
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 juni 2008: 

  

  

  

Feestje op de Wethouder Tielenstraat 

 

 

29 juni 2008: 

  

  

  

Kempstraat 

 

 



  

28 juni 2008: 

  

Hoera, Pas getrouwd, op de Kapelaan 
Nausstraat. 

  

  

  

Sssst... Stilte a.u.b. 
 

 

27 juni 2008: 

  

Over de Kempstraat kunt U op de pagina van 
de gemeente meer lezen:  

  

Lavendel 

 

 

26 juni 2008: 

  

  

  

Hogerop 

 

 



25 juni 2008: 

  

  

We ontvingen: 

een flyer voor de instuif in DOK6 voor de 
jeugd van 12-16 jaar 

 

 

24 juni 2008: 

  

We ontvingen foto's van de trimclub die haar 
jaarlijkse fietstocht heeft gehad op 21 juni.    

  

  

 

 

23 juni 2008: 

  

We ontvingen foto's van de laatste dag van de 
vierdaagse: 

  

Op de pagina Koopjes een geiser te koop; is 
al verkocht binnen 3 dagen. 

 

 



22 juni 2008: 

  

We ontvingen: 

 papa’s en mama’s helpen mee op school 

Zie foto's op de pagina van de basisschool  
 

  

 

21 juni 2008: 

  

We ontvingen meer informatie over 
de zomeractiviteit van het 
Kindervakantiewerk  

We ontvingen foto's van Trappen en 
Stappen van Zij-Actief  

Trappen en Happen 

 

 

20 juni 2008: 

We ontvingen een oproep van de commissie 
communicatie van het Dorpsoverleg voor het 
verschijnen van de evenementen kalender 
en ook de nieuwe editie van Egchel Nieuws. 
Meer info  

  

We ontvingen enkele foto's van 
de        Jeugd Vierdaagse  

 

 



19 juni 2008: 

  

Donderdag 19 juni 2008: Dorpsbijeenkomst. 
Thema ‘vormgeving en uitstraling ’t Erf”. 
20.00u in het Erf. Meer info:   

  

  

  

Nu is de Gielenhofweg ook afgesloten 

 

Klik op de foto wordt ie groter 

 

18 juni 2008: 

  

Vanavond begint de avond vierdaagse.   

KBO gaat naar het klokken museum in Asten. 

  

  

Werk aan de winkel 
 

 

17 juni 2008: 

Vanavond is er Trappen en happen van Zij-
Actief  

  

De geslaagden 
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Als ik iemand vergeten ben; hier kan nog een 
foto bij 

 



16 juni 2008: 

  

Vanmiddag Kermis 
matinee                   Meer info  

  

Ton Geurts komt ook; hier in actie tijdens 
het Telder Trappe vorige week in Egchel 

 

 

15 juni 2008:Kermismiddag 3 uur 

extra editie: 

  

We ontvingen het volgende bericht: 

  

Het team van So What!  is vandaag 
Limburgs kampioen geworden tijdens het 
toernooi in Lindenheuvel. Om plm. 15.00 
uur zijn ze terug in Egchel. Van 
harte proficiat!! 

De nieuwe 
vereniging                       Volleybal 
Vereniging Egchel is  toegevoegd bij de 
verenigingen. 

Er zijn weer geslaagden in Egchel, heb al 
verschillende schooltassen gefotografeerd. 
Hoop dat ze allemaal heb, dus wacht maar 
af. 

  

  

  

 

  

 

 



15 juni 2008: 

We ontvingen: 

Op woensdag 25 juni 2008 is er een 
extra vergadering ingelast voor de 
gebruikersgroep van het Erf 
(voorheen stuurgroep ’t Erf) en 
overige verenigingen en stichtingen 
van Egchel.                       Meer 
info                                       Hier ook 
het verslag 12 juni. 

  

Kermis in Egchel 
 

 

14 juni 2008: 

We ontvingen een verzoek van William 
Beurskens hij gaat 700 km 7 Dagen lang in 
4 Landen met 1 Doel; geldophalen voor de 
vreselijke spierziekte van Duchenne. Meer 
info op de pagina Nieuws  
Aan de inwoners van Egchel, steun dit 
verzoek. 
  

Klaar voor Egchelse Kermis 

 

 

13 juni 2008: 

  

Voetballen kijken vanavond; bij Manders 
waar Anders. 

Nel heeft me toegezegd het programma 
door te sturen van Egchelse 
kermis.              We wachten af ! 

