
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

28 februari 2010 : 

  

  

  

De rijdende wagen voor al Uw boodschappen 

 

 

27 februari 2010 : 

  

Jong Nederland heeft kaderavond 

  

We ontvingen deze foto; 

de lente komt eraan 

  
 

 



26 februari 2010 : 

  

  

  

Nieuwe borden in Egchel 

 

 

25 februari 2010 : 

  

We ontvingen van de Muziekvereniging 
Egchel de planning voor de repetities en de 
kalender voor 2010   

  

Onze Koos 50 jaar 

 

 

24 februari 2010 : 

  

Vanavond heeft de KBO jaarvergadering en er 
is ook een lezing door de politie. 

  

Naers kanaal 

 

 



23 februari 2010 : 

  

Vanavond heeft ZijActief een avond over 
depressies  

  

Pannen erop 

 

 

22 februari 2010 : 

We ontvingen bericht over de procedure voor 
het bestellen van een rit met de bus van het 
senioren vervoer.   Zoals bekend kijken er 
veel jongeren naar deze site; dus geef dit 
even door aan de senioren die er voor in 
aanmerking komen. 

Egchel heeft thuis tegen SPV Vlierden met 1-1 
gelijkgespeeld   

Aktie op het voetbalveld 
 

 

21 februari 2010 : 

We ontvingen bericht over het 
windmolenpark; over bezwaar maken tegen 
Windmolenpark Neer,       

  

Zou het hier komen het windmolenpark 

 

 



20 februari 2010 : 

Vanmorgen is het oud papier ophalen. 

We ontvingen een verslagje over de afgelopen 
carnaval bij De Kemphazen in Egchel.  
  

In het gastenboek; iemand heeft zijn mobieltje 
verloren 

  

Landelijk wonen in Egchel 
 

 

19 februari 2010 : 

  

Vanavond: Hieringsjille bij café Manders     

  

  

Zonsondergang; nu nog sneeuw 

 

 

18 februari 2010 : 

  

In het gastenboek een melding dat er een 
mobile telefoon is gevonden. 

  

  

Wat blijft liggen na de carnaval 

 

 



17 februari 2010 : 

  

Foto's van de optocht  

  

De Raad van 11 en Prins Fabian 1 

 

 

16 februari 2010 : 

  

We ontvingen enkele foto's van zo'n 2 a 3 
honderd ganzen op de braampeel.  

  

Vandaag in Egchel de optocht 

Maandagavond; rustdag 

 

 

15 februari 2010 : 

We ontvingen bericht van KVW Egchel: 

De jury bestaande uit prins Fabian, jeugdprins 
Ryan en jeugdprinses Anouk koos deze kleine 
dalmatiër als allermooist verklede tijdens de 
kindermiddag van De Kemphazen. 

Het feest was geweldig. De jeugdraad met 
Ryan en Anouk voorop zorgde ervoor dat de 
Egchelse jeugd een super carnavalsmiddag 
vierde. De foto’s spreken duidelijke taal.   

  



  

  

Inschrijven Optocht 
15 februari 2010 (11:00-12:00)  

  

Jeugd carnaval in 
Egchel:                                    voor meer foto's  

  

  

Jeugd carnaval in Egchel  

  

Nog meer sneeuw 

Ontving deze foto van buurvrouw Ell die ze 
vanmorgen op grote afstand genomen 
heeft: onderonsje Jan met Prins Fabian 1 over 
het virus wat de Raad van 11 getroffen heeft. 

 

 

14 februari 2010 : 

  

In Zondag Nieuws een artikel over 
gedupeerde boomkweker Wim Delissen uit 
Egchel hoopt op meer sociale controle. 

  

  

De C.V. De Kemphazen hebben een druk 
programma:  

 

  

http://www.cvdekemphazen.nl/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=120&extmode=view&extid=23


  

  

Beide foto's: 

terug van de Zoepkoel 

 

 

13 februari 2010 : 

  

Vanmorgen wordt de grijze container 
opgehaald. 

