
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 maart 2008: 

  

Opgeven voor de kindermarkt kan nog 
tot 1 april. Zie pg Nieuws  

Egchel heeft gelijkgespeeld 1-1 

Asperges in de Kemp; het zal nu wel 
nog natter worden. 

  

  
 

 

30 maart 2008: 

  

Langs de Roggelseweg liep al een jong 
veulentje. 

  

Lente in de tuin 

  

   

 



29 maart 2008: 

  

  

  

Toos en Tinus van de Mulder stoppen 
ermee. 

 

 

28 maart 2008: 

  

Zij-Actief organiseer een presentatie 
”Doe Een Wens Stichting Nederland”. 
Meer info op hun pagina  

  

Verbouwingen aan de Raadhuisstraat 

 

 

27 maart 2008: 

  

We ontvingen van het winterlandschap nog 
enkele mooie foto's van Elly Peeters 

                              Lente in een winters jasje 

  

   

  



  

ZijActief gaat maandag 31 maart met de bus 
naar 't Mecc. de Lentebeurs in Maastricht, 
door omstandigheden kan iemand niet mee, 
we hebben nu een kaartje over a € 15,50  wie 
wil er nog mee gaan, we vertrekken om 9.50 
uur . voor verdere informatie Miep Zelen tel. 
3075030. 

  

 

  

 

  

  

 

26 maart 2008: 

Dinsdag zijn de bomen aan de Muldersweg 
met grof geweld versnipperd.  (Zie foto 18 
maart.) Op de Roggelseweg  is dinsdag 
morgen een auto geslipt door de glad- 
heid.                 

K.B.O. gaat vandaag wandelen in de Peel 

  

Langs de Boerderijweg 
 

 



25 maart 2008: 

  

  

Op Paasmaandag lag er s'morgens 
sneeuw in Egchel 

  

  

  

  

  

  

  

Muldersweg 

  

  

  

  

Langs de Gielenhofweg 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  



  

  

Egchel Hook 

 

 

24 maart 2008: 

  

  

  

  

We ontvingen van Harold en 
Heidi deze foto:  afgelopen 

nacht was het volle maan  

 

  

23 maart 2008: 

In het gastenboek bericht 
dat het super goed gaat 
met Joep.      We wensen 
iedereen prettige 
paasdagen 

  

Paasbloemen aan de 
Raadhuisstraat 

 

 



22 maart 2008: 

  

Vandaag ook weer Maartse 
buien. 

  

Langs de Jacobusstraat 

 

 

21 maart 2008: 

  

De container van Maandag 
wordt Dinsdag opgehaald. 

  

Roodborstje 

 

 

20 maart 2008: 

  

  

  

De bomen weg op de Kempstraat 

 

 



19 maart 2008: 

  

Van Zij-Acief ontvingen we foto's 
van de paasviering  

  

Paasviering 

 

 

18 maart 2008: 

We ontvingen van de 
biljartvereniging de laatste 
uitslagen van het 
seizoen.        Meer informatie  

We ontvingen van Vorkmeer 
samen met de brandweer een 
aankondiging voor een 
impregneer actie  

Aan de Muldersweg, de 
uitbreidingen van Egchel; eerst 

bomen rooien  

 

17 maart 2008: 

Het prikbord van de 
Muziekvereniging Egchel wordt 
voorlopig op onze site geplaatst.    

  

  

90 een hele leeftijd 

 

 



16 maart 2008: 

  

De oudste mannelijke inwoner van 
Egchel krijgt maandag 17 maart er 
weer een jaartje 
bij.                      Jeu Lemmen wordt 
dan 90 jaar.     'n Mijlpaal dus ! Hij 
viert dit op Zondag met zijn klein- 
en achter klein kinderen en op 
Maandag met kinderen en 
aanhang. 

  

Jeu van harte gefeliciteerd. 
 

