
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 september 2009: 

  

  

In Egchel - Hook 

  

  
 

 

29 september 2009: 

  

We ontvingen: van ZijActief Egchel: 

Een tweetal recepten  van de hapjes die we 
hebben gemaakt van de activiteit van dinsdag 
8 september  tijdens  Stappen en Happen. De 
dames die mee hebben gelopen; hebben om 
de recepten gevraagd.  

Voor de kankerbestrijding is in Egchel 596,13 
euro opgehaald. in de gemeente Helden totaal 
7548,22 euro 

  

We ontvingen: 

 2 foto's van het bouwfeest van vrijdagavond, 
voor de nieuwe bewoners van de starters 
woningen. 

  

  

 

  

 



Foto's 

 

28 september 2009: 

We ontvingen van biljartvereniging 
Egchel:     Deze week was het Egchel tegen 
Egchel, altijd goed voor wat commotie binnen 
de vereniging. De mooiste zin: “Tegen Peter 
Verstappen spelen is als drinken uit een 
dichte fles.” Uiteraard uit de pen van Had.   

We ontvingen het verslag en twee foto's van 
het volleybal - tournooi  

Egchel heeft de thuiswedstrijd tegen SJVV 
Deurne met 2-3 verloren  

Fanfare Excelsior uit Buggenum en de fanfare 
van Muziekvereniging Egchel hielden Zondag 
een concert in 't Erf.    Heb geen verstand van 
muziek; maar vondt het wel mooi. 

We ontvingen foto's en een kort verslag over 
het concert  

Fanfare Excelsior 

  

 

 

27 september 2009: 

  

Vandaag heeft Muziekvereniging Egchel 
een  concert  in 't Erf  

  

De uitslagen van het volleybal - tournooi  

Zie ook het bericht van gisteren; per ongeluk 
foto dubbel geplaatst. Daarom deze. 

De winnaars 
 

 



26 september 2009: 

We ontvingen van de Muziekvereniging hun 
feestprogramma  

We ontvingen een uitnodiging voor op 5 
november een griepspuit te laten zetten:  

Op Helden TV bij de Nieuwsberichten ook 
aandacht voor de Kenpstraat  

De uitslagen van het volleybal - tournooi  

We ontvingen volgend bericht: 

We werden gisteravond verrast door een 
prive-optreden van Jan Smit, bij de firma 
Dorssers in Panningen. Een collega ging in de 
VUT en de dochter is de manager van Jan 
Smit. 

In een keer stond hij er, geweldig!! (iedereen 
was door het dolle heen) Angie en Mandy 
hebben een liedje gezongen en vanalles 
gekregen. 
Dit maak je nooit meer mee. Linda Buskes 

 

 

25 september 2009: 

We ontvingen bericht van de gemeente over 
het LOG  

We ontvingen bericht van C.V. Kemphaze over 
hun rommelmarkt,  

De uitslagen van het volleybal - tournooi  

Ballon boven Egchel 

 

 



24 september 2009: 

  

De uitslagen van het volleybal - tournooi  

  

Te paard 

 

 

23 september 2009: 

We ontvingen:  Zondag 20 september 
2009 werd na een grondige 
opknapbeurt de Kempstraat 
heropend.                              Voor deze 
gelegenheid was er een kleurwedstrijd 
voor alle leerlingen van BS de Kemp, 
omdat ook zij bewoners van de 
Kempstraat zijn. 

  
En dit zijn de winnaars: 

 
Dion, Meike, Melle, Luna, Anouk, Zoë, 

Freek en Vivian. 
Van harte gefeliciteerd! 

  

 

 

22 september 2009: 

  

Het volleybal tournooi begint op woensdag 
deze week 

  

Aan de wandel 

 

 



21 september 2009: 

  

We ontvingen: Het biljartseizoen is weer 
begonnen. Voor de eerste verslagen van de 
nieuwe competitie.  

Opening Kempstraat voor foto's  

Egchel heeft in Someren - Eind  met 0 -1 
gewonnen  

  

Pas getrouwd 

  

 

 

20 september 2009: 

We ontvingen het wedstrijdschema  Straten- 
volleybaltoernooi 2009 1ste week.  

We ontvingen van ZijActief Egchel hun Nieuw 
programma  

Vandaag opening Kempstraat voor 
programma  Voor foto's  

 

 

19 september 2009: 

Op 1 september "Welkom Thuis" 
voor               Ellen Janssen terug uit Vietnam, 
voor het verslag en veel foto's   

Vandaag is weer oud papier ophalen. 

De uitslagen van het volleybal - tournooi  

Op de uitkijk 

 

 



18 september 2009: 

We ontvingen van C.V. De Kemphazen hun 
activiteiten.  

De uitslagen van het volleybal - tournooi  

We ontvingen van Muziekvereniging Egchel 
een aankondiging over een concert op 
Zondag 27 september a.s.  in 't Erf  

  

Uitgebreide foto expositie in t Erf; vandaag 
nog te bekijken. 

