
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 mei 2010 : 

  

Teldertrappe: dit jaar in Egchel in een tent. 
foto's volgen nog. 

  

Teldertrappe 

 

 

30 mei 2010 : 

  

Vandaag Teldertrappe; hoe was het vorig jaar 
Dus doet U niet mee, kom maar eens kijken. 
best gezellig.  

  

We ontvingen bericht van Jong Nederland, dat 
vandaag de inschrijving sluit voor de brunch 
en zeskamp. We hoorden dat er al meer als 
100 mensen zich hebben opgegeven.  

  

Langs de weg gezien 

  

Op Helden TV een filmpje over het jatten van 
boompjes bij Wim Delissen.  Heeft U hiervan 
iets gezien meld dit dan.  

  

 

Dit meadje word vandaag 40 jaar 



  

We ontvingen bericht dat Ruud 50 is 
geworden aan de Linskesweg; Connie 14 
dagen terug maar daar hebben we niets van 
gehoord. 

Aan de Linskesweg 

 

 

29 mei 2010 : 

We ontvingen bericht dat het secretariaat van 
Biljartvereniging Egchel overgenomen wordt 
per 1 juli door Peter Verstappen.  

  

  

logo van het gouden jubileum van Jong 
Nederland Egchel. 

 

 



28 mei 2010 : 

  

We ontvingen een oproep: Kom naar de hoor- 
zitting op donderdag 3 juni in het gemeente huis 
van 
Heythuysen                                             Gemeente 
Leudal zet plannen windmolenpark langs het 
afwateringskanaal gestaag door.  

  

We ontvingen bericht over de activiteiten in het 
kader van het 50-jarig bestaansfeest van Jong 
Nederland Egchel op 5 en 6 juni a.s., met ook een 
stuk geschiedenis van de vereniging.  

 

  

Vlodrop  Jongenskamp in Vlodrop in 1962 

 

 

27 mei 2010 : 

  

  

Stukje over de oprichting van Jong Nederland 
Egchel  

  

  

Uit de krant dikke asperge in Egchel 

In de rubriek Tante Bet   
 

 



26 mei 2010 : 

  

We ontvingen van Jong Nederland een 
persbericht  

  

Langs de Huiskensweg 

 

 

25 mei 2010 : 

  

We ontvingen de uitslagen van het Mini-
voetbaltournooi  

Sabine Zelen uit Egchel in actie voor 
kankerbestrijding filmpje op HeldenTV   

Gevonden: 

Wie is een step (peuterstep) kwijt? 

Gevonden in de speeltuin achter de 
Linskesweg. 
Tel: 3077791 Germa Beurskens. 

goed weer voor 

 

 

24 mei 2010 : 

We ontvingen foto's van de verbouwing van 't 
Erf  

We ontvingen bericht dat opgave voor de 
6kamp van JN Egchel op 6 juni nog tot 30 mei 
kan. Voor jong en oud, deelname = gratis, 
opgeven verplicht. check   

Voor 24 mei opgeven voor Teldertrappe  

MINI-VOETBALTOERNOOI 2010 
 

 



23 mei 2010 : 

  

Enkele foto's van de Rabo 
jeugdverenigingsdag    

  

  

Rabo jeugdverenigingsdag S.V. Egchel 

 

 

22 mei 2010 : 

De grijze container wordt dinsdag opgehaald. 

Vandaag Rabo jeugdverenigingsdag S.V. 
Egchel  

  

Uitbreidingen aan de jacobusstraat. 

 

 

21 mei 2010 : 

  

  

We ontvingen van het Dorpsoverleg Egchel de 
uitslag van de enquête over wonen en 
veiligheid in Egchel   

  

  

  

  

We ontvingen van DE RIJDENDE WINKEL hun 
aanbieding voor deze en volgende week  

 

  



  

  

  

Wegomleiding 

 

 

20 mei 2010 : 

We ontvingen van Egopop een kort verslag 
over Zomerjoeks  

We ontvingen bericht van Teldertrappe dat men 
zich deze week nog kan opgeven.  

 

 

Foto's Maartje 

 

19 mei 2010 : 

We ontvingen bericht van de KBO 
:                 Op woensdag 19 mei brengen we 
een bezoek aan Janssen op de Hub, een 
bedrijf wat chocolade verwerkt tot bonbons 
en andere figuren passend bij de tijd van het 
jaar.          We vertrekken om 13.30 uur per 
fiets vanaf t’Erf. 

Op Helden TV een filmpje over Zomerjoeks    

Op Peel en Maas tekst TV enkele foto's over 
Egopop  

 



Langs de Jacobusstraat 

 

18 mei 2010 : 

Vergeet je niet op te geven voor de heerlijke 
brunch op zondag 6 juni in het kader van 50 jr 
Jong Nederland Egchel. Meer info  

We ontvingen het verslag van de info avond 
van het LOG gemaakt door Ben Driessen 
van  gemeente Peel en Maas. PDF file  

We ontvingen de notulen van het 
Dorpsoverleg  

Voor verslag van Egopop  

Aspergetijd 

 

 

17 mei 2010 : 

  

We ontvingen bericht van Seniorenvervoer 
HEP over  het aanmelden   

  

Jammer, moet dat nu 

 

 

16 mei 2010 : 

Vandaag Zomerjoeks  

We ontvingen bericht van de $jerp$jutters dat 
ze een WK-nummer uitbrengen.  

