
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 november 2008: 

  

We ontvingen zojuist de foto's van 
Sinterklaas van KVW.  

We ontvingen van ZijActief de 
uitnodiging voor "HET 
KOOKTHEATER"  

Ook Sinterklaas op de Basisschool De 
Kemp 

 

 

29 november 2008: 

We ontvingen de uitnodiging voor 
KBO Egchel voor de kerstviering    

  

Gevallen appels langs de 
Karissendijk 

 

 



28 november 2008: 

  

  

  

Ondanks alle aandacht voor de 
vergadering in 't Erf blijft het toch 

Sinterklaas tijd 

  
 

 

27 november 2008: 

Nieuws over Marco van de familie 
Kempen Zondag in het AD  

Uitgebreide uitleg dinsdagavond in 
't Erf over de toekomstige 

ontwikkelingen in Egchel; het was 
een zeer druk bezochte bijeen- 

komst; bijna 200 personen waren 
aanwezig. Meer info  

Bericht in de krant  

Video op HeldenTV  
 

 

26 november 2008: 

  

Op de koopjes pagina  een 
aankondiging van   

  

Aan het oefenen op het Reijnen-
Funs plein 

 

 



25 november 2008: 

  

Volgens de teller op onze website is 
deze  vandaag voor de 100.000 keer 
bezocht. 

Voor dinsdagavond hebben we 
allemaal een brief van de gemeente 
ontvangen voor de informatie 
avond in 't Erf  

  

Nu prats 

 

 

24 november 2008: 

Sinterklaas in Egchel; nog enkele 
foto's op de pagina van 
Kindervakantiewerk  

Van de Biljartvereniging ontvingen 
we de volgende mededeling: De 
klad zit er een beetje in, want het 
was weer geen erg succesvolle 
week.                               Maar er 
komen ongetwijfeld betere tijden. 

Egchel heeft in de 
vriendschappelijke wedstrijd tegen 
Hegelsom met 4-3 
verloren.             De E1 is zaterdag 
kampioen geworden  

Sinterklaas voordat hij 't Erf 
binnengaat 

 

 

23 november 2008: 

We ontvingen van SV Egchel enkele 
foto's van de opening van het 
boardingveldje.                  Op de site 
van SV Egchel  

We ontvingen  van ZijActief Egchel 
enkele foto's van dinsdag 18 
november; er was een 
demonstratie  van het maken van 
bonbons door Danny Janssen.  

 



Sinterklaas komt morgen in ’t Erf 

De opening van het boardingveldje. 

 

22 november 2008: 

De Commissie Welzijn en 
Communicatie is weer bezig met de 
voorbereiding voor de volgende 
uitgave van de EVENEMENTEN 
Kalender en het EGCHELS NIEUWS. 
Graag nieuws insturen voor 2 
december; naar   

  

Woningbouw 
 

 

21 november 2008: 

  

We ontvingen het volgende bericht: 

Op vrijdag 21 november word Nellie 
van Sil 50 jaar. Misschien is het wel 
leuk om deze foto te plaatsen op de 
egchel-
site.                                     Zag ook 
een foto in 't bledje 

 

 



20 november 2008: 

We kunnen nu stemmen op de 
nieuwe gemeente naam: in het 
gastenboek is er al een opmerking 
over verschenen. Voor te 
stemmen                                              U 
moet wel Uw persoonlijk nummer 
invullen. 

  

Snoeiwerk op de Kempstraat. 
 

 

19 november 2008: 

  

  

Op de schorf 

 

 

18 november 2008: 

  

We ontvingen de  biljart verslagen 

van afgelopen week. Net als vorige 
week, waren onze mannen niet zeer 
succesvol.  

