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Sint Maartenviering 2012

Sint Maartenviering 2012
Op zaterdag 10 november 2012 vieren we Sint Maarten.
Snoeihout kunnen jullie op die dag brengen tussen 14.00 -16.00 uur. Over de exacte plaats
waar de troshoop komt dit jaar, kunnen jullie op zaterdag 10 november 2012 tussen 12.00 –
13.00 uur bellen naar telefoonnummer 06-29175412. 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.

Tot zaterdag 10 november 2012 voor een sfeervol en traditioneel evenement in Egchel.
Groeten, Kindervakantiewerk Egchel

Wij, kindervakantiewerk, zijn op zoek naar een stalling voor onze huifkar.
Liefst een open, droge plek, waar hij gemakkelijk in- en uitgereden kan worden.
Contact Lenie Geurts: telnr 3071315

De zomerdagen van 2012 in “t Erf!!
We kunnen terug kijken op 2 zeer geslaagde dagen.
Het was dit jaar geheel in het teken van televisie.
De eerste dag is er hard gewerkt aan het maken van decors en kleding voor diverse tv
programma’s.
De volgende ochtend is dit tot grote schrik allemaal gestolen!! Samen met de politie wordt
er een speurtocht ingezet naar de dief……maar zo als altijd heeft elk verhaal een happy end
en ook nu komt alles ook weer goed.
We sluiten de dag af met waanzinnige optredens die door onze echte Egchelse cameraman
Sander Selen worden vastgelegd.
Mede dankzij de hulp van alle vrijwilligers, dhr Kepper, politie, Sander , de fruitige
tussendoortjes van ’t zomerkoninkje en Fam Lemmen.
En natuurlijk de fantastische inzet van alle kinderen, is ook dit jaar weer een succes
geworden,
BEDANKT!!

We ontvingen bericht van Kindervakamtiewerk Egchel over de zomerdagen 2 en 3 juli

? Op 2 en 3 juli van 10.00 tot 17.00 uur
Waar? rondom het Erf
Wat moet je meenemen? Lunchpakketje (geen snoep), goeie zin en doe
kleren aan die vies mogen worden!!! Neem je mam, pap, oma, opa, grote

broer of zus om gezellig te komen helpen. Dit is verplicht als je voor de
zomervakantie in groep 1 of 2 zit.
In verband met de toneelstukken die de kinderen gaan opvoeren bij KVW op dinsdag
3 juli, is om 16,30 uur de keuken van 't Erf geopend. Er is soep en er zijn diverse
broodjes verkrijgbaar.

Sinterklaas 2011:
Jullie zien hieronder een foto-impressie van zondag 20 november 2011. Om alle foto’s
te bekijken, zie ons webalbum:
KVW organiseerde weer het traditionele Sinterklaasfeest, dit jaar weer zoals vanouds
in ’t Erf. Ongeveer 110 kinderen, hun ouders en sommige opa’s en oma’s waren
aanwezig. Het werd weer een gezellige boel met hier en daar een ondeugende, in slaap
gesukkelde of verstrooide piet. De kinderen luisterden geboeid en met rode wangen
naar het verhaal van Sinterklaas. Ook werden de spieren losgemaakt met een vrolijk
dansje en werd uit volle borst meegezongen met de muziek van de muziekvereniging.

De eer viel te beurt aan Daan, hij mocht
als eerste bij de sint komen.

Vervolgens was Roy aan de beurt die zeer
goed verkleed was als Sinterklaas

Er werd “Petje op, Petje af” gedaan met De hele veestapel van de boerderij was ook
aanwezig.
allemaal vragen over Sinterklaas.
We kijken terug op een zeer geslaagd Sinterklaasfeest. Ook een woord van dank aan
de muziekvereniging voor de muzikale opluistering en Eric en Conny van Haandel
voor de mandarijnen. We wensen jullie een allen een mooie en gezellige
decembermaand toe!
Groeten,
KVW Egchel

Kindervakantiewerk Egchel
Sint Maartenviering 5 november 2011
Op zaterdag 5 november 2011 vieren we Sint Maarten.
Snoeihout kunnen jullie op die dag gratis brengen tussen 14.00 -16.00 uur. Over de exacte
plaats waar de troshoop komt dit jaar, kunnen jullie op zaterdag 5 november 2011 tussen
12.00 – 13.00 uur bellen naar telefoonnummer 06-29175412.
Er zijn in tegenstelling tot vorige berichtgeving geen kosten verbonden aan het aanleveren
van snoeihout. Wel mag het 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.
Tot zaterdag 5 november 2011 voor een sfeervol en traditioneel evenement in Egchel.
Groeten, Kindervakantiewerk Egchel

Geslaagde zomerdagen KVW Egchel in Middeleeuwse sfeer !

