
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 Januari 2008: 

  

  

Geboren Fleur aan de Muldersweg 

  

 

 

30 Januari 2008: 

We ontvingen van de gemeente 
bericht dat er enkele kleine 
verschillen in de inwoners aantallen 
per kerkdorp zijn geconstateerd. Het 
wordt vervolgd. 

We ontvingen van Zij-Actief dat er op 
12 februari een rondleiding is in de 
moskee. Meer info  

 

 



29 Januari 2008: 

Onder het menu staat een teller, deze 
laat deze maand alle records zien 
voor onze website, de drukste dag, de 
drukste week en ook vandaag wordt 
het record van de drukste maand 
gebroken. 

  

We werden getipt dat de storm de 
vorige week nogal schade heeft 
aangericht, achter de hoeve Gielenhof 
ligt langs de Roggelseweg een klein 
bosje, in een smalle strook waren 
verschillende bomen om.  

 

28 Januari 2008: 

Op de website van de Kemphazen 
staan nieuwe foto's van de bonte 
avond in het fotobook     

We ontvingen van de 
biljartvereniging  weer de verhaaltjes 
van de biljart mannen; hun 
verslagen:      

  

Bij Manders waar anders 
 

 

27 Januari 2008: 

In het overzicht van de gemeente zag 
ik dat Egchel per 1 januari 1004 
inwoners heeft. Het vorig jaar per 1 
januari 975 inwoners. Wie zou de 
1000e inwoner zijn ? 

Acht leerlingen van basisschool De 
Kemp in Egchel hebben gisteren een 
diploma ontvangen waarmee ze als 
mediator mogen optreden op hun 
school. Meer info  

   

 



26 Januari 2008: 

  

We ontvingen van Kinder vakantie 
werk Egchel foto's van hun 25 jarig 
jubileum en van de prinsen receptie.     

Gisteravond sloot de gezellige bonte 
avond in Egchel met het liedje over 
het Egchels geveul. Danny bedankt. 

 

 

25 Januari 2008: 

  

Vanavond is er de bonte avond in 
Egchel. Meer info  

  

  

In stemming 

 

 

24 Januari 2008: 

  

De notulen van de vergadering van het 
dorpsoverleg van 15 januari.  

  

  

De vlaggen uit 

 

 



23 Januari 2008: 

We ontvingen van:                               De 
basisschool De Kemp organiseert een 
optocht vanuit de school naar 
gemeenschapshuis ’t Erf. Deze optocht 
zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 1 
februari en zal omstreek 13.35 uur, 
onder leiding van Prins Marcel I met 
zijn Prinses Carla, Jeugdprins Nick I en 
Jeugdprinses Jacky I, vertrekken vanaf 
school.  Schoolteam Basisschool De 
Kemp Meer informatie  

   

Stormschade in Egchel, was ook op de 

radio. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 



22 Januari 2008: 

Hier zijn de verslagen van de 
biljarters. Het gaat beter.              

Het laatste Egchel Nieuws wat net 
voor kerstmis is rondgebracht nu 
ook op onze website     

  

Snelheid meting op 
Jacobusstraat, er mag 30 

 

 

21 Januari 2008: 

Op de website van de Kemphazen 
staan nieuwe foto's van de 
prinsenreceptie in het fotobook     

  

 

De politie heeft woensdagmorgen een hennepkwekerij opgerold in een schuur aan de 
Molenheg. In de schuur troffen agenten een professionele in werking zijnde hennepkwekerij 
met in totaal ongeveer 75 hennepplanten aan. Na onderzoek bleek dat de stroom illegaal 
afgetapt was. Alle planten en de benodigde apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd. 
De politie heeft een 45-jarige man uit Helden aangehouden. Hij is na verhoor weer in vrijheid 
gesteld. 

  

 



20 Januari 2008: 

  

Het was gisteren in Egchel een 
druilige dag. Kijk voor het weer 

 of onderaan de pagina 

  

  

  

Jan met Charley en witte nijlgans. 

 

 

19 Januari 2008: 

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

Gezocht bouw kiet voor op 
carnavals wagen bellen op 
0629366064 

Vanavond Prinsen receptie 

 

 



18 Januari 2008: 

  

We ontvingen: de werkzaamheden 
aan de Gielenhofweg. De stoep is 
bijna af. 

Bij de koopjes weer een 
aanbieding  

 

  

We ontvingen van Harold en 
Heidi                                            Bij 
ons achter zat vandaag een witte 
sierduif die duidelijk ziek, gewond 
of uitgeput was. Toen we ze 
probeerde te pakken is ze naar de 
buren gevlogen. Hier zit ze nu al 
een paar uur op dezelfde plek. Is 
iemand zo'n duif kwijt of heeft 
iemand plaats om ze op te 
vangen? Ik weet niet of het 
slechte weer vannacht zal 
overleven. 