  

De huizenbouw gaat gewoon door 

 

 



17 november 2008: 

Van het Dorpsoverleg Egchel 
ontvingen we een belangrijke 
uitnodiging voor Egchel:  

Van CV de Kemphazen ontvingen we 
het verslag van de liedjes avond:      

Op de site van de Kemphazen de 
foto's van de Liedjes avond in het 
fotoboek   

Egchel heeft tegen Milheezer Boys 
met 1-1 gelijkgespeeld  

Op de Hub 

 

 

16 november 2008: 

We ontvingen van de Muziekvereniging 
Egchel een vernieuwd prikbord voor de 
website  

We ontvingen van de Muziek 
vereniging Egchel enkele 
inschrijvings- formulieren. Meer info 
op de website van de 
Muziekvereniging  

Wie gaat er vanavond winnen ? 

Kiek mer oeht "Wae doon mer 
get   "Daniëlle Delissen, Resie Kempen 

en Saskia Tillemans. 

  

 

 

15 november 2008: 

Van ZijActief gaan ze dinsdag 
bonbons maken. Meer info  

  

Preuskesdijk 

 

 



14 november 2008: 

  

  

  

Weer voor het waterschap 

 

 

13 november 2008: 

Van Kindervakantiewerk ontvingen het 
verslag van de Sint Maartenviering       

Van de Muziekvereniging ontvingen we 
een verslagje en foto's van de 
voorspeelavond  

  

Precies als vroeger 

 

 

12 november 2008: 

Er is nu in Helden een nieuwe TV 
zender  Op de linkpagina is deze ook 
toegevoegd. 

We kunnen als nieuwe gemeentenaam 
kiezen uit 3 varianten: Helden, Land van 
Kessel en Peel en Maas, meer info       

We ontvingen van het Dorpsoverleg de 
plannen voor de uitbreidingen in Egchel  

  

Plannen Egchel-Hook 

 

 



11 november 2008: 

We ontvingen de  biljart verslagen van 

afgelopen week, het was geen bijster 
succesvolle… Een benauwde zege, een 
krap verlies en twee stevige 
verliespartijen.  

Muziekvereniging Egchel organiseerde 
op 9 november in 't Erf het Heldens 
Slagwerk treffen.  
  

Moeke is niet meer. 

  

 

 

10 november 2008: 

We ontvingen van de Dart vereniging de 
uitslagen van het Open Egchel Koppel-
Darts Toernooi’  

We ontvingen van S.V. Egchel het 
volgende bericht:  Op vrijdag deden 5 

spelers van Egchel D1 deel aan de VVV 
Doelpuntenbokaal en op zaterdag 22 
november a.s. vindt de opening plaats 
van ons boardingveld. Meer info  Egchel 
heeft van SJVV (Deurne) 1 met 2-1 
verloren 

Paddestoelen 
 

 

9 november 2008: 

Op Dinsdag 25 Nov. om 20.00 uur 
zal er in ‘t Erf een info avond zijn 
over Plan Egchel noord Fase 2 en 
3 en over de verdere 
ontwikkelingen van  Egchel. 

  

Foto van de troshoop 

 

 



8 november 2008: 

Vanavond is het 

Sint Maarten. Meer info  

We ontvingen bericht van 
de  LIEDJESAVOND VAN  CV DE 

KEMPHAZEN EGCHEL.  

Grote tractor en een kleine 
aanhanger 

 

 

7 november 2008: 

  

  

Nieuwe weg vanuit de 
Hoekerstraat 

 

 

6 november 2008: 

Op de koopjes pagina 
verschillende kleding en spullen 
uit het leger te koop.  
  

  

Pompoenen aan de 
Haambergweg. 
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5 november 2008: 

  

De KBO gaat vandaag beugelen 

  

Uitbreidingen in Egchel 

 

 

4 november 2008: 

  

  

Aan de Huiskensweg 

 

 

3 november 2008: 

Egchel heeft in Helmond bij 
Bruheze met 2-0 verloren. 

We ontvingen nogmaals bericht 
van 
Kindervakantiewerk:            Sint 
Maartenviering 2008 
Op zaterdag 8 november 2008 
vieren we Sint Maarten. Meer info  
  

We ontvingen weer de wekelijkse 
perikelen van de mannen met de 
keu.  

 

 



2 november 2008: 

  

  

  

Allerheiligen, Allerzielenweer 

  

 

 

1 november 2008: 

  

  

Hertenwei 

 

 

 


