
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 oktober 2009: 

Reclame voor: 

Kleindierententoonstelling in de Binger te 
Meyel; jeugdhoekje aanwezig. Zie . 

  

Het LOG in aanbouw 

 

 

30 oktober 2009: 

We ontvingen van de Muziekvereniging; het 
prikbord voor november  Eveneens een brief 
voor het oud papier ophalen. Dat papier ophalen 
levert een lieve duit op. Dus graag mensen, 
boven de 18 jaar, die dit 1 of 2 keer willen doen.  
                                                                                 
We ontvingen bericht van een nieuwe 
website;    2 appartementen zijn al klaar. 6 
December houden we opendag voor iedereen. 

Tevens is ook vernieuwd.  

                                                't Zomerkoninkje 
 

 

http://www.braampeel.nl/


29 oktober 2009: 

Op 22 november komt de Sint weer naar 
Egchel. Hij wil heel graag weten hoeveel 
kinderen hem komen begroeten.   

We ontvingen het volgende 
bericht:                 Zou de eigenaar van deze 
kat het diertje aub een belletje om willen 
hangen? Het beestje stroopt onze hele tuin 
leeg! 
Het diertje heeft een riempje om en blijkbaar 
dus ook een eigenaar. Dan kunnen de vogels 
voortaan weer in alle rust bij ons komen eten. 
Alvast bedankt!! 
Groetjes, Heidi Buskes. 

  

 

 

28 oktober 2009: 

  

Kindervakantiewerk Egchel nodigt iedereen 
weer van harte uit voor de Sint Maarten 
viering op zaterdag 7 november.  

  

Sint Maarten viering vorig jaar 

  
 

 

27 oktober 2009: 

  

We ontvingen van biljartvereniging 
Egchel:  Vorige week was het al 
aangekondigd: Alles of Niks komt op bezoek 
in Egchel. Hans van Sil schreef toen al, “Wij 
gaan voor alles”.    

  

Niet te hard rijden ! 
 

 



26 oktober 2009: 

  

  

  

  

Wandelen aan de Neerse bruk 

  
 

 

25 oktober 2009: 

Op Helden TV een filmpje over de uitreikeing 
van het Rabo stimulerings.  

We ontvingen weer een uitnodiging voor de 
mexicaanse griep. Dit is de laatste 
datum;      10 december.    

Hier verjaart een ouwe Taart 3 x Toeteren 

 

 

24 oktober 2009: 

  

  

Bij de Gielenhof aardappelen oogsten 

 

 



23 oktober 2009: 

  

  

  

In Egchel-Hook begin van bouwplannen 

 

 

22 oktober 2009: 

Vanavond heeft de voetbalclub jaar 
vergadering;  

Op de afdelingsvergadering van de Rabobank 
heeft de uitbreiding van 't Erf de derde plaats 
behaald bij het 
stimuleringsfonds.                        Egchel 
behaalde met 145 stemmende de derde plaats. 
Omroep P & M de tweede plaats met 155 
stemmen. Jong Nederland Helden de eerste 
plaats met een prachtig filmpje 179 punten. De 
eerste plaats is 10.000 euro, de tweede 7.500 
euro en de derde 5.000 euro 

Samen erop uit 

 

 

  

21 oktober 2009: 

We ontvingen een belangrijke uitnodiging 
voor inwoners van Egchel t.a.v. de 
Mexicaanse griep inenten  

Vanavond is afdelingsvergadering van de 
Rabobank: voor Egchel belangrijk omdat 't Erf 
bij de genomineerde projekten is. Dus 
mensen uit Egchel; Egchel is maar klein; elke 
stem telt. 

Jacobusstraat: Afgesloten voor doorgaand 
verkeer van 19 - 10 t/m 23 - 10 - 09 

  

 



 

20 oktober 2009: 

We ontvingen van de Muziekvereniging 
Egchel het artikel wat in het Bledje heeft 
gestaan; het is op de pagina Historie van de 
Muziekvereniging geplaatst.  

