
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

  

30 juni 2006: 

  

Vrijdagavond geboren op de Hoekerstraat.  

Is van Holsteiner Stamboek 

 

  

 

29 juni 2006: 

Van de Dartclub ontvingen hun uitslagen van 

afgelopen dinsdag.  

  

Langs de Jacobusstraat    
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28 juni 2006: 

Gisteravond was er een vossenjacht van de 

lagere school; het was behoorlijk druk in 

Egchel. 

  

Wij willen niet op de foto. 

  
 

 

27 juni 2006: 

 Gisteren was de Gielenhofweg ter hoogte van 

Egchel-Hook gedeeltelijk afgesloten, voor het 

verkeer, w.s. vandaag ook nog. 

  

Er wordt in Egchel nog flink gebouwd.  

  

Van Harold en Heidi ontvingen we volgende 

foto van de vierdaagse. 

  

Vroege vogels bij de vierdaagse! 
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26 juni 2006: 

Van de Dartclub ontvingen we hun programma. 

Het gaat de hele zomer door. We hebben er 

een nieuwe pagina voor gemaakt; zodat U het 

allemaal kunt volgen. 

Voor deze informatie  

  

Geitjes langs de Linskesweg.     

 

25 juni 2006: 

Bijenzwerm gevangen op de Hoekerstraat 

  

  

Hieronder foto's dat er weer meer geslaagden 

zijn in Egchel 
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24 juni 2006: 

  

  

  

  

24 juni einde aspergeseizoen     
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Van Egopop kregen we het verslag van het 

vorige weekend met een foto. Zie pagina 

Egopop  

  

  

  

Feest aan de Kattestert     

 

  

 

23 juni 2006: 

Dartclub Manders organiseert Egchelse zomer 

ranking.De eerste ronde zit er al op. 

Afgelopen dinsdagavond is de eerste wedstrijd 

gespeeld. De uitslag is:   1e 

plaats  John   Smeets 

                          2e plaats  Henk   Bos 

                          3e plaats  Graad Janssen 

Vandaag werd in Egchel de scheuren in het 

wegdek bijgewerkt; hier is een medewerker op 

aan het meten hoeveel ze gedaan hebben 

  

 

 

22 juni  2006: 

Vanavond trok de avondvierdaagse door 

Egchel. 

Op de foto's een aantal Egchelse deelnemers 
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21 juni  2006: 

Nieuwe foto's van 

het  zomercarnaval                Kijken  

Hier kunt u zien wat het voor een feest was in 

Egchel 

De Belg van Jeer heeft een veulentje 
 

 

20 juni  2006: 

De balonnen worden steeds kleiner. 

Voor meer foto's zie de site van Egopop  
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19 juni  2006: 

Het zomercarnaval en Egopop 

2006                Kijken  

Krijg van de optocht vanavond nog foto's door; 

beloofd is beloofd. 

  

 

 

18 juni  2006: 

  

  

geslaagd      

  

  

  

  

geslaagd    

  

 

  

 

 

17 juni  2006: 

Egopop 2006 is begonnen. 

Hier is de band Hoover om 15.30 aan het 

spelen 
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16 juni  2006: 

  

  

  

  

Oranjegevoel  

 

16 juni  2006: 

  

  

  

Het paard van Chris heeft een veulentje 

 

 

15 juni  2006: 

De voorbereidingen voor het zomercarnaval en 

Egopop 2006 zijn in volle gang. 

