
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 mei 2008: 

  

  

Bij het interview zijn foto's bijgevoegd  

  

Pascal & Anita 

 

 

30 mei 2008: 

  

Het feest kan beginnen. 

  

  

De grote tent. 

   

  



  

  

  

  

Alles op orde 

  

  

  

  

  

  

De tent van binnen 

  

  

Meer info  

  

  

  

 

  

 

 

29 mei 2008: 

Er is een bijeenkomst 60 jaar Egchel op 
donderdag 29 mei 2008 om 20.00 uur. 

Meer info  

  

Achter het Naers kanaal 

 

 



28 mei 2008: 

Er is op de betreffende pagina een 
nieuw Interview   

  

  

Op de Dag van het Park was van alles 
te zien; jonge biggetjes 

 

 

27 mei 2008: 

  

Vanavond heeft Zij-Actief een avond 
over inkomen. 

Struisvogels 

  

 

 

26 mei 2008: 

Ook catering bedrijf Ria Joosten deed 
Zondag mee aan de Dag van het Park. 
De kleindieren vereniging " Onder Ons " 
Helden e.o. was er met 
dieren.               Er was ook informatie 
over honing, bijen e.d. uit Egchel 

  

 

 



25 mei 2008: 

We ontvingen het volgende bericht: 

Hallo hier met 
Chris ,                               uit de van 
acchelstraat 2. 
  
Aan gezien dat ik  jaren lang 
blaas  muziek heb gemaakt, en deze 
instrumenten ook lang heb verzameld. 

  

Wou ik jullie mijn speciale 
collectie  even laten zien. 
  
Merels staan er om bekend dat ze mooi 
kunnen fluiten!!!!!! 

  

Het nest gebouwd tussen een stel oude 
instrumenten op ons terras, lekker 
droog onder de oversteek. 

  

Of ze nog blaas muziek gaan maken is 
de vraag,  

In ieder geval heb ik enkele 
mondstukken 
geplaatst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  

Mocht het echt toch gebeuren dan laat ik 
dat natuurlijk direkt weten!!!!! 

  

Dit zou natuurlijk een hele aanwinst zijn 
voor onze muziek vereniging!!!!! 

  

Tot dat moment genieten  elke dag 
van  de vijf jongen en de beide ouders 
die eigenlijk reeds jaren te gast zijn bij 
ons. 

  

Met vr.gr. 
Chris 

 

  

 

  

 



 

24 mei 2008: 

  

Er is mij toegezegd dat er een 
nieuw interview op de betreffende 
pagina komt. We wachten af. 

  

  

Zomerweer 
 

 

23 mei 2008: 

  

Van Egopop ontvingen we de 
uitslagen van de Zomerjoeks 
optocht  

  

Egchel fase2 vanaf Muldersweg 

 

 

  

22 mei 2008: 

  

  

Wie is er door de heg gegaan bij het 
kerkhof ? 

  

  
 

 



21 mei 2008: 

  

  

  

Vader en zoon 

 

 

20 mei 2008: 

  

Op de pagina 
koopjes:  Camperstalling  gezocht  

  

60 jaar getrouwd 

 

 

19 mei 2008: 

  

Vandaag 19 mei zijn Giel en Maria 
Beumers-Gommans 60 jaar getrouwd. 
Ook vanuit Egchel.net van harte 
gefeliciteerd. 

  

Hierbij de foto's van de zomerjoeks 
optocht (staan onderaan)   

 

 



18 mei 2008: 

  

  

Vandaag de zomerjoeks optocht.        

  

  

  

Werkzaamheden aan de Kempstraat 

 

 

17 mei 2008: 

  

We ontvingen van Sander een aantal 
foto's over Egopop en de route.           

  

Bart Delissen controleert de 
zomerjoeksparade route 

 

 

16 mei 2008: 

  

  

We ontvingen van Zij-Actief: dinsdag 
27 mei: Lezing uitkomen met inkomen! 
en nieuwe activiteiten:  

  

Zou het hooi droog zijn voor de regen 
? 

 

 



15 mei 2008: 

  

  

  

Als we er Zondag maar door kunnen 

  

  
 

 

14 mei 2008: 

  

We ontvingen foto's van Kiëtpop 2008 
op de Melkweg.  

We ontvingen van S.V.Egchel bestel 
formulieren voor het jubileum boek 50 
jaar S.V. Egchel en voor de brunch op 
1 juni .                                             Meer 
informatie op de pagina Nieuws  

We ontvingen een nieuw prikbord van 
de muziekvereniging.  

