
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 oktober 2007: 

  

  

Van de Peuterspeelzaal Pinkeltje 
ontvingen we een aantal 
foto's;     wilt U ze zien  

 

 

30 oktober 2007: 

Van Zij-Actief ontvingen we de 
uitnodigingen van 6 en 20 
november 

Zie pagina Zij-Actief  

  

Van Harold en Heidi ontvingen we 
"Herfst in Bovensbos" 
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29 oktober 2007: 

  

Resultaten biljartvereniging 
Egchel.  

  

Hier komt Pinkeltje; er zouden 
nog foto's doorgestuurd 
worden. Dus we wachten af. 

  

  

 

 

28 oktober 2007: 

  

We ontvingen een advetentie voor 
op de pagina koopjes  

  

  

Naar de Roggelseweg 

  
 

 

27 oktober 2007: 

Voor een kort verslag van 
donderdagavond over het bezoek 
van B&W aan Egchel  

  

  

  

Mijn Domein 
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26 oktober 2007: 

  

  

  

Allerlei ontwikkelingen in Egchel; 
hier de toren van de Moskee 
gezien vanuit de Molenheg. 

 

 

25 oktober 2007: 

Het volgende bericht ontvingen we 
in het gastenboek: 

Het is nu herfstvacantie. Maar er 
wordt hard gewerkt door 
vrijwilligers en ook de leidsters van 
peutrspeelzaal Pinkeltje om de 
verhuizing klaar te krijgen, zodat 
we de volgende week lekker 
kunnen starten in ons nieuwe 
lokaal in de basisschool . 
Het ziet er al geweldig uit. 

De Raadhuisstraat in Egchel. 

 

  

 

24 oktober 2007: 

Sint Maartenviering 2007 

Voor alle kinderen en ouders 
organiseert KVW dit jaar weer Sint 
Maarten en wel op zaterdag 10 
november 2007. Dit jaar zoals van 
oudsher met een ‘echte’ grote Sint 
Maartenhoop!                                   Meer 
informatie op de pagina van KVW  

  

Aan de Molenheg 
 

 

file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/tn_okt20%2007%20011.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/tn_okt14%2007%20010.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/tn_okt20%2007%20005.JPG


23 oktober 2007: 

  

We ontvingen de notulen van het 
Dorpsoverleg. Hier kunt U lezen 
wat er allemaal in Egchel speelt. Ze 
staan onder de uitnodiging van het 
bezoek B & W  

  

Blijft dit trapveldje ? 
 

 

22 oktober 2007: 

  

Resultaten biljartvereniging Egchel.  

  

Foto van het bruidspaar Lemmen - 
Brouwers 60 jaar geleden; hangt 

aan de Muldersweg voor de raam 

 

 

21 oktober 2007: 

Op de linkpagina zijn enkele 
pagina's  verwijderd 

  

Nog volop aan het werk 

 

 

file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/tn_okt20%2007%20025.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/tn_okt20%2007%20017.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/tn_okt20%2007%20001.JPG


20 oktober 2007: 

In de krant vandaag over de 
veiligheid Roggelseweg  

  

Dit weekend bij Manders feest 

 

  

  

  

  

De Herfstvakantie is begonnen. Nu 
maar hopen op goed weer. 

  

 

  

 

19 oktober 2007: 

  

  

Er vallen op dit moment veel 
bladeren van de bomen. Tuinafval 
hoort niet in het bos, maar geef het 
af bij de gemeente 
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18 oktober 2007: 

  

  

Vandaag was het een echte 
herfstdag. Zon, regen en af en toe 
een windhoos. 

  

 

  

 

  

17 oktober 2007: 

  

Volgende week donderdag is er 
een belangrijke bijeenkomst in 't 
Erf voor Egchel. Zie de 
uitnodiging hieronder. 

  

Goed wonen in Egchel 

  
 

  

Bezoek burgemeester en wethouders aan Egchel 

  

Op donderdag 25 oktober a.s. bezoeken burgemeester en wethouders van 

 gemeente Helden Egchel. Dit vindt plaats in gemeenschapshuis ´t Erf en de 

 aanvang is 20.00 uur. 

 Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

*Bouwplannen Egchel-Hook en verdere ontwikkelingen; 

*Verkeersveiligheid in kern Egchel vooral wat betreft voetgangers; 
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*Aanpassing en nieuwe functies gemeenschapshuis ’t Erf in het kader van 
leefbaarheid. 

 Hierbij is heel Egchel van harte uitgenodigd om hierover mee te praten. 

  

Dorpsoverleg Egchel 

  

16 oktober 2007: 

Vandaag viert het bruidspaar 
Huijbers-Beijersbergen hun 50 jarig 
huwelijksfeest. Ze wonen nu in 
Panningen. 

  

Hier hebben ze jaren lang gewoont. 

 

 

15 oktober 2007: 

Van het Kindervakantiewerk 
ontvingen we bestuurswijzigingen; 
deze zijn vermeld op de verenigingen 
lijst en op de pagina van het 
kindervakantiewerk  

Resultaten biljartvereniging Egchel.  

  

Voorbereidingen voor nieuwbouw 
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14 oktober 2007: 

Het bruidspaar Lemmen - Brouwers 
viert vandaag hun 60 jarig huwelijk. 
Dit komt niet vaak voor in Egchel. 
Vanuit het Dorpsoverleg Egchel van 
harte gefeliciteerd. 

