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Overzicht van Aktiviteiten ZijActief Egchel 

 

Zij-Actief van 2005 tot januari 2008 

We ontvingen een foto van Zij-actief Egchel van dinsdag 23 oktober.  
Het is een foto waar enkelen spullen te zien zijn die men doet gebruiken voor het reinigen en 
schoon maken  van een gezicht .  

Dit hebben de dames die avond  gedaan. dit was een avond voor alle 
vrouwen .                  Workshop Ivori Rose. 

foto Heidi 
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Dinsdag 11 september: 

Wandeltocht van ± 6 km in de omgeving van Egchel met hier en daar een hapje en 

drankje. 

Foto's en tekst Heidi 

Deze avond stond in het teken van stappen en Happen in Egchel. Op de foto's kun je zien 

dat er eerst werd gewandeld en bij de eerste post werd er koffie met (vlaai) geserveerd. 

daarna weer verder gelopen. post twee kregen we een slaatje, op naar de volgende 

post.Daar hebben we goulas met stokbrood gegeten.Goed voor weer een wandeling. Zo 

zijn wij bij  'T Erf aan gekomen waar voor ons een ( toetje ) klaar stond. Dit was geen ijs 

met warmen kersen ,maar wel  wat erg gezond was ,een spies met fruit er op geregen zoals 

een aardbei,druif,meloen,pruim.  Dit was in handen van de dames Ria  Hannie  en  Karin. 

Dames, dit was een mooie avond Wandeling met happen.  
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Truujenbal, 
  

 Op dinsdag 13 februari is het Truujenbal 

gehouden bij Manders waar Anders. 

We ontvingen hiervan enkele foto's(foto's 

Heidi); waarbij onze tweede Truuj, Truuj 

Sof de eerste.  
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Een impressie van de jaarvergadering op 23 januari 2007 van Zijactief 

Egchel.                  Dit zijn foto's van de jubilarissen die 25 jaaar lid zijn en  de trotse 

zanger van de avond.        (Foto's Heidi)  
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28 maart 2006 

Zij-Aktief foto's van de Kook-Workshop van 

afgelopen dinsdag. 

Zie pdf kookworkshop maart 2006  
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21 februari 2006: vanavond is er het 

Truujenbal 

 Zie pdf Truijenbal 21 februari  2006 

 

  

Jaarvergadering dinsdag 7 februari 2006 

We ontvingen van Zij-Aktief een aantal 

foto's van de jaarvergadering en het 

zangkoor konzagro uit Koningslust.  

Zie pdf Jaarvergadering 7 februari 2006  

  

t20 december 2005 

We ontvingen van Zij-Aktief van de 

kerstavond vandaag de volgende foto's  

De eerste ziet U hier voor de andere 

foto’s   Zie pdf Kerstavond december 2005  

  

3 december 2005:  

Dit zijn foto's van de Sinterklaas avond 

van ZIJ-AKTIEF 

Zie pdf Sinterklaas 2005  
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