Nieuws en weetjes
2005
Egchel Nieuws(en omstreken)

30 november 2005: Bijna 5 december.

Sint Express
Op deze foto klikken wordt ze groter

29 november 2005:

Bijna 5 december.
Op deze foto klikken wordt ze groter

KAARTVERKOOP P&M LIEDJESFESTIVAL 2006 VAN START. Zie pagina Nieuws

28 november 2005:

een Flits, Denk aan de Kids
Nieuwe bordjes aan de school
Op deze foto klikken wordt ze groter

Binnen

27 november 2005: Paarden los in Egchel. Vanmorgen rond half elf draafden vier paarden

door Egchel. Achtervolgd door een politie auto.Hopelijk is er met de paarden niets ernstigs
gebeurd. Let op de linkpagina over verder nieuws bij de politie berichten.

26 november 2005:

Morgen avond is het Dart
tournooi. Bij Manders waar
anders. Zie 22 november.

Fiene
Op deze foto klikken wordt ze groter

25 november 2005:

Het nieuws van vandaag; het weer.
Uit de krant van vandaag: De Egchelse
rozenkweker Pieter Rambags brengt blauw en
groen geverfde rozen op de markt. De kleuren
van Dorp en Kepel. Zie Limburger.nl Kijk
verder bij Regionaal Venlo/Venray.
http://www.limburger.nl/Index

Te koop in Egchel

Egchelseweg 8

24 november 2005:

Rector Thomassenstraat.

Gielenhofweg 33/34

Rector Thomassenstraat 12

Egchelseweg 21

Hub 9

Bouwaktiviteiten op de

23 november 2005:We ontvingen via

buurtonline een foto uit Egchel Foto groter
bekijken:

22 november 2005:
Open Egchels Koppel Darts Toernooi 2005
Zondag a.s. 27 november in café Manders waar
anders!
Wees op tijd aanwezig,het tournooi begint om 16.00
uur.
De inschrijving is vanaf 15.00 uur.
Minimum leeftijd 16 jaar.
Door op de poster te klikken ziet U de afbeelding
groter

21 november 2005:

Bij Egchel-Hook wordt aan de weg begonnen.

20 november 2005:Sint Nicolaas voor zijn

binnenkomst in 't Erf.
Door op de foto te klikken wordt hij groter.

19 november 2005: Nieuw hekje.

Morgen
vroeg arriveert Sint Nicolaas om 11.00 uur in 't Erf.

18 november 2005: Water, vuur, aarde en lucht.

Onder dit thema zal er in een Egchel een prachtig kunstwerk worden geplaatst. Het interes
sante aan dit nieuwe initiatief, van de gemeente Helden in samen werking met SBK, is dat de
inwoners van Egchel zelf mogen bepalen hoe dit kunstwerk er in grote lijnen er uit gaat zien en
waar het komt te staan. Vandaar dat het Dorpsoverleg middels deze weg aan allen inwoners
van Egchel wilt vragen actief mee te denken over deze beide onderwerpen. Mocht u dan ook
schitterende ideeën hebben betreffende het kunstwerk, en/of een prachtige locatie hiervoor
weten laten het ons dan horen. Stuur ons een e-mail, brief of discussieer hierover in ons
forum.
Dorpsoverleg Egchel

Vannacht en ook komende nacht wordt het
koud.
Op de Muldersweg worden de vogeltjes al
gevoerd of is het bedoeld voor de eekhoorns ?

17 november 2005: De datum van de liedjesavond 2006 van CV De Kemphazen is: zaterdag

11 november (de 11e van de 11e) 2006 bij café Manders. Met het vriendelijke verzoek aan
andere verenigingen om hier rekening mee te houden.
Welke datum anders ? de 11e van de 11e

16 november 2005:Vanavond in Hart van

Nederland:
Groot alarm in Limburg-Noord.
Dieven
hebben daar tientallen siervogels gestolen. Ook
Nieuws uit Egchel over deze siervogels vanavond
direct op SBS 6

Zwart en wit; niet alleen op de whisky.
Deze foto is midden in Egchel gemaakt.
Windmolens als grote sussers van ons geweten;
kijk onder aan de pagina Nieuws (Verslag uit
Roggel)

15 november 2005:Een kleine hulp is altijd

welkom. Door erop te klikken ziet U de foto
groter.

