
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 augustus 2008: 

We ontvingen het volgende 
bericht:         De vlag hangt uit in huize 
Janssen op de Muldersweg in Egchel! 
Ger Janssen is nl voor de 2de keer 
Europees kampioen geworden met zijn 
gouldamadine op de grote vogelshow in 
Karlsruhe! Wij zijn heel erg trots op hem, 
mede door het feit, dat het de eerste keer 
in de geschiedenis van de vogelshow is, 
dat er iemand 2 maal achter elkaar 
Europa Sieger wordt! En een 
Nederlander in Duitsland winnen, is altijd 
super!! 
  
Lieve Ger, en paps, wij zijn super trots 
op je!! Van harte gefeliciteerd.. Volgend 
jaar weer???!!! dikke kus Hetty, en 
kinders... 
  

Ook aan de 
Muldersweg:               Europees 

Kampioen 

 

 

30 augustus 2008: 

We ontvingen bericht dat David Frank  uit 
Amerika; nu zaterdag avond komt spelen 
bij Manders Waar 
Anders.                       Meer info  

Zijn website  

Vandaag de voetbal 
topper                 Egchel-Panningen; zal 
wel drukker worden als bij het wielrennen 

David Frank  uit Amerika 
 

 



29 augustus 2008: 

  

We ontvingen een overzicht van de 
Aktiviteiten Zij-Actief Egchel              

  

  

Willie 

 

 

28 augustus 2008: 

  

  

  

Aan de Gielenhofweg 50 geworden 

 

 

27 augustus 2008: 

We ontvingen de notulen van het 
Dorpsoverleg Egchel van 8 juli 
j.l.                                             Hier is 
nogal wat besproken 

Gisteren hebben ze bij 
het  gemeenschapshuis 't Erf de 
A.E.D. (defibrillator) opgehangen. 
Op 28 september tijdens 60 jaar 
Egchel wordt hieraan aandacht 
geschonken 

 
 

 



26 augustus 2008: 

  

a.s. Zaterdag  voor de 
beker      Egchel 1-Panningen 1 

  

Achter het Naers kanaal, 
Karissendijk 

 

 

25 augustus 2008: 

Van Harold en Heidi ontvingen we 
het volgende 
bericht:                    De Eneco 
Tour, met daarin grote namen als 
Boonen, Gutierrez, Bennati en 
Tour-etappe winnaar Gerrans, 
kwam vandaag over de 
Napoleonsweg. Hier komen ze 
door Kessel-Eik. Geen echt 
Egchels nieuws, maar we vonden 
het wel een vermelding waard! 

 

 

24 augustus 2008: 

  

  

  

In volle vaart langs de 
Karissendijk 

 

 



23 augustus 2008: 

  

We ontvingen bericht van Zij-
actief: 

Dinsdag 19 augustus de 
vakantie zit er weer op en wij 
van Zijactief Egchel hebben 
onze eerste activiteit achter de 
rug. Het was een sportieve 
middag, midgetgolfen in 
Maasbree.      Meer foto's  

  

  

 

 

22 augustus 2008: 

  

We ontvingen een pers bericht 
over de 11e liedjesavond bij CV 
De Kemphazen  

  

Gaan ook oefenen voor de 
Liedjes avond 

  
 

 

21 augustus 2008: 

  

  

Rioolwerkzaamheden, kruising 
Gielenhofweg / Kempstraat. 

 

 



20 augustus 2008: 

  

  

Ga lopen of fietsen naar school 

 

 

19 augustus 2008: 

  

  

De scholen zijn weer begonnen. 

 

 

18 augustus 2008: 

  

  

Geboren aan de Hoekerstraat: 
Floor 

 

 



17 augustus 2008: 

  

  

Feestje aan de Karissendijk 

 

 

16 augustus 2008: 

We ontvingen de eerste 
aankondiging van het Straten 
Volleybaltournooi Egchel 2008  

Er wil iemand uit Amerika in 
Egchel komen spelen; zie 
gastenboek. Meer informatie   

Nog een foto op de Hub 

 

 

15 augustus 2008: 

  

  

  

Zonneveld 

  

  
 

 



14 augustus 2008: 

  

  

Op de Hub 

 

 

13 augustus 2008: 

We ontvingen van Jos Beeren 
enkele foto's van een rondvlucht 
in een vliegtuig boven Egchel. 

In dit album heb ik ook de foto's 
geplaatst van de nachtcross in 
Kessel    

De foto's zijn groter als op onze 
website. 

natuurlijk enkele foto's van de 
Kattestert. 

 

 

12 augustus 2008: 

  

We ontvingen bericht dat op You 
Tube een filmpje staat van de 
nachtcross in Kessel  

We ontvingen ook enkele foto's 
van de nachtcross. 

nachtcross in Kessel 

 

 



11 augustus 2008: 

We ontvingen de volgende 
berichten: 

De jongens van Jong Nederland 
zijn terug van kamp; er staan 
foto's op hun site  

  

Van Harold en Heidi:                 We 
hadden vandaag een interessante 

gast in onze tuin ! Een sperwer 

  

 

 

10 augustus 2008: 

  

  

  

Nieuwe parkeerplaats 

 

 

9 augustus 2008: 

Op zaterdagavond is de 
autocross in Kessel; waar in het 
gastenboek over geschreven 
is.                   Meer info  

  

Gezien langs de Wethouder 
Tielenstraat 

 

 



  

  

8 augustus 2008: 

  

  

Nieuwbouw kassen aan de Hub 

  

  
 

 

7 augustus 2008: 

  

  

  

  

Achterom 

 

 

  

6 augustus 2008: 

  

Op verzoek: foto's van de Hub 

  

Pas op processie rupsen 

  

  
 

 



5 augustus 2008: 

  

  

Ook Nandoes geboren in Egchel 

 

 

4 augustus 2008: 

  

  

Hoera, het is een jongen Rens 

 

 

  

3 augustus 2008: 

  

  

Gruize Epper 

  

 

 



2 augustus 2008: 

Melding in het gastenboek: 

zaterdag 9 augustes,idderein noa 
de nachtcross in Kessel. 
half Egchel duit met. 90 auto's in 
de baan, det wurt gaaf. 

  

Op de Gruize Epper zijn ook nog 
koeien. 

  
 

 

1 augustus 2008: 

  

Het is nu prachtig vakantieweer. 

  

Aspergeplanten 

 

 

 


