
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 mei 2007: 

Vanavond heeft de biljartvereniging 
jaarvergadering. 

  

Op Peel en Maas Tekst TV  hebben van 
Zondag over het voetballen enkele 
foto's gestaan; maar niet lang. 

  

Petatte 
 

 

30 mei 2007: 

Op Peel en Maas Tekst TV staan onder 
voetbal enkele foto's van Zondag;     

Helaas heb ik van de Rabobank Jeugd 
Verenigingsdag nog geen foto's 
daarop gezien. Daarom zijn er een 
aantal op de pagina Nieuws geplaatst  

  

Geboren gistermorgen 
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29 mei 2007: 

  

Gisteren was er Koop Zondag bij 
Hobby-plantenkwekerij van Duren      

  

Hier een kleine overzichts foto 

 

 

28 mei 2007: 

S.V. Egchel heeft zondag een groots 
opgezet Open Minivoetbaltoernooi 
gehouden; hierbij een foto van de 
finale wedstrijd. 

Meer foto's op de site van S.V. Egchel   

Foto's van de De Rabobank Jeugd 
Verenigingsdag  

   

 

27 mei 2007: 

  

De Rabobank Jeugd Verenigingsdag 
was gisteren, een aantal foto's zijn 
doorgestuurd naar Peel en Maas Tekst 
TV en ook op de site van S.V. Egchel 
zullen een aantal andere  foto's 
verschijnen. 

Als ze erop staan vermeld ik wel de 
link. 

Penanties schieten 
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26 mei 2007: 

Het Festiviteitenweekend van SV 
Egchel. 

Vanavond vanaf 20.00 uur de Sponsor- 
en vrijwilligersavond, morgen de 
Rabobank Jeugd Verenigingsdag en 
zondag een groots opgezet Open 
Minivoetbaltoernooi. 

 

 

25 mei 2007: 

Van de commissie comunicatie van het 
Dorpsoverleg ontvingen we: 

Aan verenigingen en belangstellende uit 
Egchel. Lees verder op de pagina van 
het Dorpsoverleg  

  

Friesen 

 

 

24 mei 2007: 

  

  

Op 22 mei geboren Finn 
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23 mei 2007:  

We ontvingen van Schutterij Leonardus 
de uitslagen van het Eerste Bondsfeest 
2007 Te Sevenum 

We ontvingen van Egopop het verslag 
van afgelopen weekend, ook ontvingen 
we nog enkele foto's.  

  

Beste vaandeldrager in fantasie uniform 

  
 

 

22 mei 2007: 

  

Komend Pinksterweekend vinden er 3 
activiteiten plaats bij S.V. 
Egchel         Meer informatie  

  

Vanavond heeft Zij-Actief een  wandel 
excursie. Meer info  

 

 

21 mei 2007: 

  

Foto's van de optocht  

Meer foto's op de site van Ego-Pop          

Meer nieuws van de 
Biljartvereniging       De allerlaatste grote 
wedstrijd van het seizoen is al 15 jaar het 
grote driebandtreffen van 

zustervereniging BC-Kessel.   
 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/Biljartvereniging%20.Egchel.html
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/tn_BILD0028.jpg
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/tn_mei3%2007%20010).JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/tn_zomerjoeks%2007%20019.JPG


20 mei 2007: 

Vandaag; Zomerjoeks in Egchel 

Vandaag is ook Koop Zondag bij Hobby-
plantenkwekerij van Duren   

SV Egchel Mini-voetbaltoernooi meer dan 
volgeboekt  Onder Egopop 

  

Nieuws van de biljartvereniging 

Het trio Piet Thijssen, Lei Giesberts en 
Had Philipsen, toog naar Amsterdam, waar 
de  NS-biljartclub aldaar de NS kampioen 
schappen organiseerden:  

  

 

 

19 mei 2007: 

  

Ego pop 2007; voor een terugblik naar 
vorig jaar  

  

  

 De Sponsers 

Voor een wat duidelijke beeld op de 
afbeelding klikken 

  
 

 

18 mei 2007: 

  

De weersvooruitzichten voor het weekend 
is droog weer. 

