
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 november 2007: 

We ontvingen van K.V.W. Egchel dat ze 
op 28 december feest hebben omdat ze 
25 jaar bestaan.                                   De 
Kids kunnen zich opgeven tot 1 
december. Meer informatie op de 
pagina van K.V.W. Egchel  

  

  
 

 

29 november 2007: 

  

  

Ergens in Egchel ? 
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28 november 2007: 

Enkele  foto's van Sinterklaas van 
Zondag staan ook op klik op                 

  

Aan de Linskesweg 

 

 

27 november 2007: 

  

  

Sinterklaastijd 

 

 

26 november 2007: 

We ontvingen het volgende bericht: 

Gistere hebbe de Sjerpsjutters 
opgetraoje op Dotjes Superparty in 
Kepel, de zaal oppe kop. Sjitterend! 

We ontvingen van de 
biljartvereniging de uitslagen van 
de biljarters  

We ontvingen nog enkele foto's 
van de intocht van Sinterklaas  

De Sjerpsjutters 
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25 november 2007: 

  

  

  

Vandaag komt Sint Nicolaas in Egchel. 
Meer foto's  

   

  

Van de voetbalclub ontvingen we enkele 
data voor volgend jaar voor op de 
evenementenkalender.    

Op de website van C.V. de Kemphazen nu 
ook de liedjes van de Leedjesaovend.   

Op de Molenheg: zoals het vroeger was 

 

 

24 november 2007: 

Vond in de Kleine Kernen Krant Limburg 
een uitleg op internet hoe een goede 
dorps website eruit moet zien; en hoe 
deze kan functioneren. U kijkt naar deze 
website en heeft U soms ook ideeën 
?                                                 (Duurt even 
is een p.p.presentatie) 

  

Hoogwerker 
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23 november 2007: 

We ontvingen vanmorgen foto's van het 
Open Egchel Koppel Darts Tournooi       

We ontvingen de notulen van het 
dorpsoverleg op deze pagina is ook het 
verslag van het bezoek van B&W            

1 e prijs 

 

 

22 november 2007: 

  

We ontvingen het bericht dat langs de 
weg naar de schutterij (De Horsten) 
vooraan enkele verdachte hoopjes rijst 
liggen. Dus hondenliefhebbers hiervoor 
opgelet. 

Ook hier langs de Gielenhofweg 
woningbouw en een trottoir. 

 

 

21 november 2007: 

Op de website van C.V. de Kemphazen een 
uitgebreide foto collectie van de 
Leedjesaovend.  

In het gastenboek een oproep wie weet 
waar de (decoratieve) Sint is gebleven. 

  

Wijnen Paprika's 
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20 november 2007: 

We ontvingen het definitieve verslag van 
het bezoek van B&W op 25 oktober. 

Op de pagina van het dorpsoverleg is dit 
uitgebreide verslag geplaatst. Voor 
iedereen die in Egchel woont is het 
interessant om dit te lezen.  

Van de biljart vereniging ontvingen we nu 
ook het verslag van 't eerste  

s'morgens is het nog erg koud 
 

 

19 november 2007: 

We ontvingen de volgende berichten: 

We ontvingen van de biljartvereniging de 
uitslagen van de biljarters  

C.V. de Kemphazen de uitslag: 

Reunie 6e klas Egchel 1967-1968. 

Van de in dit veurjaor gehoaje reunie is 
unne eige simpele site gemakt zodet 
idderein heij bevoorbeelt foto's van kèn 
daunlode. Kiehk bevoorbeelt mer us noa de 
foto heijnaeve van de kleutersjoel 1962 met 
ôngerangere Juf Andrea. De site is te vinge 
ônger   

  

 

 

18 november 2007: 

Gisteravond de Liedjesaovend; meer foto's 
van alle groepen  

Vanmiddag treedt de percussiegroep van 
de muziekvereniging op in Dok 6 samen 
met Ton Engels uit Panningen. Meer info  

  

De winnaars De Scherpschutters 
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17 november 2007: 

Vanavond is de Liedjesaovend van de 
Kemphazen. Bij Manders waar Anders. Wie 
er wint proberen we U zo snel mogelijk te 
melden 

Ook het oud papier wordt weer door de 
muziekvereniging opgehaald. 

  

De Muldersweg 
 

 

16 november 2007: 

Op zondag 25 november is het weer zover. 
Dan komt Sinterklaas op bezoek in Egchel. 

Gemeenschapshuis ’t Erf is open vanaf 
10.30 uur. We verwachten de Sint rond de 
klok van 11.00 uur. Het belooft weer een 
gezellige boel te worden. Meer informatie op 
de pagina van KVW  

Van c.v. de kemphazen ontvingen we hun 
nieuwe data voor op de evenementen 
kalender  

Ander uitzicht op Fase 2 van Egchel-Hook 

 

 

15 november 2007: 

  

A.s. maandagavond 19 november zal op 
P&M TV vanaf 19.00 uur een film te zien zijn 
van Egchel uit 1961 

  

  

  

Hier komt fase 2 Egchel Hook 
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14 november 2007: 

We kregen bericht van Ron Kerkhoffs dat er 
op panoramio foto's van Egchel staan.           

