Nieuws en weetjes
2005
Egchel Nieuws(en omstreken)

31 oktober 2005:

We zijn er vandaag goed achter gekomen dat de wintertijd is begonnen; het is s'avonds vroeg
duister. We zien dat er regelmatig trekvogels over komen. Zou er nu na een warme maand
oktober een koude periode aankomen.
Bijgaand een tweetal foto's van de voetbalwedstrijd Egchel - Kessel van gisteren voor de Egchel
site.
De wedstrijd werd gisteren onder bijna zomerse omstandigheden gespeeld op sportpark de
Wietel voor ruim 200 toeschouwers. Het was een echte derby met veel spanning tot de laatste
minuut. Helaas verloor Egchel deze match met 2-3. Een gelijkspel hadden de oranjehemden
verdiend. De Egchelse goals werden gescoord door Bram Kersten en Job Snijders. Door erop te
klikken ziet U ze veel groter. Voor meer voetbal verslagen Zie S.V.Egchel

30 oktober 2005: Vandaag wordt Allerheiligen en Allerzielen gevierd ook in Egchel.

29 oktober 2005: Op de site van de Muziekvereniging staat op de pagina foto's zie concours

23 oktober 2005 een heleboel foto's van afgelopen zondag :kijk maar: Muziekvereniging
Egchel

Ballon boven Egchel; hij is achter het kanaal
geland.

28 oktober 2005:

Uit het bledje deze week
De burgemeester wil hijskranen zien !
Ook in Egchel; ze zijn er ook. Zie bij 3 oktober
en oud nieuws 10 september.
We kregen het volgende bericht binnen :
De "Egchelse" band HUGE! Danny Gommans, Sander Selen en (dörper) Jos Kranen zijn online. De site is: www.hugetheband.nl
Een muzieklink dus. Dus

27 oktober 2005:

Bij Erik wordt het dak vakkundig verwijderd

Dinsdag 8 november
Door omstandigheden kan de lezing over de voedselveiligheid
niet doorgaan, hiervoor in de plaats een spellen en kaartavond.
Aanvang 20.00 uur in Gemeenschapshuis 't Erf.

Dinsdag 29 november
St. Nicolaasavond 'n leuke en gezellige avond vol verrassingen. Opgave voor 24 november bij
Miep Zelen- Verbugt, Jacobusstraat 3 en Henriëtte Teeuwen- Joosten, Jacobusstraat
51.
Onkosten ? 4,= dit bij opgave te voldoen.
Ter kennisgeving: rond 15 december wordt de jaarlijkse contributie ? 26,- van uw rekening
afgeschreven.
Zijactief Limburg nodigt alle bestuursleden en leden uit op de ledenvergadering in
Theaterhotel de Oranjerie te Roermond om 15.00 uur.
Om ongeveer 17.00 uur start het jubileumfestival tot 21.00 uur
Deelname aan het buffet kan maar is niet verplicht .
Opgave tot 9 november bij Miep Zelen- Verbugt tel. 3075030

26 oktober 2005: We ontvingen een foto

van de Muziekvereniging Egchel in de
Oranjerie afgelopen zondag.

25 oktober 2005:Vanavond was er een bijeenkomst voor de mensen en familieleden in de

Wietel:
Het verzorgingshuis de Wietel wordt afgebroken; hiervoor komen er plaatsen aan de Ruysstraat
begin bouw 2e helft 2006, plan Ringoven plan (50 appartementen) 2007 - 2009, Piushof wordt
ook afgebroken, nieuw plan (52 appartementen) 2007 - 2009.
Het verzorgingstehuis De wietel komt in fases leeg te staan. De woningen in plan Ringoven en
Piushof zullen eerder klaar zijn als de afbraak van het verzorgingstehuis De Wietel begint.
In de toekomst zal er meer zorg aan huis komen. De grootte van de appartementen in de Wietel
is nu 23 M2; de nieuwe zullen ongeveer 55M2 groot zijn. minimum is 45 m2.
Moeilijk probleem is dat de mensen zullen gaan verhuizen; hoe hierover is nog niets bekend.