We ontvingen van biljartvereniging Egchel 
weer “caramboles die te boek staan als 
wereldballen, waar de wereldtop een puntje 
aan kan zuigen    

Van het Kinder Vakantie werk Egchel 
ontvingen we bericht over het bezoek van 
Sinterklaas op 22 november a.s. Vanwege 
opgave  

Voor de uitbreiding 

 

 

19 oktober 2009: 

In het 
gastenboek:                                      Vandaag 
weer genoten van de Egchelse 
muziekvereniging. Een krachtige 40-jarige ! 
Prachtig gedaan de muziek- en film-
combinatie met tot slot het Egchels geveul... 
waar een klein dorp trots op mag zijn. 

Egchel heeft de uitwedstrijd tegen Eindse 
Boys met 2-0 verloren  De D2 won met 0-30 

  

Prachtige herfstkleuren bij 't Erf 
 

 



18 oktober 2009: 

  

Muziekvereniging Egchel heeft 
jubileum;  voor foto's  

  

  

Muziekvereniging de Jubilarissen 

 

 

17 oktober 2009: 

  

  

  

Geboren Renske 

  

  

  

  

  

50 jaar op de Gielenhofweg 

 

  

 

 



16 oktober 2009: 

  

  

  

We ontvingen van Harold en Heidi: 

               Onze Wietje geniet van de zon! 

  
 

 

15 oktober 2009: 

  

Komend weekend heeft de Muziekvereniging 
Egchel haar 40 jarig bestaan. 

  

Alleen blad 

 

 

14 oktober 2009: 

  

We ontvingen foto's en een klein verslag van 
het wandelweekend van de Trimclub  

  

Samen op de foto 

  

 

 



13 oktober 2009: 

We ontvingen van biljartvereniging Egchel 
weer hun perikelen    

We ontvingen de notulen van het 
Dorpsoverleg Egchel van 10 september 2009  

Op de Doorbrand 

 

 

12 oktober 2009: 

  

Egchel heeft de thuiswedstrijd tegen VCH1 
(Blerick) met 0-1 verloren  

Op Helden TV een filmpje over het boek 385 
tafels van Maartje  

  

Achter het kanaal 
 

 

  

11 oktober 2009: 

We ontvingen bericht dat: 

Komende week zal de bouw van 4 
nieuwbouw woningen a/d Pastoor 
Koningsstraat starten. 

Over de afbraak van de Meule ontvingen 
we van de fam. Franken deze foto. 

  
 

 



10 oktober 2009: 

  

  

Vandaag hopelijk goed weer voor blad te 
ruimen. 

 

 

9 oktober 2009: 

  

  

Aan de Haambergweg 

 

 

8 oktober 2009: 

Vanmorgen zat er ruim 40 mm water in de 
regenmeter 

Vandaag is er weer Aettaofel 

Vroeg donker; op de Hub 

 

 



7 oktober 2009: 

  

Uit de krant over het LOG  

  

  

Kijkgaten 

 

 

6 oktober 2009: 

  

  

Zo naar de kerk 

 

 

5 oktober 2009: 

  

Vanavond bijeenkomst over het LOG  

Egchel heeft de uitwedstrijd tegen 
Koningslust met  0 - 0  gelijkgespeeld  

We ontvingen van biljartvereniging Egchel de 
resultaten    

Al ruim voor half elf stond er een flinke groep 
voor de rommelmarkt. 

 

 



4 oktober 2009: 

  

Vandaag rommelmarkt; er staat nog meer als 
andere jaren. 

  

Een klein gedeelte; van de rommelmarkt 

 

 

3 oktober 2009: 

Denk aan de rommelmarkt; vandaag voor het 
ophalen van de spullen.  

We ontvingen bericht van S.V. Egchel dat de 
jaarvergadering op 22 oktober is. 

De Meule op Helden TV  

We ontvingen nog enkele foto's van de 
afbraak. Toos bedankt. 

Ook van Tom Franken en familie ontvingen we 
enkele foto's. 

 

  

 

  

 

  



  

 

2 oktober 2009: 

  

We ontvingen bericht over het ophalen van de 
spullen voor de rommelmarkt a.s. zaterdag.      

  

De Meule zijn ze aan het afbreken 

 

 

1 oktober 2009: 

  

We kregen het bericht dat de Meule binnen 
enkele dagen tegen de vlakte gaat 

  

Maistijd 

 

 

  

 


