Nieuws en weetjes
2005 September
Egchel Nieuws(en omstreken)

30 september 2005: straten volleybal toernooi

Het straten volleybal toernooi is geëindigd, er zijn 3 straten gelijk met 8 punten. De uitslagen
krijgt U morgenavond
Er komt een druk weekeinde aan:
Morgenavond wordt gevierd dat 25 jaar geleden het gemeenschapshuis 't Erf werd geopend.
Aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 1 oktober : Beoordeeld concert in Heythuysen van de Muziekvereniging.
Zondag 2 oktober : vanaf 12.30 uur. 25 jaar blokhut Jong Nederland Egchel
Heerlijke brunch - Fancyfair - Rad van avontuur - Dienstenveiling Spetterende optredens van groepen Jong Nederland Egchel. Voor verdere informatie zie
website Jong Nederland of pagina Nieuws.
Zondag 2 oktober : Egchel gaat tegen Neer voetballen.

Ruit stuk.
Baldadigheid ?
Schandalig !

29 september 2005: Op de Kapelaan Nausstraat blijft een straatlamp de hele avond

flikkeren.
Discussieforum Windmolens. Er staan al 2 pagina's vol met reacties over het
windmolenpark.

Ook U kunt hier reageren. U ziet een pagina verschijnen; - van de gemeente - over het
windmolenpark waarin U reacties kunt geven en lezen.
Ook vanavond is er weer het straten volleybal tournooi. Om 23 uur kunt U de uitslagen zien
als U hier klikt.. Opmerkingen over het tournooi; of vragen s.v.p. naar de commissie.
Morgenavond kunt U beter komen kijken; de uitslagen komen pas op zaterdagavond op de
site te staan.

28 september 2005: We ontvingen het uitgebreid verslag van de openbare dorpsoverleg

vergadering van 15 september j.l. Iedere inwoner van Egchel kan hier lezen waarover er is
gesproken. Zie pagina Dorpsoverleg Het gaat ons allemaal aan.

Al enige maanden gaan vele duizenden
spreeuwen ergens in Egchel s'avonds hun
plekje zoeken om te gaan slapen.

27 september 2005: Van de KWF Kankerbestrijding kregen we bericht dat er in Egchel

511,49 euro is opgehaald. Ze willen allen gevers en collectanten bedanken voor hun
bijdrage,
De eerste wedstrijd deze week van het volleybal tournooi is gespeeld .

26 september 2005:

Nieuw bord op de van
Acchgelstraat.Grotere foto
Stef Goes Downunder
Deze tuin begint nu ook op te
schieten.

25 september 2005: Herfst Concert van de Muziekvereniging

Als U hier klikt ziet U de foto's groter

24 september 2005: We kregen een aantal data voor de evenementen kalender binnen;

deze zijn bijgewerkt.
We kregen het bericht dat de bekende site Piet van Toon uit Neer die als link bij ons vermeld
staat; tijdelijk met onderstaande link te bereiken is. Kijk maar eens. http://members.home.nl/pjtim/

Perceel bloemkool en de
asperges begint geel te worden

23 september 2005 :Ook de uitslagen van het volleybal tournooi van vanavond worden

weer vermeld. Dus klik snel HIER. Om 22.57 uur staan ze erop.
We ontvingen een nieuw bericht van de Muziek vereniging; a.s. zondag is er het herfst
concert; de volgende week zondag is er een beoordeeld concert in Heythuysen. Voor meer
informatie kijk op pagina Nieuws.

22 september 2005 :De sponsors van het stratenvolleybal tournooi zijn onder aan de

pagina van het tournooi vermeld. Om 22.54 uur stonden de uitslagen erop vanavond.

Nadat er in Beringe vreemde letters zoals DHZKNST- zijn verschenen; de
eerste in Egchel ?

21 september 2005 :Ook de uitslagen van het volleybal tournooi van vanavond zijn

weer vermeld. Dus klik snel HIER
Rommelmarkt georganiseerd door CV de Kemphazen.
Zaterdag 08-10-2005 ophalen spullen voor rommelmarkt en oud ijzer in heel
Egchel.Deze spullen worden direct verzameld in gemeenschapshuis 't Erf.
Zondag 09-10-2005 rommelmarkt in gemeenschapshuis 't Erf.
Van 10.30 uur tot 14.30 uur. Entree euro 1,50 Informatieblad wordt huis-aan-huis verspreid.
Vragen over of spullen voor de rommelmarkt: Maurice Reijnen 06-13065305
Heeft u nog oud ijzer: Edwin Joosten 077-3078909
Alvast bedankt voor de moeite.

20 september 2005 : Vanavond begint het volleybal tournooi; we doen ons best om U

hiervan op de hoogte te houden. We hebben voor deze uitslagen een aparte pagina gemaakt.
Hierbij dus de eerste uitslagen. Wilt U deze zien klik dan HIER

Dit is een van de eerste
wedstrijden

19 september 2005: Van

het koningsschieten van de
schutterij ontvingen we
volgende foto's.
Dit zijn verkleinde foto's, voor
ze groter te zien; en verslag
zie Gilde nieuws.

