
 

Nieuws en weetjes 
2005 augustus 

Egchel Nieuws(en omstreken) 

  

 

  

31 augustus 2005: 

Zij - Aktief op excursie bij de paarden 
melkerij. Eerste avond van het seizoen 
2005 / 2006 

We ontvingen enkele foto's. 

 

  

 

 

30 augustus 2005:Het Dorpsoverleg Egchel streeft erna om, de inwoners van 
Egchel steeds op de hoogte te houden van al haar activiteiten. Regelmatig overleg te 
plegen met alle inwoners van Egchel.  Om dit verdere handen en voeten te geven, 
vindt op DONDERDAG 15 SEPTEMBER om 20.30 uur een overleg en info avond 
plaats in het Gemeenschapshuis `t Erf. Hiervoor willen we U allen van harte 
uitnodigen. 

 

29 augustus 2005: Zij-Actief  gaat morgen fietsen met excursie ze gaan naar een paarden 

melkerij. Voor meer informatie en wilt U goed voorbereid zijn op deze excursie :  
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28 augustus 2005:Bij Egchel Hook worden 

de eerste steigers al weer weggehaald. Kijk bij 

Foto's Egchel - Hook 

Bij Erik gaan ze het huis verbouwen. 

 

 

26 augustus 2005: 

We kregen een bericht binnen van Zij - Actief: Kijk bij (verenigings) Nieuws 

 

24 augustus 2005: Huis aan huis werd het inschrijfformulier bezorgd voor het 26ste 

Stratenvollybaltoernooi. Dit toernooi begint op 20 september; inschrijven voor woensdag 7 

september. Ook personen die niet meer in Egchel wonen, mogen mee doen met de straat waar 

ze het laatst gewoond hebben. Jaarlijks doen zo'n 200 liefhebbers mee aan dit gezellige en 

sfeervolle toernooi. 

 

23 augustus 2005: We ontvingen vandaag een aantal prachtige foto's omgeving 

Roggelseweg. Ze zijn het waard om te bekijken.        

 

22 augustus 2005:Geslaagd schutterfeest te 

Panningen-Egchel 

Van de schutterij ontvingen we vandaag nog 

enkele foto's en een verslag over de dag met 

de prijswinnaars. Dit verslag kunt U lezen op 

de pagina Nieuws 
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 Voor de foto" van de optocht       

 

 

 

21 augustus 2005: Vandaag is het Bondsschuttersfeest; 

21 schutterijen trokken door Egchel 

Voor de foto"s       

 

 

20 augustus 2005:                  We 

ontvingen de foto's van het Kindervakantiewerk 

van afgelopen donderdag.Wilt U ze 

zien               Meer informatie over IRRLAND 

kunt U vinden 

op IRRLAND                                  Op donderdag 

18 augustus zijn we met kindervakantiewerk naar 

IRRLAND in Duitsland geweest. We hebben 

bijzonder goed weer gehad en erg veel 

(speel)plezier gehad. 
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19 augustus 2005: Van de schutterij kregen we het verzoek; om aan de bewoners langs de 

route waar de optocht langs komt te vragen  geen auto's te parkeren. (Kijk bij pagina 

Nieuws)  

 

18 augustus 2005: Van de gemeente ontvingen we Verslag informatieve bijeenkomst van 

de commissie Ruimte en Sport betreffende het plan Windmolenpark Egchel op donderdag 7 

juli 2005. Wilt U dit verslag lezen:    

  

 

17 augustus 2005 De scholen beginnen pas 

maandag; 

 

Het schuttersfeest; bijna klaar voor zondag. 

 

Een eekhoorntje doodgereden op de 

Gielenhofweg 
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15 augustus 2005 :      Bij de 

schutterij zijn ze volop bezig 

aan de voorbereidingen voor a.s. 

zondag.  Voor het programma 

zie verenings nieuws. 

 

 

 

11 augustus 2005: 

 Op zoek naar Nieuws:                         de 

uitbreidingen bij Beijnsberger; een verregend 

graanveld aan de Karissendijk en grote wolken 

boven Egchel 

   

  

 

9 augustus 2005:     Er is 

er nog een bij komen liggen. 

Zou het hooi nog droog 

komen ? 

  

 

8 augustus 2005:Voor Egchel Nieuws kregen we van Zij-Aktief het volgende bericht: 

Hallo dames van Egchel. 

Heeft u interesse om lid te worden van onze vereniging ZijActief, loop dan 

eens binnen op een van onze bijeenkomsten in 't Erf. 

Zie mededelingen onder Egchel in 't Heldens Nieuws blad.U bent van harte 

welkom. 

 

Inlichtingen Mevr.H.Teeuwen-Joosten , tel.3074669. 
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                      Mevr.M.Zelen-Verbugt , tel.3075030. 

Wegens plaatsgebrek konden we dit niet plaatsen; daarom dit nu hier. 

 

7 augustus 2005:Op 

de Gielenhofweg is Mart 

Vossen 50 jaar geworden. 

 

 

 

4 augustus 2005: Kindervakantiewerk in Egchel, voor meer en grotere foto's   

 

  

   

 

2 augustus 2005: 
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We ontvingen de kampfoto's 

van Jong Nederland.van het 

bezoek op zondag. Voor 

grotere foto's  

  

  

 

 

 2 augustus 2005: Op 20 juli stond in   Dagblad de Limburger dat er in Egchel 

geen windmolens komen; na navraag bij de gemeente Helden kregen we vandaag het 

volgende bericht: 

     De griffie van de gemeente Helden is, wegens het reces van de raad, de afgelopen weken 

niet bezet geweest. Helaas heb ik uw mail pas gisteren gelezen. Op 7 juli is de 

afspraak gemaakt dat het verslag met alle bijlagen na de vakantie beschikbaar is. D.w.z. vanaf 

23 augustus. Ik heb op uw website gekeken naar het verslag dat wellicht door uzelf gemaakt 

is. Complimenten voor de site ! 

Overigens staat de procedure nog steeds zoals die op 7 juli afgesproken is. Voordat het 

college een besluit neemt, wordt het verzoek om vrijstelling in de vergadering van de 

commissie Ruimte en Sport besproken, Die gebeurt na de zomervakantie. De commissie 

brengt dan een advies uit aan het college over de gevraagde vrijstelling. Het college betrekt 

het advies van de commissie bij haar uiteindelijke besluit over de aanvraag. 

  

1 augustus 2005: Thema kunstroute in Egchel: de gemeentes in de regio Helden werken 

aan een route waarin fietsers hun hart kunnen ophalen aan kunst. Op onderstaande foto's geeft 

een indruk wat er in Egchel te zien is. Fiets ook maar eens rond. 
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