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Kindervakantie werk Oliebollen actie. 

Oud en nieuw staat al bijna voor de deur. 

KinderVakantieWerk Egchel wil dit jaar voor het eerst een oliebollen actie organiseren. 

Jullie lusten toch ook wel een lekker oliebol (met krenten) 

5 oliebollen                euro 

4,50 

10 oliebollen              euro 

8,00  

15 oliebollen             euro 

11,50 

  

 

*In de week van 20 t/m 23 december zullen we bij u thuis de bestelling op komen halen. We 

vragen u onderstaande strook en het geld bedrag het liefst gepast klaar te leggen. 

http://www.kvw-egchel.nl/


  

*Wilt u zeker zijn van uw bestelling dan kunt u ze ook zelf bestellen door een mailtje te sturen 

naar info@kvw-egchel.nl o.v.v u naam/straat/huisnummer/aantal oliebollen en  geld over te 
maken op bankrekeningnummer NL35RABO0141938846    

tnv. Stg. Kindervakantiewerk. Dit kan t/m 23 december 

*Of u kunt onderstaande strook met het bedrag in een afgesloten envelop voor 23 december 
in de brievenbus doen: 

Gielenhofweg 26 of Egchelseweg 43 

Contactpersoon: Carmen Rutten 0625377585 

Op 30 december zullen we de oliebollen bij u thuis bezorgen. 

Naam:...................................................................................................... 

Straat en huisnummmer:............................................................................. 

Aantal Oliebollen:................................................. 

Geld bedrag:  euro........... 

Kindervakantie werk Oliebollen actie. 

Oud en nieuw staat al bijna voor de deur. 

KinderVakantieWerk Egchel wil dit jaar voor het eerst een oliebollen actie organiseren. 

Jullie lusten toch ook wel een lekker oliebol (met krenten) 

5 oliebollen               euro  4,50 

10 oliebollen             euro 8,00  

15 oliebollen             euro 11,50 

*In de week van 20 t/m 23 december zullen we bij u thuis de bestelling op komen halen. We 

vragen u onderstaande strook en het geld bedrag het liefst gepast klaar te leggen. 

* 

tnv. Stg. Kindervakantiewerk. Dit kan t/m 23 december 

*Of u kunt onderstaande strook met het bedrag in een afgesloten envelop voor 23 december 

in de brievenbus doen: 
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Gielenhofweg 26 of Egchelseweg 43 

Contactpersoon: Carmen Rutten 0625377585 

Op 30 december zullen we de oliebollen bij u thuis bezorgen. 

Naam:............................................................................................................ 

Straat en huisnummmer:.............................................................................. 

Aantal Oliebollen:........................................................................................ 

Geld bedrag:  euro............ 

  

 

Sint Maarten 

Op zaterdag 6 november 2021 organiseert KVW Egchel voor de kinderen van Egchel Sint 
Maarten. Jullie worden om 18.15 uur verwacht bij cafe Bej Manders. Vanuit daar zullen we in 
een lampionnenoptocht door het dorp naar de troshoop lopen. Vergeet dus vooral jullie 
(zelfgemaakte) lampionnen niet! Door al die lichtjes zal het een feestelijke optocht worden 
door Egchel. Door de muzikale ondersteuning van de muziekvereniging zal het alleen maar 
gezelliger worden. 
 

Troshoop 
Op zaterdag 6 november 2021 zal bekend worden waar de troshoop komt. Voor de exacte 
locatie kunnen jullie tussen 12.00 en 13.00 uur bellen met Roy Dorssers. Hij is bereikbaar op 
telefoonnummer 06 - 48 255 854. 
Tussen 14.00 en 16.00 uur kan snoeihout worden gebracht. Het mag alleen schoon en droog 
snoeihout zijn! BUXUS mag ook mits wortels vrij van zand en droog zijn. Boomstammen, 
boomstronken, geschilderd hout etc. zijn niet toegestaan. 
 

Slecht weer 

We gaan er niet vanuit, maar we kunnen er helaas niet veel aan doen. Mocht het slecht weer 
zijn, houdt dan even de website van KVW Egchel en / of de facebookpagina in de gaten. Hier 
wordt dan aangegeven of de activiteit afgelast wordt. 

