
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 november 2006: 

  

Ook deze maand hebben we weer een record 

aantal bezoekers op Egchel.net gehad. 

  

Met zo'n weer in November 
 

 

29 november 2006: 

Nieuws van het Dorpsoverleg  

  

Krijgen we toch nog winter ? 

Van Harold en Heidi ontvingen we deze foto 

Hiervoor bedankt 

Vanmiddag kwam er een grote vlucht 

kraanvogels (kroenekranen) over! Zie ook het 

gastenboek 
 

 

28 november 2006: 

Zojuist ontvangen: 

Het bezoek van St. Nicolaas in Egchel 

 

Dames vanavond is Zij-Aktief 
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27 november 2006: 

De nieuwe uitslagen van de biljart 
vereniging.       

  

 

 

26 november 2006: 

  

Het bezoek van St. Nicolaas in Egchel 

St. Nicolaas was vergezeld van een aantal 

zwarte Pieten 
 

  

Voor een uitgebreid verslag wordt nog 

gezorgd. Dit wordt zo spoedig mogelijk 

geplaatst. 

 

 

25 november 2006: 

Morgen komt St. Nicolaas 

Nieuws, we kregen zojuist het bericht binnen 

dat Egchel A1 kampioen is geworden in de 

najaars reeks. Egchel A1 en Horn A1 eindigden 

samen op de 1e plaats maar Egchel heeft een 

veel beter doelsaldo. Dus jongens 

gefeliciteerd. 

  

 

Vorig jaar 25 november, was het ander weer 
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24 november 2006: 

  

Het is echt herfst 

  

Achter het Naers kanaal 

 

 

23 november 2006: 

Voor de verenigingen en stichtingen verzoek 

op pagina Nieuws   

De uitslagen van de verkiezingen in Egchel  

Lydia Sijbers uit groep 7 van de BS De Kemp is 

de voorleeskampioen regio Helden-kessel 

 

 

22 november 2006: 

We ontvingen mededelingen 

van                       de KerstInn 2006 Zie pg 

Nieuws  

Uitslagen van het Darttournooi   

Enkele datums van Egopop voor de 

evenementenkalender 

  

Vandaag is stemmen, bij Manders, waar 

anders. De stemcommissie voor Egchel 
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21 november 2006: 

  

  

  

Van Harold en Heidi ontvingen we vandaag 

deze foto. 

  

Langs de melkweg 

 

 

20 november 2006: 

De kippen mogen morgen weer buiten lopen; 

ze hoeven niet meer afgedekt te worden. 

Wellicht heeft Veerman nog wat stemmen 

nodig. 

  

Het is nu echt november weer; hoor de wind 

waait door de bomen. 
 

 

19 november 2006: 

De nieuwe uitslagen van de biljart 
vereniging.  Het gaat steeds beter     

Vandaag is het een regenachtige dag, het 

voetballen is afgelast. 

kerstbomen 
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18 november 2006: 

  

  

We hebben tot nu toe overwegend mooi weer 

gehad, en dat voor november 

 

 

17 november 2006: 

Oud & Nieuw Bij Manders 

 Meer informatie   

 

 

16 november 2006: 

  

Van Zij-Aktief ontvingen we mededelingen 

over de avond van 28 november, en de 

mogelijkheid van Engelse les. Interesse ?  
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15 november 2006: 

  

Open Egchels Koppel-Dart Toernooi. 

Zie de pagina van de Dartvereniging. 

  

 

 

14 november 2006: 

  

Komt hier de nieuwe bushalte ? 

  

Vandaag zijn er aan de Roggelseweg bomen 
gerooid. 

 

 

13 november 2006: 

Door de activiteiten in het weekend hebben we 
nogal nieuwe kijkers. 

Dames Zij-Aktief Dinsdag 14 november 

Workshop  sieraden maken door Bianca 

Cootjans uit Baarlo. Zie   

  

Hier wordt gewerkt  
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12 november 2006: 

Muziekvereniging Egchel hield vanmorgen een 
voorspeelmorgen 

Voor de foto's  en uitleg over de 
Muziekvereniging. 

  

Egchel heeft ook van Brevendia verloren 

 

  

  

De winnaar van de liedjesavond; na de bekend 
making van de winnaar Voor foto's zie website 
van de Kemphazen  

De Scherpschutters 

Op pagina Nieuws een uitgebreid verslag  

De biljart uitslagen van afgelopen week.   

