
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 April 2009: 

  

Koninklijke Onderscheiding in 
Egchel; Henk Thiesen is benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  

  

  

Zoekplaatje in Egchel 

 

 

29 April 2009: 

  

Denk aan Koninginnedag  

  

Met de bolderker 
 

 



28 April 2009: 

We ontvingen foto's van de 
muziekvereniging Egchel Eerst de 
communiecantjes naar de kerk brengen 
en dan snel de auto in naar het 
Gaiapark in Kerkrade om een aantal 
concerten te geven.  

We ontvingen de foto van het 
senioren  biljart team en de uitnodiging 
van de receptie  van het 2e team van 
de Egchel 2 kampioen geworden.  

We ontvingen van Silvrants Architecten 
een impressies van de presentatie 
van    ’t Erf  

  

 

 

27 April 2009: 

Communifeest in 
Egchel                    Meer foto's  

  

De Communicanten 

 

  

Egchel heeft de laatste thuiswedstrijd 
van 't seizoen met 2-1 gewonnen van 
Milheezerboys 1  

  

  

De laatste aanval thuis; erna aan de 
barbeque 

 

 



26 April 2009: 

  

  

  

Jong Nederland in aktie 

 

 

25 April 2009: 

S.V. Egchel heeft Zondag de seizoens 
afsluiting  

We ontvingen een kort verslag van de 
bijeenkomst in 't Erf  

 

 

24 April 2009: 

We ontvingen van de werkgroep 4 mei 
Helden een bericht over de herdenking 
op deze dag  

We ontvingen de agenda en de 
uitnodiging van de presentatie van 
vanavond 23 april 

We ontvingen foto's van Zijactief 
Egchel, deze hebben een fietstocht 
naar Nederweert-Eind gemaakt om 
naar de Orchideeën kwekerij Claessen 
te gaan kijken  

Feestelijke opening 't Zomerkoninkje 

 



 

23 April 2009: 

Ontving het bericht dat er vanavond 23 
april om 20.00 uur in 't Erf een 
presentatie plaats vind van de verbouw 
en uitbreidingsplannen van het 
gemeenschapshuis, waarbij alle 
huidige en toekomstige gebruikers en 
vrijwilligers zijn uitgenodigd.  

  

Abraham 
 

 

22 April 2009: 

De KBO gaat vandaag fietsen 

  

Vanalles in bloei 

 

 

21 April 2009: 

  

We ontvingen van de biljart vereniging 
het laatste officiële verslag. We gaan nu 
het zomerreces in.  

  

  

 Blij met je hart 
 

 



20 April 2009: 

Egchel heeft met 0 - 0 gelijk gespeeld 
tegen SJVV Sint Jozefparochiese 
Voetbal Vereniging uit Deurne  

Van KBO Egchel ontvingen we hun 
nieuwtjes.  

 

 

19 April 2009: 

  

  

Doorkijkje 

  

 

 

18 April 2009: 

We ontvingen van Kinder Vakantie 
Werk Egchel over het Koninginnen - 
circus  

We ontvingen van Ego pop bericht 
over de voorverkoop:  

 

 



17 April 2009: 

We ontvingen Muziekvereniging Egchel 
treedt op in Gaiapark Kerkrade Zoo.   

We ontvingen foto's van ZijActief van 
het Paasstukjes maken  

 

 

16 April 2009: 

We ontvingen foto's van ZijActief 
Egchel; deze worden morgen 
geplaatst. 

  

Volop Lente 

 

 

15 April 2009: 

  

Hierbij de beloofde foto van de 
ooievaar; hopelijk ik verwacht het 
wel, zal hij de komende tijd in Egchel 
regelmatig landen. Thijs bedankt. 

 

 



14 April 2009: 

  

Van de Biljart vereniging ontvingen 
we: Overwegend winst wat de klok 
slaat. Afdelingen 1 en 3 zijn klaar, 
alleen ons team uit afdeling 6 mag nog 
een keer aantreden.  

Egchel heeft de thuis wedstrijd tegen 
Bruheze met 2-0 verloren  

Aan de Boerderijweg is een ooievaar 
gesignaleerd. Foto wordt verwacht. 

In volle bloei 

 

 

13 April 2009: 

  

  

  

  

Aan de wandel 

  

   

 

12 April 2009: 

  

Egchel heeft de thuiswedstrijd tegen 
Liessel verloren; met 2-3.  

 

 



11 April 2009: 

  

  

Lente 

 

 

10 April 2009: 

  

We ontvingen van Muziek vereniging 
Egchel het nieuwe Prikbord.  

  

We ontvingen van Maartje deze foto van 
de Aettoafel op 9 april 

 maartje photography 

plut.nl 

  

 

 

9 April 2009: 

Van de Muziekvereniging ontvingen we 
de nieuwe bestuurs samenstelling          

  

Beetje Keukenhof 

 

 



8 April 2009: 

  

Van het Dorpsoverleg Egchel ontvingen 
we de notulen van 26 maart j.l.    Onder de 
notulen een brief die namens het 
Dorpsoverleg Egchel naar de gemeente is 
gegaan. 

  

Geboren Bente 

  
 

 

7 April 2009: 

  

  

We ontvingen naar aanleiding van de 
foto op 1 april bericht van Piet: Gelukkig 

is de palmboom niet bevroren. 

 

 

6 April 2009: 

Egchel heeft in Grashoek met 1-1 
gelijkgespeeld  Het 3e is door een 
overwinning tegen Bieslo 2 kampioen 
geworden. Gefeliciteerd. 

We ontvingen van de biljart vereniging 

verslagen van afgelopen week. Twee 
winstpartijen, twee verliespartijen, dat 
is het resultaat.  

 



  

Welkom Thuis Marco 

Ontvingen bericht 
over:                  Brand in voormalig 
winkelpand, Muldersweg 7 te 
Egchel.                 Meer foto's op de 
site van de brandweer  dan 
doorklikken op Uitrukken, vervolgens 
Uitrukken 2009. 

Ook bij de politieberichten  

  

  

  

  

 

 

5 April 2009: 

  

  

Bij Geelenhoof worden aardappels 
geplant. 

 

 

4 April 2009: 

  

Prachtig weer, in het  weekend 
wat minder. 

De snelste route via de Tom 
Tom 
routeplanner                       Ook 
onderaan de pagina. 

  

Jos is 50 
 



 

3 April 2009: 

  

  

Van Anneke ontvingen we deze foto 
van pasgeboren lammetjes. 

 

 

2 April 2009: 

  

  

Te koop 

 

 

1 April 2009: 

We ontvingen van ZijActief Egchel dat 
ze een fietstocht organiseren. Ook gaat 
ZijActief Limburg naar Rome.  

In het gastenboek weer een bericht 
over Marco.  

Bevroren ? 

 

 


