
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 september 2007: 

Egchel heeft weer gewonnen 

  

Afgelopen vrijdag 3 ballonnen boven 
Egchel 
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29 september 2007: 

We ontvingen van ZijActief 

DINSDAG 9 oktober: 
  
informatieavond apotheek Vencken 

  
Aanvang 20.00 uur in 
gemeenschapshuis 't Erf 

Volleybal winnaar 2007  

  

  

  

  

De naakte waarheid Winnaar ! 

 

  

 

28 september 2007: 

Voor de resultaten van het 
volleyballen  

  

Vanavond heeft Jong Nederland 
speurtocht in Egchel 
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27 september 2007: 

Voor de resultaten van het 
volleyballen  

Wie heeft er vandaag gewonnen 

Hier komt de foto 

 

 

26 september 2007: 

Voor de resultaten van het 
volleyballen  

Wie heeft er vandaag gewonnen 

Hier komt de foto 

 

 

25 september 2007: 

Wij ontvingen zojuist het 
volgende bericht: 

Zaterdag 15 September 
2007 was er een reunie van de 
6e klas St.Jacobusschool, 
schooljaar 1981/82 waar de 
leerlingen en enkele 
leraren(essen) zich na 25 jaar 
weer lieten fotograferen. 
Het was in een woord 
schitterend!! 
  
Namens de 
feestcommissie      reunie 
2007. 

Als U op de foto klikt wordt hij 
groter 

  

 

  

file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/tn_sept%2026%2007%20021.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/tn_sept26%2007%20006.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/reunie%202007%20001.jpg


  

Voor de resultaten van het 
volleyballen  

Wie heeft er vandaag gewonnen 

Hier komt de foto 

  
 

 

24 september 2007: 

Resultaten biljartvereniging 
Egchel.  

  

Nog nooit had deze site zoveel 
bezoekers als afgelopen week. 

  

Zwammen langs de Jacobusstraat 
 

 

23 september 2007: 

  

We ontvingen het wedstrijdschema 
voor komende week van het 
volleybal tournooi  

  

Geboren op de Hub  Ties 

Egchel heeft vandaag 
gewonnen 
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We ontvingen van Harold en Heidi: 

Het is dit weekend zo'n mooi weer 
dat de BBQ nog een keer aan 
kan.De laatste keer dit jaar? 
Waarschijnlijk wel!! 

 

 

22 september 2007: 

  

Deze week werd het kruis aan de 
Gielenhofweg verplaatst en 
opgeknapt. 

Meer informatie op de pagina 
Geschiedenis in het boek Van Achel 
tot Egchel  bldz 42 

 

 

21 september 2007: 

Voor de resultaten van het 
volleyballen  

Wie heeft er vandaag gewonnen 
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20 september 2007: 

BELANGRIJK!!! 

De infoavond woningbouw Egchel-
Hook op 2 oktober 2007 komt te 
vervallen. Gemeente Helden is 
verhinderd vanwege fusie 
besprekingen. Zo gauw er een 
nieuwe datum bekend is, wordt deze 
op deze site bekend gemaakt en in 
Heldens Nieuws geplaatst. 

Dorpsoverleg Egchel. 

Hier de winnaars van vanavond 

Voor de resultaten van het 
volleyballen  

 

 

19 september 2007: 

  

  

Voor de resultaten van het 
volleyballen  

Hennepkwekerij op de Kempstraat 

 

 

18 september 2007: 

Vanavond de resultaten van het 
volleybal tournooi  

  

Hier de winnaars 
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17 september 2007: 

Resultaten en foto's van de 
Persoonlijke kampioen schappen en 
jubilarissen van de  biljartvereniging 
Egchel.  

We ontvingen het verslag van de 
schutterij  

Familie Franken vandaag 50 jaar 
getrouwd op de Kapelaan Nausstraat 

van harte gefeliciteerd 
 

 

16 september 2007: 

  

  

Vandaag en gisteren hadden de 
schutters feest. Ik was te laat voor 
een actie foto. De prijsuitreiking was 
al bezig. Wellicht horen of zien we 
nog iets. 

 

 

15 september 2007: 

De jaarvergadering van S.V. Egchel 
wordt verschoven van donderdag 4 
naar donderdag 18 oktober 

  

We ontvingen van: 

Zijactief Egchel foto's van happen en 
stappen in Egchel 

Meer foto's   
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14 september 2007: 

  

  

  

Vandaag voor de ker getrouwd: Ferry 
Maessen & Patricia Zetsen 

  

 

 

13 september 2007: 

  

  

  

Welkom thuis Ron 

 

 

12 september 2007: 

We ontvingen het schema van het 
volleijbal tournooi  

  

Pom naturel uit Egchel 
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11 september 2007: 

  

We ontvingen de nieuwe notulen van 
het Dorpsoverleg Egchel  

  

Speerpunt van het Dorpsoverleg 
Nieuwbouw 

  
 

 

10 september 2007: 

  

Op zondag 16 september 
organiseert de schutterij Sint 
Leonardus uit Panningen-
Egchel het 35 ste Dekenale 
Schuttersfeest van de 
Dekenale Bond Helden. 

Meer informatie  

 

 

9 september 2007: 

Resultaten van de Persoonlijke 
kampioenschappen biljartvereniging 
Egchel.  

  

Egchel heeft vandaag gelijkgespeeld 

  

De Meule  
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8 september 2007: 

  

  

  

De muziekvereniging Egchel mocht 
het eerste spelen tijdens de opening 

van Dok 6 

 

 

7 september 2007: 

  

  

  

  

Bij de schutterij een nieuwe 
afrastering. 

 

 

6 september 2007: 

Het is nu ook mogelijk om het bledje 
digitaal te lezen.                   Deze link is 
ook op de linkpagina toegevoegd. 

  

Ook op de Molenheg 
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5 september 2007: 

  

  

  

Richting Egchel-Hook 

  

  
 

 

4 september 2007: 

  

  

  

  

Langs de Grootveldweg 

 

 

3 september 2007: 

We ontvingen van het K.B.O. hun 
nieuwe activiteiten                               Zie 
hun pagina  

  

  

Op de Molenheg 
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2 september 2007: 

Op donderdag 30 augustus is Dennis 
Bruijnen gepromoveerd tot doctor aan 
de Technische Universiteit Eindhoven. 
Hij verdedigde zijn proefschrift 
getiteld: "Mechatronic Design 
Exploration for Wide Format Printing 
Systems". 

Ook vanuit het Dorpsoverleg 
gefeliciteerd 

  

Egchel heeft in Meijel verloren 

 

 

1 september 2007: 

Morgen zondag 2 september begint 
weer de 
voetbalcompetitie       Donderdag 4 
oktober is de jaarvergadering van S.V. 
Egchel. 
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