
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 mei 2006: 

  

misschien een leuke link; was wel niet 
in  Egchel 
maar toch wel leuk 

  
Kreeg bovenstaand bericht door van 

tino stulen 

Bouwaktiviteiten in Egchel-Hook 
 

 

30 mei 2006: 

  

  

  

Met een Fries door Egchel  

  

  

Op 24 april kwam deze ballon over Egchel; 
gisteren ontvingen we nog hiervan een foto hoe 
hij ondergaat. 
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29 mei 2006: 

Het is vandaag gelukkig nog droog; 
zondagmorgen zat er 11 mm in de regenmeter 
en zaterdagmorgen 18 mm. 

  

Schutterij in aktie op de zondagmorgen 

 

 

28 mei 2006: 

Zojuist het bericht binnen gekregen dat de F2 
Kampioen is. 

Van harte gefeliciteerd 

  

Egchel F2 kampioen !  

 
Door een 0-2 overwinning op    RKMSV F6 
is Egchel F2 kampioen geworden in haar 
klasse.        Samen met Eindse Boys F2 eindigde 
EgchelF2  op de eerste plaats. 

Het was een zeer spannende wedstrijd ,die alle 
kanten uit kon gaan voor beide partijen maar 
ongeveer 7 minuten voor het einde kwam er 
een einde aan alle spanningen toen Egchel met 
0-1 voor kwam ,en even later toen 0-2,was de 
Kampioenschap eindelijk binnen 

. 

Egchel F2 jullie zijn KANJERS. 
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27 mei 2006: 

Hier op het Reijnen Funs plein komt het 
nieuwe kunstwerk te staan. 

Op de pagina van het Dorpsoverleg zijn de 
goedgekeurde notulen van april geplaatst.  

  

Op de koopjes pagina deze skelter te koop. 

 

 

26 mei 2006: 

  

  

De weg van kepel naar Egchel 

 

  

25 mei 2006: 

Op donderdagavond 26 mei om 22 uur ben ik weer 
te horen op de radio. 

  
Het thema is: Love is in the air. 

Mis het niet. 

  
Je kunt ook deze link in je media player zetten. 

  
  

Ik wens jullie veel luister plezier. 
Lady-Vamp..(ghislaine) 

Op de Linskesweg 

 

Hallo Festival liefhebbers 

  

Op zaterdag 17 juni organiseren wij een knallend rock & pop festival met voor ieder wat wils 

(oa. Peter Pan Speedrock, en Is Ook Schitterend).   

Geen zin in rock & pop, maar meer in voor Carnaval? Dan is zondag 18 juni misschien iets voor jou. 

Op die dag organiseren wij een heuse Zomercarnaval met diverse Limburgse artiesten 

waaronder Neet Oét Lottum! Heb je interesse?  Check de flyers beneden. 

Trommel al je friends bij elkaar en maak er een gezellig weekend van in het Noord-Limburgse Egchel 

(gemeente Helden) 
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24 mei 2006: 

I.O.S. is een van de publiekstrekkers tijdens het 

komende EGOpopfestival welke op 17 juni as zal 

plaatsvinden op het Schuttersterrein in Egchel 

Op de pagina Nieuws; Nieuws van Egopop 

 

  

  

  

  

Het is toch slecht weer; ook voor asperges te 

steken. 

 

 

23 mei 2006: 

  

Sijben Open 2006:  Bij Sijben op de Rector Thomassenstraat. 
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Afgelopen zondag vond in Egchel voor de tweede maal het nationale Sijben Open 

tafeltennistoernooi plaats. Het deelnemers veld was van kwalitatief hoog niveau en 

zeer aan elkaar gewaagt. Onder de deelnemers bevonden zich verschillende nationale 

en lokale vedetten. Na een lange strijd der titanen bleek dat de uit Panningen 

afkomstige Roel Wuisman te sterk te zijn voor de overige deelnemers. Wuisman werd 

door de kenners al op voorhand getipt als favoriet van het toernooi en nam dan ook 

de Sijben Open wisseltroffee voor de tweede maal mee naar huis. Het publiek dat 

massaal naar Egchel was afgereisd heeft kunnen genieten van een fantastisch toernooi 

en een overweldigende entourage. 

De heer Darius van Sieben-Biesterveld, bij velen 

beter bekend als Daniel Luiz 

Nazario de Lima de Souza Faria da Cruz Carvalho, 

directeur van het prestigeuze 

Sijben Open mag dan ook terug kijken op een 

uitermate geslaagd toernooi. Graag zou 

hij de kans niet onbenut willen laten om via deze 

weg zijn dank te betuigen richting 

de hoofdsponsoren van het toernooi, Imagine 

Design en Just Blocks. 

 

Mede door de 

inzet van beide bedrijven was het mogelijk niet alleen de spelers maar ook het 

publiek een amusante en innoverende dag te bieden. Daarnaast gaat zijn dank uit naar 

de deelnemers van het toernooi. Het was absoluut fanatastisch om te ervaren dat deze 

ondanks hun drukke agenda het Sijben Open verkozen boven de verschillende andere 

toernooien. 

  

Op dinsdag 23 mei houdt het bestuur van het 

gemeenschapshuis "t Erf haar jaarlijkse 

vergadering. Iedereen is van harte welkom. 

