
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) augustus 2006 

 

31 augustus 2006: 

Geachte inwoners van 
Egchel,            DINSDAG 5 SEPTEMBER 
vindt om 20.30 uur een algemeen 
dorpsoverleg en info avond plaats in het 
Gemeenschapshuis `t Erf. 

Voor meer informatie zie 
Dorpsoverleg;      onder onthulling 
kunstwerk. 

Aan de Molenheg 

 

 

30 augustus 2006: 

  

  

Zover zijn ze bij de Gielenhof 

 

 

29 augustus 2006: 

Stratenvolleybaltoernooi Egchel 2006 

 Ook dit jaar wordt het traditionele 
stratenvolleybaltoernooi door de Stichting 
Gemeenschapshuis Egchel georganiseerd. 

Dit wordt het 27ste toernooi sinds de 

 oprichting van het gemeenschapshuis ’t 
Erf. 
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Dit toernooi zal in de laatste twee weken 
van september gehouden worden. 

 

28 augustus 2006: 

Van Harold en Heidi kregen we volgend bericht: 

Zomer ?? 

Deze paddestoelen kwamen we tegen in het 
bos. Ze waren zo groot als voetballen. Dat 
terwijl we nog zomer (?) vakantie hebben ! 

 

 

27 augustus 2006: 

Op 2 september 
a.s. :                               Onthulling kunstwerk in 
Egchel en officiële toekenning van de naam 
Reijnen Funsplein. 

Zie pagina Dorpsoverleg  

De fundering voor het kunstwerk is al gemaakt. 
 

 

26 augustus 2006: 

Feest op de Kempstraat 

Een beetje laat, maar dan toch, een groots 

feest op de kempstraat. 

Met meer dan 40 mensen (bijna hele straat) 

hadden we een gezellige barbeceu en goed 

gedronken. Nogmaals bedankt voor de grote 

opkomst. (zie foto's) 

Fam. Hoeijmakers en Buskes. 
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Zij Actief Egchel 

De kring bedevaart is op maandag 11 

september in de kerk van Kessel-Eik. 

De H. mis begint om 19.00 uur en na afloop is 

er koffie met vlaai in het Gemeenschapshuis. 

De onkosten zijn 3.00 euro dit bij opgave te 

voldoen. 

Opgave kan t/m 5 september Miep Zelen, 

Verbugt, Jacobusstraat 

  

 

 

25 augustus 2006: 

We ontvingen 

Jonah Maessen 

Geboren 22-08-06 

  

Johan en Karin Maessen 

  

Hierbij feliciteren we de familie. 
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24 augustus 2006: 

We ontvingen nieuws van de Biljart en 

Dartvereniging. 

Voor de Biljartvereniging  

Voor de Dartvereniging   

 

 

23 augustus 2006: 

  

  

  

Geboortegolf op de Rector Thomassenstraat 

 

Maandag geboren 

 

Dinsdag geboren 

  

Burgemeester en wethouders van Roggel en Neer maken 

bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van 

artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 

Buitengebied ten behoeve van: 

Windpark Neer VOF, Goot 1 te Neer, voor het realiseren 

van een windmolenpark langs het afwateringskanaal te 

Neer. Het gebied wordt begrensd door het Afwaterings 

kanaal, de Staldijk, de Boerderijweg en de 

Roggelsedijk.                                                                        

    Roggel 21 augustus 

2006                                      Burgemeester en 

wethouders van Roggel en Neer 

Op 7 juli 2005 is er een informatieve bijeenkomst 

geweest over een aanvraag voor aan deze kant van het 

kanaal:  
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Maandagavond op de zender Peel en Maas; over 

windenergie; komt het er nu toch ? 

  

 

22 augustus 2006: 

Op de website van Piet van Toon  staat 

vandaag dat Johan Maessen een zoon heeft 

gekregen. 

We kregen via het gastenboek het verzoek om 

de link van de Kiet "Van Boave nao Onger "te 

veranderen. Kijk maar eens. 

Linskesweg 
 

 

21 augustus 2006: 

  

  

Parkeerplaatsen aan het maken 

 

 

20 augustus 2006: 

  

Gisteravond 

  

Kempstraat Feest 
 

 

19 augustus 2006: 

  

  

  

Vandaag is het oud papier ophalen 
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18 augustus 2006: 

Enquête: De enquêteformulieren kunt u tot 21 

augustus inleveren 

Voor de enquête ; deze van de website 

gehaald. 6 september 

  

  

Waterhoentjes; nog een kuiken over ? 

  

 

 

17 augustus 2006: 

Van de Dartclub ontvingen hun uitslagen van 

afgelopen dinsdag.  

  

  

Ook de Café baas  was met vakantie, en stuurt 
groeten uit Italië; zo te zien is het bier er lauw. 

  
 

 

16 augustus 2006: 

Van het Kindervakantiewerk ontvingen we nog 
een bijdrage van 10 augustus  

De voorbereidingen voor het voleybaltournooi 
zijn weer begonnen. We ontvingen de datums 
van het stratenvolleybaltoernooi Egchel 2006 

Voorronden: 19 t/m 22 september 2006 
Finales:        26 t/m 29 september 2006 
  

De winnaars 2005 

 

 

file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_aug004.jpg
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_PICT165.jpg
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_volleybal%20007.jpg


15 augustus 2006: 

Op Donderdag 10 augustus was het de derde 
dag van KinderVakantieWerk in Egchel. 

