
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 november 2009: 

We ontvingen van Egopop het programma  

We ontvingen van biljartvereniging Egchel de 
verslagen van afgelopen week.  

  

Erg veel regen gevallen 

 

 

29 november 2009: 

We ontvingen bericht van de Muziek 
vereniging Egchel nieuws over de Play Inn 
6 maart 2010 6 maart  

Data voor de evenementenkalender voor 
komend jaar die binnenkomen bij de 
commissie communicatie worden meteen 
geplaatst.  

  

Sinterklaas in het land 
 

 



28 november 2009: 

  

We ontvingen bericht dat op donderdag 10 
december een infoavond is over de 
verbouwing van 't Erf. Aanvang 20.00 u. 
Iedereen is welkom. 

  

Hard gewerkt 

 

 

27 november 2009: 

  

Een nieuwe link op de linkpagina van de 
gemeente Peel en Maas  

  

Het huis van Wie en Nel Delissen - 
Mestrom  50 jaar getrouwd. 

 

 

26 november 2009: 

We ontvingen bericht dat: Wie en Nel 
Delissen - Mestrom vandaag 50 jaar 
getrouwd zijn. 

We ontvingen deze foto van Dhr. Jac 
Gommans; deze ontving tijdens het 
Cecilia feest de zilveren speld van de 
Sint-Gregorius vereniging van het 
Bisdom Roermond; hij kreeg deze door 
onze Pastoor de Z.E.H. Giel Peeters c.m. 
opgespeld voor zijn 25 jaar lidmaatschap 
van het Zangkoor.  

Allen hartelijk gefeliciteerd 

  

 

 



25 november 2009: 

We ontvingen namens de twee Egchelse 
raadsleden een bedankje  

We ontvingen van de Dartvereniging het 
verslag van hun tournooi van zaterdag:  

We ontvingen van de commissie 
communicatie van Dorpsoverleg Egchel; een 
oproep voor kopij voor Egchel Nieuws en 
datums voor de evenementen kalender  

Nieuwe haag voor het kerkhof 
 

 

24 november 2009: 

  

Op de site van S.V. Egchel zagen we dat de F 
jes kampioen waren geworden.  

  

Voor meer veilgheid: 

Het nieuwe voetpad aan de Jacobusstraat 

 

 

23 november 2009: 

We ontvingen bericht van de Muziek 
vereniging Egchel dat tijdens het 
Sinterklaasfeest ook hun leerlingen aanwezig 
waren: Bas, Daan en Jan. Allen in poloshirt. 
Zij traden voor de eerste keer met de fanfare 
op. Enkele foto's  

We ontvingen bericht van Kindervakantie 
werk dat de foto's van de intocht van 
Sinterklaas weer op Picasa geplaatst zijn. Het 
was een gezellig en druk kinderfeest.   Voor 
de pagina van Kindervakantiewerk  

We ontvingen van biljartvereniging Egchel 
weer de verslagen van deze week:  

Sinterklaas in Egchel 

 

 



22 november 2009: 

  

Vandaag intocht Sint Nicolaas in Egchel 

Donderdag 19 november is de Cecilia 
feestavond gehouden in 't Erf. Deze avond is 
bedoelt om  alle vrijwilligers met hun 
partners die zich inzetten voor de Kerk in 
Egchel te bedanken. Dhr. Jac Gommans 
kreeg door onze Pastoor de Z.E.H. Giel 
Peeters c.m. de zilveren speld van de Sint-
Gregorius vereniging van het Bisdom 
Roermond opgespeld voor zijn 25 
jaar lidmaatschap van het Zangkoor.  

We ontvingen: 

het lijkt wel lente in plaats van winter toch 
?genomen op de R,thomassenstraat. 

  

 

 

21 november 2009: 

  

Vandaag weer oud papier ophalen ! 

  

  

We ontvingen een extra 
bericht:                   zoals al vele voorgaande 
jaren staat er ook dit jaar weer een Open 
Egchel Koppel Darts toernooi voor de deur.  

Dit begint vanavond. 

 

  



  

We ontvingen bericht van peuterspeelzaal 
Pinkeltje t.a.v. aanmelden  

  

Er is een vergelijking gemaakt van de 
verkiezingen per kerkdorp  

  

De Roggelseweg 
 

 

20 november 2009: 

Voor verkiezingen  

Egchel heeft een grote opkomst t.o.v. de 
andere dorpen van Helden. 

Op Helden TV een filmpje over de verkiezingen  

  

Een nieuwe laag over de Molenheg  

 

19 november 2009: 

  

  

  

Het stembureau bij Manders waar Anders 
is tot 9 uur open 

 

 



18 november 2009: 

We ontvingen bericht over het aantal 
kandidaten voor de gemeenteraads- 
verkiezingen. Het zijn er toch 5. Dus m.a.w. 
kom toch maar kiezen voor Egchel 

We ontvingen dat het gemeenschapshuis 't 
Erf vanaf vandaag een eigen emailadres 
heeft.        

  

"Carnavalsvereniging de Kemphazen bedankt 
iedereen hartelijk die bijgedragen heeft aan 

het slagen van het 4 x 11 jubileumweekend." 