24 oktober 2005: Hallo mensen.

Vanavond ben ik weer te horen op de radio.http://www.highlight-radio.com
Van 20 tot 22 uur.(Nederlandse tijd)
Ik hoop dat jullie allemaal komen luisteren.
Groetjes Ghislaine.
P/s Zegt het voort...zegt het voort...

23 oktober 2005: De muziekvereniging is vandaag op concours; hierbij een eerste verslag:

Voor deel 1 (het prachtige stuk de Zwanenriddersage) kregen ze van de jury 80 en een halve
punt en voor deel 2a en b (Patterns en Autumn Leaves) kregen ze -gemiddeld- 82 punten. Dit
leverde een totaal op van 81,25 punten, waarmee ze zich op een prachtige manier in de 4e
divisie handhaven. Zoals een van de leden zei : gelukkig geen promotie (daarvoor zouden ze 85
punten nodig hebben gehad), want we krijgen er dit jaar weer genoeg nieuwe jeugdleden erbij
en die willen we graag rustig in het fanfare-vak kunnen inwijden. Een prima prestatie !
Het geluid in de Oranjerie was prachtig, veel mooier uiteraard dan we in 't Èrf kunnen bereiken.
De nieuwe uniformen zagen er prachtig uit en de schoenen en muziekinstrumenten blonken om
het hardst.
Het was weer de moeite waard !

De wildbeheerseenheid (jagers) was volop bezig om voor de wintervoorraad te zorgen voor de
reeën om in de winter bij te voeren.
Egchel Hook

Bloemkool aan het oogsten

Platteland in uitvoering

22 oktober 2005:
“Noteer vast in uw agenda!!! Dinsdag 12 september 2006 zal het volgende openbare dorpsoverleg
plaatsvinden. Iedere inwoner van Egchel is weer van harte welkom deze avond bij te wonen”

We ontvingen een bericht dat er een foto is geplaatst bij
Titel: Het Grintgat van Neer
Afstand: 1.5 km
Categorie: Buurtfoto's

21 oktober 2005: In het eindverslag inspraakprocedure Windpark Neer VOF staat dat in het

beleid:
Dat de gemeente Roggel en Neer op het standpunt heeft gesteld dat er een iniatief ligt dat
vooralsnog op de steun van de gemeente kan rekenen en dat er voldoende wetgeving en

vigerend en nog in ontwikkeling zijnd beleid is op provinciaal en landelijk gebied waaraan
getoetst kan worden.
Er zijn 130 ontvangen schriftelijke inspraakreacties waaronder 77 uit Egchel (inclusief
Neerseweg en Gruize Epper) en 30 uit de gemeente Roggel en Neer.

20 oktober 2005: Zondag 23 oktober gaat de Muziekvereniging Egchel op concours in de

Oranjerie in Roermond. Op zaterdag avond is om 19.30 uur de generale repetitie in 't Erf. Het
bestuur en de muzikanten stellen het erg op prijs, als er veel supporters in de zaal zullen zijn.

19 oktober 2005:

Op verschillende plaatsen in
Egchel zijn door de gemeente
bladkorven geplaatst.

18 oktober 2005:Het is nu volle maan.

De jacht is afgelopen zaterdag geopend; de
jagers hebben weinig kunnen schieten.

17 oktober 2005:Het pleintje in Egchel-

Hook.
De gemeente heeft vandaag i.p.v 24 oktober
met de nieuwe vuilniswagen het huisvuil
opgehaald.

15 oktober 2005: Delta vlieger boven Egchel; heeft hij misschien foto's gemaakt dan

doorsturen. A.U.B.

14 oktober 2005:

Nederlandse Brandwonden Stchting

Nu de mais weer weg is komt er weer zicht op
Egchel

13 oktober 2005: de bekende site van Pietvantoon.nl is weer op het bekende adres

bereikbaar.l

12 oktober 2005:

De dikste !
Minister Brinkhorst wil de subsidie op biostroom drastisch verlagen.
Hoe gaat het met de windmolens? Zie
forum hier

11 oktober 2005:

Flinke uitbreiding nertsenfarm aan de
Karissendijk

Achter het kanaal is het prachtig fietsen, met al
die herfstkleuren.

