
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 december 2006: 

Oud & Nieuw Bij Manders waar anders. 

  

Rotjes op Oudjaars morgen  

  

  

Begin nieuwbouw aan de Muldersweg 

 

  

 

S.V. EGCHEL STEUNT GOEDE DOEL ! 

S.V. Egchel heeft er dit jaar voor gekozen om geen kerstkaarten te versturen, maar hiervoor in 

de plaats de Radio 3FM Serious Request - actie van Gerard Ekdom, Sander Lantinga en Giel 

Beelen te steunen. 

Het budget dat normaliter beschikbaar was voor de kerstwensen, is dit jaar in zijn geheel 

overgemaakt naar de actie voor de slachtoffers van “30 miljoen landmijnen“. 

Meer info over de actie vind je op www.3fm.nl 
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30 december 2006: 

In het gastenboek verschijnen af en toe 

berichten met wat moet ik daar mee; als het te 

gortig wordt gooi ik ze eruit. Kan de berichten 

ook aanpassen en het de schrijvers onmogelijk 

maken om er iets aan toe te voegen. Dus hou 

het netjes. 

  

Rector Thomassenstraat  

 

29 december 2006: 

  

We ontvingen een aantal van de kerstwensen 

van jong en oud uit de kerstboom van 

de    Kerst-Inn   

De Linskesweg 

 

 

28 december 2006: 

De site van Ego pop is opnieuw bijgewerkt. 

Ga maar eens kijken Klik op   

  

De goede kant op 

 

 

27 december 2006: 

  

  

De kerststal in de kerk. 
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26 december 2006: 

Kerstmis in Egchel: mensen van de 

muziekvereniging zijn al met hun 

voorbereidingen bezig voor de Kerstmis 

Met Kerstmis wordt Egchel Nieuws en de 
evenementenkalender huis aan huis in Egchel 
bezorgd.                                                               De 
evenementen kalender staat al op onze 
website  Deze wordt steeds actueel 
bijgehouden.                                                 Egchel 
Nieuws kunt ook als U er geen ontvangen heeft 
lezen  (Pdf file) Adobe Reader 7.0 

De nieuwe uitslagen van de biljart 
vereniging.       

 

 

25 december 2006:  

We blijven in kerststemming: 

In 't Erf staat een kerstboom, hierin kunnen 

bezoekers van 't Erf kerstwensen opschrijven. 

De leukste wensen op deze kaarten komen ook 

op onze website te staan. 

Aan iedereen het verzoek om hieraan mee te 

werken; er staan al leuke wensen bij. 

  

 
 

 

24 december 2006:  

Met Kerstmis is er een prachtig kunstwerk verschenen aan de poort van 

Egchel.                            Gemeente Roggel en Neer bedankt. 
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Op zaterdag 23 december is het kunstwerk 

rotonde Boerderijweg / Heldenseweg in Neer 

onthuld. Bij deze onthulling waren veel 

kinderen van de basischolen uit de gemeente 

Neer aanwezig. Deze leerlingen hebben Wilma 

Dirix - van Duuren uit Neer meegeholpen met 

de realisatie van het kunstwerk. 

  

Het 3 meter hoge kunstwerk, dat bestaat uit 

drie betonnen bladeren van elk 800 kg, is met 

kleine tegeltjes beschilderd. 

  

Elk blad staat in de richting van een van de 

kernen Heibloem, Roggel en Neer en 

symboliseert het leven in het algemeen. De 

bladeren openen zich als het ware naar buiten. 

Volgens de kunstenares is het idee hierachter 

dat je open moet staan voor al het leven in al 

zijn vormen. Als je om het kunstwerk heen 

rijdt, krijg je steeds een ander beeld, het leven 

kent namelijk meer invalshoeken. 

Een prachtige foto van dit kunstwerk kunt U 

zien op de site van Piet van Toon Neer      Voor 

mensen die interesse hebben in foto's van 

Neer. Piet Timmermans heeft een CD te koop 

met 1500 foto's die op zijn site zijn 

verschenen. Meer informatie  

 

Hierboven het kunstwerk; met rechts Mevr. 

Dirix 

  

 

De burgemeester van Roggel en Neer met de 

kunstenares. 

 

23 december 2006: 

  

  

De nieuwe bushalte aan de Roggelseweg 
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22 december 2006: 

Gisteravond is in de basisschool de Kemp de 

Kerstmarkt gehouden. Hierbij enkele 

sfeerfoto's. 

Kijk ook nog eens naar de foto's van 

de       kerst-Inn   
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

21 december 2006: 

Aettaofel 'T Erf Egchel 

We ontvingen een folder dat er eenmaal per 

maand, een gezellig samenzijn is voor alle 55 

plussers uit Egchel. De eerste keer is dit 11 

januari (tweede donderdag v.d. maand). 

