
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 september 2008: 

  

  

  

Geboren Lieve en Dominik 

  

Dankzij een tipgeefster; bedankt 

  

We ontvingen foto's van de brunch van 
Maartje van Berkel; deze zijn op de 
pagina van 60 jaar Egchel geplaatst.       

 

  

 

  

We ontvingen het verslag van het 
Volleybaltournooi 2008     

Van de biljarters ontvingen hun verslag 
met de mededeling:  Als het goed is 
lopen er mannen met zakken over hun 
hoofd door Egchel…..  

Door Jos Brummans werd de 
wisselbeker de Wie Korsten Trofee 

uitgereikt aan de aanvoerder Rick Wilms 
van de Gielenhofweg 3. 
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29 september 2008: 

Foto's van 60 jaar Egchel  

Egchel heeft verloren 4-0 tegen Beringe  

  

De opening voor de brunch 

 

 

28 september 2008: 

We ontvingen nieuws van de rommel 
markt op 5 oktober a.s.  

We ontvingen foto's van de voor - 
bereidingen voor het feest         Deze 
pagina wordt regelmatig bij gewerkt. 

  

Op de pagina koopjes 4 gebruikte 
legkasten  

Belangrijk voor het grote feest van 60 jaar 
Egchel 

 

 

27 september 2008: 

De uitslagen van het 
Volleybaltournooi                                                      
  Als alles goed gaat om 23.00 uur de 
uitslagen.      

  

  

                    Hier de foto van de winnaars 
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We ontvingen foto's van BS De Kemp 

 Vandaag was de grote dag voor alle leerlingen 
van de Kemp om een gratis frietje met snack te 
komen eten bij Nel. 

Het was een groot succes en heel erg gezellig.  

60 jaar Egchel 

 

 

26 september 2008: 

De uitslagen van het 
Volleybaltournooi                                                      
  Als alles goed gaat om 23.00 uur de 
uitslagen.                                                 Door het 
wegvallen van een team is het programma van 25 
sept gewijzigd 

We ontvingen van Sander het interview met Toos 
en Tinus van de Mulder  

  

Samen voor de gesloten Mulder  
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25 september 2008: 

We ontvingen de notulen van het Dorpsoverleg 
van 9 september 2008.      

De uitslagen van het 
Volleybaltournooi                                                      
  Als alles goed gaat om 23.00 uur de uitslagen. 

Op woensdag avond om 19.00 het plaatsen van 
de feesttent 

 

 

24 september 2008: 

De uitslagen van het 
Volleybaltournooi                                                      
  Als alles goed gaat om 23.00 uur de uitslagen. 

Bord langs de Karissendijk 

 

 

23 september 2008: 

  

Voor het verslag van de voetbal wedstrijd 
van Zondag  

  

Van de biljarters ontvingen we weer hun 
uitslagen  

We ontvingen: 

Angie, Mandy en Nena; lekker "klauteren" 
op het speelveldje! 
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22 september 2008: 

Er hebben zich ruim 170 mensen 
aangemeld voor de brunch a.s. Zondag. 

Het schema voor het Volleybaltournooi 
deze week  

Egchel heeft met 1-1 gelijkgespeeld tegen 
SSE 1 (Someren-Eind)  

Op de Jacobusstraat Abraham 

 

 

  

21 september 2008: 

  

  

  

Over een week 60 jaar Egchel 

  

  
 

 

20 september 2008: 

  

Volleybal uitslagen: 

  

Langs de Jacobusstraat 

  

 

 



19 september 2008: 

  

Volleybal uitslagen: 

  

De weg kwijt in Egchel 

 

 

18 september 2008: 

  

Volleybal uitslagen: 

  

60 jaar Egchel 

  

 

 

17 september 2008: 

  

Volleybal uitslagen: 

  

Bomenkap voor een veilige Roggelseweg 

  

 

 



16 september 2008: 

Vandaag dinsdag 16 september begint het 
straten volleybal tournooi  

We ontvingen van KBO Egchel het 
programma voor de komende tijd, waaronder 
het jubilum op 11 en 12 Oktober 2008 van 
haar 40 jarig bestaan.  