Aanvang 20.00 uur in 't Erf 

  

De hond uitlaten 
 

 

22 mei 2006: 

  

  

  

Langs de Egchelseweg 
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21 mei 2006: 

Opendag vandaag vanaf 11.00 uur bij 

Hobby-Planten Kwekerij v. Duren 

Kunt U niet gaan bezoek hun website  

 

  

  

We ontvingen van het OPEN EGCHELS 

BILJARTTOURNOOI enkele foto's; deze kunt  U 

openen met Adobe Reader 

Het winnende drietal, Jos Bos, Peter verstappen 

en Jeu Teeuwen 

 voor de  

Egchel Hook wordt groen  

 

20 mei 2006: 

Jan van Reijnen Funs en Ellie zijn vandaag 40 jaar 

getrouwd. Van harte gefeliciteerd. 

  

Soms komen er in het gastenboek berichten die 

nergens op slaan. Deze berichten worden 

verwijderd; en het is dan door deze inzender niet 

meer mogelijk om nog berichten in het 

gastenboek te plaatsen. 

Laten we het maar leuk houden. 

  

Samen op de foto 
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19 mei 2006: 

 In de nacht van 17 op 18 mei is er ingebroken en 

een poging tot inbraak in auto's op de Kapelaan 

Nausstraat en de Linskesweg.            Als iemand 

iets gezien heeft tussen 4 en5; of deze dit wil 

melden. 

  

Kalkoenen in Egchel (waken ook) 
 

 

18 mei 2006: 

Nieuws van het 

OPEN EGCHELS BILJARTTOURNOOI 

VRIJDAG 19 MEI 

vindt U op deze pagina  

Else Where Blues 2006  

Alle drie de bands zijn afkomstig uit de gemeente 

Helden en zij zullen hun uiterste best doen om het 

aanwezige publiek te vermaken met op en top 

goede bluesmuziek. 

Ook deze informatie is op deze pagina  

 

Manders 3 promoveerd van de vierde naar de 

derde divisie. 

Het eerste jaar deelnemen aan de VDO competitie; 

tweede worden en promoveren. 

Jongens van harte gefeliciteerd 

Jeroen Hermans 

Bart Snijders 

Job Snijders 

Noël Janssen 

Pieter Joosten 
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17 mei 2006: 

  

Op pagina van het Dorpsoverleg komt het 

Dorpsoverleg met een verzoek aan alle 

verenigingen. 

 

 

16 mei 2006: 

De Egchelse Kermis is voorbij. 

  

Nu wordt er aan de Raadhuisstraat van Egchel 

naar Panningen gewerkt. 

  
 

 

15 mei 2006: 

Egchelse Kermis 
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14 mei 2006: 

  

  

  

  

  

De autoscooters zijn al volop in gebruik 
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13 mei 2006: 

De Egchelse Kermis is er klaar voor. 

 

  

 

  

 

  

 

12 mei 2006: 

De Egchelse Kermis is dit weekend. Met het 

opbouwen van de autoscooters zijn ze al 

begonnen. De tent bij Manders staat er ook al 

Voor andere activiteiten met Egchelse Kermis zie 

pagina  

 

 

11 mei 2006: 

In het gastenboek nieuws van het Dartteam 3. 

Hier ook gefeliciteerd. 

  

Paarden langs de Roggelseweg  
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10 mei 2006: 

Op de Gielenhofweg gaat de bouw goed vooruit. 

In de krant: bij het voetballen Egchel tegen Meijel 

heeft een streaker rondgelopen. Hij had alleen zijn 

schoenen aan en een zonnebril nog op. 

Een grote advertentie op de pagina koopjes.  

  

 

9 mei 2006: 

In het gastenboek worden nog aspergestekers 

gevraagd. 

De plastic ligt met de witte zijde omhoog; dus 

komt er veel asperge 

 

 

8 mei 2006: 

Op de Roggelseweg is een 

veulentje geboren 

 

  

Van de Muziekvereniging 

ontvingen we nog enkele foto's 

van Toos en Tinus Sijben-

Reijnen, 50 jaar getrouwd. 
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7 mei 2006: 

Deze week zijn er door de vos op de Rongvenweg 

9 kippen weggehaald. 

  

Wiettewiet 
 

  

 

6 mei 2006: 

  

  

  

  

Tuintjes 

  

 

  

 

  

 

5 mei 2006: 

  

Van Egopop kregen we nu zelfs aanbiedingen: 

Zie   
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4 mei 2006: 

  

Kapsalon Switch in blijde verwachting. 

Uitbreiding verwacht van het vogelpaar 

 

  

Vogelnest 

s.v.p. post binnen 

brengen of op 

nr. 7 afgeven 

  

Voor de jeugdige voetballers van de D1 van Egchel 

kregen we de volgende link door                U ziet 

de D1 als U hier klikt 

dan doorklikken op Panningen D2 - Egchel D1 

 

  

 

3 mei 2006: 

  

In volle bloei 

 

 

http://www3.youtube.com/results?tag=egchel
http://www3.youtube.com/watch?v=_-fcVaFFHhM&search=egchel
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2 mei 2006: 

  

Ook de bouw op de Hoekerstraat gaat goed 

vooruit. 

Ook bij de voetbalclub zijn ze aktief geweest. Kijk 

maar  

 

 

1 mei 2006: 

  

Vandaag wordt Moeke Schaareman 87 jaar; hierbij 

gefeliciteerd. 

Zie Nieuws van April bij Oud Nieuws 
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