Nieuws en weetjes
uit 2005 van januari tot juli
Egchel Nieuws(en omstreken)
30 juni: De commissie Ruimte en Sport organiseert op donderdag 7 juli a.s. om 20.00 uur in 't

Erf een informatieve bijeenkomst over het iniatief voor de realisering van het plan
"Windmolenpark Egchel" nabij de Melkweg / Afwaterings kanaal. Voor deze bijeenkomst kan
men zich aanmelden bij dit wel tot uiterlijk 5 juli.
De C.V. De Kemphazen organiseren hun jaarlijkse Egchelse Liedjes avond. Meer hierover bij
Verenigings Nieuws

29 juni: Het heeft vannacht geregend in Egchel bijna 12 mm in de regen meter; voor vanavond

en morgen wordt meer regen verwacht.

28 juni:Bij de schutterij is

men al flink aan het oefenen
voor de Oude Limburger a.s.
zondag in Wessem

27 juni: De evenementen kalender wordt deze week rond gebracht. Er is nu al een kleine

verandering: de generale repetitie van de Muziek vereniging is niet op 19 maar op 21 oktober.

26 juni: Groot concert voor de hele muziekvereniging buiten ‘t Erf.

25 juni: Vanuit de werkgroep R.O van het Dorpsoverleg kregen we weer nieuws over de

voortgang van de bouw in Egchel. Zie pagina Dorpsoverleg voor het laatste Nieuws.

24 juni:Droog in
het Egchelse veld de
aardappelen hebben
het droog, de dieren
hebben dorst en de
boompjes krijgen op
tijd water.

22 juni:Jeugd Vierdaagse door
Egchel

Voor meer foto's

21 juni: Grote nieuwbouw
kassen bij Komkommerbedrijf
Jan Beijnsberger

19 juni: De vlag in top bij Egchel Hook. Kijk op
de pagina foto's hoe de bouw tot nu toe is verlopen

18 juni:Rommelmarkt bij B.S. De Kemp voor WarChild

17 juni: Geslaagden

15 juni:Op 18 juni is er een rommelmarkt bij B.S. De Kemp voor WarChild Van 13.00 tot

16.00 uur

14 juni: Door de brandweer zijn 2 jonge kerkuilen op de Muldersweg uit een schoorsteen

gehaald.

14 juni: Vanuit de Roggelseweg ontvingen we enkele foto's

11 juni: Van Jong Nederland ontvingen we hun feestprogramma; zie verenigings
Nieuws.

Op Internet vonden we van IVN over weidevogelbescherming een verslag wat ook
betrekking heeft op Egchel
De Savelbergrun is vanmiddag ook door Egchel gekomen.

Toos Sijben heeft weer nieuwe kippen.
Nu maar hopen dat de nerts ervan af
blijft.

8 juni: Wij hopen dat U met plezier naar onze website zult kijken. Heeft U dat; dan zouden wij
graag hebben dat U als tegenprestatie ons van Egchel Nieuwtjes op de hoogte houdt. Wij zouden
daar blij mee zijn

7 juni; Op 21 juni is er s'avonds om acht uur in 't Erf de 2e verloting van de bouwkavels. Er zijn
19 kavels waarvan er 17 ter beschikking komen.

4 juni: Afgelopen seizoen is het 2e team van de Egchelse biljartclub voor de 2e keer op rij
kampioen geworden in afdeling 2 van de Venlose Biljartbond

2 juni : Gisteravond was er het bedrijf Wijnen Paprika's uit Egchel uitgebreid op L1.