De jury
Afgelopen donderdag verzamelden de Egchelse schooljeugd en veel papa’s, mama’s en
andere helpers zich voor één van de hoogtepunten van de zomervakantie: de zomerdagen
van KVW Egchel.
En, zoals het hoort, stond de zon hoog aan de hemel zodat de stemming er direct opperbest
in zat. Iedereen vond het leuk om elkaar weer te zien en samen naar hartenlust te spelen
voordat maandag de school weer begint.

De eerste dag stond er veel op het programma. Het veldje voor het erf was nog gewoon 21e
eeuws en iedereen had gemakkelijke zomerkleren aan die vies mochten worden.
Met als thema “Magische Tijden, terug naar de Middeleeuwen” was er dus nog veel werk aan
de winkel. Koning Martin en Koningin Monique hadden aangekondigd het Middeleeuws
toernooi op vrijdag te komen bezoeken in hun heerlijkheid Egchel. Dus moest er een hele
burcht worden gebouwd, veel kleren worden gemaakt, zwaarden, schilden,
prinsessenhoeden en wat niet meer worden geknutseld. Met de gewaardeerde hulp van
ijverige mamma’s met een naaimachine en handige mannen die dikke touwen spanden
tussen de palen waaraan alle grote doeken konden worden opgehangen. De goaltjes werden
in “no time” omgebouwd tot een mooie achtergrond voor de tronen van de koning en
koningin. En op het einde van de dag stond er een mooi versierde burcht, mét een echte galg,
en was iedereen omgetoverd in echte ridders en edelmeiden. Tussendoor zorgden de
kinderen heel goed voor de veestapel van de burcht: 10 schattige kuikentjes die de goede
zorgen en dikke knuffels stuk voor stuk hebben overleefd. Ze kregen prachtige namen,
waarvan “papatje joppie” toch wel de origineelste was. De echt dappere kids zijn ook nog in
het tentje van de waarzegster geweest, spannend!
In de middagpauze zijn de kinderen in twee groepen met de huifkar naar bos getrokken, waar
ze konden genieten en zelfs meedoen met een voorstelling van circus Luijten uit Neer. Ook
zeer geslaagd.
In de loop van de middag begon het echt lekker warm te worden. Het ijsje was heerlijk, maar
niet voldoende om goed af te koelen. Gelukkig ging dat wel prima met de spoeier die voor ’t

Erf werd opgesteld. De volwassen konden op het terras de enthousiaste kinderen
glimlachend volgen.
Op vrijdag constateerden we opgelucht dat onze burcht voor het grootste gedeelte stevig
genoeg was gebleken om de zware buien van donderdagavond te overleven, ook door de
hulp van onze dorpsgenoten die aan het veldje wonen…. Eerst werden er groepen gemaakt.
Elke groep ging aan de slag om met drie voorgeschreven voorwerpen een mooie voorstelling
voor de koning en de koningin te maken. Daarna was het tijd voor de start van het
Middeleeuwse toernooi onder het toeziend oog van Koning Martin en Koningin Monique. De
koning en koningin waren erg trots op hun hard werkende onderdanen. De senioren van de
heerlijkheid Egchel kwamen gezellig kijken naar alle activiteiten en gaven links en rechts nog
een tip. Ze moesten beloven in de loop van de middag terug te komen om samen met Koning
en Koningin de voorstellingen en de prijsuitreiking te komen bewonderen. Ondertussen werd
er hard gestreden tijdens alle spellen van het toernooi. Vooral het rode draadspel waar met
kletsnatte sponzen de kinderen die in de standpaal stonden moesten worden nat gegooid
was een groot succes! Van al dat spelen krijg je honger, dus mocht iedereen lekkere, vers
gebakken, maiskoeken gaan eten. Dat ging er goed in! Na het toernooi werden door alle
groepen hun voorstelling gepresenteerd wat veel lachsalvo’s opleverde. En toen was het tijd
voor de prijsuitreiking. Eerst voor de ballonnenwedstrijd op Koninginnedag. De eerste prijs
was voor Dali. Daarna kregen alle deelnemers een dik verdiende medaille van de Koning. De
allereerste prijs was voor groep 7. Goed gedaan jongens en meiden! Zij kregen een echte,
Middeleeuwse, goed gevulde knapzak voor hun knappe prestatie.

