
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 november 2010 : 

We ontvingen van ZijActief Egchel de 
uitnodiging voor de kerstavond en voor een 
AED curcus  

  

  

Sneeuwruimen 

 

 

29 november 2010 : 

We ontvingen bericht 
van  Biljartvereniging: Voor Egchel 1 gelden 
geen superlatieven meer:   

Bij SV Egchel is de F1 kampioen  

  

Rommel langs de Rongvenweg 

 

 



28 november 2010 : 

  

Mijn computer is opnieuw geïnstalleerd; heeft 
wat langer geduurd als ik had verwacht. 

  

Langs de Muldersweg 

 

 

27 november 2010 : 

  

  

Huizenbouw in Egchel gaat gewoon door. Hier 
langs de Gielenhofweg 

 

 

26 november 2010 : 

  

  

Sinterklaastijd;  2 zwarte Pieten achter het 
raam op de Linskesweg. 

  

 

 



25 november 2010 : 

  

  

  

De aardappelen voor de winter opgekuild 
langs de Rongvenweg; daarachter de 
varkenshokken aan de Jacobusstraat 

 

 

24 november 2010 : 

  

Vandaag heeft de KBO  een lezing door 
Yvonne Rutten. 

We ontvingen van Kinder Vakantie Werk 
Egchel een verslag over de intocht van 
Sinterklaas     (Pdf File) voor de foto's  

Een van de foto's 

 

 

23 november 2010 : 

In het gastenboek werden we door Thijs J. 
geattendeerd op een filmpje op You Tube 
van Twie Kier Niks  

ZijActief gaat vanavond sieraden maken      

Omdat de site van SV Egchel wellicht enkele 
dagen eruit ligt op de pagina Nieuws het 
programma voor komende week  

Egchel in de krant van Maandag  

Bijgaande foto 

 

 



22 november 2010 

  

We ontvingen bericht van  Biljartvereniging: 
Egchel 1 ging met een zwaar gemoed naar 

koploper  :   

Egchel heeft de uitwedstrijd tegen koploper 
Melderslo met 0-2 gewonnen; en staat nu 
bovenaan. We ontvingen bericht dat de site 
van SV Egchel eruit ligt tot morgen; voor de 
overige uitslagen  

  

Sinterklaas arriveert bij de kerk 

 

 

21 november 2010 

  

We ontvingen bericht van KVW Egchel over 
de intocht van Sinterklaas vandaag   

  

We ontvingen bericht over een op donderdag 
morgen verloren gsm   

 

20 november 2010 : 

  

Vandaag wordt er door de Muziekvereniging 
Egchel oud papier opgehaald 

  

Schapen aan de Roggelseweg 

 

 



19 november 2010 : 

  

Op de website van CV De kemphazen zijn nu 
ook foto's van de liedjesavond te bekijken  

Nog steeds geen beglazing op kas bij Wijnen 
Paprika 

 

 

18 november 2010 : 

We ontvingen een oproep aan verenigingen 
en  stichtingen in Egchel over Egchel Nieuws en de 
evenementenkalender  

We ontvingen een oproep van Jong Nederland voor 
een pingpongtafel  

We ontvingen een foto van de winnaars van het Open 
Egchel Koppel-Darts Toernooi bij cafe Manders op 
zaterdag 6 november. Voor het verslag  

Henk Bos en Chris v/d Putten blijken wederom 
gouden koppel op Open Egchel 

 

 

17 november 2010 : 

  

  

Een kleine wereld 

 

 



16 november 2010 : 

We ontvingen de notulen van het 
Dorpsoverleg Egchel van 28 oktober  

In het gastenboek deze oproep van Guus: 
Degenen die samen met ons onze Jack & Paul 
willen gaan aanmoedigen op het P&M 
Liedjesfestival, kunnen zich tot 25 november 
bij mij melden. Gastenboek:   

We ontvingen bericht met wispelturigheden 
van de Biljartvereniging :   

  

Paaltje omver hoek Muldersweg Pastoor 
Koningsstraat 

 

 

15 november 2010 : 

  

We ontvingen van CV De Kemphazen het 
verslag van de liedjesavond 
:                                         TWIË KIER NIKS 
WINT EGCHELSE LIEDJESAVOND.  

