
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 december 2007: 

Onze website is afgelopen jaar 
door bijna 50 % meer bezoekers 
bezocht als in 2006. 

  

  

Kerstlampjes 

 

 

30 december 2007: 

  

  

Van Harold en Heidi ontvingen we 
bijgaande foto: Ook de duiven 
zoeken een warm plekje op. 
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29 december 2007: 

Van KBO Egchel ontvingen we 
bericht dat op woensdag 23 
Januari voor hun in 't Erf 
verkeersregels worden 
behandeld.                    Meer info:  

 

 

28 december 2007: 

Op de pagina van de Egchel 
koopjes weer enkele buiten 
kansjes  

 

 

27 december 2007: 

We blijven in kerstsfeer, kijk maar 
eens op onze winterfoto'               

  

  

De kerk op tweede kerstdag 
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26 december 2007: 

Wij feliciteren de familie Thiesen met 
de geboorte van hun kleindochter; 
zie hun bericht in het gastenboek. 

Van C.V. de Kemphazen ontvingen 
we een persbericht over hun 
komende activiteiten  

De sjerpschutters hebben een eigen  

 

De kerststal in de kerk 

 

 

25 december 2007: 

We ontvingen deze mooie foto met 
volgende tekst:                               Wij 
wensen jullie fijne kerstdagen en een 
gezond gelukkig 2008            Piet en 
Truus Thiesen 

We ontvingen de volgende `` Nood- 
kreet materiaal 50-jaar SV Egchel 
!!    Meer informatie  

  
 

 

24 december 2007: 

Van Heidi Buskes ontvingen we nog 
enkele winter foto's.           

We ontvingen van de 
biljartvereniging die alreeds in 
kerstsfeer is hun laatste resultaten 
van dit jaar o.a. Egchel 1 - Egchel 2  
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23 december 2007: 

We ontvingen van de peuterspeel 
zaal enkele foto's  

Ook op de peuterspeelzaal vieren we 
kerst. Er wordt hard gewerkt aan de 
kerststukjes. En van de beschuitjes 
met muisjes wordt lekker van 
gesmuld. 
 We wensen iedereen fijne 
kerstdagen en een gezond 2008 

 Van alle peuters en leidsters van 
Pinkeltje. 

 

Van de KBO ontvingen we ook 
enkele data's. Ze staan op de 
evenementen kalender maar ook op 
hun pagina  

 

 

22 december 2007: 

Van Bas Peeters ontvingen we een 
aantal foto's van het winterlandschap 
in Egchel  

Van Miriam Teeuwen ontvingen we 
foto's van de kerstviering op school. 
Ze schreef: Het werd een gezellige 
drukte. De ouders en kinderen 
konden genieten van een alternatief 
kerst toneelstukje, muziek, een 
levende kerststal met hierbij mooie 
muziek van de muziekvereniging en 
dansjes. Het was een gezellige 
avond.         Voor de foto's  

Dit weekend wordt Egchelnieuws en 
de evenementenkalender huis aan 
huis bezorgd. 
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21 december 2007: 

Vandaag wordt de grijze container 
opgehaald door de gemeente. 

Het is nu ook de korste dag. 

We ontvingen foto's van het winter 
landschap en ook van de basisschool. 

Deze worden zo spoedig mogelijk 
geplaatst. 

Het is nog steeds adventstijd.  

 

20 december 2007: 

De vastelaoves kelender van de 
Kemphazen is rondgebracht. Deze data 
kunt U ook vinden op  

  

  

Aan de Roggelseweg 

 

 

19 december 2007: 

  

Het is buiten koud. De donkere dagen 
voor kerstmis 

  

Op de Tv  L1 B.S. de Kemp 
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18 december 2007: 

  

De evenementen kalender is voor 
komend jaar bijgewerkt; zelfs de datum 
voor Egchelse kermis is bekend. 

Kijk vanavond naar L1 TV 

  

  

Adventskrans 
 

 

17 december 2007: 

L1 TV heeft op de school opnames 
gemaakt van de kinderen die iets aan het 
maken waren als voorbereiding op  de 
kerst.                                                         Dit 
wordt uitgezonden in het programma : Het 
December gevoel :  En wel op a.s. Dinsdag 
18 December om 17.20,  18.20  19.20 uur 

We ontvingen van de 
biljartvereniging  weer hun verslagen:      

 

 

16 december 2007: 

We ontvingen de volgende oproep: 

Basisschool De Kemp zoekt op korte 
termijn enthousiaste overblijf krachten / 
ouders. Meer info  
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15 december 2007: 

We ontvingen de data voor komend jaar 
voor de Aettaofel; deze wordt zeer goed 
bezocht. Deze data kunt U ook vinden 
op de pagina Nieuws onderaan  

Berichten die in het gastenboek komen 
en kwetsend kunnen zijn worden 
verwijderd. 