Lees verder:  

Dit is een word document; kan even duren 
voordat U alle foto's ziet 

   

 

14 augustus 2006: 

We kregen het volgende bericht:                                       

Geachte heren voetballers en oud-
voetballers,                                                                                     Eindelijk zijn de ontbrekende 
jaarboeken van SV Egchel 1 gereed. Het betreft seizoen 2000/2001 (laatste jaar van Gé 
Ummenthum, 3e Klasse KNVB) en seizoen 2001/2002 (1e jaar van Peter Peeters, 4e Klasse 
KNVB). Deze 2 seizoenen zijn samengevat in een jaarboek.Degene die geïnteresseerd zijn in dit 
jaarboek kunnen het bestellen door een e-mail of een SMS (06-28414588) naar mij te sturen. 
Opgave in de kantine van SV Egchel is ook mogelijk.Hier komt z.s.m. een invullijst te 
hangen.     De prijs van dit jaarboek is: € 1,50. De oplage van dit jaarboek is erg beperkt 
(vanwege het feit dat het om oudere jaargangen gaat.) Dus ben er snel bij. Wie het eerst komt, 
die het eerst maalt. Tevens zijn er nog enkele “oude” jaarboeken te koop. (Betreft diverse 
seizoenen, vanaf 1991/1992). Voor degene die een bepaald jaarboek missen, misschien heb je 
geluk en is er nog een beschikbaar.   Sportieve groeten,  Robert Delissen 

 

13 augustus 2006: 

  

De scholen zijn weer begonnen; sinds begin 

van de week staan deze borden er; de 

scholen beginnen pas morgen. 
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12 augustus 2006: 

  

  

  

We ontvingen deze foto's met de volgende 

tekst: 

De directie van spaarkas "Zwart geld" is een 

dagje op stap geweest! 

  

  

Zij Actief Egchel 

Het gymmen en vollyballen begint weer op 

maandag  21 augustus om  20.00 en 21.00 

uur 

 

  

 

  

 

11 augustus 2006: 

Zij Actief Egchel 

Dinsdag 22 augustus: 

Fietstocht naar frambozenkwekerij Raspbarry- 

Max in Meijel. 

We vertrekken om 13.15 uur bij ’t Erf 

• Ontvangst met koffie of thee en 

frambozenvlaai. 

• Rondleiding over het bedrijf met 

halverwege een  korte stop voor een 

frambozendraankje 

• Bezoek Goodiesshop. 

Zijn er dames die niet mee kunnen fietsen en 

graag mee willen voor diegenen wordt vervoer 

geregeld. 

 

  

  

  

  

  

Zijactief :    Afd. Egchel 

Secr.      :     M Zelen- Verbugt  

Adres     :    Jacobusstraat 3         

Plaats     :    5987 AJ Egchel 

Tel.        :     077-3075030   
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Onkosten € 6,50 dit bij opgave te voldoen. 

Inschrijfformulier in leveren voor 18 

augustus bij Miep Zelen- Verbugt, Jacobusstr. 

3. 

  

  

 

10 augustus 2006: 

  

  

Van de Dartclub ontvingen hun uitslagen van 

afgelopen dinsdag.  

 

 

9 augustus 2006: 

  

Morgen is er weer kinder vakantiewerk dit is 

de derde en tevens laatste dag, deze begint om 

15.00 uur. Vanaf 19:30 uur zijn ouders en 

andere belangstellenden van harte welkom. 

  

 

 

8 augustus 2006: 

Zowel het Dorpsoverleg Egchel als het 

kernteam Egchel (WWZ) wil graag 

duidelijkheid over een aantal punten, zodat zij 

weer verder aan de slag kunnen. Daarom 

komen ze met een enquête die uit drie 

onderwerpen bestaat: Wonen, Behoeften- en 

voorzieningen niveau. Wij hopen dat U allen 

Uw medewerking aan deze enquête wilt geven. 

U kunt deze van deze website downloaden. 

Voor de enquête  
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U kunt deze enquête ook op de pagina van het 

Dorpsoverleg vinden. 

  

Te koop 

 

 

7 augustus 2006: 

  

  

Voor de regen de pannen erop 

  
 

 

6 augustus 2006: 

  

Langs de Hoekerstraat 
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5 augustus 2006: 

  

  

Van het Jong Nederland kamp uit Belgie 

ontvingen we de volgende foto"s 

Als U erop klikt worden ze groter 

 

  

 

 

4 augustus 2006: 

Zaalvoetballers 

gezocht                                    Een groepje 

zaalvoetballers is op zoek naar nog een paar 

enthousiaste zaalvoetballers, die met hun, 

onderling willen voetballen om een beetje in 

conditie te blijven.                                          De 

groep bestaat uit personen van ruim boven de 

dertig jaar en voetbalt op woensdag avond van 

19.00 tot 20.00 in de sporthal van Panningen. 

Deze zaal is reeds gereserveerd en de kosten 

hiervan worden door de leden gedeeld in een 

bijdrage.                                                   De 

eerste avond is op 6 september;heb je zin en 

tijd geef je dan op bij café Manders in Egchel 

of e-mail voor meer informatie even naar  

Groetjes Theo. 

  

  

 

Avondrood 

De foto hierboven ontvingen we van Harold en 

Heidi. 
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3 augustus 2006: 

  

  

  

Regenweer boven Egchel 

 

 

2 augustus 2006: 

  

  

  

Geboren 

 

 

1 augustus 2006: 

Voor het vorige Nieuws: kijk op oud Nieuws 

  

Terug van HMT 
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