  

Ook langs de Gielenhofweg is het regenwater 
al gezakt  

 

14 november 2010 : 

De liedjesavond van CV De Kemphazen is 
gewonnen door : Het duo Twië kier 
niks                   de presentatieprijs door de 
Scherp$chutters 

  

  

Alle voetbalwedstrijden in Egchel zijn 
afgelast      

  



  

  

We ontvingen bericht dat de weggelopen 
heidewachtel  weer terug is. 

Voor de buienradar  

De entree van Egchel vanuit Panningen 

 

 

13 november 2010 : 

  

Vanavond liedjesavond in de loods bij Wim 
Delissen  

  

De huizenbouw in Egchel gaat gewoon door 

 

 

12 november 2010 : 

We ontvingen van ZijActief Egchel een 
verslag en foto's van de snerttocht  

De CV de Kemphazen gaan naar de receptie 
van de Graasvraeters. 

We ontvingen het verslag van het Open 
Egchel Koppel Darts-Toernooi  

We ontvingen bericht van 
EGOpop :                Lokale bands gezocht voor 
EGOpop 2011  

Nog snel de aardappelen eruit 

 

 



11 november 2010 : 

Vandaag is het weer AETTAOFEl  is tijdens de 
verbouwing bij   

Vanaf 11 november kan er ook weer gegokt 
worden op de nieuwe Egchelse Prins 
Carnaval 2011.  

Extra geld voor 't Erf  pagina 3 

  

De 11de van de 11de 
 

 

10 november 2010 : 

  

Als alles goed gaat krijgen we in Egchel kerst 
verlichting. 

  

Werkzaamheden aan de Hoekerstraat 

  
 

 

9 november 2010 : 

We ontvingen een verslag van Kinder 
Vakantie Werk Egchel over de Sint Maarten 
viering  

Vandaag heeft ZijActief Egchel een snert 
wandeling  

  

Brandend vuur met Sint Maarten 

 

 



8 november 2010 : 

We ontvingen van Muziekvereniging Egchel 
de datum voor de receptie  

We ontvingen bericht van de Biljartvereniging 
:   

De uitwedstrijd van Egchel 1 tegen Holthees 
is afgelast   

  

De Gielenhofweg 
 

 

7 november 2010 : 

We ontvingen een oproep van Dorpsoverleg 
Egchel; voor een nieuwe naam voor de grond 
die de gemeente heeft aangekocht voor 
woningbouw  

We ontvingen van ZijActief Egchel een: 
uitnodiging workshop sierraden maken  en 
een kring-thema avond: Waarom mannen niet 
kunnen luisteren  

De Sint Maartenhoop 
 

 

6 november 2010 : 

  

Vanavond viert Egchel weer Sint 
Maarten.      

We ontvingen bericht van CV "De 
Kemphazen" over de komende 
liedjesavond:       Wie doet er mee ? 

  

  

Nieuw logo voor het gemeenschapshuis ’t 
Erf in Egchel  

 

 



5 november 2010 : 

  

  

In deze tijd; veel wind volle bak met bladeren 

 

 

4 november 2010 : 

We ontvingen bericht: Denk aan de 
griepspuiten as donderdagmiddag 15.00 
en 16.00 uur bij Café Manders. Denk aan 
de brief, zonder brief kan de vaccinatie 
niet plaatsvinden!   

Vanavond is ook de avond voor 
organisatoren voor evenementenbeleid  

We ontvingen de uitnodiging voor 't Erf 
Iedereen is welkom  

Vanavond is er de informatieavond voor 
gebruikers van 't Erf  

 

 

3 november 2010 : 

  

De KBO gaat vandaag beugelen. 

  

  

Langs de Muldersweg 

 

 



2 november 2010 : 

We onrvingen bericht van ZijActief over de 
kledinginzameling a.s. woensdag  

We ontvingen bericht van KVW Egchel over 
de Sint Maartenviering  

  

  

Vanaf de Molenheg 
 

 

1 november 2010 : 

We ontvingen bericht dat de vermiste 
hond terecht is. 

Egchel heeft uit tegen EWC’46 1 Well 
met 0 - 1 gewonnen     

We ontvingen bericht van 
Biljartvereniging De uitslag doet meer 
vermoeden dan het was:   

We ontvingen bericht dat HeldenTV per 1 
december 2010 voorlopig  stopt  

Allerheiligen, Allerzielen 

 

 

 


