
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 juli 2006: 

  

Donkere wolken komen samen boven Egchel: 

einde hittegolf ! 

Toch heeft het maar 7 mm geregend 

 

 

30 juli 2006: 

  

Het heeft vrijdagavond slechts 2 mm geregend 

rotstuintje 

 

 

29 juli 2006: 

  

Van het Kindervakantiewerk kregen we een 

uitgebreid verslag met foto's van het cowboy 

en Indianendorp 

Voor het verslag  
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28 juli 2006: 

Van Jong Nederland ontvingen we het verslag 

van het jongenskamp in Belgie. Er is toegezegd 

dat er nog foto's worden nagestuurd. 

Voor het verslag  

Hibiscus 

 

 

27 juli 2006: 

  

De Kolibrievlinder ook in Egchel; bij ons op de 

geraniums 

  

  

  

Eronder een duidelijke foto die ik van internet 

gehaald heb. 

 

  

 

 

26 juli 2006: 

  

  

Op de Jacobusstraat; beetje in de schaduw 
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25 juli 2006: 

  

  

Druiven achter de Egchelseweg 

 

 

24 juli 2006: 

  

  

De mooiste rozen 

 

 

23 juli 2006: 

  

  

Toch nog koeien in Egchel 

 

  

 

22 juli 2006: 
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30    OS   

 

 

21 juli 2006: 

  

  

  

De vlag in top in Egchel-Hook 

  
 

 

20 juli 2006: 

  

  

  

De grootste stokroos 
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19 juli 2006:   

  

  

Op vakantie 

 

 

18 juli 2006:   

  

Langs de Huiskensweg 

 

 

17 juli 2006:   

  

Langs de Jacobusstraat 

 

 

16 juli 2006: 

Van het Kinder vakantiewerk Egchel ontvingen 

we de volgende bijdrage  
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15 juli 2006: 

Egchel Nieuws en de evenementen kalender 

worden dit weekend rondgebracht in Egchel; 

hierin staat veel informatie over verschillende 

verenigingen. Hier is veel werk aan vooraf 

gegaan. Bij de meeste gezinnen in Egchel 

hangt de evenementen kalender op het 

prikbord. 

  

  

Droogte 

 

 

14 juli 2006: 

Egchel Nieuws wordt dit weekend huis aan 

huis bezorgd. 

  

De mais is nu al 2 meter hoog 

 

 

13 juli 2006: 

  

Op de koopjes pagina is weer een advertentie 

toegevoegd. 

  

  

Ook in Egchel-Hook wordt flink aan het 

huizenbestand gewerkt 
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12 juli 2006: 

  

Er komen via de e-mail van deze website 

momenteel geen berichten binnen; er is 

wellicht wat fout; stuur ze maar naar het e-

mail adres van het Dorpsoverleg. 

  

  

Langs de Jacobusstraat 
 

 

11 juli 2006: 

  

  

  

Hier aan de Gielenhofweg komen 5 

bouwplaatsen van 750 m2  tot 1000 m2. 

   

 

10 juli 2006: 

  

  

  

Ook aan de Gielenhof gaat het goed vooruit. 

  
 

 

9 juli 2006: 

  

  

Op de Karissendijk begint de bouw ook op te 

schieten. 
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8 juli 2006: 

Op de Melkweg zagen we ook nog een 

schooltas hangen; wat we niet weten kunnen 

we niet plaatsen. Dus weet U er nog een te 

hangen die niet geplaatst is. Laat het weten. 

Maar ik denk dat alle geslaagden op de Egchel 

site mogen. 

 

 

7 juli 2006: 

Van Jong Nederland ontvingen 

JONG NEDERLAND EGCHEL GAAT OP KAMP IN 

BELGIË. Voor meer informatie  

In het programma Peel & Maas Actueel 
tussen 18.00 en 19.00 uur zullen we elke 
dag om 18.30 uur gebeld worden en live 
verslag doen van de gebeurtenissen op 
kamp. Stem dus af op omroep P&M 87,5 op 
de kabel en 92,5 via de ether. 

  

 

 

6 juli 2006: 

Van het meisjeskamp 2006 van Jong Nederland te Budel ontvingen we de volgende foto's 

  

 

  

 

  

file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_juli06d%20002.jpg
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/jne2005_title_02.jpg
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_M5110072.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_M5110075.JPG


 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

Van de dartvereniging ontvingen we hun 

laatste stand.  

  

  

  

 Terug van Ierland, 
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Tom en Imke 

Welkom thuis 

 

 

5 juli 2006: 

Weer op een huis in Egchel; de vlag in top. Er 

wordt volop gebouwd in Egchel. 

 

 

4 juli 2006: 

We ontvingen we enkele foto's van het O.L.S. 

Hierbij een foto van de Koningin, meerdere 

foto's en een verslag kunt U zien op de 

volgende pagina van de schutterij.  
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3 juli 2006:Van het meisjeskamp van Jong 

Nedeland ontvingen we enkele overzichts 

foto's 

  

  

  

3 foto's (zonder mensen er op) van de 

bezoekdag aan het meisjeskamp van JN 

te Budel. Ze zitten met dit warme weer lekker 

tussen de bomen ! Er stond op een bord dat JN 

woensdag en vrijdag tussen 6 en 7 mogelijk 

life te horen zou zijn op P&M radio 

 

Duikplank 

 

Tenthangmat 

 

Zwembad 

  

 

2 juli 2006: 

  

  

Kamille veld bij Egchel-Hook 
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1 juli 2006: 

Vanavond feest op de Weth. Tielenstraat; 

Caudia en Pedro Doensen-Teeuwen 12,5 jaar 

getrouwd. 

Van harte gefeliciteerd. 

  

Morgen is het OLS in Stamproy; hier een lid 

van de schutterij met de buks waarmee 

geschoten wordt.  
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