We ontvingen nog een foto van een van de 
borden voor 60 jaar Egchel            

We ontvingen van 
7 september de             Opening 
theaterseizoen DOK 6 door oa het gitaar en 
viool ensemble  

Van de biljarters ontvingen we weer hun 
uitslagen  

We ontvingen in het weekend het volgende 
bericht:   

John Smeets in aktie tegen Ted 
Hankey          ( en gewonnen ) 

 

Meer foto's  

 

15 september 2008: 

  

Op zaterdag middag was er weer een 
grote reunie in Egchel van 60 jarigen. 

  

Het waren 2 klassen waarvan 
leerlingen van de basisschool van 
deze klassen dit jaar 60 jaar worden. 

  
 

  



Het was er zeer gezellig, waarvan er 
enkele elkaar bijna 50 jaar niet meer 
gezien hadden. 

In Mijn Album zijn hiervan foto's 
geplaatst.  

 

 

14 september 2008: 

  

We ontvingen van S.V. Egchel enkele 
data voor de evenementenkalender.    

  

Hond uitlaten 

 

 

13 september 2008: 

  

  

Dit weekend opgeven voor de brunch 
60 jaar Egchel 

  

  

 

 



12 september 2008: 

  

  

Stukje over de Kemp langs de 
Jacobusstraat 

 

 

11 september 2008: 

  

We ontvingen het opgave formulier 
voor de brunch voor 60 jaar 
Egchel     op 28 september   

  

60 jaar Egchel 

 

 

10 september 2008: 

  

  

Aan de Karissendijk 

  

 

 



9 september 2008: 

We ontvingen het 

wedstrijdschema week 38, van 16 
september t/m 19 september, voor -
ronden van het stratenvolley - 
baltoernooi Egchel '08  

  

Aardappelen rooien langs de 
Gielenhofweg 

 

 

8 september 2008: 

  

Ook Egchelse deelname aan Dag van 
het Platteland. 

  

Wildbeheer Eenheid Egchel 

 

 

7 september 2008: 

Van het Dorpsoverleg ontvingen we 
foto's en het plaatsen van de borden van 
de basisschool in Egchel voor 60 jaar 
Egchel.  

  

Op 5 september was bij Omroep P &M 
een onbekende gast uit Egchel Wie ?   

  
 

 

http://deonbekendegast.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=43214&Mat_Teeuwen_Egchel_no_557


6 september 2008: 

  

Van de Muziekvereniging Egchel 
ontvingen we het prikbord voor 
september  

  

Grote zonnenbloemen aan de 
Karissendijk 

 

 

5 september 2008: 

  

Tegen beloning terug te bezorgen klein 
zwart/grijs getijgerd kater . 

Hij is gechipt en draagt een halsband 
met adresgegevens. 

Tevens gaarne informatie als iemand 
weet wat er met VITO is gebeurd. 

DAN KUN JE ONS MAILEN   

TEL : 06-53159262 

 

  

  

  

  

  

 De koeien achter het raam; op de 
Linskesweg 

  

  

 

 



4 september 2008: 

  

We ontvingen van Bas Peeters: 

Ruppu & Geenuh met de voorbereidingen 
voor de nachtcross in Siebengewald 
aankomende zaterdag! 

 

We ontvingen van Nel nog enkele foto's 
van het biljarten  Staan onderaan  

 

3 september 2008: 

We ontvingen van de biljartvereniging 
Egchel de uitslagen van de persoonlijke 
kampioenschappen. Natuurlijk zoals altijd 
met een mooi verhaal:  

  

De laatste vier 
 

 

2 september 2008: 

  

Preuveleut ook door Egchel 

  

Laup 'n stökske, drink 'n slökske 

  

Pauzeplaats bij Wijnen Paprika's 
 

 



1 september 2008: 

  

Voetbal: 

Oude tijden herleven in Egchel.  

  

Veel publiek bij de 
wedstrijd             Egchel - Panningen 

  

Egchel was  niet de mindere van 
Panningen; het was een 
gelijkopgaande wedstrijd. Door een 
ongelukkige goal won Panningen. 

Kepel blij dat ze van Egchel 
gewonnen waren 0 - 1 

  

Verschillende spelers gingen tot hun 
uiterste, hier wordt een Egchelse 
speler met kramp behandelt door een 
Panningse voetballer, het bleef een 
sportieve wedstrijd. 

  

  

  

 

  

 

 