Kiëtpop 2008 

 

 

13 mei 2008: 

  

Op de pagina Nieuws de uitslagen van 
het SV Egchel Mini 
Voetbaltoernooi.  Hier staan ook 2 
linken naar het verslag en naar het 
fotoboek 

  

Het eerste begin van het opbouwen 
van Egopop 2008 

   

 



12 mei 2008: 

Kiëtpop op de Melkweg is weer 
goed  verlopen en door 250 
bezoekers  bezocht. 

  

Kapelaan Nausstraat 

  

 

 

11 mei 2008: 

Het info boekje van Egchel werd nu 
ook in de krant genoemd. Als U als 
inwoner van Egchel geen boekje heeft 

ontvangen laat het dan weten. Voor 

het te downloaden.   

  

Aan de Molenheg 

  
 

 

10 mei 2008: 

We ontvingen ook van K.B.O. 
Egchel hun activiteiten  

activiteiten van S.V. Egchel 
zijn in volle gang. 

 

 



9 mei 2008: 

Het nieuwe info boekje is 
rondgebracht. Ben er zuinig op; het 
verschijnt maar een keer. Het infoblad 
met adressen wordt regelmatig 
(jaarlijks) vernieuwd. 

Aandacht voor de activiteiten van S.V. 
Egchel met Pinksteren  

  

Volop asperges en zaaiwerk 
 

 

8 mei 2008: 

Van Zij-Actief ontvingen we nog een 
activiteit 30 Mei een 
Boerenmanifestatie  

  

  

Eendjes voeren aan de Molenheg 

 

 

7 mei 2008: 

Na ruim 50 jaar weer terug in 
Egchel.   De familie Naus is ruim 50 jaar 
terug vanuit Egchel naar de noord oost 
polder verhuist. Ze hebben op de nu 
Kapelaan Nausstraat gewoond. (Huis 
Beeks) Verschillende kinderen hebben 
o.a. bij 50 jaar Egchel Egchel bezocht, 
maar Dolly is naar Indonesië verhuist en 
is heeft Egchel niet meer terug gezien. 
Vorige week waren ze weer terug in 
Egchel. Op de foto van links naar 
rechts: Truus, Har en Dolly. 

 

 



6 mei 2008: 

Van Zij-Actief ontvingen we een 
overzicht van hun aktiviteiten  

We ontvingen het bericht dat in een 
“klein” gezelschap het feit gevierd is dat 
Emanual Reijnen en Johanna Reijnen-
Puts 55 jaar getrouwd waren. 

Ze zijn op 29 april 1953 getrouwd, en dat 
was afgelopen dinsdag dus 55 jaar 
geleden. 

  
 

 

5 mei 2008: 

  

  

  

We ontvingen bericht van S.V. Egchel 
dat ook het vierde kampioen is; 
gefeliciteerd. Kijk hoe ze dit bereikt 
hebben  

De links naar de foto's van de 
kampioenen 2e en 4e Is  

  

Het vierde 

 

 

4 mei 2008: 

  

  

Meizoentjes in Mei 

 

 



3 mei 2008: 

  

De container wordt maandag normaal 
opgehaald. 

  

  

Het dak op de paardenstal 

   

 

2 mei 2008: 

  

We ontvingen van Kinder vakantiewerk de 
uitslagen  

  

We ontvingen van Harold en Heidi 
volgende foto: 

  

De paardebloemen staan massaal in bloei, 
zoals hier in Bovensbos. Dit levert 

prachtige plaatjes op. 

   

 

1 mei 2008: 

  

Vandaag hebben we een groot aantal foto's 
van Koninginnedag 2008; vandaag is 
Egchel nog meer oranje als het altijd al is. 

  
De foto's beginnen met de fanfare die een 
serenade gaan brengen bij Sjaak Wijnen 
die benoemd is tot lid in de orde van 
Oranje Nassau. 
De meeste foto's zijn van het 
kindervakantiewerk Egchel. Op het eind de 
Scherpschutters in aktie. 
  

 



Door het dorpsoverleg Egchel is een Info 
boekje gemaakt. Dit is vandaag 
overhandigd aan de 1000 inwoner van 
Egchel. De heer P. Verheijen Egchelseweg. 
Dit gebeurde na de activiteiten van 
kindervakantiewerk. 

  

In het info boekje wat natuurlijk ook oranje 
gekleurd is, staat informatie over de 
Egchelse verenigingen, geschiedenis, 
m.a.w. veel informatie over Egchel. Zodat 
nieuwe bewoners meteen kunnen zien 
welke verenigingen in Egchel aktief zijn. Dit 
boekje wordt de komende 14 dagen huis 
aan huis bezorgd in Egchel. 

Voor de foto's in Mijn Album   

Voor het boekje en het inlegvel kijk op de 
pagina Dorpsoverleg  

  

  

 

 

 


