
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 juni 2007: 

  

We ontvingen een bericht van 
Kindervakantiewerk over de Zomerdagen 
2007  

  

Vandaag: JUST MARRIED 

 

 

29 juni 2007: 

  

  

  

50 geworden 
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28 juni 2007: 

  

  

Ezeltjes ook in Egchel 

 

 

27 juni 2007: 

  

Voor de tijd van het jaar is het aan de 
koude kant 

  

Aan de Gielenhofweg 

 

 

26 juni 2007: 

We ontvingen van de Muziekvereniging 
Egchel enkele foto's van de afsluiting van 
het seizoen. 

Op de pagina Nieuws staan nog enkele 
foto's en tekst hierover.  

 

Op deze foto ziet U de blokfluiters die 
samen met het jeugdensemble een stuk 
spelen. 
  

  

 

 

file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/tn_juni%2013%2007%20027.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/tn_juni6%2007%20008.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/tn_afsluiting%20seizoen%2025-06-07%2022.jpg


25 juni 2007: 

Gisteren was ook het familie en 
verenigings schieten bij de schutterij; 
voor enkele foto's  

Dit was eigenlijk de foto voor gisteren; 
omdat op 24 juni het aspergeseizoen 
normaal is afgelopen. 

 

 

24 juni 2007: 

Vandaag is St. Jan normaal is dan het 
aspergeseizoen afgelopen. De foto rechts 
is urgenter dus deze staat er. 

 

 

23 juni 2007: 

  

  

Neven de weeg nao kepel 
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22 juni 2007: 

  

  

We kregen bericht van het K.B.O. Egchel 
over hun activiteiten.  

  

In volle bloei 

 

 

21 juni 2007: 

De schutterij Sint Leonardus houdt op 
zondag 24 juni op het schietterrein aan de 
Horsten te Egchel weer een 
schietwedstrijd voor families, 
verenigingen, vriendenclubs en  bedrijven. 
Meer informatie  

In het midden. 

 

 

21 juni 2007: 

We ontvingen bericht van het 
Kindervakantiewerk              

 Meer informatie van het 
Kindervantiewerk    

  

Meer foto's op  

 De Jeugdvierdaagse kwam langs in 
Egchel 
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20 juni 2007: 

  

  

Van Harold en Heidi ontvingen we Zaterdag 
al deze foto: 

  

Regenboog boven Egchel 

 

 

19 juni 2007: 

  

Aafgeloupe zatterdig waas wer de 
jaorlikse SIL-daag, dit kiehr ging 
de SIL-famiehlie boerengolven. Beij 
Fritske en Sof van Lemmen Jeu op de 
Mèlkweeg waas un echte 10-gaaten 

baan gemakt. Jammer det ut waer un 
paar kiehr efkes tege zoot mer ut 
waas aeve good ontiegelik gezellig. 
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Frits en Sof nog unne kiehr: 
ontzettend bedankt. 
Op de foto de 85-jeurige Door van Sil 
beij de openingssjlaag, ut lukte heur 

beijna un "gaat in ein" te slaon (hole 
in one 

 

18 juni 2007: 

Een bericht voor de 
verenigingen in Egchel betreft 
de viering 60 jaar Egchel  

Enkele foto's van geslaagden 
staan op pagina Nieuws  

  

In Egchel Hook: De erste Os van 
Os 

 

 

17 juni 2007: 

Vandaag is Vaderdag. 

Er is momenteel nieuws genoeg in 
Egchel; een Abraham, een Os en een 
aantal geslaagden. Dus wacht maar af. 

  

  

Henk is Abraham geworden. 
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16 juni 2007: 

  

Vandaag komt de Muziekvereniging 
oud papier ophalen. 

  

Een van de geslaagden in Egchel 

 

 

15 juni 2007: 

  

  

Bezoek van de nieuwe 
burgemeester aan Egchel. Hij 
kreeg het boek van Achell tot 
Egchel aangeboden; zodat hij zich 
in de geschiedenis van Egchel kan 
verdiepen. 

