
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 Maart 2007: 

We kregen het bericht dat de Aettaofel 
geweldig loopt. Meer informatie:                   

 

 

30 Maart 2007: 

  

Achter het Naers kanaal 

 

 

29 Maart 2007: 

  

Van Jong Nederland heeft de de leiding in 
Mill een leidingweekend ter voorbereiding 
van de kampen in Mill! 
  

  

Bij zo'n mooi weer 
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28 Maart 2007: 

Deze week het verslag van de Egchelse 
biljarters.     . 

Laatste nieuws van EGOpop The Battle.        

Piet van Toon heeft ook enkele foto's 
genomen bij Ria Joosten Catering            

 

Het is lente 

 

  

 

27 Maart 2007: 

  

  

Vlaggen langs de school 

 

 

26 Maart 2007: 

Bij Ria Joosten Catering was het erg druk; 
de parkeerplaats was vol; de auto's stonden 
bijna tot aan het Neers kanaal en tot ver in de 
Doorbrand. 

 

 

25 Maart 2007: 

Egchel heeft vandaag verloren 

  

Mat heeft een nieuwe hond 
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24 Maart 2007: 

EGOpop The Battle 24 maart bij café Manders 
Egchel. Meer informatie  

Zaterdag 3 november & zondag 4 november 
heeft Buurtvereniging De Hub haar jubileum 
– weekend t.b.v. het 40- jarig bestaan. 

Zondag is het opendag bij het Culinair 
Educatiecentrum Limburg  en Ria Joosten 
Catering.                                                        We 
ontvingen van Thijs Joosten deze foto van 
een broedende eend; ook waren er geitjes 
geboren en heeft de Schotse Hooglander koe 
een unieke tweeling gekregen. 

 

 

23 Maart 2007: 

KBO Egchel: de leukste beurs voor de vrouw 
wordt de volgende week gehouden in het 
MECC te Maastricht. Voor leden zijn er 
kortingsbonnen te verkrijgen van 3,50 euro bij 
Hay Janssen 

We krijgen beter weer 

 

 

22 Maart 2007: 

We ontvingen van Tino Stulens de 
volgende  link van het plaatsen van de warmte 
kracht centrale bij Beynsberger.   

  

In het weekend wordt het weer lente 
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21 Maart 2007: 

De dames gaan een avond een gokje 

wagen. Meer informatie  

 

  

  

  

  

  

  

  

We ontvingen deze foto; het plaatsen van de 
warmtekracht centrale bij de fam Beijnsberger 
  

 

 

20 Maart 2007: 

Zondag 25 maart openstelling van het natuurven 
de Braampeel en opendag bij het Culinair 
Educatiecentrum Limburg  en Ria Joosten 
Catering. 

De openstelling zal plaats vinden door 
burgemeester Zuidgeest van de gemeente 
Leudal om 11.30 de opendag duurt van 10.00 tot 
1700. uur. Meer informatie:  

deze week slechts 2 verslagjes van de Egchelse 
biljarters. . 

  

 

 

19 Maart 2007: 

We ontvingen: 

De 6e klas van ut sjoeljaor 1967/1968 heet afgeloupe zatterdig un reunie gehad beij Cafe 
Manders (waar anders). Ut waas ontieggelik gezellig en idderein heet zich nog uns nao zoeget 
fertig jaor gooi herinneringen op kènne hale. Umdet der van dees klas noeits unne 
klassefoto is gemakt is dit alsnog op deze aovend gedaon. 
Van links nao rechts steit boven aan: Fritske van Lemmen Jeu en Frans van Handrie van 
Tieske 

file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/tn_%20warmtekracht.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/home/Braempeel_bestanden/tn_image006.jpg
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/Zij%20aktief.jpg.jpg


De middelste rij: Josje van Blinjes Sjeng, An van Piet van Tieske, Jo Sjerman, Chris Rijks, 
Hannie Oomen, Huub Derks, Christien Smeets, Jo van Duren, Dorothee van Pierre Sef, Henk 
van Wie van Linske, Wiel Metsemakers, en Til van Pierre Piet 
Ongerste rij: Leen van Pierre Theike, Mie van Wim van Tieske, Han van Nause Lei, Jac van Sil 
en Chris van Roy. 
Natuurlik wuert dees reunie nog us unne kier overgedaon mer wannier is nog un groete vraog, 
un aantal jaore of un bepaalt joar is in èlk geval neet genumd. 
As de tiehd dur riep veur is zal dur wel wer contact weure gezocht.   

  

 

 

18 Maart 2007: 

Van de Muziekvereniging ontvingen we foto's van 
het Lenteconcert in 't Erf. 

het optreden van Koningslust. 
het jeugdensemble van Egchel. 
de fanfare bij hun optreden 
Nel Manders die zong bij When You Be             Raf 
Janssen, wethouder cultuur.  
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 Langs de Hoekerstraat 
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17 Maart 2007: 

  

Vandaag is het oud papier ophalen. 