1juni: Referendum Europese grondwet. In Egchel hebben 505 mensen gestemd; dit is 62,6 %. Dit
persentage is het hoogste in de gemeente Helden. Voor 220, tegen 285 en 5 blanco. Dit is dus ruim
56 % tegen.
1juni: Bij de pagina links is weer een vriendengroep toegevoegd Kiet 't Verre End

1juni: Uit het goedgekeurd verslag van het dorpsoverleg
Zie pagina dorpsoverleg

Egchelse kermis

Komend weekend Egchelse
Kermis
28 29 en 30 mei
zie evenementen kalender

30 mei

29 mei

Er zijn bij de straten weer foto's toegevoegd. Zie foto pagina

Er zijn 2 links bijgeplaatst onder vriendengroepen. Zie link pagina

Is er bij U een veulentje
geboren ?

Er is nog plaats

21 mei

De foto's van het Pinksterweekend zijn beschikbaar op onder ontspanning /

fotoboek.

21 mei

Feest programma van 25 jarig 't Erf of kijk op evenementenkalender

20 mei De eerste foto's van Egchel staan in het fotoboek, kijk op fotopagina

19 mei

Bij Toos Sijben zijn 8 kippen gedood, waarschijnlijk door een nerts.

18 mei K.B.O.Uitstapje dierentuin Overloon

Wat is er te zien

15 mei Mini voetbaltournooi in Egchel Voor het laatste nieuws zie verenigings nieuws.

10 mei Er is een naar de muziekvereniging gemaakt.

8 mei Nieuwbouw in Egchel; Het huis van Beeks, vroeger Naus; zie links is afgebroken,zie

rechts 10 juli, midden foto 14 mei Voor Egchel Hook zie

2 mei, Nieuws van het Dorpsoverleg, kijk bij Ruimtelijke Ordening

2 mei Spoorloos in de krant van

Koninginnedag in Egchel 30 april

Grote muziekdag Op 26 juni is er in 't Erf een grote muziekdag met diverse optredens in het kader van
het 25 jarig bestaan van 't Erf en Muziekvereniging Egchel

7 April 2005

Op de linkpagina is er van de R.K. Basisschool De Kemp een link geplaatst.

.

15 STARTERSWONINGEN TE EGCHEL.
Van de firma J.Jacobs BV ontvingen we een verslag hoe de bouw van de starterswoningen verloopt. Ook
kunt U op bijgevoegde foto's dit zien

Klik hier voor meer informatie en foto's.

Egchel Nieuws
De site van Egchel is online, er komen steeds meer berichten binnen.
Er staan al heel wat reacties in het gastenboek.
Er is een link bij de site van de gemeente Helden geplaatst.

Bushalte

De bushalte

Van klantenservice Hermes kregen we via medewerker Leo Jacobs het
volgende bericht:
In de nieuwe dienstregeling rijdt lijn 76 vanaf Roggel via Helden nog maar
tot Panningen.
Het traject Panningen - Kessel wordt bediend door een nieuwe lijn 576
welke wordt uitgevoerd met een klein busje.
Voor lijn 76 hebben wij derhalve moeten kiezen tussen een route via
Helden of via Egchel.
Omdat het gebruik vanuit Helden veel hoger is hebben wij besloten tot
deze route
en moeten de reizigers uit Egchel voortaan opstappen bij de halte De
Wietel in Panningen.

Een halte op de Roggelseweg ter hoogte van de Jacobusstraat zou op dit
moment alleen op de rijbaan
in de berm geplaatst kunen worden.
Gezien de snelheid van het overige verkeer (80 km) leidt dit tot onveilige
situaties.
Het aanleggen van een haltekom ter plekke vergt grote financiële
investeringen
welke bij de wegbeheerder ontbreken en welke,
gezien het toch beperkte gebruik van het OV vanuit Egchel, ook niet

rendabel zijn.
Verder was de route door Egchel in verband met de daar aanwezige
drempels niet erg klant- en busvriendelijk.
Wij betreuren het dat de reizigers uit Egchel nu verder moeten lopen naar
de opstaphalte
maar hopen dat door de genomen maatregelen het aantal reizigers op lijn
76 stijgt.

Verenigingsnieuws.
Van de muziekvereniging ontvingen we een aantal data van hun activiteiten.
Deze kunt U op de pagina van Nieuws terug vinden.

