Nieuws en weetjes
Egchel Nieuws(en omstreken)

30 April 2006:
Van de familie Joosten ontvingen we het
overlijdensbericht van Handrie Joosten
"Handrie van Thieske"
Correspondentieadres: Familie Joosten,
Boerderijweg 4a 6086 JP
Neer.
De uitvaartdienst wordt
gehouden op woensdag 3 mei om 10.30 uur in
de kerk te Egchel, gevolgd door de begravenis
op het r.k. kerkhof aldaar.
Dinsdag is er om 19.00 uur een avondwake in
bovengenoemde kerk. Aansluitend is er tot
20.15 uur gelegenheid om afscheid te nemen
in Rouwcentrum "Panningen" J.F.
Kennedylaan 90 te Panningen
Aan de familie onze oprechte deelneming

Het 5e is kampioen. Zie 28 april

Sahra op de Hoekerstraat

Mary is geslaagd

Stef Back Home from Downunder

Koninginne dag 2006:
Gisteren is Mevr. A. Tielen Bakker is benoemd
tot lid in de Orde van OranjeNassau. Hiervoor ook namens het
Dorpsoverleg Egchel gefeliciteerd.
Voor de activiteiten van Kindervakantiewerk
en de Muziekvereniging Egchel op
koninginnedag

Van de familie Sijben enkele andere foto's van het feest van van het bruidspaar, Martien
Sijben en Toos Reijnen; die op 22 april hun vijftig jarig huwelijksfeest hadden. Als U op de
foto klikt worden ze wat groter

29 April 2006:
Onderstaand bericht in het gastenboek:
Op 6 mei 5e Kiëtpop op de Melkweg 4a.

Bestuurswisseling bij de Muziekvereniging
Egchel; de voorzitter is Loes Sijben-Peters.
Petrus Vossenstraat 2, 5988 KK Helden.
Secretaris en penningmeester zijn ongewijzigd
en de verdere bestuursleden zijn:
May Korsten, Burg Janssenring 71, 5981 DL
Panningen.
Andre Manders, Muldersweg 5, 5987 AG
Egchel.
Harrie Mewiss, Hoekerstraat 1 A, 5988 AN
Egchel.
Hans Schroijen, Muldersweg 28, 5987 AD
Egchel.

28 April 2006:
Onderstaand bericht in het gastenboek:
Hallo Voetbalfans , a.s. zondag kleuren we (als
alles goed gaat) de Egchelse velden oranje , en
niet alleen vanwege koninginnedag , maar
omdat Egchel 5 KAMPIOEN wordt. Dus , komt
dat zien. (p.s. denk aan de bloemen)............

De bloemen

27 April 2006:

Van Zij-Aktief ontvingen we een aantal activiteiten
voor de Egchelse Kermis.
Voor informatie

26 April 2006:

Vanavond was Paprika Wijnen uit Egchel op L1

Hans Peeters is op 24 april gepromoveerd tot
doctor aan de Universiteit van Utrecht. Hij
verdedigde zijn proefschrift getiteld "Analysis
and exploitation of field imperfections in
magnetic resonance imaging".

In gastenboek staan ook enkele berichten

In volle bloei

25 April 2006:

We krijgen morgen ook mooi weer.

24 April 2006:
Luchtballon boven Egchel
zaterdagavond
Van Heidi Buskes ontvingen
we een foto van de
luchtballon.

23 April 2006:
Jammer een onduidelijke foto; van
het bruidspaar, Martien Sijben en Toos
Reijnen; die op 22 april hun vijftig jarig
huwelijksfeest hadden.
De familie heeft toegezegd een andere foto te
sturen.

Vanavond groot feest

Meule Rouge

22 april 2006:
De Burgemeester van Helden nodigt iedereen
uit om bij het Bouwens van der Boyecollege te
komen kijken hoe het kunstwerk voor Egchel
gemaakt wordt.
Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur
Het kunstwerk voor Egchel komt op het
Reynen Funs plein.
Meer informatie

21 april 2006:
Aanstaande zaterdag is er een verkoop op
Gielenhofweg 28 vanaf 12 uur. Er is vanalles te
koop waaronder een kleuren TV voor camping,
autoradio, 2e hands kleding, sierraden etc.
Er gaat steeds meer bloeien.

20 april 2006:

5 oktober 2006 S.V . Egchel
Warsteiner brouwerij

Bezoek

PS : Meer info is te vinden onder

In volle bloei

19 april 2006:

Nederlandse Hartstichting

18 april 2006:
De jaarlijkse vergadering van Biljartvereniging
Egchel zal plaatsvinden op: donderdag 1 juni
a.s. in ons clublokaal bij Manders, waar
Anders. Aanvang 20.00 uur!
De kampioensreceptie is op zaterdag 3 juni
aanstaande. Voor meer informatie
Klik op de foto en hij wordt groter

17 april 2006:
Hier wordt gewerkt.
Klik op de foto en hij wordt
groter

16 april 2006:
In het gastenboek is een bericht gekomen over
het Internationaal Minivoetbaltoernooi SV
Egchel op Pinksterzondag 4 juni a.s. Dit is op de
pagina Nieuws geplaatst.