 

Aan alle kinderen van Egchel,  

Helaas geen carnaval dit jaar. 

Dus “leefste Kempazen en Kemphazinnekes” zal niet door de speakers galmen. 



Toch willen wij als KVW Egchel jullie een klein presentje aanbieden om toch nog een beetje 
het vastelaovends gevoel te hebben. 

Het Egchels geveul!  

En zoals de carnavalsvereniging zegt: Samen haoje we de vastelaovend in iere, daarom gaon 

wae hem in 2022 wer met uch viere! ❤    

Zijn jullie benieuwd wat het is en willen jullie een presentje ontvangen? 

Vraag dan aan papa of mama om jullie op te geven via het menu “programma” op de site van 
Daar vind je een link naar de inschrijfpagina. 

Inschrijven kan t/m 7 februari en ’t kost niks! 

Als je je opgegeven hebt komen wij zatterdig 13 fibberwari bij jullie langs om het presentje af 
te geven.  

Dit zal tussen 10 en 13 uur zijn.  

Groetjes en alaaf, KVW Egchel! 

 

Beste jongens en meiden van Egchel.  

Doordat de corona maatregelen weer aangescherpt zijn, kunnen we dit jaar helaas geen St 
Maarten organiseren. We hebben nog gekeken of we een alternatief kunnen verzinnen, maar 
ook dat gaat helaas met de nieuwe regels niet lukken. 

We hopen dat we op een ander tijdstip, als de maatregelen het toelaten, nog een extra 
activiteit kunnen organiseren. Als dat lukt dan laten we het jullie natuurlijk zo snel mogelijk 
horen. Maar voor nu is het helaas niet anders.  

Met vriendelijke groet, Bestuur KVW Egchel 

 

Sint Maartenviering 2019 

Op zaterdag 9 november 2019 vieren we Sint Maarten.  

Snoeihout kunnen jullie op die dag brengen tussen 14.00-16.00 uur. Over de exacte locatie 
waar de troshoop komt dit jaar, kunnen jullie op zaterdag 9 november 2019 tussen 12.00 –
13.00 uur bellen naar telefoonnummer 06-48255854. Het mag alleen schoon en droog 
snoeihout zijn! BUXUS mag ook mits wortels vrij van zand en droog zijn.  

We verzamelen om 18.15 uur bij café Manders voor de lampionnenoptocht. Deze wordt 
muzikaal opgeluisterd door de fanfare. 

Bij slecht weer graag even Egchel.net of de Facebook pagina in de gaten houden voor 
eventuele afgelasting.  



Tot zaterdag 9 november 2019 voor een sfeervol en traditioneel evenement in Egchel!  

Namens de Sint Maarten commissie van KVW Egchel. 
  

 

KVW Koningsdag 2018 

Wanneer: Vrijdag 27 april 2018 om 09.45 verzamelen we bij 't Erf. De activiteit duurt tot 12.30 
uur. 
 
Opgeven: Vóór 17 april via de website. Kinderen t/m groep twee onder begeleiding van 
minimaal één ouder. We willen de kinderen vragen weer een versierde fiets, skelter, step of 
bolderkar mee te nemen. Deze wordt door een "professionele" jury beoordeeld!! 

Aanmelden kan via  
 
We hopen weer op een grote opkomst, dus graag tot de 27e! 

 

Zaterdag 24 maart 2018 om 15.30u is de jaarlijkse Paasactiviteit voor alle kinderen in Egchel. 
We verzamelen bij het schoolplein van IKC de Kemp. 

Opgeven kan vòòr 10 maart, via de website (www.kvw-egchel.nl zie programma)! Let op: de 
eitjes worden alleen verdeeld onder de kinderen die zich hebben opgegeven! Er zijn verder 
geen kosten aan verbonden. 

Meenemen: Een mandje waar de eitjes in kunnen. 

Bij slecht weer, houd Facebook, deze website en www.egchel.net de avond voor en de 
ochtend van 24 maart in de gaten. Als het weer te slecht is lasten we de activiteit af en laten 
we weten via Facebook en deze sites. 

