
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 januari 2009: 

We ontvingen nieuws van de commissie 
R.O van het Dorpsoverleg Egchel over 
de voortgang in de aanleg van het 
troittoir aan de Hoekerstraat en de 
Jacobusstraat  

  

De Horsten 

 

 

30 januari 2009: 

Jong Nederland heeft vanavond 
Carnavals avond                        Bij 
Manders waar Anders 

  

Jeugdprins Bram 1 

 

 



29 januari 2009: 

  

We ontvingen bericht van de gemeente: 
dat de inschrijving begonnen is voor 
een nieuwe ronde Kern met Pit.  Meer 
info      

  

Nu al verzakte stoeptegels 

 

 

28 januari 2009: 

  

De fiets is weer terecht 

  

Het huis van de prins s 'avonds 

 

 

27 januari 2009: 

We ontvingen weer de verslagen 
van de mannen van het groene 
laken en de blauwe topjes. 
Overwegend goed nieuws, met hier 
en daar een uitschieter… 

Dinsdag 60 jaar ZijActief Egchel 

Vermist fiets  

Bieten weg; rommel ligt er nog ! 
 

 

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


26 januari 2009: 

Bonte Avond uitverkocht! 

Op de site van de Kemphazen foto's 
van de prinsen receptie in het 
fotobook                               We 
ontvingen van CV de Kemphazen het 
volgende bericht          Ook van de 
Muziek vereniging Egchel ontvingen 
we foto's  

Egchel heeft tegen SPV 1 met 2-0 
gewonnen !  

Muziekvereniging Egchel 
 

 

25 januari 2009: 

  

  

50 jaar 

 

 

24 januari 2009: 

  

  

  

Vanavond; zaterdag Prinsen 
receptie. Hier is het te doen ! 

 

 



  

23 januari 2009: 

We ontvingen bericht van Egopop 
dat de eerste namen EGOpop en 
Zomerjoeks 2009 bekend 

zijn.      Meer info   

Vanavond vrijdag avond 
voorverkoop Bonte Avond; meer 
info  

Nog twee kransen 
 

 

22 januari 2009: 

  

Er is een nieuw gastenboek in 
gebruik genomen op onze site, 
Ulbe bedankt 

  

De eerste vlaggen 

  

  
 

 

21 januari 2009: 

De KBO gaat weer 
beugelen.          Meer info  

Op de linkpagina zijn weer enkele 
bedrijven toegevoegd.  

Nieuwe poort 

 

 



20 januari 2009: 

Van de biljartvereniging het volgende 
bericht: Veel winst deze week, dat is 
een goed begin.  

  

  

Het huis van de prins Jack 1 

 

 

19 januari 2009: 

  

  

  

Aan het werk (Kap. Nausstraat) 

 

 

18 januari 2009: 

We ontvingen bericht van Kinder 
vakantiewerk Egchel: 

De foto's van de onthulling van 
jeugdprins Bram en jeugdprinses Kylie 
staan in ons webalbum op Picasa.       

  

Op de schouders 

  

 

 



17 januari 2009: 

  

  

Vandaag is het oud papier ophalen 

  

  

Al in stemming 
 

 

16 januari 2009: 

  

We ontvingen bericht van CV De 
Kemphazen Egchel het bericht over 
voorverkoop Bonte Avond, Prinsen 
receptie en Golden Oldies 
Vastelaovesparty  

  

De vlag  

 

15 januari 2009: 

  

Weer nieuwe winterfoto's  

  

  

Kaboutertje buiten 

 

 



14 januari 2009: 

We ontvingen 
bericht:                    Zaterdag 10-01-09 is 
er op de Hoekerstraat in Egchel een 
gezellige glühwein party geweest.  

Voor een uitgebreide fotoreportage van 
de prins verkiezing kijk op het fotobook 
op de site van de Kemphazen  

 

 

13 januari 2009: 

We ontvingen van de Muziek vereniging 
Egchel het bericht dat de jeugd was 
wezen schaatsen.  

Van de biljartvereniging het volgende 
bericht: Het winterstopje zit er weer op, 
en onze mannen zijn weer 

begonnen. Toch is er maar een verslag. 

