
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 september 2006: 

De winnaars Volleybaltournooi: De kempstraat 

Aan het volleybaltournooi hebben 24 teams 

meegedaan uit Egchel. Als je bedenkt 

dat  Egchel ruim 900 inwoners heeft; is dit 

zeer geslaagd. Zeker ook door het deelnemen 

van steeds meer jongeren aan dit tournooi. 

 

 

29 september 2006: 

 Volleybaltournooi: actuele uitslagen     

Vanavond gaat het erom ! 

De winnaars van de donderdagavond 

Gielenhofweg 2 
 

  

Van het Dorpsoverleg ontvingen we de 

concept-notulen van hun laatste vergadering. 

Deze worden nu direct geplaatst zodat 

iedereen sneller op de hoogte kan zijn van wat 

er speelt.  Zie pagina Dorpsoverleg. 

De kinderen van de lagere school komen rond 

met de Kinderpostzegelactie 2006 

  
 

Waar in Egchel ? 
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Ik ontving deze foto's van het mais kneuzen 

 

  

 

28 september 2006: Volleybaltournooi: 

actuele uitslagen     

Het is er spannend geweest; veel uitslagen 

eindigden met een klein 

verschil.                    Hoe later op de avond; 

hoe groter de verschillen. In de laatste 

wedstrijd won nr. 6 van de Hook 1; die 

daardoor niet nr. 1 werd. 

  

De winnaar van de woensdagavond 

Roggelseweg 

 

 

27 september 2006: 

Zij Actief Egchel 

Dinsdag 3 okotber 

lezing de deurwaarder 

De Heer Theo Sieben zal ons komen vertellen 

over de deurwaarder in zijn algemeen 

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis t Erf. 

  

 

De winnaars van de dinsdagavond; actuele 

uitslagen   
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26 september 2006: 

Kreeg vanochtend het bericht dat het schema 

van het volleybaltournooi is aangepast. 

Vernieuwde versie                              Met Mevr. 

van Heugten gaat het redelijk goed, nog wel 

een dikke enkel niets gebroken? Kan nog 

enkele weken duren. Ook Egchel.net wenst 

haar beterschap. 

Uit de krant: Op de Limburgse risicokaart staat 

ook de Catharina Hoeve uit Egchel; ze staan 

hierop omdat bij brand; de bewoners een risico 

vormen. 

Vanuit Dorp; zaterdag op bezoek in Egchel 

 

 

25 september 2006: 

  

Egchel heeft gewonnen: voor het verslag op de 

website van  S.V.Egchel  

  

Op wacht 

 

 

24 september 2006: 

We ontvingen de uitslagen en verslag van de 

competitiewedstrijden van de 

biljartvereniging.  

Het wedstrijdschema van finale van het 

volleybal tournooi voor komende week vindt 

U  
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23 september 2006: 

  

Home sweet Home 

Egchelse droom 

"Back at home".  

  

Volleybaltournooi 

  

  

De winnaars van vrijdagavond; actuele 

uitslagen  
 

  

  

In het gastenboek; maar ook in het forum, 

maakt Ghislaine bekend dat afgelopen Zondag 

in Canada is overleden Mevr. N. Jacobs-

Kersten op 81 jarige leeftijd.  In het boek van 

Egchel van Henk Thiesen kunt U lezen dat ze in 

oktober 1951 is geemigreerd; 5 dagen nadat 

ze is getrouwd. Er zijn indertijd veel mensen 

naar Canada of Australie geemigreerd. Het 

boek van Henk kunt U vinden op de site 

Egchels Verleden onder de knop geschiedenis; 

op deze site. 

  

De winnaars van donderdagavond; actuele 

uitslagen  

 

 

22 september 2006: 

Het winnende team van de 

woensdagavond.  Woensdagavond stonden de 

uitslagen er weer voor 11 uur op onze site.   

We kregen het bericht binnen dat de huis aan 

huis collecte van de kankerbestrijding in 

Egchel 557,47 euro heeft opgebracht. Bedankt 

namens de kankerbestrijding. (Vorig jaar 

511,49 euro)  
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Ik heb weer nieuws uit Egchel 

Zoals je ziet hebben wij weer een geweldig 

spaarkasfeest met het thema ''Beiers bierfeest 

''gehad zoals je ziet amuseerde een ieder zich 

en hebben ze ook in de kleine uurtjes buiten 

nog genoten.Pieter Joosten heeft het 

bierfietsen gewonnen En Mick met Marco het 

houtzagen . 

