
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 oktober 2008: 

We ontvingen van de muziek 
vereniging het volgende bericht: 

 Op 9 november wordt in Egchel in 
het 't Erf het Heldens Slagwerk 
Treffen gehouden van 14.00 tot 
17.00 
uur.                                        Op 10 
november houdt de 
Muziekvereniging haar jaarlijkse 
voorspeelavond. Meer info  

Op de Gruize Epper  

 

30 oktober 2008: 

We ontvingen van het 
Dorpsoverleg Egchel de notulen 
van hun laatste vergadering:  

We ontvingen van ZijActief het 
programma voor november              

Pampasgras 

 

 



29 oktober 2008: 

We ontvingen van ZijActief een 
uitnodiging voor een 
debat       "VROUWEN OVER 
WATER"   meer info op de pagina 
van ZijActief  

Dankzij de hulp van Ulbe, hebben 
we al enkele dagen geen 
spamberichten meer op de 
website ontvangen. 

We ontvingen van Jo Hilkens; de 
volgende foto: Ze zijn begonnen 

met het graafwerk van 
de  wegaanleg bij mij achter het 

huis 

 

 

28 oktober 2008: 

We ontvingen: van de biljart 
vereniging op deze najaarse natte 
avond, bijgaand de verslagen van 

de teams.  

Er staat weer een "Open Egchel 
Koppel-Darts toernooi" aan te 
komen en wel op zaterdag 8 
november. Voor de info  
  

Herfstkleuren; rechtsachter de 
Egchelse PLEM  

 

27 oktober 2008: 

Egchel heeft tegen Grashoek met 
2-0 gewonnen.  

  

  

Op Bovensbos "Alweer Gejat" 

 

 



26 oktober 2008: 

  

  

  

De bladeren vallen weer. 

  

 

 

25 oktober 2008: 

We ontvingen van ZijActief de 
uitnodiging voor de jaar 
vergadering in de Oranjerie        

  

Met de fiets 

 

 

24 oktober 2008: 

  

  

Schommelen 

   

 



23 oktober 2008: 

We ontvingen van 
Kindervakantiewerk: Op zaterdag 8 
november 2008 vieren we Sint 
Maarten; en een bericht over de komst 
van Sinterklaas  

  

  

We bericht dat vanaf 

1 september 2008 nieuw in Egchel 

Complementair Gezondheidscentrum 
Rustic    Molenheg 1 5987 AP  Egchel 
Meer info           

 

 

 

22 oktober 2008: 

  

We ontvingen van SV 
Egchel: Donderdag 23 oktober is 
de jaarvergadering van S.V. 
Egchel  Meer info  

  

Van de mais is nu erg veel weg 

 

 

http://www.rustic.nl/


21 oktober 2008: 

In het gastenboek verschijnt nu erg 
veel spam, wordt regelmatig 
opgeschoond maar ze blijven 
komen. 

  

Verhuizing 

 

 

20 oktober 2008: 

We ontvingen: Bijgaand weer de 
verslagleggingen van de 
wedstrijden zoals die door de 

biljarters ervaren zijn.  

De herfst vakantie is weer voorbij, 
het is mooi weer geweest. 

  

Te koop potchrysanten 
 

 

19 oktober 2008: 

  

We ontvingen een bericht over 
scheef liggende stoeptegels op de 
Muldersweg. Dit bericht is door 
gestuurd naar het Dorpsoverleg. 

 

 



18 oktober 2008: 

Vandaag wordt oud papier 
opgehaald. 

We ontvingen van Heidi deze mooie 
foto: 

Zonsondergang donderdagavond. 

Egchel lijkt in brand te staan! 

Als U op deze foto klikt wordt hij 
groter. 

 

 

17 oktober 2008: 

Voor dennenhout zie pagina 
koopjes  

  

Van Sander ontvingen we 
deze foto van werkzaamheden 

aan fase2 op Egchel Hook. 

 

 

16 oktober 2008: 

  

Afgelopen zondag is in DOK 6 het 
Heldens Open Podium geweest. 
Van de Muziekvereniging ontvingen 
we hiervan een aantal foto's        

 

 

file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202008/16%20oktober%202008%20007.jpg


15 oktober 2008: 

  

In het gastenboek is vandaag een 
bericht geplaatst, wat hier niet thuis 
hoort, heb het verwijdert. 

  

 Omgezaagde boom 

 

 

14 oktober 2008: 

  

Prachtig weer in de herfstvakantie 

  

Mooie herfstkleuren 

  

 

 

13 oktober 2008: 

Egchel heeft in Heusden tegen 
ONDO met 2-0 verloren  

Van de biljarters: de wekelijkse 

perikelen van de biljarters.  

Op de koopjes pagina Buxussen te 
koop  

Op de pagina van de KBO zijn nog 
enkele foto's toegevoegd  

We ontvingen van Harold en Heidi: 

Het was zo'n mooi weer dat er zelfs 
nog een luchtballon overkwam! 

 

 



12 oktober 2008: 

Gisteren avond ontving Jeu Lemmen 
de zilveren speld van de KBO 
Limburg. Meer foto's van de receptie 
op de pagina van KBO Egchel         

  

 
 

Hier krijgt Jeu de zilveren speld 

 

 

11 oktober 2008: 

Vanavond houdt KBO Egchel 
receptie, die van 19.30 uur tot 20.30 
uur plaatsvindt. Voor het programma 
zie  

  

Brandwonden stichting 

 

 

10 oktober 2008: 

  

  

  

Gwen, aan de Wethouder Tielenstraat 

  

 

 



9 oktober 2008: 

  

  

Ruig doen 

 

 

8 oktober 2008: 

We ontvingen een klein verslagje van 
het wandelweekend van de 
trimclub van Egchel.  
  

Op de pagina Koopjes Basaltblokken  

Trimclub van Egchel 

 

 

7 oktober 2008: 

Van de biljarters: de wekelijkse 

perikelen van de biljarters.  

het liedje Egchels Geveul  Hoop dat 
het liedje het nu doet. 

  

Nog steeds in bloei 

 

 



6 oktober 2008: 

  

Egchel heeft tegen Mortel 
uit         Noord-Brabant   met 2-2 
gelijkgespeeld  

  

Overzicht van de rommelmarkt. 

 

 

5 oktober 2008: 

  

  

Hier een klein gedeelte van de 
rommelmarkt; zien is kopen     

 

 

4 oktober 2008: 

We ontvingen het volgende bericht: 

Ter herinnering: Ophalen spullen voor 
de rommelmarkt van CV De 
Kemphazen.  

We ontvingen foto's van 60 jaar Egchel, 
in de kerk; deze zijn toegevoegd aan 
Mijn Album   

Deze foto's zijn ertussenin geplaatst 
 

 



3 oktober 2008: 

We ontvingen van ZijActief  a.s. 
dinsdag 7 oktober avond voor alle 
vrouwen: Meer info  

Politie neemt vuurwerk in beslag in 
Egchel                        Onderzoekt 
inbraak aan de Molenheg   

Langs de Grootveldweg, druiven aan 
het narijpen. 

 

 

2 oktober 2008: 

Foto's van 60 jaar Egchel zijn 
in        Mijn Album geplaatst. Hierin zijn 
de foto's groter. Ook de laatste foto's 
die ontvangen zijn; zijn hierin 
geplaatst.  

  

De opruimploeg in aktie. 

 

 

1 oktober 2008: 

We ontvingen nog een aantal foto's van 
60 jaar Egchel, deze worden morgen 
geplaatst. 

Aan de Gielenhofweg 

Abraham: 

ALWER UENE OAJE ZAK ERBEI 

 

 

 