Egchel heeft vandaag verloren 

Het huis op Muldersweg 19 in Egchel 

 

 

13 oktober 2007: 

We ontvingen van Zij-Actief een 
uitnodiging voor een algemene 
ledenvergadering  

  

Bouwactiviteiten aan de Muldersweg 

 

 

12 oktober 2007: 

Gisteravond was er een bijeenkomst 
georganiseerd door Dorpsoverleg 
Egchel over de veiligheid van de 
Roggelseweg. 

De Roggelseweg is een gevaarlijke 
weg vanaf het Neers kanaal tot aan de 
kruising Gielenhofweg / Keup. Het is 
een racebaan met bochten. Gevaarlijk 
door de onoverzichtelijkheid, langs - 
zaam en snel verkeer. Niet geschikt 
voor 80 km weg. Er waren mensen 
van de provincie en gemeente 
aanwezig. Er is een werkgroep 
gevormd die op 7 november, weer bij 
elkaar komen. 
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Hier op de Kempstraat geen paddo's 
maar paddestoelen. 

 

11 oktober 2007: 

Vandaag is er weer aettaofel 't Erf 

Vanavond is er om 8 uur in 't Erf een 
bijeenkomst over de veiligheid van de 
Roggelseweg; iedereen uit Egchel is 
hiervoor uitgenodigd. 

Gisteravond is het veldkruis op de 
Hoekerstraat ingezegend door 
Pastoor Giel Peeters, meer 
informatie  Met ook foto's van de 
inzegening. 

 

 

10 oktober 2007: 

  

  

  

Van Harold en Heidi ontvingen we: 

Onze Gascoigne geniet van het 
najaars - zonnetje ! 
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9 oktober 2007: 

We ontvingen het volgende bericht:De 
laatste tijd zijn de Gemeenten 
Meijel, Helden, Maasbree en Kessel 
volop in het nieuws, in verband met 
een mogelijke fusie.Vanochtend 
(maandag 8 oktober) zijn er in alle 
betrokken 
kerkdorpen grote roze brillen 
neergelegd. Het lijkt me verstandig dat 
iedereen het fusie-verhaal eens door 
een roze bril bekijkt en de toekomst 
rozekleurig tegemoet ziet! Ik wil je dan 
ook graag 2 dingen vragen: 
 
1. Ondersteun deze actie door je 
steunbetuiging achter te laten op 

 

2. Ik wil je ook vragen dit bericht door 
te sturen naar iedereen die je 
kent. 
 

  

 

Achter het gemeenschapshuis, tegen het poortje van 
het kerkhof 

 

8 oktober 2007: 

Resultaten biljartvereniging Egchel.  

  

  

Op Zondagmorgen spelen in Egchel-
Hook 
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7 oktober 2007: 

  

Egchel heeft weer met 1-0 gewonnen 

  

  

  

Rommelmarkt vandaag ruim voor 10 
uur stonden ze al voor de deur 

 

  

  

  

  

Vandaag rommelmarkt. Foto is 
zaterdagmiddag gemaakt, er komt nog 

veel meer. 

  
 

 

6 oktober 2007: 

  

  

We ontvingen van Harold en Heidi: 

  

  

Deze ballon kwam zojuist over Egchel! 
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Veiligheid Roggelseweg 

Op 11 oktober is er om 20.00 uur in 
gemeenschapshuis ´t Erf in Egchel door 
de bewoners van de Roggelseweg en 
Dorpsoverleg Egchel een bijeenkomst 
gepland over de veiligheid van de 
Roggelseweg. Hiervoor zijn ook 
verschillende instanties uitgenodigd, 
zoals provincie, gemeente, politie en 
organisaties met betrekking tot 
verkeersveiligheid. Indien u hiervoor 
belangstelling heeft of mee wil praten 
bent u van harte uitgenodigd hier bij 
aanwezig te zijn. 

Aan de Roggelseweg 

 

 

5 oktober 2007: 

We ontvingen een nieuwe Egchelse link 
van de familie Peeters Roggelseweg.   

  

  

Langs de Roggelseweg 

 

 

4 oktober 2007: 

We ontvingen een verslag over het 
stratenvolleybaltournooi dat de vorige 
week werd afgesloten  

  

  

Wereld dierendag 

Voor meer puppies in Egchel  
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3 oktober 2007: 

Doet U mee aan de postcode loterij 
en heeft U postcode 5987 NA kunt U naar 
Holiday On Ice. 

We ontvingen van Zijactief het volgende 
bericht: 

Dinsdag 23 oktober: Avond voor alle 
vrouwen . Meer informatie op de pagina 
van Zij-Actief   

De poort van Egchel 
 

 

2 oktober 2007: 

  

  

We ontvingen het bericht dat het EGOpop 
festival definitief op zaterdag 17 mei en 
EGOpop Zomerjoeks op zondag 18 
mei.is. 

 

 

1 oktober 2007: 

Resultaten biljartvereniging Egchel.  

  

We ontvingen deze foto en tekst: 

     Egchel wint verrassend met 1-0 van 
hoogvlieger Baarlo en staat nu in het 

linkerrijtje ! 
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