
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 maart 2006: 

We ontvingen van Zij-Aktief foto's van de Kook-

Workshop van afgelopen dinsdag. 

Voor een overzicht  

  

HoHoover! winnaar EGOpop The Battle 
  

Voor het verslag   

 

 

30 maart 2006: 

De kinderen van de lagere school zijn bezig met 

de geranium aktie. Dit is bedoeld voor het 

schoolkamp. 

  
 

 

29 maart 2006: 

  

De andere kant van de weg naar       Egchel-Hook 

 

 

file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/ts_IMG_0003.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_SIMG3240.jpg
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tn_SIMG3264.jpg


28 maart 2006: 

  

De bouw van Egchel-Hook gaat gewoon door. 

 

 

27 maart 2006: 

Het wordt lente; de crocusjes bloeien al volop 

 

 

26 maart 2006: 

  

Op zondagmorgen op pad 

 

 

25 maart 2006: 

Cafe Manders na The Battle; alles ook de tent is 

opgeruimd. Alles gaat gewoon weer verder. Als 

de voetballers maar op tijd komen; i.v.m. de 

zomertijd. 
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25 maart 2006: 

Vanavond houdt Egopop bij Manders waar anders 

The Battle. 

  

Halfvasten en toch nog carnaval; of een 

voorbereiding voor het zomercarnaval ? 

  
 

 

24 maart 2006: 

In de krant het kunstwerk voor Egchel; wat op het 

Reijnen-Funs plein wordt geplaatst. Hier de 

kunstenaar Ric van Rijswick uit Venlo tijdens de 

presentatie voor het Dorpsoverleg. Zie 1 en 2 

februari. 

Volgens de krant wordt het in roestvrij staal 

uitgevoerd; dit was toen nog niet duidelijk. 

 

  

  

23 maart 2006: 

  

De schaapjes op het droge 

Hoekerstraat 
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22 maart 2006: 

  

Wachten op de Lente 

 

 

21 maart 2006: 

  

Jeugd van Egchel 
 

  

 

20 maart 2006: 

Ontving van Tino Stulen nog 2 

foto's die gisteren gemaakt zijn. 
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19 maart 2006: 

Vanmorgen was het te grijs om foto's te maken; 

zag echter een foto staan die vanmorgen is 

genomen.  op en U ziet deze mooie foto in het 

groot.  

  

Grote hijskraan in Egchel-Hook 

Berichten in het gastenboek moeten netjes 

blijven; laatste bericht vrijdag 23.10uur  is 

verwijderd. 

 

 

18 maart 2006: 

60 km zone nu ook in Egchel 

Luister naar Ghislaine, zie het 

gastenboek 

  

 

  

 

 

17 maart 2006: 

Zij-ActiefMiddag op 50e Lentebeurs in MECC 

Maastricht: kijk Dinsdag 4 april: 

Workshop paasdecoratie bij Marion v. Duppen in Meijel. 

kijk   
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16 maart 2006: 

 EGOpop The Battle 
25 maart bij caféManders 

Verschillende bands te zien; kijk   

   

  

De politie onderzoekt een verkeersongeval op de Heldensedijk. Bij het ongeval is een 

automobiliste om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde woensdagmiddag even voor half een, 

toen de bestuurster van een bestelbusje (identiteit nog onbekend) over de Reppelstraat reed en de 

Heldensedijk over wilde steken. Daarbij gaf ze vermoedelijk geen voorrang een personenauto die 

van rechts kwam en over de voorrangsweg reed. De bestuurster van de personenauto is ter plaatse 

aan haar verwondingen overleden. De vrouw die het bestelbusje bestuurde is met nekklachten per 

ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste die woensdagmiddag om het leven 

kwam bij een aanrijding op de Heldensedijk is een 40-jarige vrouw uit het Belgische Maaseik. Het 

bestelbusje werd bestuurd door een 40-jarige vrouw uit Roggel 

  

 

Jacobusstraat 

  

 

15 maart 2006: Miep en Peter Zelen zijn gisteren opa en oma geworden van een kleindochter 

Anne. 

De kippen mogen ingeent worden; voor de voorwaarden zie  

De politie heeft maandag in twee panden aan de Molenheg in Helden hennep kwekerijen opgerold. 

In beide kwekerijen troffen agenten in totaal 250 planten aan. De politie maakt proces-verbaal op 

tegen twee mannen op verdenking van overtreding van de opiumwet. Het gaat om een 18-jarige en 

een 29-jarige man uit Helden. De planten en de benodigde apparatuur zijn in beslag genomen. 

Onderzoek wees uit dat er illegaal stroom was afgetapt. Het is in Helden; dan weten we waar het is. 
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14 maart 2006: 

Ook aan de Gielenhofweg is de bouw begonnen. 

Erachter ligt de Gielenhof. 

 

 

13 maart 2006:      Leden van de 

Muziekvereniging hebben op verzoek een 

optreden verzorgd bij de jaarvergadering van de 

KBO in Egchel.  

 

 

12 maart 2006: 

 Televisietoren 

 

 

11 maart 2006:         50 geworden. 
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Potgrondactie voor de volleybalclub 

Pansign in Egchel. 

 

  

 In de bouw is het nu modderen. 

 

 

10 maart 2006:We ontvingen de agenda voor de jaarvergadering van de 

Muziekvereniging op 20 maart a.s. Zie pagina   

In de krant van vandaag: de website van  ; vorige maand waren wij aan de beurt 

  

 

9 maart 2006:Het laatste Nieuws van Zij-

Aktief en Egopop vindt U op de pagina  

Op de Hub 
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8 maart 2006:Egchel heeft weer het hoogste 

percentage stemmen. 

Weggevlogen grijze gele valkparkiet. Zie 

gastenboek. 

Zonneveld 

 

 

7 maart 2006: 

Het stembureau voor de gemeenteraads 

verkiezingen in Egchel. 

Wilt U op de hoogte zijn  

  

  

 

 

6 maart 2006: 

We ontvingen enkele data van Zij-Actief 

Dinsdag 14 maart: Reiki Master Miandri; 

Kledinginzameling "Mensen in Nood' en 

Dinsdag 28 maart workshop en voorgerechten 

klaarmaken. Op pg nieuws komt later meer informatie 

Denk morgen aan het stemmen; las dat Egchel 4 jaar 

geleden de hoogste opkomst had. Dit is voor Egchel 

ook nodig. 

  

 

 

5 maart 2006: 
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Hier wonen de kandidaten voor de gemeente raads verkiezingen. Voor Egchel is het 

belangrijk dat er iemand uit Egchel in de gemeenteraad komt. 
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4 maart 2006: 

Vanmorgen is het tijdelijk onderkomen van 

Erik en familie verplaatst 

 

  

  

Op de foto 

 

 

3 maart 2006: 

We ontvingen van de carnavalsvereniging CV De Kemphazen Egchel een terugblik op het 

afgelopen seizoen.   

We ontvingen foto's 

van het 25 jarig 

jublileum van  Jong 

Nederland op 3 

oktober vanuit de 

hijskraan genomen . 
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2 maart 2006: 

Bij Egchel-Hook gaat de bouw van nieuwe 

woningen gewoon door. 

Daarachter komt weer een sneeuwbui. 

  
 

 

1 maart 2006: 

Hier de prins bij Manders, net voor het 

hieringschillen, ze gingen nog eerst naar het 

voetballen kijken. 
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