
 

EVA  Egchel 2019 

 

UITNODIGING JAARVERGADERING  

Hierbij nodigen wij je van harte uit voor de jaarvergadering van EVA. 

Deze vindt plaats op dinsdag 11 februari 2020 om 20.00 uur in gemeenschapshuis ’t Erf.  

AGENDA 

1.       Opening 

2.       Mededelingen en ingekomen stukken 

3.       Notulen jaarvergadering 12 februari 2019 (ligt op de tafels). 

4.      Jaarverslag penningmeester 2019 en kascontrolecommissie (ligt op de 
tafels). 

5.       Bestuursverkiezing 
  Aftredend: Gert Swinkels, niet herkiesbaar. 
  Voorstellen nieuwe voorzitter. 
  Voorstellen één nieuw bestuurslid. 

6.    Huldiging jubilarissen 
50 jaar 
Henriëtte Teeuwen-Joosten 
40 jaar 
Wilma Tielen-Gerritzen 
25 jaar 
Til Verlinden-v.d. Pas 
Coos de Bruijn-Stoops 
Jacqueline Gielen-Wulms 
Willy v.d. Mortel-Tielen 
Diny Arts-Vrenssen 

7.       Feliciteren jubilarissen door de leden 

8.       Rondvraag 

9.       Sluiting  

Aansluitend vindt er een optreden plaats van Mannenwerk uit Kessel.   

 



13 December 2019: 

We ontvingen verslag Kerstavond EVA 10 
december dobbelen  

  

EVA Egchel Kerstavond. 

 

 

29 December 2019: 

Beste leden, 

Onze 1e activiteit in het nieuwe jaar is onze traditionele kienavond op 7 januari 2020.  

Opgeven kan door € 6,00 per kienkaart over te maken op het rekeningnummer van EVA 
uiterlijk  

3 januari 2020, zie bijlage voor meer info.  Tot ziens op 7 januari 2020.  

Het bestuur van EVA wenst jullie allen een fijne jaarwisseling. 



 

 

21 November 2019: 

Aan de leden van EVA Egchel, 



Hierbij ontvangen jullie de uitnodiging voor de kerstavond. 

Je kunt je opgeven door uiterlijk 27 november 2019 een mail te sturen naar EVA. 

 

 

17 oktober 2019: 

We ontvingen het verslag van de creatieve avond van EVA Egchel op 12 november:               



 

 

13 oktober 2019: 

We ontvingen een verslag van EVA Egchel 
van de fietstocht op 17 september en over de 
Lezing “ Bijzondere smaken  

  

Eva Fietstocht . 

 

 

Beste Eva-leden, 
 
Zoals jullie bekend is er wekelijks in het Erf gymnastiek en volleybal. 
De gymnastiekavond is op maandag van 19.45 uur tot 20.45 uur. 
Het volleybal is op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. 



Mocht je al langer met het idee lopen om in groepsverband wat te gaan 
sporten, is dit een prima mogelijkheid. Beiden groepen hebben behoefte aan 
uitbreiding van het aantal deelnemers. 

Heb je interesse, dan kun je je aanmelden voor een proefles via de mail van 
Eva Egchel. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 

 

5 September 2019:: 

We ontvingen van EVA Egchel: 

Beste leden, 

De vakantieperiode is weer ten einde, dit betekent 
dat ook EVA weer een aantal activiteiten op de 
planning heeft. Opgave voor beide activiteiten 
uiterlijk 10 september 2019, zie bijlage voor verdere 
informatie  

 

 

24 Juni 2019: 

We ontvingen van EVA Egchel en verslagje van de 
avondwandeling Kwirroute Neer:  

  

 

20 Mei 2019: 

  

  

We ontvingen een verslag van het EVA Egchel 
uitstapje van 14 mei  

  

Uitstapje EVA Egchel 
 

 

Dinsdag 9 april 2019 Workshop “Voeding en Vitaliteit” door Ingrid Houtakkers  

We ontvingen het verslagje workshop EVA over Voeding en Vitaliteit van 9 april 2019 Hierbij 
de uitnodiging van Ingrid:  



