
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 augustus 2007: 

We ontvingen de foto's van het 
Darttournooi. Deze zijn op de pagina 
van de dartverniging geplaatst.            

  

De winnaars 

 

 

30 augustus 2007: 

We ontvingen de uitslagen van de dart 
finale die afgelopen dinsdag is 
gehouden: voor het verslag zie de 
pagina van de dart vereniging  

Er worden van dit evenement nog foto's 
verwacht 

  

Mijn Domein 
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29 augustus 2007: 

  

  

Midden in Egchel : Drentse zwerfkei 

 

 

28 augustus 2007: 

Van het Dorpsoverleg ontvingen we de 
notulen van de vorige vergadering; ook 
hier nieuws over Egchelse kermis en 
verkeersveiligheid.  

  

Zondag; bij Wijnen gingen de 
wandelaars  "Preuve" 

 

 

27 augustus 2007: 

U kunt ook nu via deze website het 
laatste verschenen Egchel Nieuws lezen  

  

Gisteren kwam de Preuveleut door 
Egchel 
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26 augustus 2007: 

De Heer Janssen van de Muldersweg is nl 
3x europees kampioen geworden met zijn 
gould-amadines. Een hele prestatie. De 
europeese kampioenschappen vonden 
plaats in Duitsland. Wij willen hem van 
harte feliciteren namens Hetty, kinderen 
en kleinkinderen. 
  

 

 

Gould-Amadines 

Proficiat Pap 3x Europees kampioen 

 

25 augustus 2007: 

  

Boyke; de hond van Reijnen Leen is 
gisteren in de leeftijd van 13 jaar 
overleden. Boyke was Helene beste 
maatje. Ze hebben heel wat 
wandelingetjes gemaakt door Egchel.  

  

Op de kattestert 
 

 

24 augustus 2007: 

Er is een aanvraag voor een reünie van de 
schoolverlaters van  Egchel van het jaar 
1959/1960; deze mensen worden  of zijn 
komend jaar 60 jaar. Dus van mijn klas Jan 
Sch. Graag een e-mailtje naar:   De 
meesten wonen hiervan niet in Egchel, 
kent er iemand hiervan en weet waar deze 
persoon woont; graag ook een berichtje. 

 

We blijven op de Gielenhofweg 
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Als U op deze foto klikt wordt hij groter 

  

 

23 augustus 2007: 

  

In het weekend wordt het mooi weer 

  

  

De keup 
 

 

22 augustus 2007: 

Het heeft van gisteravond af 38 mm 
geregend. 

  

Vanuit Egchel de kerk van Dörp 
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21 augustus 2007: 

  

  

Langs de Gielenhofweg 

 

 

20 augustus 2007: 

  

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

Meer informatie  

 

 

19 augustus 2007: 

  

  

Gisteravond KEMPSTRAATFEEST 
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18 augustus 2007: 

  

  

De bloemen buiten 

 

 

17 augustus 2007: 

  

We ontvingen van Zij-Actief een 
overzicht van hun activiteiten. Zie 
hun pagina  

  

  

Van de Roggelseweg naar de 
Kattestert 

  

  

 

 

16 augustus 2007: 

  

  

Harrie nog aan het werk 
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15 augustus 2007: 

  

  

  

Aan de Linskesweg 

  

  
 

 

14 augustus 2007: 

  

  

  

achterom 

 

 

13 augustus 2007: 

  

  

Ga lopen of fietsen naar school 
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12 augustus 2007: 

  

  

  

  

"t is waor LENIE 50 jaor" 

proficiat 

  

  

 

 

11 augustus 2007: 

  

  

Zomerbloemen 

 

 

10 augustus 2007: 

  

  

De scholen zijn weer begonnen. 
(volgende week pas) 
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9 augustus 2007: 

  

  

Bouwactiviteiten 

  

 

 

8 augustus 2007: 

  

  

  

  

Geboren 

  

  

  

Van harte gefeliciteerd 

 

Hoera een jongen 

 

Tren 
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7 augustus 2007: 

  

  

Hoekerstraat 

 

 

6 augustus 2007: 

  

We ontvingen foto's van het 
Kindervakantiewerk van 2 en 3 
augustus. De foto's zijn vanavond 
aangevuld en verandert. 

Zie de pagina van het 
Kindervakantiewerk  

 

 

5 augustus 2007: 

  

  

Zondagmorgen 
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4 augustus 2007: 

  

  

  

Zomerverblijf 

  

   

 

3 augustus 2007: 

  

  

Vanavond was de afsluiting van het 
Kindervakantie werk 

  

  
 

 

2 augustus 2007: 

  

In Egchel 
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1 augustus 2007: 

  

Morgen en vrijdag is het 
kindervakantiewerk in Egchel 

Dit is een foto van vorig jaar 
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