De foto’s geven een goede indruk van de zeer geslaagde KVW zomerdagen in Egchel. Via
deze link zijn ze te bekijken, veel plezier!
Voor de 365 foto's

Zomeractiviteit KVW
Op 18 en 19 augustus 2011 organiseren we twee magische dagen, want we gaan terug naar
de Middeleeuwen!!!
Deze activiteit vindt plaats op het dorpsplein voor ’t Erf. Aanmelden kan bij Petra van Dijk
of
Fieke Delissen vóór 8 juli 2011. De uitnodigingen zijn uitgedeeld op school, maar vind
je ook nog op onze pagina. Deze is hier te downloaden: word document

Namens KVW wil ik een oproep doen via de egchelsite, voor oude overgordijnen (vooral
velours) en voor glasgordijnen.
Deze komen de komende zomerdagen goed van pas. Mocht iemand deze hebben liggen en er
vanaf willen dan komen we ze graag ophalen.
Ze mogen me evt. bellen Lenie Geurts 077 - 307 13 15
Tijdens de zomerdagen kunnen we ook nog wel wat ongeschilderd hout gebruiken.
Zoals houten platen, palen, balken.

Voor onze zomeractiviteiten is KVW dringend op
zoek naar zoveel mogelijk witte lakens.
Gekleurde, maar effen, lakens mogen ook. Gaten
zijn geen probleem. Laat de Egchelse kinderen
spelen en bel (06-55812283) of mail Wij halen de
lakens graag bij u op. Bedankt alvast !
Kindervakantiewerk Egchel

Ook Koninginnedag bij Kindervakantie werk Egchel

Kindervakantiewerk op open dag van ’t Erf
Met het hele bestuur was Kindervakantiewerk, voor
het eerst duidelijk herkenbaar aan de nieuwe oranje
KVW T-shirts, zondag vertegenwoordigd op de open
dag van ’t Erf.
In deze prachtige nieuwe omgeving konden kinderen
meedoen met een aantal leuke activiteiten:
koekhappen, sjoelen, skippybal.
Op een groot scherm kon iedereen kijken of ze
zichzelf konden zien op één van de activiteiten van de
afgelopen jaren.
Mooie foto’s van carnaval, Koninginnedag, de KVWdagen in de zomervakantie, Sint Maarten en
Sinterklaas passeerden de show. Gemist?
De foto’s zijn ook allemaal te zien op ons openbare fotoalbum. KVW feliciteert het bestuur
van ’t Erf met dit prachtige nieuwe gemeenschapshuis!

7 maart 2011:

We ontvingen van Kinder Vakantie Werk Egchel van
de Kingermiddag een verslag als pdf file
Voor de foto's op Picasaweb
In 't Erf Kindermiddag voor de foto's in Mijn Album

Intocht Sinterklaas in Egchel
Voor het verslag van de intocht van Sint op 21 november
Voor de foto's
Dit jaar moeten we uitwijken naar de kerk.
KVW Egchel

Sint Maartenviering 6 november 2010

Zeer geslaagde Sint Maartenviering in Egchel
Een grote opkomst van kinderen van groot tot piepklein en het beste weer dat we sinds
lange tijd met Sint Maarten hebben gehad!
Dat waren de belangrijkste ingrediënten voor een zeer geslaagde Sintermerten gisteravond.
Vanuit Manders (waar anders) ging de muziekvereniging voorop in de lampionnentocht. Op
twee plekken speelden ze zo mooi dat alle kinderen die bedelden allemaal een koekje en een
snoepje kregen.
Toen we op De Horsten aankwamen brandde de troshoop al lekker en het vuur ging steeds
hoger. Die middag hadden een heleboel mensen hun snoeiafval gebracht zodat al gauw bijna
iedereen lekker zwart was.
De foto’s komen later op de site van Kindervakantiewerk. We willen nu vast iedereen danken
die er voor gezorgd heeft dat dit weer een geslaagde Sint Merten was. Dankjulliewel !!
Dank voor de medewerking en groet, Kindervakantiewerk Egchel (voor info 06-55812283).

We ontvingen bericht dat de foto's van Kinder vakantiewerk op PICASA WEB te bekijken zijn

5 september 2010 :
We ontvingen bericht van KVW
Egchel:
We kijken met veel genoegen terug
op wederom een zeer geslaagde
zomeractiviteit. Mede dankzij het
prachtige weer en de enthousiaste
inzet van de kinderen en alle
vrijwilligers. Voor een korte
sfeerimpressie van deze dagen, zie
bijgaand word document.