 

 

14 juni  2006: 

Er is volop gehooid gisteren; 

 op de koopjes pagina informatie over deze 

puppies in Egchel 
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13 juni  2006: 

  

  

Bij de Molenheg; eendjes zwemmen in het 

water 

 

  

  

12 juni  2006: 

Zie pagina koopjes broedmachine te koop 

Langs de Molenheg 

  

 

 

11 juni  2006: 

  

  

  

Feest bij Van Gend 

   

 

10 juni  2006: 

Op pagina  

 Zomercarnaval in Egchel 
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9 juni  2006: 

  

Op pagina C.V. “DE KEMPHAZEN” 

ORGANISEERT LIEDJESAVOND OP DE 11DE 

VAN DE 11DE                 Nog zomer en 

hooiweer 

  

Hooiweer 
 

 

8 juni  2006: 

  

Bij Café Manders is reeds begonnen met de 
oranje gekte zoals je op de foto's kan zien 
en dit zal zich de komende weken 
voortzetten met alle wedstrijden op het 
grote scherm in de café . De toto 
formulieren kunnen nog tot vrijdag 
ingeleverd worden 

Dit is het nieuws van café Manders 

 

  

  

We kregen een pdf.fole meegestuurd 
waarop de oranje gekte bij Manders waar 
Anders al is begonnen. Wilt U deze zien  

Download gratis Photoshop (R) Album Starter 

Edition!   

 

7 juni  2006: 

  

We kregen van S.V. Egchel het volgende 
bericht: 

De winnaars van het toernooi waren VK 't 
Jung (Categorie Sportief), Umdet Ut Mot 
(Categorie Recreatief) en FC Tipsy 
(Sportiviteitsprijs). Meer informatie en 
foto's  

  

Gisteren ontvingen we deze foto van Harold 
en Heidi "Mooie wolken boven Egchel". 
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6 juni  2006:   

De speler die naar het ziekenhuis is 
gebracht gaat het gelukkig goed mee; hij 
komt vandaag weer naar huis. Hij heeft wel 
een hersen- schudding aan overgehouden. 

Voor de uitslagen en nog veel meer foto's 
van het tournooi  

  

De mais staat nog erg geel te kijken van de 
kou 

 

 

5 

juni  2006:                                             Tijdens 

het Open mini voetbaltoernooi zijn  in de 
finale wedstrijd 2 spelers met hun hoofd 
tegen elkaar gekomen. Naast een ziekenauto 
werd ook de trauma helicopter gealarmeerd. 
Deze bleek echter onnodig. Een speler werd 
met de ziekenauto weggebracht. 

Er is me toegezegd dat ik op de hoogte wordt 
gehouden hoe het met deze speler gaat, 

Op de foto de helicopter. 

 

  

  

  

  

  

  

Sara: op de Jacobusstraat 

  

  

SV. Egchel  

Zondag 4 juni : Open mini voetbaltoernooi. 

Soms gaat ook wat fout; inplaats van een 
foto heb ik een filmpje gemaakt van een van 
de winnaars; wilt U dit zien  Dit filmpje 
wordt na enkele dagen verwijderd. 

   Sara 
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Aan de kijkers van deze site van Egchel:  

Als jullie wat nieuws hebben voor deze site 
graag een berichtje; of het liefste een foto 
met wat tekst.  

 

 

4 juni  2006: 

S.V. Egchel hield gisteren haar jeugddag 

Ook vandaag zijn er weer aktiviteiten. Voor meer informatie:  

  

 

  

 

  

 

3 juni  2006: 

De Biljartvereniging houdt vanavond haar 

kampioensreceptie.                                         Voor 

meer informatie               

De ledenvergadering van Dart Club Manders is 
gepland op dinsdag 13 juni 2006 a.s.  Voor 
meer informatie zie pagina (verenigings) 
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 2 juni  2006: 

Vanavond begint S.V. Egchel dus met de 
Sponsor - en vrijwilligersavond. 

  

  

Bloembakken in Egchel-Hook 
 

 

 1 juni  2006: 

Ghislaine heeft vanavond in de uitzending 
Nederland/Duitsland. Aanvang 22.00 uur 

komend Pinksterweekend heeft S.V. Egchel 
liefst 3 activiteiten op het programma staan 
. 
 
 Vrijdag 2 juni : Sponsor - en 
vrijwilligersavond. 
 
 Zaterdag 3 juni : Jeugdverenigingsdag. 
 
 Zondag 4 juni : Open mini voetbaltoernooi. 
 
 meer info:  
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