januari werd er door de EVA leden weer fanatiek gekiend in ’t Erf. 

Zoals elk jaar een gezellige drukbezochte avond, met leuke prijzen. 55 leden waren aanwezig.  

In de pauze werd er met een glaasje bubbles geproost op het nieuwe jaar. Er werden 12 
rondes gekiend, waarvan de laatste ronde alleen voor degenen die nog geen prijs hadden 
gewonnen. 



 

  

 

  

 



  

 

  

 

  



 

  

 

  



 

  

 

  



 

  

 

 



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 

  

 