Voor foto's in Picasa

Kindervakantiewerk op Koninginnedag 30 april 2010
Het was ondanks het wat mindere weer toch een zeer geslaagde koninginnenmorgen.
Ook de opkomst van de kinderen met hun ouders was hoog, waar we uiteraard zeer
blij mee zijn.
Voor de kleinste kinderen waren er verschillende spelletjes zoals het skippyballen,
blikgooien, hinkelen peperkoek happen en meer.

Voor de grotere kinderen was er (voetbal) golf. Zij moesten met een voetbal een
parcours afleggen en deze moest in een hole (emmer)terecht komen.

15 februari 2010 :
We ontvingen bericht van KVW Egchel:
De jury bestaande uit prins Fabian,
jeugdprins Ryan en jeugdprinses Anouk koos
deze kleine dalmatiër als allermooist verklede
tijdens de kindermiddag van De Kemphazen.
Het feest was geweldig. De jeugdraad met
Ryan en Anouk voorop zorgde ervoor dat de
Egchelse jeugd een super carnavalsmiddag
vierde. De foto’s spreken duidelijke taal.

14 februari 2010 enkele foto's van het jeugd carnaval.

12 februari 2010

Een mooie groepsfoto van de jeugdprins en
jeugdprinses met de gehele jeugdraad. Deze
is vanmiddag op school genomen voor het
schoolcarnaval los barste.

10 november 2009
Voor de foto's van het uitroepen van de
jeugdprins en jeugdprinses op 3 januari op
Picasa

Als U op de foto klikt wordt deze groter.

22 november 2009
We ontvingen bericht van Kindervakantie
werk dat de foto's van de intocht van
Sinterklaas weer op Picasa geplaatst zijn.
Het was een gezellig en druk kinderfeest

Sinterklaas in Egchel

Sint Maarten viering op zaterdag 7 november.
Zonder een spatje regel hebben vele kinderen en hun ouders zaterdag weer kunnen genieten
van een vurige Sint Maarten! Vooruitgegaan door onze jubilerende muziekvereniging
maakten de groep een rondje door Egchel. Onderweg hebben de kinderen goed gebedeld. En
voor iedereen was er snoep en koek. Op de Jacobusstraat zagen we nog geen vuur, dus even
was het spannend of de troshoop wel zou branden. Maar gelukkig, tegen de tijd dat de
muziekvereniging haar mooie concert had beëindigd, begon het vuur toch stevig aan te
wakkeren. De kinderen konden er lekker dicht bij staan en dank zij het goede porren en
duwen, werd het vuur steeds groter. Er kwamen steeds meer zwarte gezichten. De ouders
konden lekker warm bij het vuur bijkletsen terwijl de kinderen lekker met elkaar konden
spelen.

Vrijdag 4 september 2009 zomerdag 2 KVW ‘Los de misdaad op”
De eerste dag zijn onze aspirant politiekids voorbereid op dag 2, waarop het echte werk gaat
beginnen. De politie Noord-Limburg heeft onze assistentie gevraagd i.v.m. onderbezetting.
Wat is er aan de hand? In de Heldense Bossen blijkt zich een gevaarlijk boef, Boris A., schuil
te houden. Hij is ontsnapt uit de gevangenis in Roermond. De aspirant politiekids krijgen de
opdracht de aanwijzingen in het bos te volgen. Tijdens de workshops van de politie hebben
we geleerd dat we nergens aan mogen komen. We krijgen nadere instructies. Als we namelijk
op de aangegeven route door het bos een spoor van Boris A., dan moeten we deze plek
vastleggen met de digitale camera.

Op deze plek heeft Boris A. waarschijnlijk
een vuurtje gestookt. Goed gevonden door
het gele team.

Rond de klok van 15.00 uur vonden we de
laatste aanwijzing, ‘het dagboek van mijn
ontsnapping’. Zou Boris A. zich in deze
hoogzit bij de ‘Paddenpoel’ schuilhouden?

Daan was een goede navigator. Mede dankzij
hem en de op de kaart aangegeven
‘Bovensbosroute’ wist het team met de gele
vlag op het juiste pad te blijven

Alle groepjes hebben de schuilplek van Boris
A. gevonden en wachten op de politie, die
hem komt arresteren.

De schuilplek van Boris A. was wel een héle
Maar gelukkig werden we van alle spanning
goede, want zélfs de politie had moeite deze
verlost en kwam de politie op onze
te vinden!
aanwijzing naar de hoogzit bij de
‘Paddenpoel’

Van een veilige afstand, tussen de struiken,
houden we de schuilplek van Boris A. in de
gaten.

Veilig bij papa. Het is wel erg spannend
allemaal voor de allerkleinsten.

