
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

28 februari 2006: 

Zie hier de foto's van de optocht. 

 

 

 

27 februari 2006: 

Carnaval op school 24 februari 

Klik op de foto en hij wordt veel groter 

 

  

  

Inschrijven voor de optocht. 

Als U snel bent , het kan nog tot 

12 uur. 
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26 februari 2006:De eerste foto's van het Kindercarnaval 

 

  

 

  

 

  

 Gelukkig is de drempel op de 

Gielenhofweg; bij Egchel-Hook 

klaar; kunnen ze er dinsdag met 

de optocht eroverheen. 
 

  

 

  

 

25 februari 2006: 

We kregen de groeten in het gastenboek van 

Florus Groentjes. Hij heeft een dochtertje van 6 

maanden met een eigen   

Vandaag is er de  Machtsoverdracht. H. Mis.en 

de  Golden Oldies Vastelaovesparty.Voor 

nieuws zie  

We ontvingen de foto's van het Truujenbal  

  
 

 

24 februari 2006: 

Vandaag wordt op school carnaval gevierd. 

Hiermee begint het prachtig begin van de 

Egchelse vastelaovend ! 
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Heeft U leuke foto's van de carnaval 

Egchel@egchel.net 

  

Het kunstwerk zou dus hier komen op het Reijnen-

Funs plein. 

Vaccinatieplan Veerman volksverlakkerij? vogelpest.  

 

  

23 februari 2006:                          Mich 

hoof ze der neet op te zitten. 

De kippen mogen ingeent worden; maar 

moeten voorlopig nog binnen blijven. 

Watervogels: als ze een vijver hebben van 

meer dan 25 meter; mogen een afscherming 

boven hebben met linten. Zie mijn eigen 

website onder vogelpest.Jong Nederland houdt 

op 13 april een ouderavond 

 

 

22 februari 2006:                                Woensdag 5 

april 

Daguitstapje naar Roermond en het Desginer Oulet 

Center. 

Vertrek om 9.30 bij de kerk Jacobusstraat. 

Op het moment hebben we nog te weinig opgaves voor 

een bus dames geef je nog op, introducees zijn ook 

welkom. 
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Opgave tot 1 maart bij Miep Zelen tel 3075030 

 

21 februari 2006: vanavond is er het Truujenbal; 

voor meer informatie  zie pagina   

De foto's van de prins en prinses Jong Nederland is 

binnen gekomen: zie 18 februari Bij Egchelkoopjes 

een bureau voor 10 euro 

 

  

 

20 februari 2006: 

Aan het aantal auto's wat er stond is er veel 

koffie gedronken. 
 

  

  

Dit is An Beurskens; Roots dijk 

gratis koffie verkrijgbaar op 20 februari jarig 

bij Sara 
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19 februari 2006: 

Vanaf maandag moeten allen kippen 

verplicht binnen blijven. Een afdakje 

erboven voldoet al. 

Egchel 1 heeft de 6 punten wedstrijd 

gewonnen  
 

  

Op de Gielenhofweg ter hoogte van Egchel-

Hook is de drempel weg en komt er een 

verhoging. 

 

  

Ook op de Karissendijk gaat de bouw 

vooruit. 

 

  

Er lopen in Egchel 4 minibikes. Dit zijn 

kleine motortjes, hier staat er nog een in de 

showroom.Foto's volgen nog 
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18 februari 2006: 

Jong Nederland Egchel: 

Prins is Guus 

Thiesen,       Prinses Rebecca 

Luten  

  

 

  

  

Vanaf maandag moeten allen kippen verplicht 

binnen blijven. Stond in de krant gisteren dat de 

kippen liever binnen zijn dan buiten. 

Ze maken ons vanalles wijs. 

 

 

17 februari 2006: 

Jong Nederland Egchel 

CARNAVALSAVOND 

VOOR ALLE GROEPEN! 

Wie wordt de prins en prinses 2006 van 

Jong Nederland Egchel??? 

 

16 februari 2006:Van de 

Kemhazen ontvingen we het 

komende programma. Omdat 

het zoveel nieuws is hebben we 

er een aparte pagina van 

gemaakt. 

. 
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Zomaar twee foto's 

 

 

 

15 februari 2006:Aan de Gielenhofweg wordt 

aan de weg gewerkt ter hoogte van Egchel-Hook, 

waarschijnlijk zijn ze de drempels aan het 

vervangen. Deze foto is maandag al gemaakt. 

Mijn computer heeft enkele dagen geen internet 

verbinding kunnen maken; daarom heeft U enkele 

dagen geen Egchels Nieuws gehad.  

