
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

  

 

31 juli 2007: 

  

  

Nog een prachtig kunstwerk in 
Egchel 

 

 

30 juli 2007: 

  

Brievenbus 

origineel is gejat      
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29 juli 2007: 

Het heeft vandaag 28 mm geregend. 

  

Bij dit natte weer komen de 
paddenstoelen weer uit de grond 

zoals hier aan de Molenheg 

 

 

28 juli 2007: 

  

  

  

Vandaag geboren 

 

 

27 juli 2007: 

Vandaag kwamen er veel oude 
tractors door Egchel; heb er geen 
foto van anders had die hier 
gestaan. 
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26 juli 2007: 

  

Bijen bij de buren 

Meer foto's  

 

 

25 juli 2007: 

  

Angie en Mandy Buskes hebben 
vandaag een boottochtje gemaakt in 
Kessel over de Maas met de oude 
vissersboot "De Albatros"! 

  

 

 

24 juli 2007: 

De foto's van Toos van Sijben met de 
vogeltjes staan vandaag  

  

Aan de Roggelseweg 
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23 juli 2007: 

Het is nu erg rustig in Egchel; de 
jongens zijn op kamp 

  

  

Hortensia's 
 

  

 

22 juli 2007: 

Bij Toos van Tinus van de Mulder 
komen de vogeltjes uit de hand eten. 
Nog enkele foto's op de pagina 
Nieuws  

  

  
 

  

We ontvingen ook enkele foto's van de 
verbouwing bij Manders. 

Het gaat een grootscheepse 
verandering worden en wij hopen het 
op 20 oktober, als wij ons 40 jarig 
bestaan vieren, klaar te hebben. 
Tijdens de verbouwing zijn wij gewoon 
als vanouds open. 

Meer foto's ook op de pagina Nieuws 
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21 juli 2007: 

Vandaag is de laatste wedstrijddag 
voor William Beurskens in de 
Transalp; op de website van hem staat 
elke dag een verslag. Zou hij nog 
stijgen in het klassement ?    

Vandaag is er wel oud papier ophalen 

 

 

20 juli 2007: 

  

Het heeft vandaag 25 mm geregend in 
Egchel. Op enkele plaatsen is de 
bliksem ingeslagen. 

  

Weekend van 28/29 juli HMT 

 

 

19 juli 2007: 

  

  

Vakantie tijd 
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18 juli 2007: 

De pagina koopjes is aangepast bij 
Mijn Domein. 

  

Afgelopen zaterdag maakte ik deze 
foto, wellicht zit Nel in deze ballon. 

 

  

William Beurskens is op zaterdag 14 juli samen met Joschy Rausch begonnen aan de 8 
daagse Transalp. Fietsend van Mittenwald (Duitsland) naar Riva de Garda (Italië). Totaal 
worden er 650 km en 21.000 hoogtemeters afgeled. Er doen zo'n 600 teams hieraan mee. 
Vandaag hebben ze de 5e etappe afgelegd in een zeer goede tijd. Het fietsen gaat lekker en ze 
klimmen steeds hoger op in het klassement. 
Voor meer informatie op hun website:                                                                                    De foto 
die ik ontvangen heb staat ook op de website 

 

17 juli 2007: 

We ontvingen het volgende bericht: 

Toen ik 50 werd heb ik een ballonvaart 
aangeboden gekregen. 
Deze hebben wij nu gemaakt  op 14-
07-07daarbij hebben wij een aantal 
foto's van Egchel gemaakt , Misschien 
iets voor de website van Egchel 

Heb er een aparte pagina aan 
besteed:  

Van Jong Nederland ontvingen we het 
volgende:  

De K.B.O.ers gaan morgen 18 juli een 
grote fietstocht maken. 
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16 juli 2007: 

We ontvingen de eerste foto's van het 
meisjeskamp van Jong Nederland.  

  

Thema Flower Power 

  

 

 

15 juli 2007: 

  

  

  

Warm weer; ook aan de Molenheg 

 

 

14 juli 2007: 

Wie heeft er lavendel in de tuin 
?         Zie de koopjes pagina 

In het gastenboek een melding van een 
geslaagde. 

  

Rondvluchten ook boven Egchel 
vandaag; hier ziet U de bemanning: op 
de pagina nieuws een toelichting      
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13 juli 2007: 

  

We kijgen nu zomer, er is voldoende 
regen gevallen dus kan het nu gaan 

groeien. 

 

 

12 juli 2007: 

  

  

Langs de Muldersweg 

 

  

 

11 juli 2007: 

  

  

  

  

Komt tot rust in Egchel 
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10 juli 2007: 

  

  

  

De moskee gezien vanuit Egchel; maar 
hij staat in Kepel. 

  

 

 

9 juli 2007: 

We ontvingen van Kindervakantiewerk 
de 43 quiz vragen. Over ken je dorp. 
Best leuk ook voor de Egchelse 
mensen. U vindt ze op de pagina van 
het kindervakantiewerk Egchel  

4 Egchelnaren hebben in Someren de 
Kennedy mars gelopen (80 
km)             Dit waren Roy 
Teeuwen,Leon Timmermans, Johan 
Delissen en John Tielen. Een prestatie 
die er mag zijn. 

Reijnen Funs plein 

 

 

8 juli 2007: 

  

  

Bouwactiviteiten aan de Muldersweg; er 
komen er nog veel meer. 
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7 juli 2007: 

  

We ontvingen van Kindervakantiewerk 
een verslag van donderdag van hun 
activiteiten :  

Bij de koopjes iets gratis af te halen 

 

 

6 juli 2007: 

Hoera 

OS 

??? 

3 x toeteren 

Bij de buren  

 

5 juli 2007: 

Bij het ongeluk op 2 juli waren er 
volgens eerdere berichten  drie doden 
te betreuren. Nu is dit niet geheel 
duidelijk. 

  

Op de Kattestert 
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4 juli 2007: 

In het gastenboek komen af en toe 
berichten zonder een duidelijke 
afzender; normaal worden deze 
verwijderd. 

  

Aan de Egchelseweg. 

 

 

3 juli 2007: 

  

  

De K.B.O. ers gaan morgen fietsen 

In de koopjes pagina is weer een 
aanbieding 

 

 

2 juli 2007: 

In de bocht bij Beijnsberger op de 
Roggelseweg is vanmorgen een zwaar 
ongeluk gebeurd. 

We ontvingen de notulen van het 
dorpsoverleg  

Te koop 
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1 juli 2007: 

We ontvingen het volgende bericht: Op 
1 juli t/m 10 juli zal het WK RoboCup 
plaatsvinden in Atlanta. Waarin ook 
stukje Egchels vernuft in zit in de vorm 
van Dennis Bruijnen. Meer info Zie 
pagina Nieuws  of ga naar hun website  
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