In het gastenboek een bericht over een 
geslaagde donderavond bij Manders;    Waar 
Anders 

We ontvingen een mooie foto van 
KVW een  groepsfoto van de jeugdprins en 
jeugdprinses met de gehele jeugdraad. Ook 
enkele foto's van de optocht van het 
schoolcarnaval 

  

 

de jeugdprins en jeugdprinses met de gehele 
jeugdraad 

 

 

  



  

  

 

 

12 februari 2010 : 

  

Over de stroomstoring in Egchel een 
berichtje in de krant                    Ook op 
Helden TV een kort filmpje  De kuikens bij 
mij van 4 dagen oud heb ik warm gehouden 
met een warme kruik. 

  

Deze foto op de voorpagina 
 

 

11 februari 2010 : 

Burgervader op bezoek in Egchel bij de 
eerste Pemmers; op Helden TV hierover een 
filmpje.  

We ontvingen bericht van ZijActief dat 
ook Mevrouw An Rutten Koch 25 jaar lid is 
van Zijactief Egchel  

Gisteravond was er stroomstoring in Egchel 
van ongeveer 19.15 tot 21.00 uur. 

De carnaval komt er aan  

 



10 februari 2010 : 

  

  

  

Aan de Rongvenweg (weg naar de Kattestert) 
wilgen aan het bijwerken 

 

 

9 februari 2010 : 

We ontvingen de perikelen van de biljarters. 
De druk loopt op, de verwachtingen zijn 
hoog. Hetgeen reflecteert in het vertoonde 
spel… In potentie hebben we drie 
kampioensteams, maar of we daadwerkelijk 
gaan feesten… dat staat in de sterren 
geschreven. In ieder geval volgend weekend 
wel. Alaaf.   

We ontvingen van ZijActief een 
uitnodiging  over depressie bij café Manders . 
Op dinsdag 23 februari aanvang 20.00 uur  

  

  

 

 

8 februari 2010 : 

  

Voor het laatste nieuws over het maken van 
de prinsenfoto in Venlo zie de site 
van          C.V. De Kemphazen  

  

Overal hangen de vlaggen al uit 

 

 



7 februari 2010 : 

We ontvingen het programma van C.V. De 
Kemphazen.   

  

Goeie hulp 

 

 

  

6 februari 2010 : 

  

  

Allemaal op de foto 

  

  
 

 

5 februari 2010 : 

  

We ontvingen bericht van Gemeente Peel en 
Maas dat er op 1 januari 2010 in Egchel in 
totaal 1019 personen woonden. 
  

  

Zo zag het er Zondag uit ! 

 

 



4 februari 2010 : 

  

Project Gezinsuitbreiding  Jayden 

Aannemer: Papa 

Uitvoerde: Mama 

Opleveringsdatum: 24-02-10 

Aan de Rector Thomassenstraat. 
 

 

3 februari 2010 : 

  

De sneeuw zal wel weer snel vertrekken. 

  

Aan de Gielenhofweg 

 

 

2 februari 2010 : 

Vandaag is onze website al 5 jaar online; 
volgens de teller bezochten afgelopen maand 
1248 verschillende bezoekers de website van 
Egchel. Zo druk is het nog nooit geweest. Als 
Egchel 385 verschillende postadressen heeft; 
bezoeken er veel mensen van buiten Egchel 
deze site. 

  

Zo'n pak sneeuw. 

  
 

 



1 februari 2010 : 

We ontvingen het volgende 
bericht:        Vanuit een dik besneeuwd 
landschap de verslagen van de mannen 
van het groene (verwarmde) laken.Weer 
2 winst partijen, al was de ene niet zo dik 
als de andere. Team 3 had rust, hebben 
ze nodig om volgende week in de derby 
tegen Beringe te vlammen.  

We ontvingen bericht van C.V. De 
Kemphazen  

  

Vorstverlet 

 

 

 