  

 

 

17 september 2009: 

  

De uitslagen van het volleybal - tournooi  

Vandaag is weer Aettoafel 

De eerste werkzaamheden aan de Meule voor 
de winkel voor  Vleesboerderij Franken zijn 

begonnen. 

 

 

16 september 2009: 

We ontvingen bericht: 

                        Belangrijk:          

de informatie bijeenkomst van het 
Dorpsoverleg met de gemeente over het 
LOG is verplaatst naar 5 oktober. Zie 
uitnodiging bij 12 september 

Vanavond woensdag is er weer 
stratenvolleybal tournooi 

Dikke pompoen 
 

 



15 september 2009: 

  

We ontvingen het verzoek: Rabo 
leden steun ons Gemeenschaps huis 
't Erf. 

Erg belangrijk voor Egchel 

De eerste uitslagen van het volleybal 
- tournooi  

 

 

14 september 2009: 

Van ZijActief Egchel ontvingen we enkele 
foto's van "Stappen en Happen"  

Egchel heeft de derby Egchel - Beringe met 
0 -1  verloren     

Het Straten- volleybaltoernooi 2009 begint 
deze week  

Ook is hier het boekwerk 385 tafels te 
bekijken  

Stappen en happen 

 

 

13 september 2009: 

  

Vandaag de derby Egchel - Beringe       

  

Zal wel niet meer rijden 

 

 



12 september 2009: 

We ontvingen bericht 
dat:                         Op maandag 5 oktober 
om 20.00 uur  is een Info-avond over het 
LOG gebied van Egchel, in het 
gemeenschapshuis 't Erf 

Het Dorpsoverleg en de Gemeente Helden 
geven  uitleg over de laatste stand van 
zaken. Iedereen is van harte welkom. 

Opening Kempstraat op 20 september:    
 

 

11 september 2009: 

  

  

Vakantie voorbij 

 

 

10 september 2009: 

Afgelopen nacht ben ik weer opa geworden; 
onze Bert en Yvonne hebben een zoon 
gekregen. 

We ontvingen bericht: Zomerdag 2 van KVW 
was wel héél erg spannend...!  Het was een 
hele opluchting. voor onze aspirant politiekids 
toen de politie Helden de ontsnapte boef, 
Boris A., geboeid afvoerde naar de 
gevangenis in Roermond. Egchel is weer het 
rustige dorpje dat het altijd is geweest en 
hopelijk altijd zal blijven.  

Zwaluwen:   Deze foto ontvingen we van 
Harold en Heidi; Deze foto is genomen bij de 

fam. Buskes aan de Kempstraat. 

 

 



9 september 2009: 

  

  

  

Geboren op de Gielenhofweg: Emma 

 

 

8 september 2009: 

  

We ontvingen het wedstrijdschema  Straten- 
volleybaltoernooi 2009 1ste week.  

We ontvingen van Dorpsoverleg Egchel de 
notulen van 6 juli j.l.  

  

  

De scholen zijn weer begonnen. 
 

 

7 september 2009: 

  

Egchel heeft de uitwedstrijd tegen SPV 1 
Vlierden met 0 -1 gewonnen.  

  

Geboren op de Hoekerstraat: Livvy 

 

 



6 september 2009: 

  

Vandaag begint voor de voetballers de 
competitie weer. 

  

Waterbassin Wijnen-Paprika 

 

 

5 september 2009: 

We ontvingen bericht van Kindervakantiewerk 
Egchel: Dag 1 was supergeslaagd, gezellig en 
leerzaam voor de kids. Voor verslag en foto's  

Uit de krant: Keukentafels uit Egchel in beeld  

 

 

4 september 2009: 

  

Bij het Kinder vakantiewerk kwam echte politie 
te pas. foto's volgen nog. 

  
 

 



3 september 2009: 

We ontvingen bericht van Kinder 
vakantiewerk Egchel: gezien de 
weersvoorspellingen gaan we donderdag 3 
september niet naar het hondenterrein bij 
Bovensbos. De eerste zomerdag 2009 van 
Kindervakantiewerk begint om 10.00 uur bij ’t 
Erf en de Blokhut. 

We ontvingen:                                                 Op 
Zondag 1 november is er weer gelegenheid 
om je te presenteren tijdens het HOP 2009. 
Meer informatie  

In het bledje een stukje over haar eindexamen 
werk 385 tafels af is.  

Bij het zoekplaatje van 29 augustus 

 

 

2 september 2009: 

We ontvingen van het Dorpsoverleg 
Egchel het jaarverslag van 29 juni 
2009  (O.a. over het LOG) 

We ontvingen van Harold en 
Heidi:      Een gedeelte van het Vuelta-
peloton dat vandaag door Kessel-Eik 
trok, met o.a. rechts, in de gouden 
leiderstrui, Fabian Cancellara. 

 

 

1 september 2009: 

  

  

Welkom Thuis 

 

 



  

 


