
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 Maart 2009: 

Op Zondag morgen 29 maart 2009 was 
er een concert van de fanfare van 
Muziekvereniging Egchel met Fanfare 
St Lidiuna uit Kelpen-Oler.  

Voor het verslag van de voetbal 
wedstijd: kijk op Helden TV  

Fanfare St Lidiuna uit Kelpen-Oler. 

 

 

30 Maart 2009: 

Bijgaand de verslagen van de mannen 
van het groene laken, waarvan voor 
sommigen de competitie al ten einde 
is.  

Egchel heeft de belangrijke wedstrijd 
tegen PVV  Helmond met 2-3 
gewonnen  

Al in bloei; het wordt lente 

 

 



29 Maart 2009: 

Vandaag wordt er in 't Erf door de 
fanfare van de muziekvereniging 
een concert 
gegeven.           Aanvang 11.00 uur. 

De tijd gaat een uur 
vooruit.    Zomertijd. 

  

Modderpoel 
 

 

28 Maart 2009: 

PrÉ-GOpop  bij café Manders 
Egchel Anders          

  

gekortwiekt 

 

 

27 Maart 2009: 

  

  

Maartse buien 

 

 



26 Maart 2009: 

Dinsdag 24 maart was er weer een 
Zijactief avond. Ditmaal over 
klederdracht van 1850 tot 1950. 
Meer foto's   

Wie wil mij helpen met mijn 
eindexamen? Oproep van Maartje:  

 

 

25 Maart 2009: 

  

  

Rustic  

 

 

24 Maart 2009: 

We ontvingen weer enkele biljart 
verslagen van verslagen mannen. 
Slechts een team wist een nipte 
overwinning in de wacht te slepen.  

ZijActief heeft vanavond een lezing 
over kleding die in de jaren 1850 

tot 1950 werd gedragen.  

  

 

 



23 Maart 2009: 

  

Egchel heeft tegen ONDO 
(Heusden)met 1-0 gewonnen.   

  

Werkzaamheden 

 

 

22 Maart 2009: 

  

  

  

Halfvasten 

 

 

21 Maart 2009: 

We ontvingen van ZijActief 
een nieuw programma  

Op 1 April gaat de KBO op 
excursie naar de Melkerij van 
de Fam. Gommans  

Vandaag zaterdag is het oud 
papierophalen. 

In E3 Journaal: Limburger 
Franse boer van het jaar. De 
uit Egchel afkomstige John 
Rooyakkers is tijdens een 
intern. landbouw beurs 
uitgeroepen tot Franse 
melkvee - houder van het jaar. 

 

 



20 Maart 2009:  

We ontvingen van ZijActief foto's van 
de Boezemtocht  

PrÉ-GOpop 28 maart bij café Manders 
Egchel  

  

Boezemtocht 

 

 

19 Maart 2009:  

  

  

Niet te snel in Egchel 

 

 

  

18 Maart 2009:  

  

  

Op de kleintjes letten 

  

 

 



17 Maart 2009:  

  

Een knallende maar geen sprankelende 
overwinning, een verlies, en twee “net 
winst” partijen is de score van de 
Egchelse biljarters.  

  

  

Aan de Grootveldweg 
 

 

16 Maart 2009:  

We ontvingen van ZijActief bericht over 
Yoga lessen  

Egchel heeft in de Mortel met 4-2 
verloren.   

  

Jonge lammetjes op de Rootsdijk 

 

 

15 Maart 2009:  

  

Voor de Deutsche After Party  

  

Vandaag boekenmarkt 

 

 



14 Maart 2009:  

  

Berichten in het gastenboek waarvan de 
naam niet te achterhalen is worden 
verwijderd. 

  

Met dit weer wordt het lente. 

 

 

13 Maart 2009:  

  

Over het LOG een aktueel filmpje op 
Helden TV  

  

In het bledje stukje over de Kempstraat 

 

 

12 Maart 2009: 

Het programma "Goeiemiddag Limburg" van 
L1.                                                         Programm
a wordt vandaag 12 maart van 9.00 tot 12.00 
uur herhaald 

  

De Egchelse gasten in "Goeiemiddag Limburg" 
van L1. 

 

 



11 Maart 2009: 

Voor de video opnamen van de wedstrijd 
Egchel - Beringe van Helden TV  

Van ZijActief Egchel ontvingen we de 
nieuwe  bestuurs samenstelling  

In de krant nieuws over het LOG  

Duivenhobby op de Rootsdijk 

 

 

10 Maart 2009: 

Na de carnaval zijn de biljarters weer aan 
de slag gegaan, met succes want alle 
wedstrijden werden met winst afgesloten.  

Zodra het Dorpsoverleg Egchel bericht 
ontvangt over het Log wordt dit op de 
website geplaatst. 

Ontving gisteren een melding over de 
vaten langs de Gielenhofweg; heb deze 
doorgestuurd naar het Dorpsoverleg, 
vanavond waren ze weg. Zie foto 27januari 

Pinkeltje 

 

 

9 Maart 2009: 

  

Van K.B.O. Egchel ontvingen we de 
nieuwe bestuurssamenstelling  

Egchel heeft de derby tegen Beringe met 
0 - 1 verloren.                              HeldenTV 
was er opnamen aan het maken; dus we 
wachten af. 

  

Egchel voor het Beringse doel 
 

 



8 Maart 2009: 

  

We kregen melding van dat op de 
Wethouder Tielenstraat tijdens vakantie 
een groot stuk van de Hedera is 
afgeknipt. 

  

Vooraan nog intakt; achter helemaal 
weggehaald. 

 

 

7 Maart 2009: 

  

We ontvingen van 't Erf het volgende 
bericht over gevonden voorwerpen:        

  

Bouwactiviteiten aan de Muldersweg 

 

 

6 Maart 2009: 

Over het LOG een filmpje op Helden TV  

We ontvingen van ZijActief Egchel foto's 
van de jaarvergadering. Er was ook een 
optreden van een Egchelse artiest Dhr. 
Vincken met doedelzak muziek.  Voor de 
foto's  

  
       Deelnemers gezocht voor de 
Egopop             j      Zomerjoeks Parade 2009  

Van 2006  Van 2007  

Voor 2008  
 

 



5 Maart 2009: 

Vandaag in de krant: Kink in kabel 
LOG Egchel 

Er is over dit onderwerp een reactie 
toegezegd door de commissie 
Ruimtelijke Ordening. We wachten af 

  

Vanuit de Huiskensweg: daarachter 
zou het LOG komen 

 

 

4 Maart 2009: 

  

  

Ramen wassen 

 

 

3 Maart 2009: 

Vanavond dinsdag heeft ZijActef 
Egchel haar jaarvergadering  

We ontvingen bericht van de KBO 
Egchel deze gaat op excursie naar de 
bloemenkas van de Gebr. Gommans  

Nu gaat het vooruit 

 

 



2 Maart 2009: 

We ontvingen de notulen van het 
Dorpsoverleg Egchel van 20 januari.  

Sleutels gevonden bij Elkandre aan 
de Neerseweg voor foto  

Egchel heeft in Someren - Eind 
gewonnen.  

Lenteweer; kinderen kunnen weer 
buiten. 

 

 

1 Maart 2009: 

  

Vandaag weer 
voetballen.             Meer info  

  

Het wordt weer lente 

  

Sneeuwklokjes  

 

 