  

Zover zijn ze. 
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17 mei 2007: 

In het gastenboek werd er al over deze 
wedstrijd  geschreven; hier een aantal 
voetballers direct voor de rust. 

We kregen in het gastenboek de UITSLAG 
EGCHEL-SELECTIE OUD -EGCHEL 
SELECTIE JONG: 4-0 (rust 1-0). 
Doelpunten: Sander Arts 2x, Roy Gerits en 
Ferry Maessen. 

  

  

S.V.Egchel D1 heeft een eigen site  

 

 

16 mei 2007: 

We ontvingen de notulen van het 
Dorpsoverleg datum 27 april; o.a.spiegel 
hoek Gielenhofweg/ Hoekerstraat en 
Egchelse kermis. Meer weten  

  

   Bij Egopop de laatste 
ontwikkelingen:  Meer weten:  

 

 

15 mei 2007: 

Van Zij-Actief ontvingen we de uitnodiging 
voor een wandelexcursie.                       Meer 
weten  
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14 mei 2007: 

  

  

  

  

In Egchel gaat het gebeuren deze week 

  

  

 

 

13 mei 2007: 

  

Bijgaand 2 foto's van jeugdteams van S.V. 
Egchel die  11 mei KAMPIOEN zijn geworden 
in hun klasse. 

 
Egchel D1 won met 4-1 van SHH D4 en 
eindigde alleen op de 1e plaats. 

  

  

 

  

Egchel E1 speelde met 1-1 gelijk tegen 
SVC2000 E2 en eindigde samen met 
Panningen E3 op de bovenste plaats 

  

Op zondag 10 juni a.s. organiseert Jong 
Nederland Egchel voor de eerste keer een 
kindermarkt. Meer informatie     Onder de 
informatie van Egopop 
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12 mei 2007: 

  

  

  

Getrouwd; van harte gefeliciteerd 

 

  

We ontvingen bijgaande foto en tekst: 

  

  

  

Vandaag trouwen Vivian Moonen & 
Sander Selen. 

  

  
 

 

11 mei 2007: 

  

Van Egopop ontvingen we hun laatste nieuws, 
ook met foto's  
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10 mei 2007: 

  

  

  

  

  

De drempels wat lager maken 
 

 

9 mei 2007: 

We ontvingen een nieuwe advertentie over: 
Koopzondag bij Hobby-plantenkwekerij 
van      Duren 20 en 27 mei 

Meer weten:  

  

Jeugd van Egchel 
 

 

8 mei 2007: 

Van Zij-Actief ontvingen we het volgende 
bericht:                                                Woensdag 
9 mei kledinginzameling bij Mien 
Janssen,Roggelseweg 95 van 's-morgens 9.00 
uur tot 18.00 
uur                                         Vanavond heeft Zij-
Actief een avond over: anders geaardheid. 
Meer informatie  

  

Langs de Grootveldweg.  
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7 mei 2007: 

  

Volksvermaak tijdens de "Open Egchelse" 
biljartkampioenschappen  

Vanmiddag hebben de senioren biljarters 
receptie bij Manders. 

  

De koe aan de kas  

 

6 mei 2007: 

  

Vandaag heeft Egchel de laatste 
competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen 

  

  

Achter in de tuin 

  

 

 

5 mei 2007: 

Kenianen in de Egchelse Zomerjoeks 
parade                                                                    Mee
r informatie  

  

  

Witte plastic over de asperges; goedkoop ? 
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4 mei 2007: 

Doet U mee aan de postcode loterij en U 
woont op de van Enckevoortstraat; dan 
heeft U 50 euro gewonnen. 

  

Willem, Hoera een jongen 

 

 

3 mei 2007: 

  

  

  

Hoek Kempstraat / Gielenhofweg 

 

 

2 mei 2007: 

  

  

De K.B.O. ers  gaan vandaag fietsen 
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1 mei 2007: 

Vandaag wordt Moeke Schaareman 88 
jaar; van harte gefeliciteerd. 

De foto's van Kindervakantiewerk staan 
ook op Tekst TV van Peel en Maas; deze 
kunt U ook via hun website bekijken.      

  

  
 

 

 

file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/tn_apri07%20051.JPG