Op Paaszondag is het nu te slecht weer om enkele
foto's te maken. U kunt ook in het gastenboek kijken
naar foto's die onlangs op de keukenhof gemaakt
zijn. De foto rechts is vorige week zondag op de
Kattestert genomen.

Op de Kattestert

15 april 2006:

Dinsdag 25 april:
Lezing Vrouw en pensioen verzorgd
door de Rabobank.
Oudedags- en
arbeidsongeschikheidsvoorzieningen.
Als gevolg van een terugtrekkende
overheid komen er
steeds meer hiaten in de oudedag- en
arbeids
ongeschikheidsvoorzieningen.
Denk hierbij aan de per 1 januari
2006
ingegane wijzigingen van de wet VPL(
VUT /
Pre-pensioen en levensloop ) en de
vervanger van de
WAO, de WIA. Wat betekent dit nu voor
ons?
Wat houdt de WIA in?
Hoe kan men zich hier tegen
verzekeren?
Is er nog AOW en is mijn pensioen
nog wel voldoende?
Vragen waarop er deze avond een
antwoord
gegeven wordt.
Aan vang 20.00 uur in
gemeenschapshuis 't Erf.

14 april 2006:

Asperges ook in Egchel aan de Egchelseweg

Dinsdag 4 april.
Deze middag zijn enkelen dames van Zij-Aktief
bezig geweest om een paasstukje te maken
hier een foto van een stukje.

13 april 2006:

Aan de karissendijk wordt ook gebouwd.

12 april 2006:
Op de linkpagina treft U nu ook een pagina van
de biljartvereniging Egchel.

Het wordt Lente!

11 april 2006:
In het gastenboek kregen we het bericht dat
bij Ghislaine 10 puppies zijn geboren. Kijken

10 april 2006:
We kregen ook het bericht dat bij de
biljartvereniging Fons Sijben voorzitter is, hij
is dit al een jaar niet meer. Peter Zelen is dat
tegenwoordig.
Als we hierover geen bericht krijgen !

9 april 2006: Van de biljart vereniging
kregen we de volgende berichten:Voor de
meeste teams is de competitie gespeeld. Weer
heeft de Egchelse biljartvereniging zich
afgelopen seizoen van de sterke kant laten
zien. Het 4e team is bijna zeker van een 2e
plaats in afdeling 6. Het 3e team bereikte de
3e plaats in afdeling 3, het 1ste team bereikte
in afdeling 1 eveneens de 3e plaats, en als
kroon op het werk heeft het 2e team in
afdeling 2 het kampioenschap behaald. Het is
dus het 4e jaar op rij dat een Egchels team
kampioen word. Er komt dus weer een
receptie aan! (Voorlopige geplande datum: 3
juni).

8 april 2006:

Al buiten staan !

7 april 2006:

De eerste tuintjes in Egchel-Hook worden al
aangelegd. De bouw van de nieuwe woningen
verloopt voorspoedig.

6 april 2006:
Vanavond(donderdag) ben ik te beluisteren op:
http://www.radio-mania.de
Vanaf 22 uur.
Klik op radio hören en zoek je een player uit.
Groetjes Ghislaine en veel luisterplezier:)
Aan de achterkant van de Egchelseweg

Aan de Karissendijk

6 april 2006:

Dezelfde weg richting Kattestert
Afgeknotte wilgen

5 april 2006:
Vanmorgen op de radio: snelheidscontrole in
Egchel op de Linskesweg.
Van Egopop kregen we bericht dat ze een
nieuwe secretaris hebben John Teeuwen,
Kerkstraat 94 5981 CH Panningen.
john.teeuwen@home.nl tel. 077-3079405

Afgeknotte wilgen

4 april 2006:We kregen het volgende
bericht: bij mooi weer gaat de verkoop van
zink; emaille enz. wel door op zaterdag 8
april; Gielenhofweg 28

3 april 2006:
Van het Kindervakantiewerk kregen we de
volgende bestuurswijzigingen: nieuwe
voorzitter:
Meriam Kempen, Van Enckevoortstraat 8,
5987 AM Egchel,. (e-mail: .
Ook secretariaat is veranderd:
Thea Riethorst-Peeters, Melkweg 4, 5987
NE Egchel, (e-mail: De lente komt eraan.

2 april 2006:
Rondom de Roggelse bruk; het
heeft weer genoeg geregend.
Op vrijdag 7 april
a.s.dartavond van
S.V.Egchel.
meer informatie zie

Voor

1 april 2006:
We ontvingen volgende foto:
Regenboog door Heidi Buskes 31 maart 2006,
19.00 uur
Als U op deze foto klikt wordt hij groter.