 

 

17 november 2009: 

Op de pagina Nieuws staat een tabelletje over 
het aantal kandidaten voor de gemeente raads- 
verkiezingen a.s. woensdag  

We ontvingen de nieuwe data voor de Aettaofel 
2010  

Dus ga stemmen voor Egchel 

 

 

16 november 2009: 

We ontvingen van biljartvereniging Egchel 
weer de verslagen van deze week:  

We ontvingen van CV de Kemhazen een 
verslag van hun jubileum:  

Deze week zijn er verkiezingen: zeker voor 
Egchel: elke stem telt. 

Egchel heeft in Griendtsveen met 1 - 2 
gewonnen  

Er zijn nu erg veel nieuwe bezoekers op 
onze site van Egchel; gemakkelijkste is als 
U deze bij de favorieten plaatst. 

Beppie Kraft in Egchel 

 

 



15 november 2009: 

  

Wat zijn de resultaten van de 
liedjesavond:    ? 

Deze week is een database op deze website 
verwijderd; deze nam meer als de helft van de 
toegestane webruimte in. Wellicht wordt onze 
website hierdoor nog sneller. 

  

sierkalebassen 
 

 

14 november 2009: 

We ontvingen van Muziekvereniging Egchel 
het volgende bericht:  Wil je zoon of dochter, 
of jij zelf muziek leren maken op een 
blaasinstrument, een trommel of een 
andere  muziekinstrument?   

We ontvingen bericht dat foto's van het 
Heldens Open Podium 2009 op internet staan.  

Jubileum Carnavalsvereniging De Kemphazen 
in volle gang  

Aan de Gielenhofweg 50 jaar 
 

 

13 november 2009: 

We ontvingen bericht van Egopop dat de 
eerste namen EGOpop en Zomerjoeks 2010 
bekend zijn; en dat de zomerjoeksparade gaat 
vervallen!      

Carnavalsvereniging De Kemphazen in Egchel 
heeft het  4x11 jarig jubileum, nu op 13 en 14 
november a.s.                                        Op de 
website van de krant zijn een tiental prachtige 
foto's te zien  

Op de Kattestert 
 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/liedjesavond%20%202009.html


12 november 2009: 

Vandaag is er weer Aettoafel 

We ontvingen de notulen van de vergadering 
van Dorpsoverleg Egchel van 15 oktober 
2009.  

 

 

11 november 2009: 

  

Het is vandaag de elfde van de elfde. 

  

Van Neer naar Egchel 

 

 

10 november 2009: 

We ontvingen bericht van Kindervakantiewerk 
Egchel over Sint Maartenviering  

We ontvingen bericht van de KBO dat 
op woensdag 18 November; Henk Thiesen een 
lezing gaat houden over Egchel vroeger en 
nu.  

We ontvingen bericht en foto's van 
Muziekvereniging Egchel op zondag is in 
Egchel in 't Erf de voorspeelmorgen van 
Kreato gehouden.  

Sint Maartenviering 

 

 



9 november 2009: 

We ontvingen van biljartvereniging Egchel 
weer de verslagen van deze week: Ze doen 
het niet slecht dit seizoen. Alle drie de teams 
draaien bovenin de competities mee. Hopelijk 
kunnen ze dat vasthouden.  

Egchel heeft de uitwedstrijd tegen FCV (uit 
Venlo) met 1-2 gewonnen  

In 't Erf 

de voorspeelmorgen van Kreato 
 

 

8 november 2009: 

We ontvingen bericht: De uitnodiging voor de 
Mexicaanse griep Is aangeboden door 
de  Huisartsen en niet door pluspunt zoals 
eerder vermeld.   

De Sinterklaasavond op dinsdag 24 november 
van ZijActief is:  

Sint Maarten in Egchel; nog enkele foto's  

Sint Maarten in Egchel 
 

 

7 november 2009: 

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel op zondag 8 november wordt in Egchel in 
't Erf de voorspeelmorgen van Kreato gehouden.  
  

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

We ontvingen een persbericht over deactiviteiten 
van carnavalsvereniging De Kemphazen in Egchel 
in het kader van het 4x11 jarig jubileum, op 13 en 
14 november a.s.  

We ontvingen voor op de koopjes pagina 
verschillende vogels  

De website is een dag niet aangepast dit kwam 
door het aanvragen van een nieuw wachtwoord. 

 



Op stap 

 

  

5 november 2009: 

  

Vanmorgen zat er 29 mm water in de 
regenmeter. 

Op de Muldersweg gaat de bouw verder. 

  

   

 

4 november 2009: 

  

De KBO gaat vandaag beugelen. 

  

Op jacht 

 

 

3 november 2009: 

We ontvingen van biljartvereniging Egchel 
weer de gebundelde verslagen van de 
mannen van het groene laken. Ze hebben 
weer goede zaken gedaan.  

We ontvingen bericht dat C.V. "De 
Kemphazen" de site heeft vernieuwd. 
Aanpassingen zijn o.a. dat er eindelijk een 
prinsen gallerij is, en ook wel leuk is dat 
teksten van de schlagers te bekijken zijn 
(momenteel nog niet allemaal maar daar wordt 
hard aan gewerkt).  

  Langs Wijnbouw Domaine d' Elkandré 
 



 

2 november 2009: 

  

Egchel heeft thuis tegen Grashoek met 2 - 2 
gelijk gespeeld  

  

Op de uitkijk 

 

 

1 november 2009: 

  

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel over een Taptoe in Kerkrade  

  

  

Allerheiligen; Allerzielen 

 

 

 