Zie de pagina van het 
Dorpsoverleg     

 

14 juni 2007: 

UITNODIGING 

Vanavond komt onze nieuwe 
waarnemend burgemeester M. Vestjens 
een kennismakingsbezoek brengen 
aan Egchel en wel van 19.00 uur tot 
20.30 uur in gemeenschapshuis ´t Erf. 
Alle inwoners van Egchel zijn hierbij 
van harte welkom. 

Eekhoorntje bij Toos en Tinus 
achterom 
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13 juni 2007: 

  

  

En dat in Egchel 

 

 

12 juni 2007: 

De schutterij Sint Leonardus houd op 
zondag 24 juni op het schietterrein aan 
de Horsten te Egchel weer een 
schietwedstrijd voor families, 
verenigingen, vriendenclubs 
en  bedrijven. Meer informatie  

  

  

  

De laatste dag van Egchelse kermis 

  
 

 

11 juni 2007: 

  

  

De Kindermarkt in Egchel. 

Meer foto's  

deze foto's staan ook 
op                        Meer foto's van Egchel 
op nummer 118 -122 
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10 juni 2007: 

  

  

  

Klaar voor de kermis 

 

 

9 juni 2007: 

  

  

  

Opbouwen van de autoscooters 

 

 

8 juni 2007: 

  

  

De mooiste rozen 
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7 juni 2007: 

De eerste wagens voor de Egchelse 
kermis staan er al. Vandaag wordt de 
Van Enckevort hiervoor afgesloten. 

  

Met groot materiaal 

 

 

6 juni 2007: 

UITNODIGING 

Op donderdag 14 juni 2007 zal onze 
nieuwe waarnemend burgemeester M. 
Vestjens een kennismakingsbezoek 
brengen aan Egchel en wel van 19.00 
uur tot 20.30 uur in gemeenschapshuis 
´t Erf. Alle inwoners van Egchel zijn 
hierbij van harte welkom. Dit is een 
gelegen- heid om elkaar te leren kennen 
en om aan te geven wat we van elkaar 
verwachten.                               Inwoners, 
organisaties en verenigingen kunnen 
deze gelegenheid gebruiken om zaken 
die zij belangrijk vinden voor het 
voetlicht te brengen. 

Ook hier is de gemeente mee bezig. 

 

 

5 juni 2007: 

  

Maandag 11 juni a.s. organiseren de 
K.B.O. en  ZijActief  Egchel in 
gemeenschapshuis 't Erf het 
kermismatinee 2007.Aanvang 15.00 uur 
en de entree is gratis. De muziek wordt 
verzorgt door Dhr. Ton Geurts. Iedereen 
is welkom. 
  
Van 20 t/m 23 juni  kunnen jullie in 
groepsverband deelnemen aan de 
wandelvierdaagse  met Zijactief . 
Opgave voor 13 juni bij Miep Zelen-
Verbugt, Jacobusstraat 3, tel. 3075030 
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4 juni 2007: 

Nieuws over het weer doet het altijd 
goed; daarom is deze pagina uitgebreid 
met de actuele weersverwachting t.a.v. 
buien. Nml. Buienradar en het weer de 
komende dagen in Egchel Kijk maar 
eens. 

De Linskesweg 

 

 

3 juni 2007: 

  

  

Jong Nederland heeft nu een provinciaal 
Junioren tournooi in America. 

 

 

2 juni 2007: 

  

Gisteravond heeft de commissie 
Communicatie vergaderd over het 
nieuwe boekje voor Egchel. 
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1 juni 2007: 

Weer een nieuwe maand begonnen. 

Kindermarkt in Egchel 

Jong Nederland Egchel organiseert 
komende zondag 10 juni een 
kindermarkt. De kindermarkt duurt van 
13.00 tot 16.00 uur en vindt plaats op 
de Van Enckevoortstraat; Meer info  
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