
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 Mei 2009: 

Zaterdag was op de sportvelden van S.V. 

Egchel de Rabobank 
jeugdverenigingsdag voor meer foto's  

We ontvingen foto's van de gehouden Play-
Inn  

 

 

 

30 Mei 2009: 

  

Enkele foto's over de presentatie van de 
verbouwing van 't Erf  

  

In eigen beheer 

 

 



29 Mei 2009: 

Weer volop activiteiten van S.V. Egchel 
tijdens het Pinkster weekend (vrijdag, 
zaterdag en zondag)  

Ongeluk op de karissendijk 
op        Helden TV  

  

S.V. Egchel is klaar voor de activiteiten 

 

 

28 Mei 2009: 

  

Vanavond donderdag is er de 
presentatie van de verbouwing van 't 
Erf  

  

Veulens aan de Melkweg 

 

 

27 Mei 2009: 

  

  

Skeeleren 

 

 



26 Mei 2009: 

We ontvingen de notulen van 
het dorpsoverleg Egchel van 28 april 
2009  

We ontvingen 157 foto's gemaakt door 
Mat Janssen van het Teldertrappe 
2009. Als U heeft meegedaan   

Volop woningbouwactiviteiten in 
Egchel 

 

 

25 Mei 2009: 

Van het Teldertrappe krijg ik morgen 
foto's is mij toegezegd. 

  

Het was een komen en gaan bij het 
Teldertrappe. 

 

 

24 Mei 2009: 

In het gastenboek een oproep wie 
een fiets met Egopop is kwijt 
geworden. Beste is dan een oproep 
terug te plaatsen; of op de site van 
Egopop  

  

Vandaag is het Teldertrappe; hierbij 
een foto van vorig jaar bij 't Erf 

  

  

 

 



23 Mei 2009: 

  

  

  

Maria's Domein 

  

 

 

22 Mei 2009: 

We ontvingen bericht dat onze Teams 
CDO Manders 1 en CDO Manders 
2  de beker-finale hebben 
gespeeld, om de ronde CDO-
regiobeker.  

  

Van de Muziekvereniging ontvingen 
we het nieuwe prikbord  

  

  

We ontvingen deze foto van Heidi 

Het festivalterrein zondag net na een 
prachtige zonsondergang. 

 

 



21 Mei 2009: 

  

  

Met de wind mee 

 

 

21 Mei 2009: 

  

We ontvingen van Egopop een kort 
verslag  

A.s.  Zondag Teldertrappe; meer info  

  

Teldertrappe 

 

 

20 Mei 2009: 

  

Op Helden TV het filmpje over het 
afgelopen weekend van Ego Pop         

We ontvingen een geboortekaartje      

  

Samen op het muurtje; zo gezellig 

 

 



19 Mei 2009: 

We ontvingen foto's van de Muziek 
vereniging Egchel over het meedoen 
aan Zomerjoeks  

Ook op de website van Egopop staan al 
foto's  

We ontvingen bericht over 
Alzheimer Café dinsdagavond in Egchel  

  

Aan het troittoir in Egchel Hook wordt 
doorgewerkt 

 

 

18 Mei 2009: 

Zomerjoeks in 
Egchel                          Meer foto's  

  

Maandag morgenvroeg verslag op L1 

  

Echt zomer in Zomerjoeks 

  
 

 

17 Mei 2009: 

  

Zaterdag morgen Ego pop op de radio 

  

Drukte bij de kassa van Ego pop 

 

 



16 Mei 2009: 

  

Vandaag is het oud papier ophalen. 

Het festival van Ego pop gaat beginnen.   

Filmpje van Egopop op Helden TV         

We ontvingen een uitnodiging voor de 
presentatie van de verbouwing van 't Erf  

  

Geen ooievaar gezien 

  
 

 

  

15 Mei 2009: 

Houden we het weekend droog; kijk op 
buienradar;                                Onderaan 
deze pagina staat ook deze link. 

Het oude gastenboek heb ik 
verwijderd.  Dit vanwege de vele spam 
berichten.      De berichten zijn wel 
bewaard. 

Egopop is er klaar voor. 

  

  

 

 

http://www.egopop.nl/


14 Mei 2009: 

  

We ontvingen bericht dat in 
het webalbum van KVW Egchel zijn hele 
mooie, kleurrijke foto’s geplaatst van 
Koninginnedag                            of kijk op 
de pagina van KVW  

We ontvingen foto's van ZijActief Egchel 
van 12 mei over de avond over gehoor  

Geleerd bij het circus 
 

 

13 Mei 2009: 

  

Morgen donderdag is het weer Aettoafel 

  

Tegels voor de stoep in Egchel Hook. 

 

 

12 Mei 2009: 

We ontvingen bericht dat het 50-jarig 
bestaansfeest van JN in 2010 is. 

We ontvingen bericht van het straten - 
volleybaltournooi  

ZijActief Egchel heeft vanavond een 
lezing  

Ego Pop het begin is er; 

meer info   

 



11 Mei 2009: 

  

  

Langs de weg gezien 

  

 

 

10 Mei 2009: 

We ontvingen bericht van Jong Nederland 
Egchel dat ze in het weekend van 5 / 6 juni 
2010 een feestweekend hebben in kader 
van 50 jarig jubileum   

Egchel F2 is op 9 mei kampioen 
geworden.  

 

 

Imke 

 

9 Mei 2009: 

  

  

Langs de Jacobusstraat 

  

 



 

8 Mei 2009: 

We ontvingen van Egopop bericht 
over Zomerjoeks 2009 dat volgende 
week zaterdag 16 mei in Egchel 
gehouden wordt.  Bekend is geworden 
dat door ziekte van een van de leden van 
de Kammerräödjes zij hebben moeten 
afzeggen voor de door Stichting 
EGOpop georganiseerde Zomerjoeks op 
zondag 17 mei as. De Kammeräödjes 
worden vervangen door niemand minder 
dan Ben 
Verdellen                                             

 

 

7 Mei 2009: 

  

We ontvingen van Egopop bericht 
over het festival dat volgende week 
zaterdag 16 mei in Egchel gehouden 
wordt.       

  

Band Zonder Banaan 
 

 

6 Mei 2009: 

  

We ontvingen van ZijActief Egchel hun 
komende activiteiten:  

  

 

 



5 Mei 2009: 

  

Morgen woensdag gaat de KBO golven 

 

 

4 Mei 2009: 

  

Egchel heeft met 2-2 gelijkgespeeld 
tegen SPV 1 Vlierden  

Dodenherdenking  

  
 

 

3 Mei 2009: 

  

  

Zomerkoninkjes 

 

 



2 Mei 2009: 

  

We ontvingen van de Muziekvereniging 
Egchel foto's van de Koninginnedag: 
Koninginnedag met eerst een aubade bij 't 
Erf en daarna een serenade voor de 
"Ridder" Henk Thiesen, die een lintje van 
de koningin kreeg.  
  

  

 

 

1 Mei 2009: 

De Muziek vereniging heeft gistermorgen 
bij Henk Thiesen een serenade gebracht. 

Foto's van Kindervakantie werk staan in 
Mijn Album  

We ontvingen deze foto van Manders 1 die 
kampioen zijn in de Venlose dartbond 

 

 


