
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 juli 2010 : 

  

Het nieuwe boekje Egchel Nieuws, is klaar en 
wordt rondgebracht eveneens de 
evenementen kalender. Het boekje zal 
eveneens op de website komen. De opmaak 
is geheel vernieuwd. 

  

Zover is 'T Erf klaar 
 

 

30 juli 2010 : 

  

  

In Egchel-Hook wordt weer veel gebouwd. 

 

 



29 juli 2010 : 

  

We ontvingen de tussen stand van het biljart 
POEK- toernooi  

  

Bermgroei langs de Gielenhofweg 

 

 

28 juli 2010 : 

  

Verkrijgbaar 2 houten veilingkistjes  

  

Hekwerk wordt geplaatst 

 

 

27 juli 2010 : 

  

We ontvingen foto's van de barbeque die op 
zaterdagavond is geweest als bedankje voor 
de heren van de vloerlegploeg voor het vele 
sloopwerk in het gemeenschapshuis.  

  

 

 



26 juli 2010 : 

  

Volgens de buienradar wordt het vandaag 
een regenachtige dag. 

  

  

Wat te feesten 

 

 

25 juli 2010 : 

We ontvingen bericht van C.V. de 
Kemphazen de liedjesavond   

  

Zet de viagra maar klaar; John wordt 50 
jaar 

  

  

  

  

  

  

Na een avondje drank, komt deze 
Abraham niet verder dan de bank. 

  

  

  

  

  

  

 

 



Aan de van 
Enckevoortstraat;                Hoera een 

meisje 

 

  

 

24 juli 2010 : 

We ontvingen bericht over de 
griepspuit:  

We ontvingen bericht van de KBO over 
de jaarlijkse fietstocht  

Vanavond is er bij de schutterij receptie  

Egchelse veld 

 

 

23 juli 2010 : 

  

De linkpagina is nagelopen en er zijn 13 links 
verwijderd; reden de link werkte niet meer of 
er is te weinig relatie met Egchel 

  

Paadje langs het kerkhof; onbegaanbaar 

 

 



22 juli 2010 : 

  

We ontvingen bericht dat het jubileumboek 
van Jong Nederland Egchel nog te koop is.  

  

  

Opknappen 

 

 

21 juli 2010 : 

De Roggelseweg is nu eenrichtings verkeer; 
als U richting Roggel rijdt moet U omrijden. 

We ontvingen foto's van de afsluiting van de 
Muziekvereniging Egchel  

We ontvingen foto's van het betonstorten 
voor 10 patio's bungalows; Jo bedankt  

We ontvingen bericht dat er een katje was 
aangelopen.  

 

 

20 juli 2010 : 

We ontvingen foto's en een verslag van de 
trimclub die 30 jaar bestaat.   

We ontvingen een verslag van de Schutterij 
over een geweldig schuttersfeest:  

  

Het fietspad langs de Roggelseweg vorige 
week. 

 

 



19 juli 2010 : 

  

De KBO gaat vandaag koersballen 

De Muziekvereniging heeft vandaag de 
afsluiting  

Gezellig familie schieten bij de schutterij 

  

 

 

18 juli 2010 : 

Vandaag houdt de schutterij haar familie 
schieten  

We ontvingen bericht van ZijActief over hun 
activiteiten:  

  

Pastoor Koningsstraat 50 

 

 

17 juli 2010 : 

  

Vandaag wordt het oud papier door de 
muziekvereniging opgehaald. 

  

  

Progressie met traditie in Egchel 

 

 



16 juli 2010 : 

  

We ontvingen een verslag over de eerste 
steenlegging van 't Erf  

  

Werkzaamheden aan het fietspad aan de 
Roggelseweg 

Fietsers op de rijweg 

  
 

 

15 juli 2010 : 

  

We ontvingen een nieuwe tussenstand van 
het POEK-biljartttoernooi   

We ontvingen foto's van stormschade  

Stormschade in Egchel 

Goed weer voor prei te poten 

 

 

14 juli 2010 : 

  

  

24 - 25 juli HMT Int. Historisch Festival 

 

 



13 juli 2010 : 

We ontvingen van DE RIJDENDE WINKEL hun 
aanbieding voor deze week  

We ontvingen van de Schutterij St. Leonardus 
enkele foto's van de optocht in Grubbenvorst  

  

Schutterij St. Leonardus 

 

 

12 juli 2010 : 

Bij Manders Waar Anders was het weer 
hardstikke druk. Jammer dat ze verloren 
zijn. 

