
 

Nieuws en weetjes 

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 januari 2006:hijskranen in Egchel 

Kom Kunst Kijken dinsdag 31 januari 

Zie de website  

  
 

 

30 januari 2006: 

As vastelaovesgekke op en top, zette wae de 

tent oppe kop! 

De Bonte Avond op zaterdag 11 februari a.s. 

in Egchel is tot op de laatste stoel 

helemaal UITVERKOCHT. 

 

  
 

 

29 januari 2006: Hieronder waar de Egchelse Prinsen en Prinsessen wonen. 

  

 

  

 

  

 

  

28 januari 2006: We ontvingen nogal wat berichten: 
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ZijActief Egchel                                      Dinsdag 

7 februari  hebben we onze jaarvergadering in 

gemeenschapshuis t Erf. U bent van harte 

welkom. Om 19.30 staat de koffie/thee en een 

lekker stuk vlaai voor u klaar.Om 20.00 uur 

beginnen we met de vergadering. Met na de 

pauze muziek van zanggroep KONZAGRO uit 

Koningslust.     Graag tot dinsdag 7 februari.  

  

 

Opening Egchel-Hook   Op  vrijdag 10 

februari 2006 vindt de feestelijke opening plaats 

Zie pagina  

Egchel-Hook  s'avonds 
 

  

Kom Kunst Kijken dinsdag 31 januari 

Zie pagina  

Zie de website.  

CV DE KEMPHAZEN EGCHEL. 

Onder aanvoering van Prins Paul I, Prinses Petra, 

Jeugdprins Guido I en Jeugdprinses Annick I 

staan in het Egchelse Kemphazenrijk o.a. de 

volgende activiteiten 

 

 

 

27 januari 2006: 

De bands welke op de derde editie van het EGOpop-festival zullen gaan spelen zijn 
bekend!  Zie pagina  

 

26 januari 2006: Kom Kunst Kijken: Volgende week dinsdag 31 januari is er een 

bijeenkomst gepland in 't Erf over het project Kom Kunst Kijken. Aanvang van de avond is 

20.00 uur. Iedereen in Egchel is van harte welkom. Door een commissie is er een kunstenaar 

voor Egchel uitgekozen en wel Rik van Rijswick. Op 31 januari presenteert hij zijn 

voorstellen en ideeën en hij hoopt dat veel mensen uit Egchel met hem van gedachte willen 

wisselen. U komt toch ook ? 
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Keuze uit ? 

Zie kunstroute 1 augustus 

helemaal onderaan 1 augustus 

 

 

25 januari 2006: 

Te koud voor buiten te zitten. 

 

 

24 januari 2006: 

Het huis van de prins Paul 1 

 

 

23 januari 2006: 

C.V. De Kemphazen Egchel.  

Voor verslag zie pagina  

Voor foto's   

De meeste foto's zijn ontvangen van 
Kindervakantiewerk 

Egchel: In het Egchelse Kemphazenrijk zijn 

gisteren prins Paul 1(Gielen) met zijn prinses 

Petra, jeugdprins Guido (Kempen) en 

jeugdprinses Annick 1 (Ploeg) onthuld als 

nieuwe heersers. De onthulling van Paul ! was 

bijzonder. Een grote kist die met kettingen 

was dichtgemaakt werd op het podium in 

gemeenschapshuis "t Erf op het podium gezet. 

Nadat de kettingen waren doorgeknipt kwam 

uit de kist de mantel van de nieuwe prins te 

voorschijn. Met een zoeklicht werd de prins 

tussen het publiek aangewezen. 
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foto Maarten Dings 

 

foto J&J Fotografie 

 

22 januari 2006: 

Sorry mensen, maar ik heb een toezegging van 

C.V. De Kemphazen dat er direct na de 

onthulling een verslag en foto's zouden komen. 

Heb bericht ontvangen dat de e-mail niet 

aangekomen is. Maar wat er nu op staat is de 

moeite waard om te bekijken. Veel kijk plezier. 

 

 

21 januari 2006: 

De vlag hangt al 

 

 

20 januari 2006: 

Komt tot rust midden in Egchel 
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19 januari 2006:   Komende zondag is in 

Egchel de prinsenonthulling. Dan zal bekend 

worden wie de 

nieuwe prins, prinses, jeugdprins en 

jeugdprinses worden bij de Egchelse 

Kemphazen.  

Het verslag van de onthulling en foto's van 

alle doorluchtige hoogheden stuur ik 

jullie zondagavond, direct na de onthulling.  

Zie pagina  

 

  

Dus mensen die hier nu kijken; we wachten 

met spanning af. 
 

