
 

Nieuws en weetjes 
2005 

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 december: 

Geen sneeuwpret maar prats. De winter is weer 

voorbij 

 

 

30 december: 

Winter in Egchel: rondom het Naers kanaal; 

deze foto's zijn toegevoegd aan die ik 

woensdag gemaakt heb.  

 

  

We ontvingen van Thei en Nel de uitslagen van het tafel voetbal tournooi: 

Winnaars ronde waren 1, Joep en Joepie  2, de eeuwige tweede  3, budd en terrance 

De verliezers ronde    1, Hij en Jij    2, helmud en heudel 3, Texas Rangers 

Op de Muldersweg hebben ze vannacht uit een auto een autoradio gestolen. Dus pas op. 

Op het woonwagenkamp is in de nacht van woensdag op donderdag een woonwagen afgebrand. 

           

 

29 december: De Muziekvereniging houdt vandaag haar jaarlijkse wafelaktie 
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28 december: Winter in Egchel 

Voor meer foto's en grotere  Wellicht komt U 

bekenden tegen. 

In het forum vraag Ghislaine om een DJ 

 

 

27 december: Farmers from Hell    Zie voor 

de foto collectie     

Op tweede Kerstdag werd 

het Tafelvoetbaltournooi gehouden.  Bij 

Manders waar Anders: voor de foto's   

 

 

26 december: 

Het Kerstkribje in de kerk. 

Kijk voor reacties in het 

gastenboek     Farmers from 

Hell                         laif veur Willem 

Kreeg van deze avond foto's binnen, deze 

worden zo spoedig mogelijk geplaatst. 
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25 december: 

Kerstavond in Egchel 

 

 

24 december: In Egchel Hook is volop 

drukte; de bewoners zijn volop bezig om er te 

komen wonen. 

 

  

  

We ontvingen van Zij-Aktief van de kerstavond 

vandaag de volgende foto's 

De eerste ziet U hier voor de andere 

foto's           

 

 

23 december: Bij het rondbrengen van Egchel 

Nieuws zag ik op de Molenheg de volgende 

borden. Sorry maar zoiets is voor Egchel groot 

nieuws; daarom meteen geplaatst. 

 

  

P&M LIEDJESFESTIVAL 2006 BIJNA UITVERKOCHT. 

file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_SIMG2870.jpg
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_SIMG2866.jpg
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/IMG_0392.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_SIMG2863.jpg


Voor het laatste nieuws kijk op pagina Nieuws. 

Ook de nieuwe editie van Egchel Nieuws die huis aan huis in Egchel bezorgd wordt kunt U 

hier bekijken.      Het downloaden duurt even; erna kunt U de pagina's het beste vergroten tot 75 

%. Laat deze informatier vooral aan mensen weten die toch een band met Egchel hebben; bv niet 

meer in Egchel wonen en deze met plezier zullen lezen. 

 

22 december:Ook vandaag weer nieuws in de 

krant over het windmolenpark:   de krant 

regionaal Venlo/Venray 

Kerstmis in Egchel 

 

 

21 december:Het plan van een aantal agrariers voor een windmolenpark op de Egchelse Heide 

is vooralsnog van de baan. Op IH'82 na stemde de commissie Ruimte en Sport gisteravond in 

met het voorstel van B enW om niet mee te werken aan een zogeheten artikel 19-procedure om 

bij de provincie vrijstelling voor het bestemmingsplan te vragen.   de krant regionaal 

Venlo/Venray 

 

20 december:Kerstmis in Egchel 

De commissie Welzijn en Communicatie is 

druk bezig om nog voor Kerstmis Egchel 

Nieuws in de bus te bezorgen. 

 

 

19 december: Kerstmis in Egchel 

Van Zij-Aktief                                      

. . Kerstmis zoals het vroeger was . 

Dinsdag 20 dec. om 20.00 uur in 

Gemeenschapshuis t ERf 
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18 december: 

Bouw activiteiten aan de Karissendijk 

 

 

17 december: 

de Muldersweg gezien vanaf de hoek Rector 

Thomassenstraat. 

 

 

16 december: De politie onderzoekt een verkeersongeval dat vrijdagmorgen rond 10.20 uur 

plaatsvond op de kruising Staldijk/Boerderijweg. Bij dit ongeval raakte een 57-jarige vrouw uit 

Panningen zwaar gewond en een 64-jarige man uit Kessel licht gewond. 