Op dinsdag 9 april verzorg ik een workshop met als thema "Voeding en Vitaliteit".  
Mijn naam is Ingrid Houtakkers, eigenaresse van "Energiek met Ingrid, gezondheidscoach". Ik 
ben van nature een Bourgondiër en hou van lekker eten en drinken. Dat combineer ik sinds 
enkele jaren met een gezonde leefstijl en dat heeft geleid tot het opzetten van mijn eigen 
praktijk als gezondheidscoach.  
Tijdens de workshop neem ik je graag mee in mijn verhaal over Bewust Eten, Bewegen en 
Ontspannen. Het beloofd een afwisselende avond te worden, met actieve werkvormen en tips 
die gemakkelijk toepasbaar voor de dag van morgen. Laat je inspireren, informeren, motiveren 
en aan het denken zetten!  
Het is fijn als je 1 voedingsmiddel meeneemt. Kies een product waar je bijvoorbeeld over 
twijfelt of het in een gezonde leefstijl past.  
Ik heb er zin in, tot 9 april!  
Groetjes, Ingrid Houtakkers. 

 

Informatieve avond over orgaandonatie ( NTS )EVA Egchel 12 maart 2019. 

Deze zeer indrukwekkende  avond werd verteld door Ida Welbers. 

Ida en haar man Frank hadden een bloeiend horeca bedrijf in Asten. 

Toen plotseling haar man een hersenbloeding kreeg ( aneurysma in de hersenstam). 

Hij stond als donor geregistreerd en heeft zo 7 mensen kunnen helpen met zijn organen 

Waar ze achteraf  een goed gevoel over hebben. 

Emotioneel is dit een zeer moeilijke keuze geweest, maar gelukkig stond haar man al in het 
donorregister.  

Vanaf 1 juli 2020 treedt de nieuwe donorwet in werking. Iedereen vanaf 18 jaar wordt actief 
gevraagd de eigen keuze vast te leggen in het donorregister. Als je niet reageert dan word je 
vanaf 1 juli 2020 geregistreerd als “geen bezwaar”. 

Zo kunnen we met zijn allen nog meer mensen helpen. 

20 personen waren aanwezig op deze avond. 

  
 

Woensdag 13 maart was de jaarlijks terug 
kerende filmavond van Eva samen met Eige 
Wiës uit Beringe. 
  
19 dames gingen genieten van de mooie 
waargebeurde filmspecial Colette. 

  

 



EVA (Egchelse Vrouwen Actief)  
EVA is een vereniging voor alle vrouwen van 18 jaar of ouder uit 
Egchel of de naaste omgeving van Egchel. De vereniging wil een 
ontmoetingspunt zijn voor haar leden. EVA heeft ruim 100 leden, 
variërend in de leeftijd van ongeveer 40 jaar tot 85 jaar.  

 

Wil je kennismaken met EVA? Je mag tweemaal een activiteit bijwonen tegen betaling van € 
3,00 per keer. Neem hiervoor contact op met de secretaris van EVA via: 
Evaegchel@gmail.com  
Actueel EVA nieuws kun je ook lezen op de site: www.egchel.net  

 

Woensdag 13 maart 2019  
 
Filmspecial met Eige Wiës uit Beringe, film Colette  
 
Let op: de datum van de filmspecial is gewijzigd t.o.v. het 
programmaboekje. Deze vindt namelijk plaats op woensdag 13 
maart 2019 om 20.30 uur bij Dok6 voor de leden die zich hiervoor 
hebben opgegeven!  
 
Je kunt de trailer bekijken op de site van Dok6,  

 

 

Dinsdag 12 maart 2019 Voorlichting Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) 
De avond begint zoals gewoonlijk om 20.00 uur in ’t Erf.  
 
Aandacht voor orgaandonatie Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met orgaandonatie. Via een 
brief van de overheid als je 18 jaar bent, in de media of in je directe omgeving. Dan wil je weten 
hoe het precies zit. Hoe ziet je leven eruit als je plotseling op de wachtlijst staat voor een 
donorhart of een nieuwe nier? En wat gebeurt er in een ziekenhuis op het moment dat een 
familielid overlijdt en donor wordt? Er bestaan veel vragen over orgaandonatie. Daarom is het 
belangrijk het onderwerp met elkaar te bespreken en je keuze vast te leggen in het Donorregister.  
 