Nel 
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21 september 2006: 

Het gastenboek wordt geteisterd door veel 

spam; de laatste 2 dagen heb ik er zeker 25 

berichten eruit gegooid; en het computernr. in 

de ban gedaan; maar ze blijven komen. 

Ook vanavond staan de uitslagen er op tijd op.  

De Boerderijweg 2 in aktie. Het winnende team 

van de dinsdagavond. 
 

 

20 september 2006: 

Het volledige volleybalschema voor deze week 

staat op de site. De uitslagen zal ik zo spoedig 

mogelijk vermelden. De eerste uitslag stond er 

voor 23.00 uur op . 

Het was vaak een gelijkopgaande wedstrijd; 

leuk ook voor naar te kijken. Morgen de eerste 

foto van het winnende team in aktie. 

 

Goed weer voor de druiven aan de 

Egchelseweg 
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19 september 2006: 

We ontvingen het wedstrijdschema van het 

volleybal tournooi voor vanavond. 

 

De link van SV Egchel 4 is verandert. 

 

 

 

18 september 2006: 

Van Claudia ontvingen we bijgaande 

foto's.         Zo is Egchel-Hook op de toekomst 

voorbereid. 

Van de Biljartvereniging ontvingen we hun 

laatste nieuws  
 

  

 

  

 

  

 

17 september 

2006:                                 Hallo, 

Hierbij een brief voor alle inwoners uit Egchel, 

die binnenkort ook huis-aan-huis verspreid zal 

worden, waarin de status van het windpark 

Neer 

beschreven wordt. Het is NU tijd om actie te 

ondernemen, omdat op dit moment stukken ter 

inzage liggen bij de gemeente Roggel en Neer. 

 

Behalve een brief voor de inwoners, heb ik ook 

een bezwaar bijgesloten, en de foto die ook in 

het Heldens Nieuws staat van deze week..... 

 

Mogelijk dat we op het forum een discussie 

 

De windmolens gezien vanaf de kerk in Egchel 

file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tm_aug06d%20013.jpg
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tb_DSC00871.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tb_DSC00872.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tb_DSC00874.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tb_foto%20windmolens.jpg


aan kunnen zwengelen??? groeten, Tom 

Scheenen. 

Voor de brief:  

Voor het bezwaarschrift:  

Voor meer informatie:  (Uit de bijeenkomsten 

die in Egchel gehouden zijn) 

Het Dorpsoverleg Egchel neemt in dit plan een 

neutraal standpunt in omdat er in Egchel voor 

en tegenstanders zijn. 

Informatie van Windvision  

 

16 september 2006: 

Dit is een overzicht van Egchel; van Google 
Earth U kunt deze veel nauwkeuriger 
bekijken als U dit programma download van 
hun site. Zelfs een hokje van 1 x 2 meter is 
er dan nog op te zien. Rechtsboven is het 
kassencomplex wat we in Egchel rijk zijn. 
Voor te downloaden: 

 

  

 

 

15 september 2006: 

  

  

  

Aan de Molenheg 

 

 

file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tb_googleeart%20Egchel.jpg
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tm_aug06d%20009.jpg


14 september 2006: 

Bij het clubkampioenschap biljarten zijn een 
aantal foto's gemaakt; deze zijn bij het verslag 
op de pagina van de biljartvereniging 
geplaatst.      

Nieuws van de Liedjesavond van de 
Kemphazen  

 

 

13 september 2006: 

 

Basisschool de Kemp is doorgedrongen tot de top 3 van het 

Rabobank stimuleringsfonds. 

Dit houdt in dat de school voor hun speelplaatsproject een bedrag zal ontvangen tussen 
de 2500 en 7500 euro. 

Aangezien speeltoestellen erg duur zijn zou het natuurlijk wel heel fijn zijn als we die 
eerste prijs winnen. 
Vandaar deze oproep aan de leden van de Rabobank. 

  

Gaat u op 2 oktober naar de ledenvergadering?! Breng dan u stem 

uit op het speelplaatsproject van BS de Kemp!!!!! 

Want meer stemmen betekent meer kans op de eerst prijs!! 

  

Zo kunnen we er met z'n allen voor zorgen dat de kinderen van Egchel weer een mooie 
uitdagende en vooral ook veilige speelplaats krijgen! 
  