Hier hangt de vlag buiten; is er iemand jarig ?

10 oktober 2005: We vonden ook een link naar het vierde elftal van S.V. Egchel.

9 oktober 2005: Bouw Egchel Hook, voor

het gehele verloop van de bouw kijk op Egchel
Hook
Het einde van de bouw aan de buiten zijde
eindigt; voor aan de binnenkant zult U bij de
bewoners op bezoek kunnen gaan.

Rommelmarkt in Egchel:
de auto's staan om 10.30 uur uur al geparkeerd
tot op de Rongvenweg.

We ontvingen een folder voor het dart toernooi op
27 november.
Van de volleybal toernooi commissie nog enkele
foto's. De laatste foto is het winnende team van de
Melkweg.

8 oktober 2005:C.V. De Kemphazen zijn

druk bezig voor de rommelmarkt van morgen.
Veel rommel wordt meteen al
uitgesorteerd.
We kregen bericht van S.V. Egchel dat de
jaarvergadering op vrijdag 21 oktober is
aanvang 21.00 uur. Dit evenement is ook op de
evenementen kalender geplaatst.

7 oktober 2005:Ook deze paarden genieten

van het mooie weer.
Het volgende Egchelse Darttoernooi zal plaats
vinden op zondag 27 november, Dit evenement
is ook op de evenementen kalender geplaatst.

6 oktober 2005: Hierbij een van de foto's

van het winnende team van het straten volley
bal tournooi. Wel bijna een week te laat, maar
mijn computer is provisorisch gemaakt. Dus
deze doet het weer.Van de laatste dagen is nog
wat nieuws uitgebreid.
Bij de link pagina is een link geplaatst van de
vereniging Kleine kernen
Limburg http://www.vkkl.nl

4 oktober 2005: Zij aktief

Dinsdag 18 oktober vindt er een lezing plaats over Vrouw en Overgang. Overgangsconulente
Lea Janssen- Minkenberg zal komen vertellen:
•
•
•
•

wat de overgang in het algemeen zoal inhoud,
wat er gebeurt in het vrouwelijk lichaam,
welke basisprincipes van behandeling er zoal zijn,
wat je zelf er aan kunt doen.

De lezing zal aanvangen om 20.00 uur in Gemeenschapshuis 't Erf.

3 oktober 2005: Divers

Na lang zwoegen en zweten hebben de oranje hemden de eerste overwinning op zak. Afgelopen
zondag werd met 1-0 gewonnen van RKSVN (Neer). Job Snijders scoorde het winnende
doelpunt.

Het 25 jarig jubileum van de blokhut van Jong Nederland Egchel was een overweldigend
succes. Buiten stond een grote hijskraan van waaruit overzicht was over heel Egchel.

Diverse Egchelnaren waren afgelopen zondag op bezoek bij wijngaard El Kandre op de
Egchelse Keup. Op de linkse foto ziet U mevrouw Kanders, moeder van de eigenaren. Ze heeft
ondanks dat ze ruim 80 jaar is flink meegeholpen met de oogst van de druiven.

2 oktober 2005: Technische problemen

In verband met technische problemen aan het adres van onze web-master is het mogelijk dat wij
de komende twee weken minder actueel zijn als dat u van ons gewent bent. Wij vragen u dan
ook hiervoor uw begrip.

1 oktober 2005: Volleybal tournooi

Als U de uitslagen wilt zien. .

Van de familie L.Vercoulen ontvingen we
bijgaande foto's uit 2004. Het gebied waar nu
de starters woningen liggen. Door op de foto
te klikken ziet U ze groter.

De bovenste foto is de afbraak van de
manege. Rechts ziet U dat men is begonnen
met het afbreken van de varkens stallen.

Hier ziet U het bouwterrein, nog een hele
open vlakte. Het verloop van de
bouwactiviteiten kunt U zien op
pagina Egchel Hook

Rechts ziet U de pereboom bij de familie
Vossen. We bedanken de familie Vercoulen
voor het doorsturen van deze foto's.