 

18 januari 2006: 

Jongeren debat op donderdag 26 januari in de Aposkihut van  

The Apollo 

Er wordt gepraat over  

drank/drugs                                          sluitingstijden                        

                        groepsvorming 

20.00 uur tot 22.00 uur 

Bij binnenkomst 2 consumptiebonnen 

 

 

17 januari 2006: 

Klein beetje zomer in Egchel. 
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16 januari 2006: 

OP DINSDAG 24 JANUARI KOMT PETRA 
VERHEES ONS HAAR REISVERSLAG VAN 
SANTIAGO DE COMPOSTELLA 
VERTELLEN. HAAR BOEIEND VERHAAL 
ZAL ONDERSTEUND WORDEN MET DIA'S 
AANVANG 20.00 UUR IN 

GEMEENSCHAPHUIS 'T ERF 

  

 

  

Het speeltuintje bij de school 

  

 

15 januari 2006: 

Helden grote winnaar van P&M 
Liedjesfestival 2006. 

  

  

  

De prijs voor de beste presentatie, de PJP 
Bokaal voor de groep Bep & 3% uit Baarlo 

Voor het verslag van deze avond: 

Zie pagina  
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Voor een uitgebreide foto collectie zie website  

 

 

De eerste foto's. 

De uitslag zoals ik 
gehoord heb: 

1 Helden-
Dorp               2 
Koningslust                3 
Kessel-Eik 

  

 

 

 

 

14 januari 2006:  PRINSENONTHULLING 

C.V. DE KEMPHAZEN 
EGCHEL                         Het laatste nieuws 

Zie pagina  
 

  

vanavond                                                         P&M 

LIEDJESFESTIVAL 2006 IN EGCHEL  De 
voorbereidingen zijn volop bezig 

foto 14.00 uur  

 

 

13 januari 2006:Zomaar een foto. 

Morgenavond 14 

januari                               P&M 

LIEDJESFESTIVAL 2006 IN EGCHEL 
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12 januari 2006: 

We ontvingen een aantal foto's van het 

Nieuwjaarstreffen van afgelopen zondag van 

S.V. Egchel. Deze foto's zijn verwijderd; zie 

de website van S.V. Egchel 

De foto's betreffen de huldiging van 

jubilarissen en een aantal sfeerimpressies. 

Meer van deze  foto's zijn ook te vinden in het 

fotoboek van S.V. Egchel.   

  

  

 

 

11 januari 2006: 

In Roggel geboare en op de Melkweeg gistere 

vieftig gewoare. 

 

 

10 januari 2006: 

Deze boerejong zuut vandaag Abraham !!! 
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Komt men vanaf Roggel Egchel binnen  rijden ziet 

men de hijskranen al staan. 

 

  

Inspraakprocedure 

conceptstructuurplan                                     

 Op dinsdag 10 januari 2006 om 19.30 wordt 

een openbare informatiebijeenkomst 

gehouden over het conceptstructuurplan in 

zaal De Houbereij, Kerkstraat 68 in 

Panningen 

  

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 onderaan 

 

9 januari 2006 

In Egchel-Hook is de schilder volop bezig. 

Morgenavond heeft Zij-Aktief haar 

Nieuwjaarsbowl.                                          Vandaag 

zou de gemeente de kerstbomen komen ophalen; 

vanavond lagen ze er nog. 
 

 

8 januari 2006: 

Nog een beetje kerstmis. 
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7 januari 2006:  

Wij ontvingen nog enkele foto's van de  

All-Inn Party bij Cafe Manders 

Voor foto's  

   

 

6 januari 

2006:                                                                                                               P&M 

LIEDJESFESTIVAL 2006 IN EGCHEL Laatste Nieuws  zie pagina 
Nieuws                       CV De Kemphazen hoopt dat vele Egchelnaren de winnaars de 
Sjerpsjutters  zullen komen aanmoedigen. Het wordt vast en zeker een gezellige avond. 

Verkoop grond voor nieuwe moskee.                                                             Vorige week 

woensdag ondertekenenden de Stichting Marokkaanse Islamitische Belangen en de gemeente 

in de raadzaal van het gemeentehuis een koopcontract voor een stuk grond aan de 

Raadhuisstraat, tussen zorgcentrum ‘de Wietel’ en Egchel.  

 

 

5 januari 2006:Vanavond ben ik weer live te horen op de radio.  Om 22 uur.  Je 

kan meeluisteren  
Groetjes van Ghislaine   
  

Onder voorbehoud op 19 januari: bijeenkomst Dorpsoverleg met verenigingen in 
het  gemeenschapshuis’t Erf. 

 

4 januari 2006: Het is nog steeds kersttijd 

ook op de Kempstraat. 

 

 

3 januari 2006: Graag bij U thuis op de evenemtenkalender onderstaande datums 

toevoegen. 
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25 maart: EGOpop The Battle bij café Manders.  

17 juni: EGOpop festival 2006 op het schuttersterrein.  

18 juni: activiteitendag EGOpop op het schuttersterrein.  

 

2 januari 2006: 

  Zij-Actief:               Dinsdag 10 januari 

nieuwjaarbijeenkomst met de tradionele bowl en en 

kienen in gemeenschapshuis 't Erf aanvang 20.00 uur 

  

 

All-Inn Party bij Cafe Manders 

Voor foto's  

  

 

  

 

1 januari 2006: 

Namens het Dorpsoverleg Egchel de  

Beste Wensen voor 2006 
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