
 

Nieuws en weetjes 
2005 juli 

Egchel Nieuws(en omstreken) 

  

 

31 juli 2005: Volgens onze teller hebben we deze maand 250 eerste bezoekers. Dit 

betekent dat we steeds meer bekend worden. Met name als er nieuwe bijdragen komen gaat de 

teller omhoog. Dus als U iets leuks heeft over Egchel  ! 

 

30 juli 2005:Vandaag is Egchel van 12.30 uur tot 15.30 zonder stroom geweest. Het heeft 

vannacht meer als 65 mm geregend. De regen meter was vol. 

  

Het Historisch Festival op de 

Vosberg 

  

Hier rechts ziet U materialen 

waar Egchelse mensen aan 

mee gewerkt hebben. 

  

Wilt U meer informatie kijk 

op  
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28 juli: Hondenpoep bij de school in Egchel. Honden 

zijn gewoonte dieren; dus waarschijnlijk zijn het steeds 

dezelfde honden. 

 

 

26 juli; Het nieuws tot 1 juli kunt op de pagina van Oud Nieuws vinden. Er zijn deze 

maand al ruim 200 eerste bezoekers op deze website. Verschillende pagina's zijn bijgewerkt 

en foto's verbeterd. 

De laatste koeien in Egchel 

 

    

Komend weekend wordt het HMT gehouden, 

verschillende Egchelse mensen zijn hierbij 

aktief 
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23 juli : 

Op woensdag 20 juli is er op Heldens 

grondgebied een wild zwijn geschoten door 

een lid van WBE Helden nml Ger Wolters-

Beeren uit Egchel. Het varken woog 100 kg. 

Bij deze vereniging is niet bekend dat er ooit 

op Heldens grondgebied een wild varken is 

geschoten. Wilde varkens brengen ziektes over 

zoals varkenspest. 

 

 

Van een van de nieuwe 

bewoners van Egchel Hook 

ontvingen we foto's van de 

allereerste barbeque op de 

Wethouder Tielen straat. 

  

Voor de inwoners van Egchel 

hierbij dus een eerste 

kennismaking. 

  

 

  

22 juli :Op de pagina verenigings nieuws is het programma toegevoegd van het bonds 

schuttersfeest wat op zondag 21 augustus in Egchel wordt gehouden. 

Er is toegezegd dat er van het jongenskamp a.s. weekend foto's doorgestuurd worden. We zijn 

benieuwd. 

 

19 juli : De commissie Welzijn en communicatie van het Dorpsoverleg is druk met de 

nieuwe uitgave van Egchel Nieuws bezig. Deze wordt eind van de week huis aan huis in 

Egchel bezorgd. 

 

18 juli :Bij Erik gaan ze verbouwen 
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We ontvingen enkele foto's van de omgeving Roggelseweg; de eerste 2 zijn van de 

achterzijde  nieuwe kas bij Beijnsberger. 

  

 

  

 

 

17 juli: De bouw van Egchel Hook gaat erg goed vooruit; kijk op pagina foto's. 

Enkele foto's van de bezoekdag van het meisjes kamp van JN Egchel 
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16 juli: Het dierentuintje bij Maan van 

Reijnen Funs aan de Jacobusstraat. 

Klik voor meer foto's   

 

 

14 juli: Het 

Kindervakantiewerk 

organiseerde vandaag 

Boerenfeesten. Voor zo'n feest 

is het wel erg warm. 

  

 

  

 

13 juli: Er is onder de wilde konijnen in Egchel nu veel sterfte; mensen die konijnen 

houden voor de liefhebberij moeten geen groen voeren waar deze konijnen voorkomen. 

Hieronder ziet U het jonge ezeltje bij Beijnsberger en de hertjes op de Kattestert. 
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12 juli : Oos Jo wordt vandaag Sara  Van 

de carnavals vereniging ontvingen we hun 

programma van het P & M Liedjesfestival.  

 

  

  

11 juli : Het CDA raadslid Mariet Ebisch-Brummans (47) uit Egchel stelt zich volgend 

jaar niet meer verkiesbaar bij de gemeente raads verkiezingen. 

Het nieuws van dit jaar tot 1 juni kunt  terugvinden bij   

  

10 juli: Op de Link pagina is een link gemaakt met de website  Dit is een particuliere 

website met nieuws uit Neer. De moeite waard om deze website te bezoeken.   Wandel eens 

rond in Egchel; er is vanalles te zien. Tuintjes, bijenzwerm gevangen bij school, opbrengst 

Oranje Fonds, de berg zand bij paprika bedrijf Wijnen is veel kleiner; en de hertjes bij Wim in 

de wei. 
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9 juli: Afgelopen donderdag was er in 't Erf een 

bijeenkomst over het Windmolenpark Egchelse Heide. Rechts 

ziet U de lokatie waar het park komt te liggen. De donkere 

streep is het afwaterings kanaal. De lijn daarboven is de 

Melkweg; Haambergweg. Langs deze weg is het park 

gepland. Er is een verslag over deze bijeenkomst. 

()      Namens de iniatiefnemers de folder van 

WINDVISION  () 

 

  

  

8 juli: 50 jarig Bruiloftsfeest in Egchel. Op 9 juli zijn Nellie Berben en Chris Peeters 50 

jaar getrouwd. De Muziekvereniging kwam een serenade brengen aan het gouden bruidspaar. 

   

   

   

  

  

6 juli: Op de Link pagina zijn van Koningslust, Grashoek en Beringe links geplaatst. 
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5 juli : De bouw van Egchel-Hook gaat 

goed.  Men is al volop aan het dak bezig. 

 

 

4 juli: De kinderen van de lagere school hadden een sprookjestocht; hierbij zien jullie 

Aladdin op de Muldersweg. 

 

 

3 juli:Op de linkpagina is Dorper Overleg toegevoegd. 

      Schutterij St. Leonardus Panningen-Egchel. 

      Onder een stralende zon en zinderende 

temperaturen werd op zondag 3 juli het OLS 

gehouden. De publieke belangstelling was 

enorm. Na een slopende optocht door 

de straten van Wessem, die dit feest 

organiseerde, moesten de schutters gaan 

schieten.    De 6 schutters die in aanmerking 

kwamen om tijdens dit OLS te mogen 

schieten, waren  Louis van Roij, Frans Litjens, 

Jan Feller, Hein Raedts, Hay Janssen en Peter 

Smits. Zij behaalde tijdens het korpsschieten 

slechts 34 punten, zodat we de buks weer snel 

konden inpakken. Onze bordjes drager Twan 

van Roij behaalde tijdens de optocht een zesde 

prijs. Twan proficiat. Zaterdag 9 juli is er geen 

oefenen. 

      We beginnen dan aan de zomerstop. 
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2 juli: Op de Gielenhofweg is een steenuiltje uitgevlogen.Het uiltje is weer terug gezet in 

een boom. 

   

 
1 juli: De nieuwe evenementenkalender is ook op deze site geplaatst. Deze is deze week 

rond gebracht. 

 

Defilee Wandel 

Vierdaagse         Voor meer 

foto's   

  

 

Uit de Voetbal Trainer 

Bekende gezichten uit 

Egchel 
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