
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 oktober 2006: 

  

Van Harold en Heidi ontvingen we deze 

herfstfoto. 

Van Zij-Aktief ontvingen we een heel 

programma; zie verenigings Nieuws   

Rood met Witte stippen 

 

 

30 oktober 2006: 

Dinsdag 31 oktober: 

Zij-Aktief 

 

Avond voor alle vrouwen een gezellige avond 

met koffie, thee en een lekker stukje vlaai. 

Modeshow wegwerpartikelen door de afdeling 

Zijactief Maasbree. 

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis 't Erf 

  

 

 

29 oktober 2006: 

De biljart uitslagen van afgelopen week. Hierbij 

de wekelijkse beslommeringen van onze biljarters 

die, met uitzondering van team 3, een moeizame 

seizoensstart doormaken....   

Vandaag heeft Egchel verloren met 1-3 van 
Kessel 

"'t is waor Jo 50 jaor  
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Proficiat 

  

  

  

Via het Dorpsoverleg kwam binnen 

van   Stichting KinderVakantieWerk 
Egchel 

Mededelingen over de St. Maartensviering.       

  

Allerheiligen 
 

 

28 oktober 2006: 

 Op zaterdag de 11e van de 11e is het dan 

zover. Dan wordt de Egchelse carnaval 

traditioneel geopend met de 

liedjesavond.                        Meer informatie  

  

  

Nu al klaar voor St. Maarten 
 

 

27 oktober 2006: 

OLIEBOLLENACTIE JONG NEDERLAND 
EGCHEL Meer Nieuws  

  

40 Jaar getrouwd; en nog jarig ook; van harte 
gefeliciteerd 

 

 

26 oktober 2006: 

  

Komt er geen St. Maarten hoop ? 

  

In volle bloei     
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25 oktober 2006: 

  

  

Op 't speelveldje achter de lagere school 

 

 

24 oktober 2006: 

  

Het verslag van de biljart vereniging is verder 
uitgebreid. 

  

Anouk 
 

 

23 oktober 2006: 

  

De biljart uitslagen van afgelopen week.  

  

  

Ook op de Hoekerstraat wordt volop gebouwd  

 

22 oktober 2006: 

  

  

  

De Linskesweg 
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21 oktober 2006: 

  

  

Twee en twee 

 

 

20 oktober 2006: 

  

Vanaf de Jacobusstraat een vlakte nu de mais 
weg is. 

 

 

19 oktober 2006: 

  

We kregen bericht van Café Manders dat ze ook 
een eigen website hebben. 

Ga maar eens kijken  

  

  

Alleen Blad 

 

 

18 oktober 2006: 

Technisch Advies 

en Uitvoeringsburo 

Papa B.V. 

Egchel 

Laat Henk maar werken 
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17 oktober 2006: 

Hoera ! 

 3x TOETEREN 

Ferry & Patricia 

zijn 

getrouwd 
 

 

16 oktober 2006: 

  

De biljart uitslagen van afgelopen week.  

  

Langs de Gielenhofweg 
 

 

15 oktober 2006: 

Gisteravond heeft Egchel verloren met 2-0 in 
Herten. 

  

Sta op wacht 

 

 

14 oktober 2006: 

  

Klik op de foto wordt hij wat groter en 
duidelijker 

Noten te koop 65 voor 1,50 
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13 oktober 2006: 

  

  

Hier komen geen windmolens 

 

 

12 oktober 2006: 

  

Op de Weth. Tielenstraat gaat de bouw gewoon 
door 

 

  

Tegenover het voetbalveld van Egchel is men 
vandaag met de bouw van de moskee 
begonnen; de eerste palen zitten erin. 

 

 

11 oktober 2006: 

  

Ruim 500 bezoekers zijn er zondag geweest op 
de rommelmarkt 

  

Brandwonden Stichting 
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10 oktober 2006: 

  

  

Gisteren heeft de gemeente de bomen in 
Egchel bijgewerkt 

 

 

9 oktober 2006: 

  

  

  

Aankomend talent 
 

 

8 oktober 2006: 

Egchel heeft gewonnen: voor het verslag op de 

website van  S.V.Egchel  

  

  

Om 10 uur stonden er al mensen om bij de 
rommelmarkt naar binnen te kunnen gaan.  

 

7 oktober 2006: 

Van Fer van Maan ontvingen we weer de biljart 
uitslagen van afgelopen week.  

  

  

Weer een nieuwe visvijver ?  
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6 oktober 2006: 

  

Geboren Baz, Timo en Jens, aan de ouders 
gefeliciteerd. Als U op de foto's klikt worden ze 
wat groter en duidelijker. 

  

Ben bijna 14 dagen niet meer door Egchel 
gekomen, als je ziet wat er allemaal in die tijd al 
verandert is. Huizen komen als paddestoelen 
uit de grond. 

  

Ben dus de vorige week aan mijn knie 
geopereerd, en sinds gisteren mag ik weer een 
beetje fietsen. Jammergenoeg deed mijn 
computer het gisteren tot vanavond niet, maar 
nu werkt het weer. 

Ben blij dat er in deze tijd toch voldoende 
nieuws is binnengekomen, voor deze pagina te 
vullen. 

  

Zondag is er rommelmarkt in Egchel. 

 

Baz 

  

 

Timo 

  

 

Jens 

 

5 oktober 2006: 

  

  

Ben bijna door mijn foto's heen, deze is bijna 
14 dagen geleden genomen. Dus als u een 
leuke foto heeft graag doorsturen naar   
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4 oktober 2006: 

Heeft U postcode 5987 NE en doet mee aan de 
postcode loterij dan heeft U 100,- euro 
gewonnen 

  

Van Harold en Heidi ontvingen we de volgende 
foto van Zondagavond: er was  veel bliksem te 

zien boven Egchel 
 

 

3 oktober 2006: 

  

Gisteravond heeft basisschool de Kemp de 
tweede prijs gehaald bij het Rabobank 
stimuleringsfonds. De school mocht zodoende 
5000 euro in ontvangst nemen voor het 
speelplaatsproject. 
BS de Kemp wil graag iedereen bedanken voor 
hun stem op dit project! 

Medewerkers van de gemeente Helden 
brachten gisteren in Egchel; motor van een 

vitaal platteland 
 

 

2 oktober 2006: 

We kregen we er weer een Egchelse link 
erbij    Op 't Rendje 

We ontvingen het verslag van afgelopen week 
van de biljartvereniging  

Voor de druiven heeft in september de zon 
goed  zijn best gedaan  

  

Basisschool de Kemp is doorgedrongen tot de top 3 van het Rabobank stimuleringsfonds. Dit 
houdt in dat de school voor hun speelplaatsproject een bedrag zal ontvangen tussen de 2500 
en 7500 euro. 
Aangezien speeltoestellen erg duur zijn zou het natuurlijk wel heel fijn zijn als we die eerste 
prijs winnen. 
Vandaar deze oproep aan de leden van de Rabobank. 
Gaat u op 2 oktober naar de ledenvergadering?! Breng dan u stem uit op het speelplaatsproject 
van BS de Kemp!!!!! 
Want meer stemmen betekent meer kans op de eerst prijs!! 
Zo kunnen we er met z'n allen voor zorgen dat de kinderen van Egchel weer een mooie 
uitdagende en vooral ook veilige speelplaats krijgen! 
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1 oktober 2006: 

Egchel heeft gewonnen: voor het verslag op de 

website van  S.V.Egchel  

Herfstconcert in Egchel: 

vandaag in 't Erf vanaf 11.00 uur 
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