 

11 november 2006: 

Van Kindervakantie werk ontvingen we ook 

een verslag van de Sint Maartenviering met 

foto's  

Van EGO pop ontvingen we uitleg over hun 

naamsverandering zie  onderaan 

Op de 11e van de 11e is het dan 

zover.            Dan wordt de Egchelse carnaval 

traditioneel geopend met de liedjesavond. We 

proberen U vanavond nog op de hoogte te 

houden. Hoe laat ? 

 

Op 10 november geboren Bart 9 pond 

  

  

 

 

OS    op de Kapelaan Nausstraat. 
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Waar is Sarah ? 

  

  

Van het KinderVakantieWerk Egchel ontvingen 

we enkele mededelingen o.a. over de Sint - 

Nicolaas viering pagina Nieuws   

Zelfs St. Maarten was aanwezig, bij de 

St.Maartenviering. Het verhaal van St. Maarten 

werd verteld en hij gaf zijn jas aan de 

bedelaar. Het kindervakantiewerk had veel 

werk van de St. Maartenviering gemaakt, 

voorop met de muziekvereniging werd eerst 

door Egchel getrokken. 
 

 

10 november 2006: 

Dit weekend is van alles te beleven; vanavond 

dus Kindervakantiewerk met Sint Maarten, de 

Kemphazen zaterdagavond met de 

liedjesavond bij Manders, en zondagmorgen 

houdt de Muziekvereniging i.s.w. met Kreato 

de voorspeelmorgen in 't 

Erf.                                  Net buiten Egchel 

(achter de nieuwe moskee) is er ook nog 

circus met tijgers, pony's, clowns, slangen, 

paarden e.d.. 

Toch nog Sint Maarten in Egchel 
 

 

9 november 2006: 

Vanavond dus de oliebollenactie. 

  

Egchel-Hook 
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8 november 2006: 

OLIEBOLLENACTIE JONG NEDERLAND 
EGCHEL Meer Nieuws  

Op donderdag 9 november houdt Jong 

Nederland Egchel een oliebollenactie. Tussen 

18.00 uur en 21.00 uur zullen kinderen van 

Jong Nederland in Egchel huis aan huis 

oliebollen gaan verkopen. Deze oliebollen 

worden gemaakt bij Bakkerij Peeters in Kessel, 

die zich vorig jaar nog oliebollenkampioen van 

Noord-Limburg mocht noemen. De oliebollen 

worden verkocht per zak van 6 stuks. De prijs 

voor een zak oliebollen is 5 euro. De 

opbrengsten komen ten goede aan leuke 

activiteiten voor de leden van Jong Nederland 

Egchel. 

 

 

7 november 2006: 

Groep 8 van de lagere school heeft vandaag 

een stuk bos aan de Haambergweg (De Schorf) 

geadopteert 

Van Egopop een verzoek voor: verzin een 

nieuwe naam voor het 

“Zomercarnaval” Zie het gastenboek en ook 

hun website  

Herftkleuren 
 

 

6 november 2006: 

Van de Stichting KinderVakantieWerk Egchel 

kregen we het volgende bericht: St Maarten 

Stichting KinderVakantieWerk 

organiseert      vrijdag 10 november de St. 

Maartensviering. 

We zullen om 18.30 uur bij Manders voor de 

traditionele lampiontocht bij Manders 

verzamelen. Om 18.45 uur zal de stoet 

vertrekken. Breng een mooie lampion 
mee. Onderweg worden we begeleid 

door  vrolijke muziek van de muziekvereniging. 

Daarna maken we er een gezellige boel van. 
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5 november 2006: 

Egchel heeft ook in Heel verloren 3-0 

Hier was het gisteravond te beleven; in Egchel 

Club Delisi OS 

  

De biljart uitslagen van afgelopen week.  

 

  

  

Vandaag heeft de Muziekvereniging een 

drumbandconcert 

  

In Egchel-Hook 

 

 

4 november 2006: 

  

  

Courcettes aan het oogsten; achter de 

kattestert 

 

 

3 november 2006: 

  

  

Pampasgras 
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2 november 2006: 

  

To is jarig vandaag; van harte gefeliciteerd 

  

Op de Kattestert 

 

 

1 november 2006: 

  

In het gastenboek mededelingen over de St. 

Maartensviering.      

  

Voor de vorst binnen 
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