
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

28 februari 2009: 

We ontvingen van CV "De 
Kemphazen" een persbericht over een 
super geslaagd Carnavals seizoen bij 
de Egchelse Kemphazen.  

  

Uitbreidingen in Egchel 

 

 

27 februari 2009: 

  

Ook een grote Boete Gewoene Boete 
zitting in Peel en Maas?  

Vanavond: Hieringsjille. Waar Anders 
bij Manders vanaf 20.30 uur 

  

Op de Kattestert 
 

 



26 februari 2009: 

Als U leuke foto's op deze website ziet; 
en U zou die graag hebben; stuur een 
e-mailtje \ 

In het fotobook van C.V. De 
Kemphazen weer nieuwe foto's  

In het fotobook van de Limburger 
staan op pagina 5/6 ook enkele foto 's 
van Egchel  

Wachten op wat langskomt 
 

 

25 februari 2009: 

  

De foto's van de optocht 2009 staan in 
Mijn Album  

  

  

Grote optocht in Egchel 

  
 

 

24 februari 2009: 

Van de Kindermiddag staat het verslag 
en foto's op hun pagina  

We ontvingen deze foto van Marco. Zijn 
team met de kemphazenvlag. 
Meer info  

 

 



23 februari 2009: 

In het fotobook van C.V. De Kemphazen 
weer nieuwe foto's  

  

kindermiddag in ’t Erf 

Meer foto's  

 

 

22 februari 2009: 

Op zondagmiddag 22 februari vanaf 
16.00 uur is er weer de traditionele 
kindermiddag in ’t Èrf.                           De 
middag wordt georganiseerd door CV De 
Kemphazen in samenwerking met 
Kindervakantiewerk Egchel.  

We ontvingen van de Muziekvereniging 
Egchel foto's van het optreden in de 
Wietel, de Machtsoverdracht in Dok 6, 
schoolcarnaval en de carnavalsmis       

Filmpje van HELDEN TV van de 
Machtsoverdracht  

Dit manusje van alles is 50 

 

 

21 februari 2009: 

We ontvingen van ZijActief het 
programma voor Maart;  

  

School carnaval  

  

 

 



20 februari 2009: 

Speciale aandacht vandaag 
voor:  Ook deze carnaval organiseert 
basisschool De Kemp een optocht 
vanuit school naar gemeen- 
schapshuis ’t Erf.  

Denk aan zaterdag is papier ophalen 
en ook de groene container wordt 
opgehaald in plaats van maandag. 

Ook aan de Roggelseweg carnaval 
 

 

19 februari 2009: 

We ontvingen weer een nieuw 
programma van C.V. De Kemphazen  

L1'er Sander Selen: project in Servië; 
in L1 Actueel  

  

Met de carnaval de vlag uit 

 

 

18 februari 2009: 

Gemeente Helden - Wie door de 
straten van de gemeente Helden rijdt 
of loopt is waarschijnlijk al opge- 
vallen dat er veel Te Koop-borden in 
de tuinen staan. Op dit moment staat 
ongeveer 4,0 procent van de 
koopwoningen in Helden te Koop. 

We ontvingen van ZijActief nog 
enkele foto's van het 
jubileum      Foto's Heidi  

De K.B.O. heeft jaarvergadering; met 
een lezing over Flora en Fauna. 

Voordracht 

 

 



17 februari 2009: 

We ontvingen: de 
verzamelde  resultaten van de 
biljartsporters. Het was een 
turbulente week. “Bloedvorm”,  “de 
weg kwijt”,  “fataal”,  een kleine 
samenvatting van de ervaringen.  

Gratis af te halen een 2 en 3 zitter 
bank.   

We ontvingen bericht over de 
familiedag voor relaties van militairen 
in de Afghaanse provincie Uruzgan. In 
Arnhem werden ervaringen uit 
gewisseld en live contact gelegd met 
geliefden in het verre Afghanistan. 
Artikel in de krant        

Bijgaand fotoalbum  

 in de krant 

 

Marco Kempen, zoon van de prins van Egchel, in actie 
in Uruzgan (Foto: Ministerie van Defensie) 

 

16 februari 2009: 

  

  

A.s vrijdag gaat het carnaval op school 
beginnen; mededelingen volgen nog. 

 

 



15 februari 2009: 

  

De C.V. De Kemphazen hebben het druk 
aan recepties.  