Namens kinderen, team en ouderraad van BS de Kemp bij voorbaat bedankt! 
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12 september 2006: 

We ontvingen het verslag van het algemeen 
Dorpsoverleg vorig week dinsdag. 

Zie de pagina van het Dorpsoverleg of  

  

 

 

11 september 2006: 

  

Via het gastenboek kregen we weer een 
Egchelse link erbij  Kiët    

zit os plz in de links wea zien egt kij 
stoer              Ga maar eens kijken of ze zo stoer 
zijn. 

  

Geitjes voeren 

 

 

10 september 2006: 

Vandaag is de wedstrijd Egchel-Neer; prachtig 
weer dus kom kijken. 

 

 

9 september 2006: 

We ontvingen de uitwerking van de enquete. 

Zie de pagina van het Dorpsoverleg of  

Met de resultaten van de enquete kunnen de 

werkgroepen van het Dorpsoverleg vooruit; er gebeurt 

wat mee | 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/dorpsoverleg.html
file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/dorpsoverleg.html
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tm_aug06d%20004.jpg
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tb_sept06c%20003.jpg
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tb_sept06c%20002.jpg
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images/tm_aug06d%20019.jpg


 

8 september 2006: 

Van de familie Joosten ontvingen we bijgaande 

foto's 

In ere hersteld de Braampeel bij het Culinair 

Educatiecentrum Limburg. 

Het gebied buiten Egchel bestond vroeger uit 

peel en moeras. Ook kwamen er verschillende 

vennen voor. 

Klikt U op de foto's worden ze veel groter. 
 

  

 

  

 

 

7 september 2006: 

We ontvingen nieuws van de Dartvereniging. 

Voor de Dartvereniging   

Van Zij-Aktief hebben we vernomen dat er ook 

enkele mensen van Egchel aan het zieken 

Tridium  meedoen. 

Nieuwe pannen 
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6 september 2006: 

Op 3 September 2006 was er in Dormagen-
Delrath een clubshow van Dalmatische 
honden. Onze Whisper  won de hele 
clubmatch (BOB) 

 

 

DINSDAG 5 SEPTEMBER vindt om 
20.30 uur een algemeen dorpsoverleg 
en info avond plaats in het 
Gemeenschapshuis. 

Zie de pagina van het Dorpsoverleg of  

  

Onthulling Kunstwerk 

U kunt de foto's groter zien in Mijn 
Abum      Reynen Funs       

5 september 2006: We ontvingen van de onthulling van het kunstwerk nog een panorama 

foto, van de familie Reynen; deze willen we U zeker niet onthouden. 

 

 

4 september 2006: 

Vindt paarden met koets altijd mooi zeker als 
ze door Egchel komen. Deze foto is gemaakt 
tijdens de onthulling van het kunstwerk. 

Van de Biljartvereniging ontvingen we een 
verslag over hun aktiviteiten.  
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3 september 2006: 

Onthulling en officiële toekenning van de naam 
Reijnen Funsplein.                                Het zijn 
veel foto's.  Hiervoor zijn deze foto's in een 
apart album geplaatst   

Op deze website is de evenementenkalender 
aangepast met data van komend jaar. Ook is de 
laatste uitgave van Egchel Nieuws geplaatst; 
dit vooral voor kijkers buiten Egchel; of voor 
degenen die hem nog eens willen lezen. Zie 
pagina Oud Nieuws of                           Ook op 
de website  zijn regelmatig weer toevoegingen 
gekomen. 

 

 

2 september 2006: 

Vandaag is de onthulling van het kunstwerk in 

Egchel en officiële toekenning van de naam 
Reijnen Funsplein. 

We kregen hierover al reacties op het forum    

Hier het kunstwerk de dag voor de onthulling 

 

 

1 september 

2006:                                      We ontvingen de 

laatste standen van de Dartvereniging   

  

Zij Actief Egchel 
  

Dinsdag   12 september informatieavond over 

kanker door Mevr. Yvonne Rutten. 

  

Zondag 17 september oogstdankviering in de 

loods bij tuinbouwbedrijf De Peelkant Platveld 

4 Meyel om 10.00 uur. 

Erna gezellig genieten van een kop koffie. 

De L.L.T.B. afdeling Maasland nodigt 

alle Zijactief leden hiervoor uit  

  

 

 

Voor eerder nieuws kijk op pagina   
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