
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 Januari 2007: 

  

  

2 vlaggen in Egchel-Hook ! 

Er hangt er nog een; die foto komt nog. 

 

 

30 Januari 2007: 

We ontvingen: 

Ik heb twee kaartjes van de bonte avond over 

vanwege een miscommunicatie. Ze kunnen in 

het weekend opgehaald worden bij Autobedrijf 

Thijs Peeters voor de normale prijs, 10tje per 

stuk. Tel 06-54335077. 

Hier een mooie foto van Zondagmorgen uit 

Niese- Driek zien bös.  Meerdere wandelpaden 

zijn door de januari storm moeilijk 

begaanbaar. 
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29 Januari 2007: 

We ontvingen zojuist de biljartperikelen van 

de secretaris       

  

Nu de naam er goed op staat de juiste foto, 

met de storm waren er letters er vanaf 

gewaaid;   dus nu: 

Hier woont de Prins Wiet de I 

 

 

28 Januari 2007: 

Gisteren was het geronk van de motorzagen de 

hele dag te horen. Dit als gevog van de twee 

januari stormen die we gehad hebben. 

We kregen van de Kemphazen het laatste 

nieuws,  

  

Aan het opruimen 
 

 

27 Januari 2007: 

Gisterenavond heeft de commissie 

Communicatie van het Dorpsoverleg Egchel 

een bijeenkomst gehad, het ging over het 

boekje van Egchel, maar ook een verzoek voor 

iemand die bereid is voor de pagina Interview 

van deze website te vullen. Dus hiervoor graag 

een/meer vrijwilligers. 

Jacobusstraat 
 

 

26 Januari 2007: 

De voorverkoop van de Bonte Avond begint 

vanavond ben er op de tijd bij. 

Meer informatie  

  

Jeugdprins Wouter I woont hier 
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25 Januari 2007: 

Van Zij-Actief ontvingen we een impressie van 

afgelopen dinsdag  van de jaarvergadering van 

Zijactief Egchel. Dit zijn foto's van de 

jubilarissen die 25 jaaar lid zijn en  de trotse 

zanger van de avond.        (Foto's 

Heidi)           Voor meer foto's op de pagina van 

Zij-Actief   

Het is nu buiten koud, de hele dag bleef het 

aan het vriezen 

de jubilarissen 

 

 

24 Januari 2007: 

Vandaag heeft K.B.O. Egchel een bijeenkomst 

over: van slechthorend naar hoortoestel. 

  

Hoekerstraat 

 

 

23 Januari 2007: 

Weer wat biljartperikelen      

Vanavond is de jaarvergadering van Zij-Actief 

Voor de agenda  

Van Kindervakantiewerk ontvingen we foto's 

van de prinsenreceptie. 

Zie de pagina van het kindervakantiewerk. 

         Foto's van de prinsenreceptie vindt U 

ook op de site van de Kemphazen     

 

Hier woont Jeugdprinses Julia I 

 

22 Januari 2007: 

op 4 februari speelt het viool ensemble van 

Muziekvereniging Egchel in de Oranjerie in 

Roermond tijdens het Valentijns concert dat 

om 11 uur begint. 

 

2 x situatie gewijzigd 
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Bas en Guus 

 

21 Januari 2007: 

Prins Wiet I, Prinses Mia, Jeugdprins Wouter I 

en Jeugdprinses Julia I tijdens de receptie 

  

De prinsenreceptie in volle gang 
 

 

20 Januari 2007: 

Vandaag is oud papier ophalen. 

Van CV DE KEMPHAZEN EGCHEL ontvingen we 

medelingen over de voorverkoop van de  Bonte 
Avond. Kijk op pagina Nieuws  

Prins Wiet I, Prinses Mia, Jeugdprins Wouter I 

en Jeugdprinses Julia I recipiëren vandaag van 

20.11 tot 21.30 uur in gemeenschapshuis ’t Èrf 

te Egchel 

  

Stormschade bij Els 

Bij Michel zijn ook 5 bomen omgewaaid. 

 

  

 

 

19 Januari 2007: 

Voor de liefhebbers van voetbalverslagen en 

statistieken is nu ook de site: 

"voetbalnederland.nl" voor SV Egchel 

nagenoeg helemaal bijgewerkt. Kijk op de site, 

ga naar SV Egchel en de rest wijst zich vanzelf. 

Groetjes en tot ziens op deze site    

Nu is het stormachtig weer 

Egchel-Hook in de zon 
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18 Januari 2007: 

Namens het Erf hebben wij voor CV de 

Kemphazen 10 officiële verkeersregelaars 

hesjes gekocht. 

Deze hesjes moeten worden gedragen door 

mensen die bij verkeershinderende activiteiten 

op de openbare weg het verkeer regelen. 

Vanaf nu kunnen alle Egchelse verenigingen en 

stichtingen deze tegen een kleine 

onkostenvergoeding lenen van het Erf. 

Neem hiervoor gerust contact met ons op 

indien nodig.   

                                                Kempstraat 

 

 

17 Januari 2007: 

We ontvingen de uitnodiging van de 

jaarvergadering van Zij-Actief. 

Kijk op hun eigen pagina  

Ook is er een eigen pagina voor het 

kindervakantiewerk. Ook hierop hun 

activiteiten 

 

 

 

16 Januari 2007: 

  

We ontvingen de perikelen van de biljarters      

De foto's van de prinsonthulling staan op de 

site van de Kemphazen  

De Karissendijk 
 

 

15 Januari 2007: 

  

We ontvingen van CV De Kemphazen Egchel 

  

Bij deze sturen wij jullie een kort verslag van 

de prinsenonthulling bij de Kemphazen in 

Egchel.  Ook sturen we 2 foto’s mee. Een van 

Prins Wiet I (Tielen) (foto: Fotostudio Maarten 

Dings) en een van Jeugdprins Wouter I 
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(Thiesen) en Jeugdprinses Julia I (Zelen) 

(foto: J&J Fotografie). 