14 november 2005:

DE SJERPSJUTTERS WINNEN EGCHELSE LIEDJESAVOND 20052006
“Laup d’n angere achternao” is de titel van de nieuwe Egchelse schlager
voor het carnavalsseizoen 2005-2006. Met dit nummer werden de
Sjerpsjutters winnaar van de Egchelse liedjesavond van CV De
Kemphazen die op zaterdag 12 november werd gehouden bij café
Manders. CV De Kemphazen kan terugkijken op een zeer gezellige,
kwalitatief erg hoogstaande liedjesavond in een vol
café.
Voor het volledige verslag kijk op verenigings

13 november 2005:

Overgebleven van gisteravond.
.

12 november 2005:Sinterklaas

weer in

het land
SNEEK - Sinterklaas is weer in het land. De
goedheiligman en zijn trouwe helpers zetten
zaterdagmiddag voet op Nederlandse bodem
in Sneek. De stoomboot uit Spanje meerde
rond half een af.
voor een video
te bekijken en meer nieuws over Sint
Nicolaas.
l

Vanavond is het Sint Maarten, de takken
liggen al klaar
Aan de Sint Maartens viering deden veel
mensen mee. Een schatting van bijna 200
mensen groot en klein.

11 november 2005:De elfde van de elfde. het

Kemphazenseizoen gaat beginnen

10 november 2005:

Officier eist tbs na poging tot doodslag
Van onze verslaggever De Limburger
Roermond - Het boterde al langer niet tussen de 38-jarige S. en een jonge Heldenaar toen de
twee het op 15 juni op het woonwagenkampje aan de Molenweg in Helden weer eens met
elkaar aan de stok kregen. Volgens officier van justitie N. Buljevic liep de confrontatie dit keer
uit op een poging tot doodslag van S. op zijn rivaal.
De verdachte zou de Heldenaar naar het leven hebben gestaan door hem met een schop te
bedreigen en met zijn auto over het woonwagenkamp achter hem aan te rijden. De wagen kwam
uiteindelijk tot stilstand tegen de trekhaak van een caravan, waardoor deze tegen een andere

schoof. De gevluchte kwam aanvankelijk klem te zitten tussen twee woonwagens. Eenmaal
bevrijd, sloot hij zich op in een toilet.
De aanklager vindt dat de rechtbank S. vijftien maanden celstraf en tbs met dwangverpleging
moet opleggen. Zij baseert zich daarbij op rapporten van de psychiater en de psycholoog.
Advocaat F. Dronkers van S. vindt dat het openbaar ministerie de gedragskundigen op het
verkeerde been heeft gezet door S. in eerste instantie ook de poging tot doodslag op twee
politiemensen in Helden in de schoenen te schuiven. Officier van justitie Buljevic zwakte die
verwijten gisteren af tot een poging tot zware mishandeling en een bedreiging.
Dronkers vindt dat zijn cliënt met de tijd die hij sinds juni heeft vastgezeten inmiddels
voldoende is gestraft.
Het incident met de agenten speelde twee weken voor de uit de hand gelopen ruzie. Het zinde S.
op 2 juni niet dat twee politiemannen hun auto op een doorgaande weg van het kamp hadden
geparkeerd. Scheldend had hij hen gesommeerd hun auto te verplaatsen. Toen dat niet gebeurde
zou hij met zijn auto in de richting van de politiewagen zijn gereden. Enkele weken eerder had
S. telefonisch zijn beklag gedaan over een parkeerbon. Hij zou de agenten, van wie een van
Turkse afkomst, hebben uitgemaakt voor teringlijder, zwartjoekel, en kankeraap. Uitspraak op
23 november uitspraak.

9 november 2005: a.s zaterdag vindt in Egchel de tradionele Sint Maartenviering plaats van

Kindervakantiewerk Egchel. De Egchelse liedjesavond is ook zaterdag; zie voor meer
informatie verenigings

8 november 2005:

In het gastenboek kregen we een bericht dat er foto's geplaatst zijn door Tino Stulens en Henny
Beynsberger kijk eens naar:
De provincie Limburg is in principe niet tegen de windmolens op de Egchelse Heide in het
Heldense kerkdorp Egchel. Gezien de noodzaak van het ontwikkelen van duurzame energie,
houdt de provincie " de ontwikkeling van windenerie op de Egchelse heide nadrukkelijk open ".
maar ze benadrukt dat de gemeente in deze "een allesbepalende stem heeft". (Dagblad de
Limburger 8-11-05).
Zij Aktief: 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 8 nov ben ik weer op de radio te horen.
Van 20 tot 22 uur. http://www.highlight-radio.com
of je zet deze url in je mediaplayer.
http://s1.global-streaming.de:11300/
Speciaal voor de Nederlandse luisteraars.