 

 

14 december 2007: 

We ontvingen van het jubilerende 
Kindervakantiewerk Egchel een 
bijdrage  

  

  

Met paard en wagen 

 

 

13 december 2007: 

Kreeg bericht dat de bonteavond op 
vrijdag 25 januari gehouden wordt en 
niet op zaterdag. 

  

  

Hond uitlaten 

Uit de politieberichten 
 

De politie onderzoekt een eenzijdig verkeersongeval dat maandagavond omstreeks 19:05 uur 
heeft plaatsgevonden op de Kaumeshoek. Bij het ongeval raakte een 21–jarige man uit Egchel 
gewond. De man reed over de Kaumeshoek, komende uit de richting van Panningen, toen hij 
in de bocht zijn voertuig niet voortdurend onder controle meer had. In plaats van met de bocht 
mee te rijden, reed de man rechtdoor en belande op de kop in de sloot. De man is met 
nekklachten overgebracht naar het ziekenhuis. 
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12 december 2007: 

  

  

Het wordt Kerstmis 

  

 

 

11 december 2007: 

  

We ontvingen een persbericht over de 
aankomende activiteiten van                CV 
De Kemphazen in Egchel.  

  

Kom tot rust 

 

 

10 december 2007: 

  

Van de biljartvereniging ontvingen we 
weer: bijgaand de perikelen van de 
heren caramboleurs.     

  

  

Ook overal kerstmis in Egchel 
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9 december 2007: 

  

  

Ook hier een adventskrans; overal 
beginnen ook al de kerstlampjes te 

branden 

 

 

8 december 2007: 

Jubileumactiviteit KVW 

Helaas kan de jubileumactiviteit op 28 
december voor de kinderen van 
Egchel niet 
doorgaan.                     Meer info  

Het is december dus ook adventstijd: 

Adventskrans 

 

 

7 december 2007: 

We ontvingen van de Muziekvereniging 
Egchel de opgave formulieren. Heeft U 
interesse in het volgen van 
muzieklessen ?                Kijk op de 
pagina Nieuws.  

  

Op de Gruize Epper 

Uit de politie berichten 
 

De politie heeft donderdagmorgen omstreeks 07:30 uur geassisteerd bij een ongeval op de 
Napoleonsbaan. Bij het ongeval is een 22-jarige vrouw uit Egchel gewond geraakt. Het 
ongeval is ontstaan toen een 28-jarige vrachtwagenchauffeur uit Drachten, komende uit de 
richting Ittervoort, zijn trekker met oplegger wilde keren. De vrouw, komende uit de richting 
Venlo, botste hierdoor op de voorzijde van de vrachtwagen. Zij zat niet bekneld maar is door 
de brandweer technisch bevrijd. De vrouw is met rug- en hoofdletsel overgebracht naar het 
ziekenhuis. 
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6 december 2007: 

Dinsdag 18 december kerstavond gour 
metten bij cafe Manders waar Anders 
aanvang 19.00 uur. Meer info  

Vandaag is het weer Aettoafel in 't Erf 

Kleine kinderen opgelet; niet 
aankomen: schrikdraad aan de 

Wethouder Tielenstraat 
 

 

5 december 2007: 

Kreeg het verzoek om de verenigingen 
nogmaals te vragen om hun data voor 
de evenementen kalender door te 
sturen, en ook hun bijdrage voor 
Egchel Nieuws. Graag voor 9 december 
bij Henk 
binnen.                                     Ook een 
controle graag van de verenigings 
adressen die op deze website staan of 
deze nog correct zijn. 

  

5 december 
 

 

4 december 2007: 

Na een druilerige dag ontvingen we 
toch weer de biljartverslagen.            

  

  

Ook hier zwarte Piet 
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3 december 2007: 

  

  

Ook op de school is Sinterklaas. 

 

 

2 december 2007: 

Het is nog steeds Sinterklaastijd. 
Omdat de pagina van november bij het 
oud nieuws komt, deze foto van 
Sinterklaas en de aankondiging van 
het jubileum van Kinder Vakantie Werk 
bij Linda 

  

 

 

1 december 2007: 

Op woensdag 14 december houdt 
K.B.O. Egchel hun kerstviering. 

Meer informatie op hun pagina          

  

Hier al Kerstmis 
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