  

Hier rechts ziet U een van de vele foto's van de 

bonte avond. Kijk op de websitevan onder 

Plezeer dan fotoreportage. 

Onder 12 februari heeft U de foto's kunnen zien 

van Zij-Aktief; deze foto's zijn gemaakt door 

Heidi Sijben. 

Ook is het bericht van Zij-Aktief dat  Henriëtte 

Teeuwen is afgetreden als voorzitster.  

Klik op bovenstaande foto 
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12 februari 2006:De Kemphazen kunen 

terugzien op een geslaagde Bonte Avond. 

CV De Kemphazen hoopt jullie allemaal 
terug te zien op de carnavalsactiviteiten in 
2006! Voor meer informatie kunnen jullie 
terecht op onze website:   

Zie ook pagina   

 

  

 

  

Een Egchels bandje Huge heeft op 4 februari een 

demo opgenomen bij de klank studio in Venlo.Dit 

was een super ervaring voor de mannen. Deze zul 

je snel via deze site kunnen beluisteren 

 

  

We ontvingen van Zij-Aktief een aantal foto's van 

de jaarvergadering en het zangkoor konzagro uit 

Koningslust. 

Voor ze te zien  
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11 februari 2006: Foto's van  de opening 

van Egchel-Hook . 

Vanavond is de Bonte Avond. 
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10 februari 2006:  Erik en familie woont er 

al. 

Denk aan opening Egchel-Hook vanavond. 

 

 

9 februari 2006: 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de opening van het plan Egchel-Hook 1e fase op 10 
februari 0m 17.00 uur op de Wethouder Tielenstraat. 

 Het programma is als volgt: 

  17.00 uur: Opening en welkomstwoord door de voorzitter van Dorpsoverleg Egchel 

                 Optreden Muziekvereniging Egchel 

                  Toespraak wethouder R. Janssen 

                  Onthulling naambord door mevrouw Tielen 

                  Optreden Muziekvereniging Egchel 

                  Vertrek naar gemeenschapshuis ’t Erf 

18.00 uur: Ontvangst in gemeenschapshuis ’t Erf met koffie en vlaai 

                 Uitleg van het hele plan Egchel-Hook en verdere informatie 

                 Aansluitend gezellig napraten met een hapje en een drankje 

 

8 februari 2006: 

Aan de wandel. 
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7 februari 2006:Zondag stond deze hijskraan nog in 

Egchel-Hook; gisteren stond er weer een bij Wijnen-

Paprika.                              De burgemeester wilde vorig 

jaar hijskranen zien; dus. 

Vanavond is de jaarvergadering van Zij-Aktief. 

 

 

6 februari 2006: 

Bij Claudia gaan ze beklinkeren; zouden ze 

vandaag aan beginnen. 

   

  

Van Tino en Henny Stulen ontvingen we de 

volgende foto's: o.a. een zilverreiger aan de 

Melkweg  een bonte specht. 

Klik op onderstaande  
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5 februari 2006: 

Op de zondag morgen gaan fietsen 

 

 

4 februari 2006:We ontvingen het bericht dat de 

website van Henk Thiesen online is. Hij is nog niet af 

maar erstaat al een grote hoeveelheid informatie 

op.Klik op  en U bent op de website. Deze website 

maakt onze website van het Dorpsoverleg meer 

compleet. We zijn er blij mee. 
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Voor het laatste nieuws van de Kemphazen en 
Zij-Aktief  Zie pagina   

 

 

3 februari 2006: 

Recreatief volleyen. Leeftijd in de buurt van de 

60 of ouder. Heeft U interesse informatie bij 

Henk van Goch tel: 3076124 

Op vrijdagmiddag wordt er in 't Erf gevolleyd van 

15.30 uur tot 17.00 uur. 

Bands gezocht voor “EGOpop the Battle” 2006 

Zie pagina   

 

2 februari 2006:Aan het verbouwen. 

Kunstwerk: U kunt in het forum reageren. Vanaf 21 

april kunt U zelf 10 dagen gaan kijken hoe het 

kunstwerk gemaakt wordt bij het Boyens Boye 

College. 

 

 

1 februari 2006:Op de Hoekerstraat. 

Kunstwerk: 

 De plaats voor het kunstwerk komt op het Reijnen 

Funs plein. Het wordt gemaakt in de vorm van een aar 

omdat vroeger aan het plein een bakkerij 

was.                            Door Rick van Rijswick zijn 

enkele voorbeelden getoond; het wordt een bijzondere 
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toevoeging aan het plein.         Het geheel wordt 

georganiseerd door SBK Helden. 

 

  

 

Voor eerder nieuws kijk op pagina Oud nieuws 
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