  

Goed weer met Egopop 

 



 

15 mei 2010 : 

We ontvingen bericht over Keldertrappe  

Vandaag is weer oud papier ophalen 

Start EGOPOP  

  

Bij Harrie en Steve woont een winterkoninkje 
onder de tractor 

 

 

14 mei 2010 : 

  

  

Werkers van Egopop 

 

 

13 mei 2010 

  

  

Egopop is er bijna klaar voor 

 

 



10 mei 2010 : 

We ontvingen nog enkele foto's van de 
afbraak van 't Erf  

 Egchel heeft de uitwedstrijd tegen Lierop 
met  3 -1 verloren  

Wegens werkzaamheden wordt de website 
enkele dagen niet bijgewerkt, Donderdag zijn 
we weer zover. 

Zondagswerk aan 't Erf 
 

 

9 mei 2010 : 

  

We ontvingen deze foto: 

Herken je 't Erf nog. 

Jo bedankt. 

 

 

8 mei 2010 : 

De biljartvereniging Egchel nodigt U uit voor 
de kampioenen receptie: Zaterdag 8 mei, van 
19.30 tot 21.00 uur in ons clublokaal Café 
Manders, van Enckevoortstraat 22, 5987 AM 
Egchel.  Wij hopen u daar in grote getale te 
ontmoeten.    

Uit de krant: Veehouder Egchel mag niet 
uitbreiden:  

Langs de Rogelseweg 
 

 



7 mei 2010 : 

We ontvingen bericht van ZijActief 
Egchel:          Op dinsdag 25 mei maken we 
een fietstocht naar Grashoek  

  

  

Lente in de kop 

 

 

6 mei 2010 : 

In het gastenboek bericht dat Manders 2 CDO 
kampioen en winnaar van de beker is 
geworden. Zover ik weet is dit een dart team; 
eveneens gefeliciteerd. 

We ontvingen bericht dat op 5 mei gaat de 
KBO Egchel op excursie naar van Haandel (’t 
Zomerkoninkje)op de Gielenhofweg. 
Samenkomst om 14.00 uur bij v. Haandel, er 
zal dan een rondleiding gegeven worden in en 
om de aardbeienkas. 

We ontvingen bericht van EGOPOP over 
EGOpop en Zomerjoeks, 15 en 16 mei 
aanstaande in Egchel.  

Werkzaamheden aan de Egchelseweg. 

 

 

5 mei 2010 : 

We ontvingen bericht van EGOPOP dat 
de vervanging van de Janse Bagge Bend op 
Zomer- joeks door The Heinoos gebeurt.      

We ontvingen van de Muziekvereniging 
Egchel het prikbord  

  

Geboren op de Gruize Epper Lisa 

 

 



4 mei 2010 : 

We ontvingen het volgende 
bericht:               In afdeling 2 van de 
VBBeo is team 1 van Biljartvereniging 
Egchel kampioen! Het kampioensteam, 
vlnr: Hans Zelen, Peter Bos, Pieter 
Zelen, Had Philipsen en Peter 
Verstappen, nodigen u hierbij uit voor 
hun receptie die gehouden wordt op: 
Zaterdag 8 mei, van 19.30 tot 21.00 uur 
in ons clublokaal Café Manders, van 
Enckevoortstraat 22, 5987 AM 
Egchel.  Wij hopen u daar in grote getale 
te ontmoeten.  

Vanavond dodenherdenking 
 

 

3 mei 2010 : 

Onderaan op deze pagina staan bij de links 
o.a. buienrader. In deze tijd goed te gebruiken. 

  

Egchel heeft thuis met 2 - 0 van Griendsveen 
gewonnen.  

  

  

Nieuws van de vorige maand vindt U via de 
pagina oud Nieuws, maar ook via deze link:  

  

  

Vorige week een reiger bij Chris op het dak. 

 

  

 

 



2 mei 2010 : 

Vandaag voor Egchel 1 de seizoenafsluiting 
thuis.  

We ontvingen van Jong Nederland een bericht 
over een gezellige zeskamp Egchel zondag 6 
juni.  

  

Vorige week wisten ze met 3-0 te winnen; deze 
foto is genomen voor dat de tegenstander een 

penanty kreeg. 
 

 

1 mei 2010 : 

Over de infoavond over het LOG een kort 
verslagje op de pagina dorpsoverleg 
bouwplan  

We ontvingen het volgende verzoek van 
Egopop:  Stichting EGOpop is op zoek naar 
kratten en/of kisten om spullen in op te 
bergen.  

Koninginnedag in Egchel; voor meer 
foto's            We ontvingen nog enkele foto's. 

De eerste prijzen voor de best verkleden 
deelnemers 

 

 

 


