
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 Juni 2009: 

  

Bij Bovensbos dode man gevonden; filmpje 
op Helden TV           Persbericht  

  

Pony's langs de Roggelseweg 

 

 

29 Juni 2009: 

Vanavond gezamenlijke 
jaarvergadering  van gemeenschapshuis 't 
Erf en Dorpsoverleg Egchel  om 20.00 uur 
in gemeenschapshuis 't Erf.   

Meer foto's Kindermarkt  

Kindermarkt in Egchel 

 

 



28 Juni 2009: 

We ontvingen bericht: Hond vermist; 
volgende bericht: is als verken terug 
gekomen. 

  

Vandaag kindermarkt    

  

Normaal gebruik ik nieuwe foto's; maar dit is 
een foto van Kindermarkt 2007 

 

 

27 Juni 2009: 

  

  

Van Germa ontvingen we deze foto: Overlast 
van een bijenzwerm op de Linskesweg bij 
Dré. Er is een bijenkast geplaatst die blijft 
staan tot vanavond. 

  

 bijenzwerm 

 

 

  

26 Juni 2009: 

  

Kersen 

Koffie/ Thee op het terras 

  

  
 

 



25 Juni 2009: 

  

  

  

Ook in Egchel schapen in de wei 

  

 

 

24 Juni 2009: 

We ontvingen de uitnodiging 
van gezamenlijke jaarvergadering  van 
gemeenschapshuis 't Erf en Dorpsoverleg 
Egchel op maandag 29 juni 2009 om 20.00 uur 
in gemeenschapshuis 't Erf.   

We ontvingen de notulen van het 
Dorpsoverleg van 4 juni 2009  

Enkele foto's van de jeugdvierdaagse zijn ook 
geplaatst op Peel en Maas tekst TV pg 19 t/m 
29   

Op de bascule 

 

 

23 Juni 2009: 

  

  

  

Oefenen met voetballen 

 



 

22 Juni 2009: 

We ontvingen ook vandaag nog foto's van de 
avond vierdaagse deze zijn achteraan 
aangevuld  

  

Egchelse kermis 

 

 

21 Juni 2009: 

Van de Muziekvereniging Egchel ontvingen 
we het nieuwe prikbord  

We ontvingen foto's van de avond vierdaagse  

We ontvingen bericht dat rond zaterdag avond 
22:00 is er een hete lucht ballon geland in 

Egchel op de Gielenhofweg. 

  

  

Ook bij de geslaagden is nog een foto 
toegevoegd  

We ontvingen bericht dat de competitie-
indeling van Egchel 1 voor het seizoen 2009-
2010 is bekend; voor deze informatie zie de 
website van S.V. Egchel  

  

De Kermis aan het begin van zaterdag avond 

 

  

 

  

 



  

20 Juni 2009: 

  

  

De opening van de Egchelse kermis. 

Wethouder Raf Janssen opende vrijdag 
om half vijf de Egchelse kermis. 

  

  

  

  

  

  

  

Van de rups werd meteen volop gebruik 
gemaakt 

  

  

  

  

  

We ontvingen bericht van C.V. De 
Kemphazen. ARTIESTEN GEZOCHT 
VOOR DE EGCHELSE LIEDJESAVOND!!   

  

  

We ontvingen foto's van de avond 
vierdaagse  

  

  

 

  

 

  

 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/Muziek%20vereniging%20Egchel.html
file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/Muziek%20vereniging%20Egchel.html


19 Juni 2009: 

De geslaagden;                               Zijn er foto's 
niet bij even een e-mailtje  

  

  

Lon Sarah 

 

  

Geboren Lars 

 

 

18 Juni 2009: 

We ontvingen een uitnodiging voor de receptie 
dat DC Manders 1 kampioen is geworden.  

  

  

Egchelse deelname aan de jeugdvierdaagse 

 

  



  

 

17 Juni 2009: 

  

We ontvingen bericht dat de Egchelse 
kermis vrijdagavond om half vijf wordt 
geopend door wethouder Raf Janssen. 

  

Mooie bloeiende rozen. 