  

Het bord voor de bocht bij 
Beijnsbergen: Let Op 

 

 

14 februari 2009: 

  

Aan de Roggelseweg; bij de bocht bij 
Beijnsbergen zijn waarschuwings 
borden geplaatst. 

  

Hoekerstraat 

 

 

13 februari 2009: 

  

Denk ook aan Valentijnsdag. 

  

Bushalte zonder bus 

 

 



12 februari 2009: 

De Scherpschutters hebben een 
videoclip bij hun nieuwe schlager 
D.I.S.C.O.         

Vandaag is het weer Aettaofel 

  

Overal de vlag uit 

 

 

11 februari 2009: 

  

In het nieuwe gastenboek een discussie 
over het uitlaten van huisdieren. 

  

  

Shetlander 
 

 

10 februari 2009: 

  

Van de biljartvereniging het volgende 

bericht:  Veel “gemiddelde” wedstrijden 

en een negatieve uitschieter in een echte 
derby…..  

  

 Gielenhofweg 

   

 



9 februari 2009: 

We ontvingen bericht van C.V. de 
Kemphazen over hun komende 
activiteiten.  

Zag dat de verzakte stoeptegels op de 
Kempstraat door de gemeente weer 
hersteld zijn. Zie foto 29 januari  

  

In stemming 
 

 

8 februari 2009: 

  

We ontvingen van ZijActief Egchel dat de 
bijeenkomst dinsdagavond; wegens ziekte 
van Mevr. v.d. Lubbe niet doorgaat.           

  

Aspergeplanten 

 

 

7 februari 2009: 

  

Vanavond zaterdag de bonte avond van 
C.V. De Kemphazen; voor het programma 
op de pagina Nieuws  

Op vrijdagavond speelde Crazy Chester 
een benefiet optreden; bij Manders waar 
Anders.  

Crazy Chester 
 

 



6 februari 2009: 

We ontvingen van de Muziekvereniging 
Egchel het nieuwe prikbord.  

Verkeersongeval eist dode op de Staldijk 
in Heibloem.  

Carnaval in Egchel 

 

 

5 februari 2009: 

We ontvingen van C.V. De Kemphazen 
een persbericht over de bonte avond; 
eveneens een bericht van de jaarlijkse 
carnavalsoptocht van Basisschool de 
Kemp  

We ontvingen van ZijActief 
Egchel:         Op dinsdag 27 Januari heeft 
Zij Actief Egchel haar 60 jarig jubileum 
gevierd.     Meer Info:  

De Jubilarissen 
 

 

4 februari 2009: 

We ontvingen van ZijActief de uitnodiging 
voor op 10 februari: Efficiënt huishouden  

De KBO heeft vandaag een rondleiding bij 
Vorkmeer 

We ontvingen bericht van de gemeente: 
Op 1-1-2009 stonden 1008 inwoners 
geregistreerd in Egchel. 

We ontvingen deze foto van de 
weggehaalde kluizen; deze waren voor 

Kerstmis bij de voetbalclub uit de muur 
gebroken; en in Tegelen in de bossen 

terug gevonden; er was voor duizenden 
euro's schade, maar de buit was maar 

gering 

 

Foto: maartje photography plut.nl 



 

3 februari 2009: 

  

We ontvingen van Muziek vereniging 
Egchel foto's van het optreden van het 
gitaarensemble Zondagmiddag in 
Maasbracht.  
Op deze pagina staan ook foto's van de 
diploma uitreiking van Kreato op 25 
januari. 

  

Carnaval en winter  

 

2 februari 2009: 

  

Van de biljartvereniging het volgende 
bericht: Bijgaand de perikelen van 
afgelopen week. De stijgende lijn blijft 
gehandhaafd, en dat is goed nieuws.  

  

Hier woont jeugdprinses Kylie 

 

 

1 februari 2009: 

Tinus van de Mulder is 80 jaar 
geworden; gefeliciteerd. Tinus in het 
interview  

Afgelopen maand hebben we volgens 
de teller op de Egchel site meer 
verschillende bezoekers als er mensen 
in Egchel wonen. Ook was in  januari de 
drukste maand, de drukste week en de 
drukste dag tot nu toe. 

  

Hoera jongen 

 

<="" table=""> 

 



 