  

  

Jeugd van Egchel 
 

 

16 Maart 2007: 

We zagen dat het huis van ”Kubbes aan de 
Roggelse  Bruk" wordt afgebroken, vroeger 
was hier een cafe. (tot 1974) Meer informatie in 
het boek over Egchel  

  

We ontvingen van Harold en Heidi 

Het mooie weer heeft weer prachtige plaatjes 
opgeleverd! 

 

 

15 Maart 2007: 

  

EGOpop The Battle 24 maart bij café Manders 
Egchel Meer informatie  

  

Heide in bloei 
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15 Maart 2007: 

We ontvingen een websitesadres 
van         William Beurskens Rootsdijk 12 over 
zijn hobby Mountainbiken  

We ontvingen ook de link naar de website van 
Frans en Ferdinand, van de Gielenhofweg.        

Verbouwing op de Linskesweg 

 

 

  

  

14 Maart 2007: 

  

Op zaterdag geboren 

 

 

13 Maart 2007: 

hier weer de verslagen van de Egchelse biljarters.  

We ontvingen van Harold en Heidi 

In de beek bij het schuttersterrein zit veel 
kikkerdril. 
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12 Maart 2007: 

Giel Beumers wordt vandaag 85 jaar 

Egchel heeft gewonnen van Beringe 

  

Aan de wandel 

 

 

11 Maart 2007: 

Op zondag 18 maart wordt in gemeenschapshuis 't 
Erf in Egchel het 
lenteconcert gegeven. Meer informatie  

  

De pannen erop 

 

 

10 Maart 2007: 

We kegen van Tom Peeters een link 
doorgestuurd 

zodat de bewoners van Egchel zijn avonturen 
in Nairobi kunnen lezen. 
 
Hij gaat zondag a.s. voor een afstudeerproject 
naar Kenia met 10 kansarme jongeren uit de 
regio Parkstad. Dit project moet hen 
uiteindelijk aan een baan helpen. Wilt U meer 
weten: 
  
De site:  

Te nat voor asperges in de Kemp 
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9 Maart 2007: 

Op vrijdag 9 maart word Door Peeters-Hillen 
85 jaar 
Op zondag 4 maart is ze live op de radio P&M 
geweest. 
Op bijgaande foto zie haar in gesprek met de 
vliegende reporter Jo Gielen van radio P&M 

  

Van harte gefeliciteerd 

 

 

8 Maart 2007: 

De provinciale Statenverkiezingen in 
Egchel;         bij Manders waar Anders. 

 

  

Een groot gat in de weg, hoek Jacobusstraat / 
Van Enckevoortstraat 
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7 Maart 2007: 

De hobbykippen mogen evengoed buiten blijven; 
ondanks de ophokplicht. 

Vandaag zijn er provinciale statenverkiezingen. 

  

In volle bloei 

 

 

6 Maart 2007: 

  

  

  

  

Langs de Gielenhofweg 

 

 

5 Maart 2007: 

bijgaand weer de biljartverslagen: 

na de carnaval zijn de keumannen weer gestart. 

  

Midden in Egchel 

 

 

4 Maart 2007:  

  

Als u deel wilt nemen aan Aettaofel ‘t Erf 

kunt u 

  

 zich aanmelden tot maandagmorgen 12.00 

uur. 
  

 Meer info Zie pagina Nieuws  
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Reünie, 
  

De 6e klas van veurjoar 1968 hult op 17 miert 

a.s. 

  

beij Manders (waar anders) un reünie. Sommige 

  

van deze klas (van bijv. Frits van Lemmen Jeu, 

  

Henk van Wie van Linske, Jos van Blinjes Sjeng, 

  

Han van Nause Lei, Mie van Wim van Tieske etc. 

  

etc.) hebbe zich zoget fertig joar nimmer 

gezeen. 

  

Veur informatie kèn idderein terech beij Jac van 

  

Sil:    

 

Jo en El van Harte gefeliciteerd 

We ontvingen: 

maan boven Egchel op zaterdag 4 maart om  half 

 12 s'avonds 

  

Egchel heeft van Heythuijsen gewonnen. 

  

Mijn computer modem heeft vandaag niet 

gewerkt anders waren deze berichten eerder 

verschenen. 
 

 

3 Maart 2007:  

Dinsdag 6 maart . 

 Lezing podotherapeut Judith Sondekamp  

Meer informatie  (pagina Zij-Aktief) 
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2 Maart 2007:  

  

We ontvingen van Egopop de bekendmaking 

van de bands welke op 19 en 20 mei in Egchel 

tijdens EGOpop en Zomerjoeks zullen gaan 

spelen. Meer weten  (pagina Nieuws) 

  

Sneeuwklokjes 

 

 

1 Maart 2007:  

We ontvingen: 

Ernes en Marielle Zelen hebben un 

dochtertje gekrege: Maud 
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