
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 december 2008: 

  

Silvester Party bij  Cafe Manders; Waar 
Anders 

  

Voor het nieuwe jaar opruimen. 

 

 

30 december 2008: 

  

Politie bericht: man opgepakt  

  

  

Kerstverlichting in Egchel 

 

 



29 december 2008: 

We ontvingen het volgende 
bericht: Dartvereniging DC 
Manders heeft een inzamelingsactie 
gehouden voor het goede doel van 3fm 
Serious Request! Meer info met 
foto's                  De web site van 3fm 
Serious Request!  
De nieuwe web site van DC Manders      

Foto van de gevonden sleutelbos          

 

 

28 december 2008: 

We ontvingen van de Muziekvereniging 
Egchel foto's : Het is 1ste kerstdag in de 
kerk met de fanfare, Daarna gaan we 
zoals gewoonlijk kerstbrood eten bij 
Nel.  
  

Uit de krant: Dronken man rijdt 
rechtdoor op rotonde; bij politie 
berichten  

 

 

27 december 2008: 

  

  

Op de fiets 

 

 



  

26 december 2008: 

  

  

Kerstmis in Egchel; het kribje na de jeugd 
viering op kerstavond. 

  

 

 

25 december 2008: 

Van C.V. De Kemphazen ontvingen we het 
volgende bericht PLAYBACKERS 
GEZOCHT meer info  

Gevonden sleutelbos met 3 kleine sleutels 
op de Gielenhofweg ter hoogte van nr 25 
bericht naar   

Deze week is Egchel nieuws en de 
evenementen kalender rondgebracht. 
Voor Egchel Nieuws  

Ontving het volgende bericht:  Naar 
aanleiding van de goedkeuring van het 
LOG in Egchel door de gemeenteraad is 
door Helden TV een nieuw up-to-date 
filmpje gemaakt.  

 

Kerst krans 

 

24 december 2008: 

We ontvingen:  Op vrijdag 19 december 
werd voor de 2de keer de Christmas Carol 
gehouden. Voor meer info  

Van Heidi ontvingen we enkele Kerst 
(mist) foto's. Naar onderen staan eerdere 
winter foto's.  

Raad Helden stemt in met Log in Egchel; 
uit de krant  

  

Christmas Carol 
 



 

23 december 2008: 

We ontvingen van de biljartvereniging de 
laatste verslagen van dit jaar.Het was 2 
keer positief en 2 keer negatief voor de 
mannen van het groene laken.  

Kreeg het verzoek van de moeder van 
Marco Kempen om een link op onze 
website te plaatsen. Het is mogelijk om op 
de website van Marco die in Afghanistan is, 
foto's te bekijken en ook om iets in het 
gastenboek te schrijven. Dit zou leuk zijn 
voor de kerstdagen.  
  

We ontvingen het volgende bericht: Met 
een wee gevoel in ons hart nemen we 
afscheid van de mooie toegangsborden 
gemaakt door de leerlingen van Bs. de 
Kemp. Meer info en foto's  

 

 

22 december 2008: 

  

Er kunnen nu geen berichten in het 
gastenboek geplaatst worden. Dit komt 
door de vele spam. Wilt U toch een bericht 
plaatsen, dit kan graag zelf. Stuur dan een 
berichtje naar egchel@egchel.net 

  

Weer nieuwe bouwplaats aan de 
Gielenhofweg 

 

 



21 december 2008: 

Van de kerstavond van ZijActief ontvingen 
we enkele foto's  

  

Kerst klaar maken 

 

 

20 december 2008: 

  

  

De grijze container wordt niet maandag 
maar vandaag, zaterdag morgen opgehaald. 
Ook in Egchel wordt vandaag het oud papier 
opgehaald. 

  

Op de Hoekerstraat 

Feest  Sarah 

  

  

Ons meisje is vandaag 50 jaar geworden ! 

 

  

 

 



19 december 2008: 

  

  

Paard van Jeer 

 

 

18 december 2008: 

  

We ontvingen van het Dorpsoverleg Egchel 
het uitgebreide verslag van de informatie 
avond met de gemeente op 11 december     

Vanavond heeft de KBO de kerstviering. 

  

Nu komen we langzaam in de kersttijd 
 

 



17 december 2008: 

  

  

We ontvingen van ZijActief deze 
kerstkaart. 