Manders waar Anders 

 

 



12 juni 2008: 

Donderdagavond is 

Het gemeenschapshuis ’t Erf is 
van iedereen. U komt toch ook ! Er zijn 
2 bijeenkomsten op 12 en 19 juni a.s. 

 Meer info  

Oranje boven 

 

 

10 juni 2008: 

We ontvingen de notulen van het 
dorpsoverleg  

Op zaterdag 14 juni wordt de Egchelse 
kermis officieel geopend om 16.00 uur door 
een wethouder. Vervolgens wordt er over de 
kermis gelopen en zijn zowel de carrousel 
als de rups 15 minuten gratis. 

Morgen is er geen Egchel Nieuws. 

Vrijdag Getrouwd 
 

 

9 juni 2008: 

  

Teldertrappe in Egchel; alleen al voor de 
Teldertrappevlaai zou je meefietsen.  

Voor foto's van Teldertrappe  

  

  

Teldertrappe in Egchel 

 

  



Zondagmorgen 8 juni om 10.00 uur zat de 
fanfare van Muziekvereniging Egchel 
klaar op het Peeltoernooi in d'n Binger 
in Meijel. 

Meer info op hun Prikbord  

 

Er werden opnames gemaakt door L1 en dit 
wordt , 9 juni tussen 
15.30 en 17.00 uur uitgezonden op L1 radio. 

 

 

8 juni 2008: 

Vandaag is het Teldertrappe in Helden Meer 
info  

Op de pagina Links zijn er 2 toegevoegd; nml  

  

Parkeerplaats Kempstraat aan de 
Gielenhofweg 

 

 



7 juni 2008: 

We ontvingen een persbericht over de 
Egchelse liedjesavond op 15 november:       

KBO 
 Het jaarlijkse kermismatinee wordt dit jaar 
gehouden op maandag 16 juni in 
't Erf in Egchel. 
 Aanvang is om 15.00 uur en het wordt 
muzikaal omlijst door Ton Geurts. 
 Dit matinee wordt georganiseerd in 
samenwerking met Zij-actief en de KBO. 
 Het is voor iedereen vrij toegangkelijk, dus 
ook voor niet leden                                        Zie 
pagina en  

We ontvingen van Kindervakantiewerk 
Egchel een bericht over de Egchelse 
Kampioenschappen EK 2008  

Egchelse Kampioenschappen EK 2008 
 

 

6 juni 2008: 

We ontvingen een uitnodiging als titel: 

Het gemeenschapshuis ’t Erf is van 

 iedereen. U komt toch ook ! Er zijn 2 

 bijeenkomsten op 12 en 19 juni a.s. 

 Meer info  

  

Door de krottemeule; aan de Roggelseweg 

 

 



5 juni 2008: 

Van het boek van het 50 jarig bestaan vanS.V. 
Egchel zijn nog enkele boeken Oranje zonder 
Franje over. Interesse  

Van Zij-Actief ontvingen we een overzicht van 
hun activiteiten  

 

 

4 juni 2008: 

  

A.s. Zondag is Teldertrappe; er zijn 880 
deelnemers waarvan 150 uit 
Egchel.              Meer info  

Zag op YouTube een filmpje over de 
zomerjoeks in Egchel op 18 mei  

  

Hier waak ik 

  

 

 

  

3 juni 2008: 

Bij het interview van Nel zijn weer  foto's 
bijgevoegd  

  

S.V. Egchel kan terug zien op een prachtig 
jubileum meer info:   

  

  

Zo lag de Kempstraat er in het weekend bij: 

 

 



2 juni 2008: 

  

In het fotoboek van S.V. Egchel staan nieuwe 
foto's  

  

We ontvingen bericht van de Dartvereniging 
dat het tweede kampioen is 
geworden.       Voor de foto's en verslag  

  

De Kampioenen 

 

 

1 juni 2008: 

Op de receptie van S.V. Egchel heeft  secretaris 
Thijs Joosten een koninklijke onderscheiding 
gekregen. Daarnaast kreeg hij van de KNVB de 
gouden medaille voor zijn verdienste. Jan 
Schmitz ontving van de KNVB de zilveren 
medaille. 

Beide van harte gefeliciteerd. 

  

We ontvingen van het Heldens Open Podium op 
12 oktober in DOK6 een artikel en een 
opgaveformulier. Voor meer info  

  

Nostalgische bloemenweelde 

  

  

 

 

 