Kosten 7 euro voor een drie gangen menu excl. 

consumpties. Vooraf aanmelden. Meer 

informatie  

Zondagmorgen 
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20 december 2006: 

Morgen donderavond kerstmarkt 

  

  

 

  

 

  

Kerstmis 

 

 

19 december 2006: 

 Het lijkt nog ver weg maar S.V. Egchel wil nu al 
doorgeven dat de 
vereniging in 2008 haar 50 jarig bestaan viert. 
 
De feestelijkheden zullen plaatsvinden op: 

vrijdag 30 mei 2008 
zaterdag 31 mei 2008 
zondag 1 juni 2008 

 
Kerstmis 

 

 

18 december 2006: 

De nieuwe uitslagen van de biljart 
vereniging.       

  

De hele groep net terug van Nordic Walking 
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17 december 2006: 

Hierbij de fotos van de Kerst -inn'. Het zijn er 

veel, door op de foto te klikken ziet U ze groter 

Kerst-inn  

   

  

Egchel heeft met 0-1 verloren 

Nordic Walking 

 

 

16 december 2006: 

Moeder Peeters is vandaag 88 jaar geworden. 

Gefeliciteerd 

Morgen: 

Kerst-inn Egchel  

                             Op wacht 

 

 

15 december 2006: 

  

Achter de raam 

  

Tweety  
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14 december 2006: 

We ontvingen een uitnodiging Kerstmarkt  van 

BS De Kemp. Voor meer informatie   Staat 

onder de folder van de Kerst-inn 

 
 

 

13 december 2006: 

De folder van de Kerst-inn is op de site 

geplaatst  

  

Vandaag Sara geworden  

  

  

Vanuit de Dorpsraad van Koningslust kregen 

we het verzoek om aandacht te besteden aan 

de feestavond met een informatief karakter die 

ze op 20 december gaan houden. Met name 

voor mensen die interesse hebben in wat in 

Koningslust gebeurd. Meer informatie op de 

website van Koningslust  

Aan de puinplaats "De Gruize Epper" 
 

 

12 december 2006: 

Kerst-In 

Op zondag 17 december is het weer zover. Dan 

vindt de Kerst-In 2006 plaats in 

gemeenschapshuis ’t Erf. 

Meer informatie  

De Egchelse PLEM 
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11 december 2006: 

De nieuwe uitslagen van de biljart 
vereniging.       

  

De bouw aan de Gielenhof 

 

 

10 december 2006: 

  

Egchel heeft vanmiddag met 1-0 gewonnen 

van Neer 

  

Voor kerstmis 
 

 

9 december 2006: 

  

  

Er wordt in Egchel meer gebouwd als we zelf 

weten. Hier op Gruize Epper 

 

 

8 december 2006: 

Zij Actief Egchel :        Uitnodiging voor een 

sfeervolle kerstavond  met een woorddienst door 

Giel Peeters en Kerstspel 

Dinsdag 19 december in gemeenschapshuis ’t Erf 

aanvang 20.00 uur. 
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7 december 2006: 

  

Van Pieter Zelen ontvingen we deze foto 

Mooie sperwer bij ons op de voliere 

 

 

6 december 2006: 

Vandaag in de krant: 

Fase twee van Egchel Hook kan van start. 

Egchel is zeer in trek; landelijk wonen en alle 

voor- zieningen bij de hand. Rond de zomer 

start waarschijnlijk de bouw tussen de 

Muldersweg en Egchel-Hook 

  

De paarden van Steve en Harrie  

 

5 december 2006: 

Hoor de wind waait door de bomen. 

5 december 

 

 

4 december 2006: 

De nieuwe uitslagen van de biljart 
vereniging.       

Afgelopen dinsdag de peuterspelzaal bezoek 
van Sinterklaas en zwarte Piet. Het was een 
hele gezellige en spannende morgen. 
We hebben gezongen en gedansd met zwarte 
Piet. En Sinterklaas had voor ieder kind een fijn 
cadeau meegebracht. 
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De kinderen in Egchel zijn vol verwachting 

 

 

3 december 2006: 

Het nieuws van november is op de pagina oud 

nieuws geplaatst. Ook enkele aktiviteiten zoals 

St.Maarten, Muziekvereniging en Sint. 

Nicolaas. 

Egchel heeft met 2-2 gelijkgespeeld 

Zover is het af 

  
 

 

2 december 2006: 

  

  

Aan de Naerse bruk 
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1 december 2006: 

  

  

De weg nao Kepel 
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