  

  

Hier rechts ziet U dus de foto's; het verslag 

staat op de pagina Nieuws  

  

 

 

14 Januari 2007: 

 

  

 

De nieuwe Prins in Egchel is Prins Wiet de 1 

(Tielen) Deze foto is direct na de 

bekendmaking genomen. De linkse foto is 

genomen van de foto op de muur van de 

diaprojector. Er komt hiervan een originele 

met wat tekst is mij beloofd. 

 

Jeugdprins Wouter (Thiessen) 

  

 

en jeugdprinses Julia (Zelen) 
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De Prins Paul en Prinses Petra nemen in 't Erf 

de kleurtekeningen in ontvangst. 

 

  

Egchel heeft met 4-2 gewonnen 

De eerste foto van vandaag, 

Zag dat er weinig vlaggen van de kemphazen 

hangen, of zijn ze nog aan het uitslapen. 

Heb gelezen dat er nog te koop zijn.  

  

  

  

Vandaag is de grote dag. 

 Meer weten  

Wachten op de prins 
 

 

13 Januari 2007: 

We kregen het verslag van de eerste 

AETTAOFEL  

In het gastenboek is er een kleine carnavals 

oorlog aan de gang, mer jeh de pruus 

seet:       wat zich nekt det liebt sich 

  

Troetelzwanen 
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12 Januari 2007: 

  

De eerste AETTAOFEL in ’T ERF, 

  

Hierbij enkele sfeer foto's 

Als U op de foto's klikt worden ze iets groter. 

  

  

WE hebben gehoord dat het er erg gezellig 

was; verwacht wel dat er nog een klein 

verslagje komt. 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

11 Januari 2007: 

Van het Dorpsoverleg ontvingen we de notulen 

van de vorige vergadering.  

Vandaag is in Egchel de eerste AETTAOFEL in ’T 

ERF Meer informatie  

Aan deze kant van de Grootveldweg 
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10 Januari 2007: 

  

  

Een van de 2 zeer luidruchtige helikopters die 

gistermiddag over Egchel bleven vliegen. 

   

 

9 Januari 2007: 

De nieuwe uitslagen van de biljart 
vereniging.       

  

Houdt Zij-Aktief haar  Nieuwjaars bijeenkomst 

  

Kalkoenen in Egchelhook 
 

 

8 Januari 2007: 

De Kemphazen: Tot zondagmiddag 14 januari 

15.00 uur is het mogelijk om te gokken op de 

nieuwe prins. De stembussen staan in ’t Èrf, 

café Manders en de kantine van S.V. Egchel. 

Vandaag beginnen de scholen weer 

De laatste kerstlampjes 
 

 

  

7 Januari 2007: 

Vandaag houdt SV Egchel het Nieuwjaars 

treffen 

Wat is het programma 

?                                     Wie zijn de jubilarissen 

?  

  

Zonnepanelen voor de straatverlichting op de 

Karissendijk 
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6 Januari 2007: 

We ontvingen het bericht dat de linknaam van 

Egopop weer is verandert.  

  

aan de Huiskensweg 
 

 

5 Januari 2007: 

Op dinsdag 9 januari houdt Zij-Aktief haar   

Nieuwjaars bijeenkomst met de traditionele 

bowl en kienen; er wijn weer mooie prijzen te 

winnen. 

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis 't Erf 

  

 

 

4 Januari 2007: 

  

We ontvingen van de Carnavalsvereniging het 

laatste nieuws over de PRINSENONTHULLING 

C.V. DE KEMPHAZEN EGCHEL Kijk op de pagina 

NIEUWS  

  

Vanalles te beleven 

 

 

3 Januari 2007: 

We ontvingen van Bas Peeters de beste 

wensen in het gastenboek; hij heeft ook een 

website met prachtige foto's. Ga maar eens 

kijken  

  

Achter de Kattestert; richting Egchel, waar de 

paarden staan. (foto van gisteren) 
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2 Januari 2007: 

Hoor dat men vooral de kerstwensen op de 

pagina Nieuws op prijs stelt  

Voor een terugblik kan men al het nieuws van 

het vorige jaar terug zien op pagina Oud 

Nieuws 

Achter de Kattestert 
 

  

 

1 Januari 2007: 

Wij willen iedereen de beste wensen 

toewensen voor het komend jaar. 

het is buiten winderig, regenachtig en te warm 

voor de tijd van het 

jaar.                                   Voor U toch nog een 

beetje in de Nieuwjaarsstemming te laten 

komen                 
 

  

De bezoekers van onze website kwamen afgelopen  jaar uit de volgende landen: 

Nederland, Verenigde Staten van Amerika, Duitsland,Nieuw Zeeland, Verenigd Koninkrijk, 

Zweden, Frankrijk, Australië, België, Noorwegen, Polen, Italië, Canada, Hong Kong, Colombia, 

Puerto Rico, Portugal, Indonesië, Luxemburg, Marocco, Mexico, Maleisië, Chili, Oostenrijk, 

Spanje en Finland 

Dit betekent dat niet alleen mensen uit Egchel maar vanuit de hele wereld willen weten wat er 

in Egchel gebeurt. 

  

Namens Dorpsoverleg Egchel bedankt.  
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