  

Onze wens voor 't nieuwe jaar 

Veel lieve kleine zaken 

Negeer ze niet, vergaar ze maar, 

opdat ze saam 't grootste maken 

 

 

16 december 2008: 

Op Helden TV staat nu een filmpje 
over de vrijwilligers prijs Hèljes 
Kompliment 2008   

  

Vanavond heeft Zij-Actief 
Kerstavond. 

  

 

 



15 december 2008: 

  Uitreiking Hèljes Kompliment 
2008 is gewonnen door Kansplus 
Helden e.o. , waarvan ook Ger 
Leyssen-Zelen deel 
uitmaakt.             Geheel rechts met 
trofee Meer informatie  

In het gastenboek kregen we een 
link van Marco Kempen die in 
Uruzgan is:    

We ontvingen van de 
biljartvereniging het volgende 
verslag: Deze week slechts 2 
gespeelde partijen.Allebei met 
dezelfde uitslag, maar de een 
winst, de andere verlies.  

 

 

14 december 2008: 

  

De evenementen kalender hier op 
de site is bijgewerkt tot vandaag.   

  

We ontvingen deze foto: Voordat 
Sinterklaas naar Spanje terugging 

besloot hij via een omweg toch nog 
even bij een van  'ónze jongens'' uit 

Egchel langs te gaan in Uruzgan 
 

 

13 december 2008: 

  

  

  

Nog steeds Advents tijd 

 

 



12 december 2008: 

  

  

  

 Kerstversieringen aan school 

 

 

11 december 2008: 

  

Vandaag is het weer Aettaofel 

  

Kerstbomentijd 

 

 

10 december 2008: 

  

We ontvingen het uitgebreide 
verslag van de informatieavond 
gemeente Helden van 25 november 
2008  

  

Lege kas bij Wijnen Paprika 

 

 



9 december 2008: 

Gezocht het boek 

Van Achell tot Egchel 

 

Adventstijd. 

 

 

8 december 2008: 

  

Gelukkig zit er weer een stijgende 
lijn in de resultaten van de mannen 
van het groene laken  

  

  

Hartelijk gefeliciteerd 
 

 

7 december 2008: 

We ontvingen vandaag een uit- 
nodiging voor een bewoners avond 
van de gemeente Helden; op 
donderdag 11 december in 'T 
Erf    (onder de notulen) 

De plaats waar nieuwe woningen 
komen in Egchel; is nu een 

moederpoel 

 

 

http://www.egchels-verleden.nl./boek_achell.html


6 december 2008: 

Bericht in het 
gastenboek:   Sinterklaas in Egchel; 
filmpje op L1    Tekst op L1  

De wedstrijd van a.s. zondag van 
Egchel 1 tegen Liessel 1 is vanwege 
het overlijden van lid Willem Michels 
van SV Liessel afgelast 

We ontvingen van het Dorpsoverleg 
de notulen van de vergadering 
van   11 november  

Nu nog bieten; over enkele jaren 
woningen 

 

 

  

  

5 december 2008: 

We ontvingen van de 
Muziekvereniging Egchel het prikbord 
voor de maand december  

  

  

Het is vandaag 5 december 

  

    

 

4 december 2008: 

  

Heeft U postcode 5987 NC en doet U 
mee aan de postcodeloterij dan heeft U 
350,- euro gewonnen. 

  

Ook Sinterklaas 

  
 



 

3 december 2008: 

Op de pagina van het Dorpsoverleg; de 
laatste ontwikkelingen over LOG 
Egchel; uit de krant van 
vandaag           3 december.  

Op Helden TV staat een video over de 
nieuwe naam "Peel en Maas"  

  

60 jaar op de Rector Thomassenstraat 

  
 

 

2 december 2008: 

De gemeenteraden hebben gekozen 
als nieuwe gemeentenaam 

"Peel en Maas" 

  

Op de uitkijk 

  

 

 

1 december 2008: 

De Biljart vereniging heeft een kleine 

stijgende lijn te kunnen ontdekken, 
maar heel best is het nog niet. Maar er 

volgen onherroepelijk beter tijden.        

Aan de verenigingen; na de oproep 
van Henk worden de data van komend 
jaar meteen op de evenementen - 
kalender geplaatst. Controleer even; 
indien er iets niet klopt, meteen 
reageren.  

De wedstrijd van SV Egchel 1 tegen 
Vlierden 1 is afgelast.  



Een beetje Sinterklaas 

  

 

 