Alle jongens en meisjes die mee hebben
geholpen om de boef op te sporen, bedankt
voor jullie assistentie.
Boris A. is weer teruggebracht naar de
gevangenis in Roermond. Gelukkig maar, nu
Ondanks dat Boris A. jammerde dat hij niet is Egchel weer dat rustige dorpje dat het
meer de gevangenis in wilde, moest hij toch altijd is geweest en hopelijk altijd zal blijven!
Foto’s:
mee van de politie.

Donderdag 3 september 2009 zomerdag 1 KVW ‘Los de misdaad op”
Vandaag stonden alle spellen en opdrachten in het teken van het thema ‘Los de
misdaad op’. De kids van Egchel kregen een ware politietraining, om zich zodoende
voor te bereiden op morgen wanneer het echte werk gaat beginnen. De politie heeft
dan namelijk om assistentie gevraagd vanwege onderbezetting.
In de blokhut van JN, op het dorpsplein en in ’t Erf waren allerlei opdrachten uitgezet,
waaronder voetafdrukken herkennen, daderprofiel tekenen, geurproeven doen,
katapult schieten, BN’ers met balkjes herkennen.
Na de pauze, van 13.00 tot 15.00 uur, kwam politie
district Noord-Limburg een viertal workshop
geven. De kids kregen uitleg over de techniek van
het vingerafdrukken en bloedsporen opsporen en
opnemen, plaats delict afzetten en sporen zoeken
etc. Voor alle kids had de politie een aantal leuke
attenties meegebracht. Onze hartelijk dank aan de
politie Noord-Limburg voor de boeiende
workshops.

Na de workshops ging de 2e ronde van de
politietraining van start. Om 17.00 uur werden de
punten geteld.
Het winnende team, zie foto, was groep 8, Bram
Kempen, Tom Franken, Esmee Teeuwen, Noëlle
van Schaijk, Daan Timmermans en Giel Tielen.
Van harte proficiat! Alle kids hebben vandaag
keihard gewerkt om er een supergeslaagde dag
van te maken.
Voor foto’s zie ons webalbum:

“Op donderdag en vrijdag 3 en 4 september 2009 heeft KVW Egchel een spannende
zomeractiviteit op touw gezet. Politie Helden heeft via een brief een oproep gedaan
voor hulp. Deze brief, geschreven door de hoofdcommissaris van politie, is onlangs
afgegeven op basisschool de Kemp. De politie heeft op vrijdag 4 september een ernstig
bezettingsprobleem als gevolg van een manifestatie elders in het land. De politie doet
een dringende oproep voor assistentie. Dit betekent dat de kids op donderdag 3
september een ´spoed´ politietraining krijgen. Op vrijdag 4 september gaat het echte
werk beginnen. Dan gaan we de politie assisteren met het vangen van boeven.
Wil je opgeven doe dit dan vóór 10 augustus 2009 bij Nicole Gielen, Jacobusstraat 57.
Voor verdere info, zie website www.egchel.net ga via ‘Links’, naar ‘Verenigingen’. Je
kunt ook bellen met Thea Riethorst (077) 307 70 87 of 06-55 81 22 83.”

ZOMERDAGEN SPANNENDER DAN OOIT!!!

KINDERVAKANTIEWERK EGCHEL PRESENTEERT:

‘los de misdaad op’

Foto's van de Koninginnedag Mijn Album
in het webalbum van KVW Egchel

Kindervakantiewerk Egchel
Op donderdag 30 april 2009 vierden we weer traditiegetrouw Koninginnedag. Dit jaar stond
deze gezellige morgen in het teken van ‘het circus’. Sommige kinderen waren verkleed als
clown of acrobaat of helemaal in het oranje. Op 10.00 uur begon de morgen met een muzikale
aubade door de fanfare. Hierna werden de groepjes gemaakt. De allerkleinsten konden zich
vermaken bij de spellenkraampjes. Vanaf groep 4 konden de kids allerlei jongleeracts gaan
oefenen. Deze werden ingestudeerd door circus Luijten uit Neer. De afsluiting was rond de
klok van 12.00 uur met een optreden van alle kids. De hoofdprijs was voor Jesse, met knappe
acrobatiek op de grote circusbal, super knap!