 

 

17 Januari 2008: 

In het gastenboek staat een oproep 
van Guus aan de Kemphazen om 
eens naar de link van de $cherp 
$chutters te kijken.         Om naar 
volgend filmpje te kijken van 
afgelopen zaterdag  

  

Op de Molenheg woont Jeugdprins 
Nick 1 

 

 

http://www.sjerp-sjutters.hyves.nl/


16 Januari 2008: 

Op deze website is een teller 
verwijderd; deze zorgde ervoor dat 
er steeds reclame verscheen. 

  

  

Hier woont jeugd prinses Jacky 1 

 

 

15 Januari 2008: 

We ontvingen van Zij-Actief: 

DINSDAG 15 JANUARI:  
Nieuwjaarsbijeenkomst met de 
traditionele bowl en kienen 

  
Aanvang 20.00 uur in 
gemeenschapshuis't Erf 

We ontvingen van de 
biljartvereniging  weer hun 
verslagen:      

Aan de Roggelseweg 

 

 

14 Januari 2008: 

  

  

  

Hier is het te beleven 

 

 



13 Januari 2008: 

  

We ontvingen een persbericht over 
de aankomende activiteiten van CV 
De Kemphazen. En een kleurenfoto 
van de Prins Marcel 1    

P&M Liedjesfestival dit jaar in de 
Pieël op 12 januari 2008   

  

Hier woont Prins Marcel 1 
 

 

12 Januari 2008: 

  

We ontvingen een beetje laat 
maar hier zijn ze dan, de 
notulen van de vergadering 
van het dorpsoverleg van 18 
december.  

Ingekomen bouwaanvraag 
gemeente Leudal:       * 
Windpark Neer V.O.F. voor het 
plaatsen van 5 masten 
(windturbines) aan het adres 
Boerderijweg ongenummerd in 
Neer, ingekomen op 20 
december 2007. 
  

  

Op de Kattestert 

 

 



11 Januari 2008: 

Vanavond is de voorverkoop 
van de Bonte Avond bij café 
Manders. Meer info  

Zag 1 bedrijf uit Egchel op 
Internet;  

  

Begin 2008 komt ook hier een 
troittoir langs de  Gielenhof 

weg;hoorde dat ze al zijn 
begonnen.  

 

10 Januari 2008: 

  

Vandaag is er in 't Erf de 
Aettaofel. 

  

  

s'morgensvroeg 

 

 

9 Januari 2008: 

Omdat er weer spamberichten 
in het gastenboek gekomen 
zijn, is het aangepast. Hopelijk 
zijn we er weer een tijdje van 
verlost. Krijgt U het niet goed 
door dan bovenaan op F5 
vernieuwen klikken. 

We ontvingen het volgende 
bericht:                                     Op 
5 januari 2008 zijn we met de 
jeugd van Muziekvereniging 
Egchel gaan schaatsen in 
Grefrath. Meer info  

  

 

 



8 Januari 2008: 

We ontvingen van de 
biljartvereniging  weer hun 
verslagen:      

Een aantal Duitse herders 
honden waren Zondag morgen 
aan de melkweg aan het 
oefenen als speurhond. Er 
werd me gevraagd om de 
mensen te bedanken voor dat 
ze op dit terrein terecht 
konden. 

 

 

7 Januari 2008: 

  

  

  

  

MARCEL I DE NIEUWE 
PRINS VAN DE KEMPHAZEN 
IN EGCHEL. 

 Afgelopen zondag 6 januari 
zijn in het Egchelse 
Kemphazenrijk 

 Prins Marcel I (Thiesen) met 
zijn Prinses Carla, 

 (foto: 
Fotostudio Maarten Dings) 

 

  



en Jeugdprins Nick I 
(Gommans) en Jeugdprinses 
Jacky I (Kempen) onthult als 
nieuwe heersers voor de 
carnaval 2008. 

(foto: J&J Fotografie). 

Meer info   

 

  

 

6 Januari 2008: 

Vandaag komen onze nieuwe 
prins, jeugdprins en jeugd 
prinses uit. Wij houden U op de 
hoogte. 

  

  

Driekoningen 

 

 

5 Januari 2008: 

Van de C.V. de Kemphazen 
ontvingen we een persbericht 
over de aankomende activiteiten. 
Meer info  

Per 1 januari 2007 heeft Egchel 
975 inwoners. Wanneer 1000 ? 

Geboren 3 januari  op de 
Gielenhofweg Willem 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/Kemphazen.html


 

4 Januari 2008: 

  

  

  

Hoe zal de Kempstraat er over 
een jaar uitzien ?? 

 

 

3 Januari 2008: 

Tot zondagmiddag 6 januari 
14.30 uur is het mogelijk om te 
gokken op de nieuwe 
prins.                 Meer info  

  

  

Mariet op de Hoekerstraat Sara 

 

 

2 Januari 2008: 

  

Fijne Feestdagen Jong 
Nederland Egchel 

 

 



1 Januari 2008: 

  

Wij willen iedereen de beste 

wensen toewensen voor het 

komende jaar. 

 

 

 