Vertel het door. Groetjes en tot dinsdagvanavond allemaal....Ghislaine

7 november 2005:

Schutterij St. Leonardus Panningen-Egchel.

Zaterdag 5 november werd onze jaarlijkse feestavond gehouden. De feestavond begon in de kerk
van Panningen, met een heilige mis ter nagedachtenis aan de overleden leden van de schutterij.
Hierna gingen we naar het clublokaal om er een gezellige avond van te maken. Tijdens de
feestavond werd ook onze nieuwe geestelijke adviseur geinstalleerd. We hadden kapelaan
H.Lemmens van Panningen bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Kapelaan Lemmens
volgt hiermee zijn voorganger, Kapelaan E.Smeets op, die op 20 november 2004 verhuisde naar
Ubach over Worms op. De voorzitter H. Janssen sprak namens de vereniging een
welkomstwoord, en onder toezicht van de beschermheer R. Janssen, adviseur N. Smits en de
leden van de vereniging werd het bijbehorend schild aan kapelaan Lemmens overhandigd.
Ook werd er tijdens de feestavond de beste schutter bekend gemaakt. Deze eer viel te beurt aan
Peter Smits, die met 98,1 % goed geschoten, de beste schutter van 2005 was. Na het uitreiken van
deze prijs was er nog een prijs weg te geven. De schutters hadden zelf een commissie
samengesteld die bepaalde wie de grootste sukkel van de vereniging was. De sukkelprijs 2005
werd toegekend aann Peter Smits, die met name tijdens het OLS een blokje in de verkeerde rij
schoot. Het was weer een gezellige avond.

6 november 2005:We ontvingen via buurtonline enkele foto's van Bovensbos; door erop te

klikken ziet U de foto's groter en duidelijker.

Op de site van PietvanToon.nl het volgende bericht
Zondag 6 november 2005. Bericht binnengekomen, dat gisteravond op de Heldenseweg een
zeer zwaar verkeersongeluk heeft plaats gehad. Op mijn startpage onder "Politie" staat hun
bericht. Hier gaan al de geruchten, dat twee van de betrokkenen dood zouden zijn, maar laat ons
voorlopig bij het officieel bericht van de politie houden.Nader bericht: het blijkt dat er geen
doden gevallen zijn, maar wel vier zwaar gewonden. Voor de betrokken families is zoiets toch
een zeer harde klap!
6 november 2005:Nogmaals nu rondom Egchel Hook;de afwerking rondom is begonnen.

5 november 2005:

De
bladeren beginnen weer volop
te vallen.
Vanavond houdt de
Muziekvereniging in 't Erf een
receptie van half acht tot half
negen.

3 november 2005:

MAAR LIEFST 5 DEELNEMERS OP DE EGCHELSE LIEDJESAVOND!
De Egchelse liedjesavond telt dit jaar maar liefst 5 deelnemers, een nieuw Egchels record. De
liedjesavond van CV De Kemphazen zal dit keer plaatsvinden op zaterdag 12 november, vanaf
21.00 uur, bij Café Manders, waar anders. Lees verder bij de verenigings berichten. Met veel
informatie.
Gezocht: Wie heeft er toevallen drie (of één) schuttersuniformen?
Bel: 06=25573320 Groeten, Sander Selen

De CDA-fractie vergadert in Egchel
Regelmatig bezoekt de CDA-fractie de Heldense kernen. We vergaderen dan “op locatie”.
Deze maand doen we dat in Egchel.Op dinsdag 22 november 2005 vergaderen wij in
gemeenschapshuis ‘t Erf.
Van 19.30 tot 20.30 uur bent u van harte welkom op het “inloopuurtje”.
Schuif gerust bij ons aan tafel, om zaken die u bezig houden met ons te bespreken.
Wij zorgen voor een lekker kopje koffie of thee mét een stuk vlaai.
Tot ziens!! Namens de CDA-fractie,
Mariet Ebisch (tel: 307 10 85)

1 november 2005:

Gisteren was het Haloween ook in Egchel.
Vanavond ben ik weer op de radio te horen.

Groetjes en tot vanavond allemaal....Ghislaine