Indringend verhaal Graag nodigen we je uit om te luisteren naar Ida Welbers die het indringende 
persoonlijke verhaal van Frank verteld. Zij is een nabestaande, die als ervaringsdeskundige 
voorlichting geeft namens de NTS.  
 
Heb je vragen over orgaandonatie? Dan nodigen we je graag uit om deze te stellen!  
 
Voor meer informatie zie de trailer van Ida  
Opgave is niet nodig en deelname is gratis.  

 

Jaarvergadering EVA 12 februari 2019 in ’t Erf  
 



We ontvingen 57 leden voor de jaarvergadering in ’t Erf, waaronder 5 jubilarissen. Tijdens het 
officiële gedeelte van de vergadering werden onze jubilarissen met een persoonlijk woordje 
en attenties in het zonnetje gezet. Ook Resie Kempen, als ambassadeur van de Rabobank, 
was aanwezig om alle jubilarissen een attentie aan te bieden.  

 

Onze jubilarissen Mia Peeters- Simons en Kit Timmermans-Beijnsberger zijn 50 jaar lid. 
Sophie Lemmen-Knops is 40 jaar lid. Lenie Geurts-Donkers en Marian Rambags-Louisse zijn 
25 jaar lid. Helga Beumers-Beurskens is ook 25 jaar lid, maar was niet aanwezig.  
 
Bestuurswijzigingen Er waren geen aftredende of herkozen leden. Wel konden we een nieuw 
bestuurlid verwelkomen, Marlies Vestjens. Ons bestuur is nu weer op volle sterkte met 7 
bestuursleden. Voor volgend jaar is EVA wel nog op zoek naar nieuwe bestuursleden, omdat 
Gert Swinkels (voorzitter) dan haar maximale termijn erop heeft zitten.  



 

De avond werd feestelijk afgesloten met een optreden van zangduo Iewig Moos uit 
Heijthuijsen. Ze zongen veel liedjes van vroeger met eigen teksten erbij.  

 

Aanwezig: 57 leden, 4 niet-leden  

  

 



EVA is in 2014 ontstaan vanuit Zij Actief. In 2018 hadden we maar liefst 12 jubilarissen. In 2019 
bestaat onze vereniging 70 jaar. De bijeenkomsten worden maandelijks gehouden op de 2e of 
3e dinsdag in de maand. De inhoud van deze bijeenkomsten is heel divers, zoals:    

*   informatieve bijeenkomsten over gezondheid, voeding, vitaliteit of actuele thema's   

*  culinaire of creatieve workshops . 

*   excursies en bus uitstapjes . 

*    sfeervolle avonden met muziek (o.a. kerstavond, jaarvergadering)  

*    gezellige avonden met spellen (zoals een pubquiz of nieuwjaarsbijeenkomst met kienen)  

* sportieve activiteiten (zomeravondwandeling of fietstocht) en verder op 
iedere      maandagavond gym en op donderdagavond volleybal  

* filmavonden 
 

 

Programma EVA 2019 
8-1-2019 Nieuwjaarsbijeenkomst met kienen 

12-2-2019 Jaarvergadering 

Zangduo “Iewig Moos” uit Heythuysen 

12-3-2019 Orgaandonatie Ida Feller 

NTS (Nederlandse Transplantatie Stichting) 

20-3-2019 of 27-3-2019 Filmavond met Eigen Wiës Beringe (woensdag) 

9-4-2019 Lezing gezondheidscoach Ingrid Houtakkers 
over voeding en vitaliteit  

14-5-2019 Busuitstapje Museum van de Vrouw Echt 

18-6-2019 Zomeravondwandeling (Kwirroute) 

10-9-2019 t/m 12-9-

2019 
Triduüm Groot Helden 

17-9-2019 Fietstocht naar de theetuin ‘in de 7e hemel’ in Grashoek.  

(’s middags) 

8-10-2019  Lezing bijzondere smaken Martine Maas 

12-11-2019 Creatieve avond 

10-12-2019 Kerstavond 

                                                                 

 