En wel het eerste tegen het tweede team.  

We ontvingen het volgende bericht: een 
mobiele telefoon gevonden op de 
Jacobusstraat in Egchel.  

We ontvingen het bericht: Nieuwe full 
colour bedrukte Kemphazenvlag  

 

 



12 januari 2009: 

  

Afgelopen zondag 11 januari zijn in 
het Egchelse gemeenschapshuis ’t 
Èrf, Prins Jack I (Kempen) met zijn 
Prinses Resie, Jeugdprins Bram 
(Kempen) en Jeugdprinses Kylie 
(Bollebakker) onthult als nieuwe 
heersers over het Kemphazenrijk 
2009. 

  

Meer info  

Op Helden TV  

Uitgebreid verslag van zaterdag 
avond Helden TV  

 

  

 

 



11 januari 2009: 

"Kiek mer oeht” uit Egchel heeft in 
Beringe de PJP bokaal gewonnen; 
Kessel-Eik won met de Franse sjlaag. 

Meer info Helden TV  vanavond 
uitgebreide reportage. 

Binnenkort komt er een speciaal bord, 
met sterk oplichtende letters langs de 
Roggelseweg; voor te 
waarschuwen  voor een gevaarlijke 
bocht. 

  

Vanmiddag; wie wordt de nieuwe 
Prins ? 

 

 

10 januari 2009: 

  

"Kiek mer oeht” veel succes 
vanavond. 

Muziek vereniging gaat 
schaatsen 

  

Winter in Egchel; daarginds de 
kattestert 

 

 

9 januari 2009: 

  

"Kiek mer oeht” zal Egchel vertegen 
woordigen op het grote P&M 
Liedjesfestival, dat op 10 januari a.s. 
plaats zal hebben in Beringe. 

Zover voor de vorst, nu niet veel meer 
gebeurt 

  
 

 



8 januari 2009: 

Vandaag donderdag is weer Aettaofel 

Te koop meisjesschaatsen:  

In het bledje een artikel over: Een 
keuze voor Egchel van wethouder 
Peter Fleuren  

Op zondag 11 januari a.s. zal de 
onthulling plaatsvinden van de nieuwe 
Egchelse Prins. Iedereen kan een 
gokje wagen wie de nieuwe heerser 
over het Kemphazeriek zal 
worden. Meer info  

 

 

7 januari 2009: 

Prachtig weer voor winter 
foto's         Heeft U ook een mooie foto 
? 

De eigenaar van de verloren sleutelbos 
heeft zich gemeld 

We ontvingen deze foto van een 
groene specht aan de molenheg. 

 

 

6 januari 2009: 

  

Van de muziekvereniging Egchel 
ontvingen we foto's van het Nieuwjaars 
concert in DOK 6  

  

We ontvingen het volgende bericht van 
Marco Kempen: 

"Vanoeth Afghanistan wins ich idderein 
un gelukkig neij joar. Bedankt 

veur alle kaarten en de berichte in het 
gastebook van mien site 
marco42.waarbenjij.nu.  

  

  

 



 

  

5 januari 2009: 

  

Dinsdag avond is er van ZijActief 
kienen; met tradionele nieuwjaarsbowl 

  

Rotjes afsteken op oud en nieuw 

  

  

 

  

 

4 januari 2009: 

  

  

We ontvingen deze foto: ijspret 

 

 

3 januari 2009: 

  

We ontvingen van de Muziek vereniging 
Egchel; foto's van het maken van de 
wafels  

  

Reünie van UR;       UR was een van de 
eerste jeugd kieten in Egchel; hier terug 
waar ze vroeger in de tijd van de Flower 

Power waren 

  

 

 



2 januari 2009: 

  

  

De beste wensen voor 2009 

 

 

1 januari 2009: 

We ontvingen van Jack Joosten deze 
foto van Egchel, zoals het eruit zag, 
dinsdagmiddag om 15.00 uur vanuit de 
lucht gezien. Als U op de foto klikt ziet 
U deze foto groter of  
  

 

 

 


