
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

29 februari 2008: 

Het is vandaag schrikkeldag. 

We kregen donderdag telefonisch 
bericht van de gemeente dat de rommel 
op de weg, veroorzaakt door het 
schoonmaken van de beken op de Hub; 
deze week nog wordt opgehaald. 

Het wordt lente 

 

 

28 februari 2008: 
  

Dinsdagavond 26 febr. gevonden op de 
kapelaan Nausstraat,een sleutelbos met 
3 huissleutels eraan.Deze kunnen 
opgehaald worden bij C.Peeters 
Gielenhofweg 25. 

Burgemeester Vestjens en wethouder 
Fleuren bezochten afgelopen week 
Boomkwekerij Wim Delissen in Egchel. 
Meer weten  Klik op lees meer 
  

  

Oude ambachten 

 

 



  

27 februari 2008: 

  

  

  

Sierduiven; een mooie hobby 

  

  
 

 

26 februari 2008: 

  

Bijgaand de gebundelde verslagen 
van de biljarters.  

  

Op de Hub zijn de beken 
schoongemaakt, op Beringen aan is 
de rommel tot over de weg gewaaid 

  
 

 

25 februari 2008: 

  

Egchel heeft weer verloren. 

  

  

Overal reclame voor de raam 

  
 

 



24 februari 2008: 

  

  

  

 Aan het tuinieren 

 

 

23 februari 2008: 

We ontvingen van de Toernooi 
commissie van SV Egchel dat teams 
zich vanaf nu kunnen aanmelden voor 
het SV Egchel Mini Voetbaltoernooi 
van Pinksterzondag 11 mei a.s. 
Aanmelden kan via het online 
aanmeldformulier  

  

Linkskesweg 
 

 

22 februari 2008: 

  

  

Op de asperges ligt de plastic al 
overheen 

 

 



21 februari 2008: 

  

Kreeg van een medewerkster van de 
gemeente bericht dat er we nog foto's 
van het bezoek van ZijActief aan de 
moskee zouden krijgen. 

  

Catharina hoeve 

 

 

20 februari 2008: 

We ontvingen van ZijActief Egchel de 
uitnodiging voor de jaarvergadering; en 
tevens een uitnodiging voor een bezoek 
aan de lentebeurs  

A.s donderdag is er een bijeenkomst 
voor 60 jaar Egchel; suggesties, ideeën 
etc graag naar Marianne Brummans. 
Ook als er een vereniging op deze 
bijeenkomst wil zijn; is zij van harte 
welkom  

We krijgen weer Lente; op naar de 
Lentebeurs 

 

 

19 februari 2008: 

  

We ontvingen van de biljartvereniging 
het volgende: Onze mannen met de 
blauwkoppige stokken hebben de 
competitie weer hervat. Bijgaand de 
verslagen.  

  

Sierfiets 

  
 

 



18 februari 2008: 

C6 wil jullie bekend maken met 
een enorm leuk project. Het 
heet Toon je 
Kunst              Meer informatie  

Dinsdagavond heeft Zij-Actief 
een bezoek aan de moskee 
gebracht; helaas geen foto's. 

Achterzijde moskee 

 

 

17 februari 2008: 

  

  

  

  

  

Het wordt weer zomer 

  
 

 

16 februari 2008: 

  

  

  

Sarah 

 

 



15 februari 2008: 

Morgen is weer oud papier 
ophalen door de 
muziekvereniging. 

  

  

Het kunstwerk in Egchel-Hook 

 

 

14 februari 2008: 

Het nieuwe interview kunt U 
lezen op onze website.  

Aan de Roggelseweg werden 
vandaag borden geplaatst. Dit 
om deze weg veiliger te maken. 

  

Wethouder Tielenstraat 

 

 

13 februari 2008: 

  

Morgen Donderdag is weer 
Aettaofel 

  

Langs de Jacobusstraat. 

 

 



12 februari 2008: 

  

Zij-Actief brengt vanavond een 
bezoek aan de moskee. 

  

Werk aan de winkel 

 

 

11 februari 2008: 

  

  

Egchel heeft met 2-2 gelijk 
gespeeld. 

  

Het wordt Lente 

   

 

10 februari 2008: 

  

  

  

Werk in uitvoering 

 

 



9 februari 2008: 

We ontvingen van Kinder 
vakantiewerk Egchel een aan 
vullend bericht over de kinder 
middag.   

  

Achter het Naers kanaal 

 

 

8 februari 2008: 

We ontvingen van de Kemphazen 
een bericht over de afgelopen 
carnaval in Egchel. Ook de 
uitslagen van de optocht staan 
hierbij  

  

  

De carnaval is voorbij maar we 
ontvingen nog deze foto. 

 

 

7 februari 2008: 

  

Van de KBO ontvingen we de 
aktiviteiten in februari  

  

  

Met de koets door Egchel 

  

  

 



 

6 februari 2008: 

  

Foto's van de optocht  

Tijdens de optocht is er een tak van 
een boom op iemand zijn hoofd 
terecht gekomen, die later door een 
ambulance werd opgehaald. 

Enkele leuke foto's van de 
kindermidag van Zondag staan ook 
op  TV  van      onder Egchel 

 

 

5 februari 2008: 

  

Vandaag begint om 11 minuten 
over  twee uur de optocht. 

  

Er zijn tegen de veertig 
inschrijvingen. 

 

 

4 februari 2008: 

We ontvingen van Kinder 
vakantiewerk Egchel een aantal 
foto's van de Kindermiddag in 't 
Erf   

Vandaag is het opgeven voor de 
optocht van morgen. 

We ontvingen een persbericht 
inzake Zomerjoeks 2008; dit met 
name voor de inschrijvers aan de 
optocht.               Deelnemers 
gezocht voor de EGOpop 

Zomerjoeksparade 2008! 

 

  



  

  

Op de website van de Kemphazen 
staan nieuwe foto's van het school 
carnaval en van de Golden Oldies 
Vastelaovesparty en de machts 
overdracht in het fotobook ; wel 
volgende pagina nemen.   

 

 

3 februari 2008: 

We ontvingen bericht van 
Kindervakantiewerk Egchel dat: 

Vanmiddag zijn jeugdprins Nick en 
jeugdprinses Jacky naar radio P&M 
geweest voor een interview. 

Enkele foto's hiervan op de 
pagina  van Kindervakantiewerk 
Egchel    

Foto's van school carnaval van 
vrijdag staan ook op  TV   onder 
Egchel 

  

 

 

2 februari 2008: 

De container s.v.p. vanmorgen aan 
de weg plaatsen, voor half acht i.p.v. 
maandag morgen. 

Politie arresteert brandstichter in 
Helden  

In de nacht van woensdag op 
donderdag is aan de Gielenhofweg 
op enkele plaatsen ingebroken. 

Foto's van het school carnaval        

Schoolcarnaval in Egchel 
 



 

1 februari 2008: 

  

Vanmiddag begint het echte 
carnaval met een schooloptocht 
vanaf de basisschool. Meer 
info                                               Hoe 
meer toeschouwers, hoe leuker het 
voor de kinderen zal zijn!   

  

Al vroeg jonge schaapjes; aan de 
Molenheg. 

 

 

 