 

15 maart 2008: 

We ontvingen bericht van Ego 
pop welke bands op het 
EGOpopfestival en de 
Zomerjoeks, 17 en 18 mei in 
Egchel gaan spelen.  

Muziek vereniging komt 
vandaag oud papier ophalen. 

Vandaag is de DOK instuif in 
Dok 6 vanaf 12 jaar. 

We ontvingen nieuws over het 
internationale Mini-
Voetbaltoernooi  

 

 

14 maart 2008: 

Speciaal voor ZijActief-leden  Met 
korting naar de film!  

Niigatakroonkoi heeft een nieuw 
internet adres  

  

De bouw bij Steve 

 



 

13 maart 2008: 

  

In 't Erf is vandaag weer Aettaofel 

  

Jong geleerd 

 

 

12 maart 2008: 

  

Vandaag gaat K.B.O. naar de 
komkommerkas van de Fam. 
Beijnsberger. Meer info  

  

Er komen steeds meer planten in 
bloei 

 

 

11 maart 2008: 

  

  

  

Groot en klein aan het schommelen 

 

 



10 maart 2008: 

  

  

Egchel heeft weer verloren 

  

  

Borden geplaatst aan de Roggelseweg 
 

 

9 maart 2008: 

We ontvingen van Jong Nederland dat 
ze op 13 april weer een kindermarkt 
organiseren. Meer weten   

  

  

                  Vandaag boeken markt bij 
de Zoes in Dörp 

 

 

8 maart 2008: 

  

We ontvingen van de werkgroep 
60 jaar Egchel hun verslag van 21 
februari.   

  

  

Vandaag Kijkdag 
 

 



7 maart 2008: 

Oproep: in het gastenboek staat een 
oproep of iemand iets gezien heeft 
van de autobrand van maandag op 
dinsdagnacht. 

We ontvingen van het bezoek aan de 
moskee van Zij-Actief op 13 februari 
enkele foto's  

We ontvingen van Egopop informatie 
over de PrÉ-GO-pop, welke op 
zaterdag 15 maart as plaatsvindt bij 
café Tinus in Helden.   

  

Uitleg in de moskee 

 

Foto Stefan Koopmans. 

 

6 maart 2008: 

Van Zij-Actief ontvingen we hun 
programma voor 10 en 11 maart       

Iemand is op zoek naar een hazenpak, 
zie pagina koopjes  

Van Harold en Heidi ontvingen we 
dinsdag al deze foto: 

  

Vandaag op jacht boven Egchel 
 

 

5 maart 2008: 

We ontvingen van Zij-Actief enkele 
foto's van hun jaarvergadering.        

Politie onderzoekt auto 
branden waarvan ook een in Egchel  

  

  

De jubilarissen 
 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/nieuws.html


4 maart 2008: 

We ontvingen van Fer van Maan de 
vastleggingen van de gebeurtenissen 
op het groene laken.                        Met 
een beetje goede wil hebben we dit 
jaar weer een kampioensteam binnen 
de gelederen. Ik gun het die jongens 
van harte. Meer informatie  

We ontvingen van het Dorps overleg 
de notulen van het dorpsoverleg van 
20 februari.  

Ook 50  

 

3 maart 2008: 

In het gastenboek kregen we een 
bedankje van de familie Zelen voor het 
medeleven wat er getoond is bij de 
zware operatie van hun zoon Joep. 
Hierbij een oproep aan de kijkers van 
deze site om ook een kaartje aan Joep 
te sturen. Joep zal er blij mee zijn. 

Op 28 september is het feest 60 jaar 
Egchel. Mededelingen volgen nog! 

Egchel heeft weer verloren 

Welkom thuis 

 

 

2 maart 2008: 

  

  

  

honing 

 

 



1 maart 2008: 

Langs de Roggelseweg zijn 
waarschuwings borden geplaatst. 

We krijgen dit weekend slecht weer. 

  

  

Hondenweer ? 

   

 

 