De evenementen kalender wordt voor het 
nieuwe seizoen klaargemaakt. De data 
komen hier door en worden meteen op de 
website geplaatst. Aan de verenigingen het 
dringende verzoek om hun data's te 
controleren. 

25 jaar getrouwd ? 
 

 

11 juli 2010 : 

Het heeft vannacht nog geen 2 mm 
geregend. 

Vandaag de finale Nederland -  Spanje; 
maar ook het Sint Lambertus gilde uit 
Helden Dorp doet mee om de laatste 2 
plaatsen om de Oud Limburger te winnen. 

Wij wensen beide veel succes. 

  

Aan de Roggelse bruk 
 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/koopjes.html


10 juli 2010 : 

  

Van de Muziekvereniging ontvingen we het 
prikbord  

  

Achter 't Naers kanaal is het zo slecht nog niet 

 

 

9 juli 2010 : 

  

Aan de verenigingen; graag voor 10 juli kopij 
voor Egchel Nieuws en de datums voor de 
evenementenkalende 

  

  

Lavendel 
 

 

8 juli 2010 : 

  

  

Vandaag is er weer Aettaofel  

  

  

Aan de Muldersweg 
 

 



7 juli 2010 : 

r 

De KBO gaat vandaag naar de golfbaan bij 
Hanssenhof.  

  

Aan de Roggelseweg: ook jonge hertjes erbij 

 

 

6 juli 2010 : 

We ontvingen van de schutterij St. Leonardus 
een uitnodiging voor het familie schieten op 
Zondag 18 juli a.s.  

Voor foto's van eerder familieschieten  

  

  

Ook op hoek Gielenhofweg/Hoekerstraat een 
nieuw troittoir. Egchel wordt veiliger 

 

 

5 juli 2010 : 

We ontvingen een vraag over gekleurde 
aronskelken !  

Nog een geslaagde gevonden:  

Foto's van de eerste steenlegging worden 
in Mijn Album geplaatst.  

Een van de eerste steenleggingen van 't 
nieuwe Erf 

 

 



4 juli 2010 : 

We ontvingen bericht dat de KBO op 
woensdag 7Juli  hun kunsten vertonen op 
de golfbaan bij Hanssenhof.  

Vandaag ook eerste steenlegging om 
14.00 uur van 't Erf 

  

De schutterij aan het oefenen voor de Oud 
Limburger. We wensen hen veel succes. 

 

 

3 juli 2010 : 

We ontvingen bericht dat 141 foto's van 
het(oud)leidingweekend van Jong 
Nederland in MIJN ALBUM zijn 
geplaatst  

We ontvingen bericht om de 
sponsoren te bedanken voor de mooie 
shirts waarmee de Egchelse Jeugd de 
vierdaagse heeft gelopen.  

  

Nederland - Brazilie 2-1 : Veel spanning 
bij Manders, Waar Anders 

 

 

2 juli 2010 : 

We ontvingen het opgaveformulier voor: 

"Het HOP wordt POP. Het Peel en 
Maas Open Podium. 
7 november mag iedereen weer zijn 
amateur kunsten vertonen in 
DOK6.       Voor het formulier  

  

 

 



1 juli 2010 : 

Biljarten: Vanavond woensdag en 
donderdag word er weer gespeeld in het 
POEK-toernooi. Bij deze een 
tussenstand van de top 3  met een 
verrassende koploper tot nu toe.  

  

50 jaar aan de Gielenhofweg 

 

 

 