 

 

16 Juni 2009: 

We ontvingen foto's van de Trimclub     

  

  

  

  

  

  

en een foto van een  

  



pasgeboren hertje bij huize Peeters. 

  

  

Bambi 

 

 

15 Juni 2009: 

We ontvingen van de commissie 
Welzijn en communicatie een oproep 
voor de evementenkalender en Egchel 
Nieuws  

  

Vanuit de Kattestert; daarachter ligt 
Egchel. 

 

 

14 Juni 2009: 

  

  

  

  

Just Maried 

  
 

 



13 Juni 2009: 

We ontvingen het volgende bericht: 
Handig zo'n dorpsite: 
Gelukkig dankzij de oproep snel de 
eigenaar op gespoord! 
Een van de weggevlogen kauwkes van 
Toos, wou bij mij komen wonen en was 
niet meer weg te slaan. 
Groetjes Marian van de Kattestert 
Jacobusstraat. 

Voedertam 

  
 

 

12 Juni 2009: 

We ontvingen bericht van Jong 
Nederland; ze zoeken thermoskannen  

We ontvingen het volgende 
bericht:                                                 Hoi 
Egchelnaren ik heb enkele weken 3 
tamme kauwen groot gebracht maar ze 
kunnen nog niet zelf eten ,ze waren uit 
het nest gevallen.Nu zijn ze vanacht 
weggevlogen als jullie ze in de tuin 
hebben zitten en merken dat ze tam zijn 
willen jullie mij dan bellen omdat ze zelf 
nog niet kunnen eten b.v.d. groetjes 
Toos  077-3071719 

 

 

11 Juni 2009: 

We ontvingen een gewijzigd bericht 
over de workshob van de basisschool 
van 14 juli.                   Misschien 
weten jullie nog iemand die een 
workshop wil verzorgen? 

Te koop kaartje voor Guus 
Meeuwis  voor Zondag 

Vandaag is het weer Aettoafel in 't Erf 

  

Achteraan vangplaten voor de 
wortelvlieg 

 

 



  

10 Juni 2009: 

We ontvingen bericht van KBO 
Egchel op woensdag 17 juni een 
uitstapje heeft.  

  

  

De Oud Limburger komt eraan 

  

  

 

 

9 Juni 2009: 

  

  

Jeugd van Egchel 

 

 

8 Juni 2009: 

  

  

Bij Steve liggen de platen erop. 

 

 



7 Juni 2009: 

  

Op HeldenTv een filmpje over het 
millenium feest van de familie Reynen  

  

Geboren aan de Jacobusstraat Inge 

 

 

6 Juni 2009: 

We ontvingen bericht van Jong 
Nederland Egchel deze organiseren 
weer een kindermarkt    

  

Naers Kanaal; bij de Roggelse bruk 

 

 

5 Juni 2009: 

  

We ontvingen foto's van ZijActief 
Egchel; over het bezoek aan IBT 
Limburg Noord Politie Sevenum.  

  

Margrieten, langs de Roggelseweg 

  
 

 



4 Juni 2009: 

Op HeldenTV een verslag van het mini 
voetbaltournooi  

We ontvingen: Voor het Kempfeest 2009 
van basisschool de Kemp zoeken we 
Egchelse mensen die op 14 juli een of 
twee workshops willen verzorgen voor 
onze leerlingen. Meer info  

 
Nieuwbouw aan de Gielenhofweg 

 

 

3 Juni 2009: 

  

De KBO gaat vandaag vissen in de 
breeérpeel. 

  

Op de Molenheg 

 

 

2 Juni 2009: 

Uit de krant van 
zaterdag:   Millenniumfeest van familie 
Reijnen.   Voor het artikel  

Op 1 juni werd het afsluitende concert 
gehouiden van de 10de Play-Inn, waar 
muzikanten van de hele nieuwe gemeente 
Peel en Maas aan meededen.  
  

De familie Reijnen 
 

 



1 Juni 2009: 

Op de pagina Nieuws zijn foto's aangevuld 
van het mini voetbal tournooi.  Ook zijn ze 
doorgestuurd naar Peel en Maas tekst TV  

Ook op de website van SV Egchel foto's  

Geboren Marcel aan de Hoekerstraat. 

 

 

  

 