Toen werd het tijd voor de prijsuitreiking van de leukst verklede carnavalsvierder. De jury
bestond uit Prins Jack I, Prinses Resie, Jeugdprins Bram, Jeugdprinses Kylie en Bertha
Maessen. Zij hadden het zeker niet gemakkelijk. Er werd per leeftijdscategorie een winnaar
gekozen en daarnaast de leukst verklede van alle kinderen. Femke Joosten werd unaniem
door de jury gekozen als leukst verklede van alle kinderen. Hierop volgend werden namens
Jeugdprins Bram en Jeugdprinses Kylie de familie van de Jeugdprins en Jeugdprinses
evenals Prins Jack I, Prinses Resie, Vorst Twan en Bertha Maessen bedankt. Zij ontvingen
hiervoor een medaille.
Als laatste werd er chips uitgedeeld aan alle kinderen waarna het feest nog doorging tot
ongeveer 20:00 uur.

Hieronder foto's van de Kindermiddag; er staan ook foto's op Picasa

18 januari 2009:
We ontvingen bericht van Kinder
vakantiewerk Egchel:
De foto's van de onthulling van jeugdprins
Bram en jeugdprinses Kylie staan in ons
webalbum op Picasa.

Sinterklaas in ’t Erf
Afgelopen zondag was het feest in ’t Erf in Egchel. Sinterklaas bracht ons met maar liefst
zeven zwarte Pieten een bezoek. De ondeugende Paulinio en Citroentje waren er weer bij,
evenals de hoofdpiet en twee muziekpieten.
Klokslag 11.00 uur. Alle kinderen zaten met rode wangen te wachten, zou Sinterklaas de
kinderen van Egchel vergeten zijn… Alle kids zongen zo hard te konden op muziek van onze
fanfare ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht…’. En gelukkig, daar kwam Paulinio
vrolijk huppelend de zaal in. Hij had er duidelijk weer zin in.
En wat deed die eigenwijze Paulinio? Hij wilde ook wel eens een keer voor Sinterklaas spelen
en ging op de stoel van de Sint zitten. Sinterklaas moest hem wel weer even tot de orde
roepen. Baas boven baas. Zo zie je maar, zelfs zwarte Pieten krijgen wel eens keer een keer
op hun pieten-kop van de Sint.

Hoofd Piet bedankt
Voor de hoofdpiet is dit het laatste jaar, dat hij de kinderen in Egchel bezoekt. Hij is de
afgelopen 30 jaar trouw van Spanje naar Nederland gekomen. Hij wil het nu rustiger aan gaan
doen. Heel jammer. Als afscheid hebben we met z’n allen ‘Lang zal hij leven’ voor hem
gezongen.
Paulinio had zijn konijn Punky meegenomen naar Nederland. Hij wilde hem aan de kinderen
laten zien. Maar, … waar zat hij nou, hij was foetsie. Het moest een wit konijn zijn met een
hanenkam. Gelukkig heeft de hoofdpiet hem weer terug in zijn kooi gegoocheld.
Sinterklaas bedankte de kinderen voor hun mooie tekeningen waarmee ’t Erf versierd was.
Tot slot deelden de zwarte pieten de kado’tjes uit en kregen iedereen een mandarijntje.
Het was weer een supergezellig Sinterklaasmorgen met muziek, goocheltrucjes, grappen en
grollen. We hopen dat de jongens en meisjes goed naar de adviezen van de Sint hebben
geluisterd. Dan brengt hij ons volgend jaar vast en zeker weer een bezoek.
Jullie kunnen de foto’s downloaden via ons webalbum
23 november 2008
Kindervakantiewerk Egchel

Foto's gemaakt door
maartje photography
plut.nl

23 november Sinterklaas in Egchel

Kindervakantiewerk Egchel
KVW organiseerde evenals voorgaande jaren, ook dit jaar weer een sfeervolle Sint
Maartenviering in Egchel.

Tot ziens op de Sinterklaasmorgen in ’t Erf op zondag 23 november 2008.