De 64-jarige man uit Kessel reed in zijn auto op de Boerderijweg en stak daarbij de Staldijk 

over. Tijdens het oversteken zag hij de auto met de vrouw in de richting van Heibloem over het 

hoofd. Hierdoor ontstond een botsing. De vrouw raakte bekneld in de auto en is door de 

brandweer bevrijd. Zij is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis in Roermond. De 64-

jarige Kesselnaar is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Venlo gebracht. 

  

De volgende week vrijdag. 
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Kerstmis in Egchel 

 

 

15 december: 

Zondagmorgen: de Hoekerstraat gezien vanaf 

de hoek Jacobusstraat. 

 

 

14 december: 

Zondagmorgen: de Jacobusstraat gezien vanaf 

de Hoekerstraat. 

 

 

13 december: Op steeds meer plaatsen gaat de 

kerstverlichting branden. 
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De eerste bewoners van Egchel-Hook waren in 

het weekend al volop aan het schilderen. 

 

 

12 december: 

Weer hijskranen in Egchel (Hoekerstraat) 

 

 

11 december: 

 De rijdende wagen. 

 

 

Kijk ook eens in het Gastenboek en op de pagina Egchel Koopjes 

10 december 

2005:                                                                      Van 

Zij-Aktief                                      Uitnodiging voor 

kerstavond met Toneelgroep "OP ZOLDER '" 

. . Kerstmis zoals het vroeger was . 

Dinsdag 20 dec. om 20.00 uur in Gemeenschapshuis 

t ERf 
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9 december 2005:   

Voor Sint Nicolaas zagen we in Egchel al de 

eerste kerstverlichting; maar deze brandt sinds 

gisteravond. 

 

 

8 december 2005:  We kregen van de Firma Jacobs het volgende bericht over Egchel-Hook 

Laatste update 15 starterwoningen te Egchel. 
We beginnen dinsdag 13 december a.s. met opleveren van de woningen, dit zal in een serie van 2 per 
dag gebeuren, derhalve zal de laatste woning woensdag 21 december opgeleverd worden. 
 Wij wensen alle nieuwe bewoners veel woongenot in hun nieuwe omgeving. 

  
J. Jacobs B.V. 

 

7 december 2005: 

Aan de Kapelaan Nausstraat zijn de woningen 

klaar.                                  Ook Egchel-Hook is 

bijna klaar: het verloop van de bouw Egchel 

Hook is op mijn Albums te zien  

 

 

6 december 2005:   

Bij Erik zijn ze de aardbeiplanten aan het 

binnenhalen 
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5 december 2005: 

Zaterdag werd een hoge dennenboom 

afgezaagd op de Gielenhofweg. 

  

 

 

4 december 2005: 

De tijd van Sint Nicolaas. Bij de 

basisschool zijn de zwarte Pieten 

al vertrokken; maar op de 

Jacobusstraat en Rector 

Thomassenstraat zijn de 

kinderen nog steeds op Sint  aan 

het wachten. 

 

  

 

  

 

 

 

3 december 2005: We blijven nog in de tijd van Sint Nicolaas. 

Dit zijn foto's van de Sinterklaas avond van ZIJ-AKTIEF 

Wilt U ze groter zien  
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2 december 2005: 

Met man en macht wordt er in Egchel-Hook 

gewerkt. 

 

 

file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_IMG_0347.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_IMG_0348.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_IMG_0349.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_IMG_0350.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_IMG_0353.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_IMG_0359.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_IMG_0361.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_IMG_0363.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_IMG_0364.JPG


1 december 2005:Afgelopen zondag werd bij Manders het 

Koppel Darts Toernooi gespeeld, de opkomst was matig, 
waarschijnlijk zijn er deelnemers in de file blijven steken. 
Desondanks is ook dit jaar het toernooi weer geslaagd, het 
was weer gezellig en dat is wat telt in deze sport.Op de foto 
de prijs winnaars van links naar 
rechts;                                                                        1e pl.Mark 
Gielen en Bob Zegers   3e pl.John Smeets en Dennis 
Rayer  2e pl.Stefan Wilms en Peter Marcus         Op deze foto 

klikken wordt ze groter 
 

 

Voor eerder nieuws kijk op pagina   
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