  

  

  

We ontvingen deze foto " 's nachts aan het 
werk"  

 

13 november 2007: 

Foto's van Sint Maarten en van de 
voorspeelmorgen Muziekvereniging staan 
ook op    U kunt ze ook op TV zien. 

We ontvingen van de Dartvereniging 
Manders de uitslagen; ze staan op hun 
pagina   Er zouden nog foto's volgen. 

Op woensdag 28 november organiseert de 
kring Helden van Zij-Actief een avond over 
bezinning armoede.                                  Meer 
informatie  

Ook op de Kempstraat wordt geteld 
hoeveel  verkeer er is 

 

 

12 november 2007: 

Gisteren organiseerde de muziekvereniging 
de voorspeel morgen van Kreato voor de 
foto's van de Voorspeelmorgen  

We ontvingen van de biljartvereniging de 
uitslagen van de biljarters  

  

Op de Rector Thomassen straat. 
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11 november 2007: 

Op de pagina van KVW foto's van de Sint 
Maartenviering. 

Van de Muziekvereniging ontvingen we het 
bericht dat de percussiegroep samen met de 
muzikant Ton Engels in Dok 6 samen gaan 
spelen. meer Nieuws  

Vanmorgen was het even carnaval in Egchel; 
bij Manders waar Anders; vertrokken 130 
jongeren verkleed in 2 grote bussen naar 
Maastricht.     

                                                   Egchel de elfde 
van de elfde 

 

 

10 november 2007: 

Op de Roggelseweg is de hele 
week in de bocht bij Beijnsberger 
een meting aan de gang. 

Vanavond organiseert KVW Sint 
Maarten meer info  

  

Ook hier huizenbouw aan 
Gielenhofweg 

 

 

9 november 2007: 

  

  

Storm, nu moet Cor ook komen 
helpen. 
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8 november 2007: 

Dinsdagavond starte het 
scholings traject voor 
Dorpsoverleggen in de 
Raadszaal van het 
gemeentehuis, hier plakt als 
eerste de vertegenwoordiger 
voor Egchel, Egchel op de 
kaart. 

We ontvingen van de 
muziekvereniging nieuws van 
de voorspeelmorgen op 
zondag 11 november  

We ontvingen bericht van het 
Kindervakantiewerk Egchel 
dat ze op vrijdag 28 december 
25 jaar bestaan Meer info  

Van de bijeenkomst van 25 
0ktober ontvingen we van 
wethouder Rinus Janssen nog 
een aantal foto's       

 

 

7 november 2007: 

  

  

Nog flink aan de slag. 
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6 november 2007: 

  

  

Komt hier een wandelpaadje van 
de Gielenhofweg naar Egchel-

Hook ? 

 

 

5 november 2007: 

We ontvingen van Jong Nederland 
nog enkele data voor de 
evenementenkalender  

We ontvingen van de 
biljartvereniging de uitslagen van 
de biljarters  

  

Skeelers 
 

 

4 november 2007: 

Dit weekend viert de buurt 
vereniging "De Hub"hun 40 jarig 
bestaan in 't Erf. Ze waren 
gistermiddag al volop aan het 
versieren. 

Egchel heeft tegen Beringe 
gelijkgespeeld 0-0 

We ontvingen deze foto van Bas 
Peeters. 

Ik heb vandaag een mooie 
herfstfoto gemaakt bij mij thuis 
(Gielenhofweg 25). mijn vriendin 
Mieke Bos is hier aan het werk 
samen met Cor om de 
herfstbladeren op te ruimen. 
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3 november 2007: 

De tekst van de Liedjesavond 
opent Egchelse carnaval is 
enigszins aangepast. Voor de 
nieuwe versie  

8 deelnemers is niet gek voor 
Egchel ! 

  

  

Nog van bekijk het roze; er hebben 
er niet veel roze gekeken. 

 

 

2 november 2007: 

We ontvingen informatie over: 

LIEDJESAVOND OPENT 
EGCHELSE CARNAVAL Meer info  

  

We ontvingen van het Kinder 
vakantiewerk Egchel; enkele 
mededelingen over de Sint-
Maarten viering  

  

  

  

Dartclub Manders stuurde ons de 
uitnodiging voor het Open Egchel 
Koppel-Darts Toernooi. Meer info 
komt op de pagina van de 
Dart  vereniging  

  

 

file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/ta_okt27%2007%20024.JPG
file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/ta_DCManders_openegchel01.jpg


 

1 november 2007: 

We ontvingen een foto van Zij-actief 
Egchel van dinsdag 23 oktober.      

  

  

Aan de Jacobusstraat is rechts van 
de bomen nog plaats voor een 

voetpad. 

 

 

 