Deze foto's zijn gemaakt door: maartje photography plut.nl

maartje photography
plut.nl

Kindervakantiewerk Egchel
Sint Maarten viering:
Eigenlijk is het vandaag, 11 november, Sint Maarten. Maar omdat alle kinderen dan
wat langer op mogen blijven, vierden we afgelopen zaterdag 8 november al. Een mooi
feest met een lange traditie.
Met dank aan het mooie en droge herfstweer was de opkomst heel groot. We zagen
kleine kinderen met lampions en sommige grotere kinderen zelfs met een echte fakkel.
Iedereen had lekker warme kleren aan die vies mochten worden. En dat werden ze ook
!!!
Om kwart over zes begon de muziekvereniging te spelen en kwam de stemming er
direct goed in. Via de Van Enckevoortstraat liepen we in een lange tocht naar de
Kapelaan Nausstraat en toen via het kleine paadje naar de Linskensweg. Daar gingen
we rechts maar konden we toch nog de mooie fakkels in de tuin van de familie
Brummans zien. Heel sfeervol. Volgend jaar maken we de tocht wat langer en vragen
we aan de Egchelse mensen om langs de route mooie verlichting te plaatsen. Tussen de
kinderen, de kinderwagens en de ouders liepen 2 zwervers mee. Als we héél goed keken
leken ze wel een beetje op Bram en Jovi, maar dat zal wel toeval zijn.
Op de Linskensweg viel wat lekkers te bedelen. Iedereen mocht een snoepje uit de
mand pakken. Daarna weer verder, nog een keer langs Manders (wie anders?) en toen
naar de Jacobusstraat. Een klein stukje de Kempstraat op om nog een keer te bedelen.
Deze keer kregen alle kinderen een heerlijk speculaasje. In de verte zagen we de
troshoop al branden en liepen we er achter de muziekvereniging met z’n allen naar toe.
Wat fijn dat ieder jaar weer de Egchelse mensen hun snoeihout brengen zodat we ’s
avonds van een mooie troshoop kunnen genieten.
De troshoop brandde vooral binnenin en daardoor konden de kinderen lekker met
stokken proberen om het vuur meer naar de zijkant te krijgen zonder dat het echt
gevaarlijk werd. Natuurlijk zagen we steeds meer zwarte gezichten. Ook sommige
pappa’s en mamma’s moesten eraan geloven. De lekkere chocomel, koffie en wafels
gingen er goed in. De grote mensen konden lekker bijkletsen terwijl de kinderen zich

prima vermaakten! Sommige kinderen vonden dat ze nog niet genoeg hadden gesnoept
en gingen zelfs nog aan de voordeuren zingen. Maar de meesten genoten van de mooie
troshoop en van het spelen in het donker.
Als je op deze link klikt kun je de foto’s zien en wordt glashelder dat het weer een
geslaagde Sint Maarten was. Tot volgend jaar !
Voor de foto's

zondag 23 november 2008
Sinterklaas in ‘t Erf
Op zondagmorgen 23 november 2008 komt de Sint weer naar Egchel.
Hij wil heel graag weten hoeveel kinderen hem komen begroeten.
Daarom moeten de kinderen die komen van te voren worden opgegeven.
Heeft u geen formulier gehad? Neem dan contact op met Linda.
U kunt haar na 18.00 uur bellen op nummer (077) 307 32 66. Kindervakantiewerk
Egchel

KVW-ZOMERDAGEN 2008
Op 10 en 11 juli was het zo ver: de EK 2008, de Egchelse Kampioenschappen 2008,
konden beginnen. Bijna 50 kinderen hebben meegedaan en het was weer een groot
feest!

Donderdag 10 juli: toernooi

Omdat de zon ons deze dag in de steek liet zijn we uitgeweken naar manege van de
familie Stienen aan de Roggelseweg. Eén grote zandbak met meer dan voldoende
ruimte voor drie speelvelden. Dankjewel Ron en Vanessa Stienen. Het was geweldig bij
jullie!
Zoals dat hoort op een EK hebben we ons eerst allemaal opgesteld voor het volkslied.
Daarna de warming up met trainer J.P., de muziek lekker hard en springen maar.
De 6 teams die deelnamen aan het toernooi kregen ieder hun eigen kleur T-shirt en
waren daardoor goed herkenbaar.
Op Veld 1 werd “grote bal, kleine bal” gespeeld. Met tennisballetjes probeerden de
teams de grote ballen over de achterlijn te krijgen en tegelijk natuurlijk te voorkomen
dat de grote ballen over hun eigen achterlijn gingen. Ook een hele goede training voor
de vrijwilligers die de hele tijd tennisballetjes moesten rapen.
Op Veld 2 was het tijd voor “Knotsdoelbal”. Achter de achterlijnen stonden 12 flessen
aan elke kant. Elk team moest zijn eigen “knotsen” beschermen en die van de
tegenpartij proberen om te gooien. Dan is het handig dat we in het zand speelden.
Sommige teams konden hun knotsen nu wel héél stevig ingraven.
Natuurlijk werd er regelmatig een pauze ingelast. Eén pauze werd gebruikt om het
zand te sproeien toen het erg begon te stuiven met al die rennende kids. Samen spelen
en een boterham eten hoort er ook bij. ’s Middags was er zelfs lekker roomijs mét
slagroom en spikkels.
Veld 3 was voor het ballontrappen. Lastig om én je eigen ballon te beschermen én
proberen die van de tegenstander kapot te krijgen.
Op het einde van het toernooi werden alle punten bij elkaar geteld. Iedereen had heel
hard gewerkt, maar er kan er maar één de allerbeste zijn en dat was het rode team,
team 4. Proficiat meiden en jongens. Jullie zijn gehuldigd en hebben een echte
oorkonde gekregen zodat je iedereen kan laten zien dat je een echte kampioen bent !!!