Kindervakantiewerk Egchel 

 

De  inkomst van Sinterklaas werd samen gevierd met het prinsen trio. 

  

http://www.kvw-egchel.nl/
http://www.kvw-egchel.nl/www.egchel.net


    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

Kinder Vakantiewerk Egchel kan terug zien op geslaagde zomerdagen. 

Dag 1  

Dag 2  

 

Koningsdag in Egchel 2017 



 

  

 

  



 

  

 

  



 

  

 

  



 

  

 

 

Paaseieren rapen op zaterdag 8 april 2017 

  



 

  

 

  

 

  



 

 

Voor alle kinderen in Egchel 

Wanneer: Donderdag 27 april 2017 

Opgeven: Vòòr 15 april via de website;  
Kinderen t/m groep twee onder begeleiding van minimaal één ouder. Je mag weer een versierde 
fiets, skelter, step of bolderkar meenemen, welke door een "professionele" jury beoordeeld gaat 
worden. 
Verder zijn we nog op zoek naar extra begeleiding, mocht je als ouder hier interesse in hebben, 
kun je dat aangeven in het opmerkingen veld bij het opgeven. 

 

Sinterklaas 2016 

Record aantal kinderen verwelkomt de Sint  

Sinterklaas in Egchel 2016  

Sinterklaas in Egchel 2016   

 

Sint Maartenviering 2016 

 
Op zaterdag 12 november 2016 vieren we Sint Maarten. 
Snoeihout kunnen jullie op die dag brengen tussen 14.00-16.00 uur. Over de exacte locatie waar 
de troshoop komt dit jaar, kunnen jullie op zaterdag 12 november 2016 tussen 12.00 –13.00 uur 
bellen naar telefoonnummer 06-29552104. Het mag alleen schoon en droog snoeihout zijn!  
 
We verzamelen om 18.15 uur bij café Manders voor de lampionnenoptocht. Deze wordt muzikaal 
opgeluisterd door de fanfare. 
Bij slecht weer graag even Egchel.net of de Facebook pagina in de gaten houden voor eventuele 
afgelasting. 
 
Tot zaterdag 12 november 2016 voor een sfeervol en traditioneel evenement in Egchel. 
 



Groetjes, 
 
Kindervakantiewerk Egchel 
  

 

 

We ontvingen van Kinder vakantiewerk Egchel  foto's van hun  activiteiten: 

 Koningsdag  en Pasen  

 

We ontvingen 2 links van foto's van 
Kindervakantiewerk Egchel Sint Maarten   en Sint 
Nicolaas viering  

 

 



Zomerdagen 2013 1 oktober  

 

  

Sint Maarten 2013 

Op 9 november was het weer zover; de Sint Maarten optocht in Egchel. 

Ondanks dat het weer de afgelopen week niet uitgesproken goed was en ook voor vandaag 
de voorspellingen niet al te best waren, was er een grote opkomst bij Manders, waar zich een 
grote groep kinderen verzamelde, die daar een heuse bedelaar aantroffen. 

De bedelaar vertelde dat hij net bezoek had gehad van Sint Maarten, die hem de helft van zijn 
mantel had gegeven tegen de kou. Ook zou er ergens in de buurt een vuur moeten branden, 
dus wilde hij daar graag heen om zich op te warmen en zo ging de hele optocht op weg 
richting de troshoop.  

Omdat de bedelaar ook nog flink honger had, ging de hele stoet langs de deuren van Egchel, 
om daar liedjes te zingen in de hoop wat te eten te krijgen. En dat lukte zowaar op een aantal 
adressen, er werd flink genoten van al dat lekkers onder begeleiding van een stukje muziek 
van de fanfare. 

Aangekomen bij de troshoop brandde deze al flink en kon iedereen zich lekker opwarmen bij 
het vuur onder genot van warme chocolademelk en heerlijke wafels.  

Ondanks dat het onderweg weer was begonnen met regenen was het een geslaagde Sint 
Maarten dit jaar, dankzij jullie allemaal! 

Namens KVW Egchel iedereen heel erg bedankt voor de hulp en aanwezigheid!  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 