18 september 2005: In het Erf heeft de muziekvereniging vandaag gerepeteerd voor

komende zondag. Voor foto's . Deze foto's zijn 85 kb groot. Door erop te klikken krijgt U ze
vergroot te zien.
Tevens zijn er in het Erf foto's van Henk Thiesen te bewonderen.
ZijActief
Dinsda
g 4 oktober houden we een speurtocht. We vertrekken deze
avond om 19.30 bij cafe Manders. Opgave voor 30 september bij
An Rutten Linskesweg 33 of Miep Zelen
Jacobusstraat 3 onkosten € 2,= p.p. dit bij opgave te
voldoen.Zorg deze avond voor zaklamp,pen,papier en eventueel
regenkleding.

Aan de leden van Zijactief afd. Egchel
Op
woensdag 5 oktober worden jullie uitgenodigd voor een belangrijke
vergadering.Tijdens deze bijeenkomst vertellen we jullie hoe we verder gaan
met Zijactief .We rekenen op jullie allemaal.Aanvang 20.00 uur bij Cafe
Manders Tot ziens Bestuur Zijactief afd. Egchel

Gemeente Helden
17 september 2005:

Discussieforum Windmolens.U
kunt hier reageren. U ziet een pagina

De gemeente Helden heeft een discussieforum verschijnen; - van de gemeente - over het
gestart of het wenselijk is dat er nabij de grens windmolenpark waarin U reacties kunt geven
van Roggel en Neer windmolens geplaatst
en lezen.
worden.

Op de bijeenkomst van het Dorps Overleg Egchel
gisteravond werd o.a. gesproken over het Structuurplan voor de gemeente
Helden. Van Egchel in het bijzonder.
16 september 2005:

Het gehele structuurplan kunt U als U hier klikt lezen (PDF file). De
structuurplan poster kunt U als U hier klikt zien (PDF file).
Het structuurplan bevat een visie op de ruimtelijke inrichting van Helden voor
de komende 10 a 15 jaar. Dus wilt U een idee hebben hoe Helden er in de
toekomst uit gaat zien; kunt U dit verslag lezen. Zie Dorpsoverleg

15 september 2005:HERFSTCONCERT

IN EGCHEL.

A.s. zondag 25 september kunt u in gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel genieten
van het Herfstconcert. Kijk bij (verenigings )Nieuws.

Kreeg deze poster door.
We hebben pas geleden foto's van
Henk gezien, deze zijn de moeite
waard om te komen bekijken.
Het zijn prachtige foto's.

14 september 2005:We ontvingen deze

oude foto van familie Zelen.

Op verzoek van een familie lid is ze eraf
gehaald.

13 september 2005: A.S. donderdag is er het dorpsoverleg. Dus

kom allemaal.

12 september 2005:Gilde

nieuws
Schutterij St. Leonardus Panningen-Egchel.
Wie wordt de nieuwe koning van de schutterij?
Op zaterdag 17 september hebben wij het jaarlijkse koningschieten.
De aanvang hiervan is om 14.00 uur. Wij verwachten alle leden aanwezig
te zijn in uniform, op het schietterrein, waarna we dan onder begeleiding
van onze eigen drumband, de koning gaan afhalen bij cafe Manders. Om
16.00 uur willen we dan beginnen met het schieten op de koningvogel.
Dekenaal schuttersfeest:
Op zondag 18 september as. organiseert schutterij Sint Hubertus Kessel
het dekenale schuttersfeest van de Dekenale Bond Helden.

Wij verwachten alle schutters om in uniform om 13.00 uur aanwezig te
zijn op het schietterrein van Sint Hubertus Kessel. Het opstellen voor de
inspectie en de opening is om 13.15 uur waarna de optocht om 13.45 uur
door de straten van Kessel zal trekken. Voor gezamenlijk vertrek naar
Kessel worden zaterdag afspraken gemaakt.
Wilt U uitgaan in Helden; er is een nieuwe site Helje.nl

10 september 2005:

De vier streupers van Egchel

Bouwactiviteiten Kapelaan Nausstraat

Bouwactiviteiten Hoekerstraat

8 september 2005: Van de dorpsraad Koningslust ontvingen we hun internet

adres. Dorpsraad Koningslust

Bij Beijnsberger zijn in de nieuwe kas de eerste planten
weer geplant.

7 september 2005:We ontvingen de uitnodiging van het Dorps
overleg DONDERDAG 15 SEPTEMBER om 20.30 uur een overleg en info avond plaats
in het Gemeenschapshuis `t Erf. Voor meer informatie zie Dorpsoverleg

5 september 2005:Vandaag ontvingen we van firma J.Jacobs de voortgang van

Egchel Hook. Zie Egchel Hook.
De mensen uit Egchel met
postcode 5987 AE en meedoen aan de postcode loterij hebben 100 euro gewonnen.

4 september 2005: Vandaag begint weer de voetbal competitie.

Voor het programma en uitslagen kijk op: S.V.Egchel

3 september 2005:Van Jong Nederland ontvingen we het feestprogramma van het

het feit dat de blokhut 25 jaar geleden werd geopend. Zie Nieuws

2 september 2005:

Wegwerkzaamheden op de Linskesweg

Stoplichten op de Roggelseweg bij de bocht bij
Beijnsberger

Geen honden maar paarden poep op de Hoekerstraat.

1 september 2005:Dinsdag 13

Mevr Helene van Erve van het
mgr. Schrijnen-Huis komt ons alles vertellen
over haar werk als buddy en over het
buddyproject in het algemeen.Aanvang 20.00
uur in gemeenschapshuis ’t Erf. Voor meer
info zie Nieuws (onder feestprogramma Jong
september

Nederland )