De dag werd afgesloten met ons eigen Egchelse volkslied. Allemaal in polonaise !!!
Vrijdag 11 juli: zeskamp

Gelukkig scheen op vrijdag wel de hele dag een stralende zon en konden we, zoals
gepland, naar het bos. Dankjewel John Tielen dat we lekker buiten op het
hondenterrein konden spelen met z’n allen!!!
We hebben heel veel spellen gedaan. Oberen, vliegend tapijt, waterpissen, een héle
lange skippy-slang waar het hele team op kon, waterkakbroeken en natuurlijk de
helmen met waterbekertjes op.
We hebben ook nog mooie spandoeken gemaakt die in september in de tent van “60
Jaar Egchel” te bewonderen zullen zijn.
Het allerleukste was het rode draadspel: levend kegelen!!!!
De jury hield de puntentelling bij en Maikel Geurts verzorgde de techniek én de hele
dag geweldig leuke muziek !
Tussendoor lekkere aardbeien snoepen, dankjewel familie Lemmen !
Ook deze dag hebben alle teams weer hard gewerkt, maar ook nu kon er maar één de
allerbeste zijn en dat was team 8. Proficiat meiden en jongens, de (chocolade) medaille
was dik verdiend !!!!
Met friet en knakworsten werden de maagjes gevuld (lekker van de vloer eten…).
Daarna nog één keer het Egchels volkslied en met een groot “applaus voor jezelf” én
voor alle vrijwilligers werden de Egchelse Kampioenschappen 2008 afgesloten. Fijne
vakantie allemaal !!

Koninginnedag 2008
Voor de foto's
Hieronder de uitslagen

Wat was het een gezellige, kleurrijke en
muzikale Instuif. Mede dankzij de Sjerp
Sjutters zat de sfeer er goed in. Henk Bos
zorgde voor het geluid, onze hartelijke
dank hiervoor.

In de kraampjes die in ’t Erf opgesteld
stonden konden de kids een aantal spel- en
creatieve activiteiten doen. De uitslag van
de spellen is:
Groep 0-1-2: Ivo Peters & Dion
Vogelsangs
Groep 3-4:

Lieke Peters

Groep 5-6-7: Jacky van Haandel

Met dank aan de jury (Wie Naus en
pastoor Giel Peters) hebben de volgende
kinderen in de verschillende
leeftijdscategorieën een prijs gehaald voor
het mooist verkleed:
1.
2.
3.
4.

Janine Hubers
Jip Verhaegh
Ryan Bruisten
Angie Buskes

Jif, Luna, Mandy, Janine en Dion aan de
sjoelbak, waar fanatiek gespeeld werd,
ook door de allerkleinsten. De morgen
eindigde met een oerhollandse pollonaise.
Als verrassing hadden de Sjerp Sjutters
nog een jump-act.

Activiteiten 2007
Op deze pagina een groot aantal foto's en
activiteiten 2007

20 januari 2007

Foto's van Kindervakantiewerk van de
prinsenreceptie

14 januari 2007
Foto's van de prinsonthulling en jeugd
prins en jeugdprinses
Jeugdprins Wouter I (Thiesen) en
Jeugdprinses Julia I (Zelen) (foto: J&J
Fotografie).

26 november 2006
Het bezoek van St. Nicolaas in Egchel

11 november 2006
de Sint Maartenviering met foto's

Donderdag 10 augustus 2006
De derde dag van KinderVakantieWerk in
Egchel.
Lees verder:

29 juli 2006:

Van het Kindervakantiewerk kregen we
een uitgebreid verslag met foto's van het
cowboy en Indianendorp
Voor het verslag

16 juli 2006:

Van het Kinder vakantiewerk Egchel
ontvingen we de volgende bijdrage

Koninginne dag 2006:

Voor de activiteiten van
Kindervakantiewerk en de
Muziekvereniging Egchel op koninginnedag

Op donderdag 18 augustus 2005
zijn we met kindervakantiewerk naar
IRRLAND in Duitsland geweest. We
hebben bijzonder goed weer gehad en erg
veel (speel)plezier gehad.

4 augustus 2005:
Kindervakantiewerk in Egchel, voor meer
en grotere foto's

22 juni 2005
Jeugd Vierdaagse door
Egchel
Voor meer foto's
Voor de 25 juni

