Nieuws en weetjes
Egchel Nieuws(en omstreken)

28 Februari 2007:
Onweer boven Egchel.
Het bliksemde en donderde vandaag voor de
eerste keer dit jaar in Egchel.
Een behoorlijke bui met stenen, nee geen
kiezelstenen maar hagelstenen kwam meteen
erna.
Maar gelukkig klaarde het in de verte alweer
een beetje op.
Hopen we maar dat het weer beter wordt de
komende dagen. We hebben nu genoeg regen
gehad.

27 Februari 2007:
Het voorjaar lijkt al in zicht, maar toch
kunnen we nog sneeuw en kou verwachten.
Op 3 maart 2005 lag er een leuk pak sneeuw
in Nederland.
Het weer kan dus nog alle kanten op.

26 Februari 2007:
Van het Dorpsoverleg ontvingen we de
notulen van de vorige vergadering. Deze
website is van het Dorpsoverleg en is bedoeld
als een van de communicatie middelen die er
zijn. In deze notulen kunt U lezen wat er
allemaal gaat gebeuren in Egchel waar het
Dorpsoverleg mee te maken heeft. Ook
contaktpersonen worden genoemd, trottoirs,
nieuwbouw etc.
Het Dorpsoverleg Egchel vraagt ook om
nieuwe vrijwilligers, er is genoeg te doen. Dus
interesse meld U aan.
Nieuwbouw aan de Gielenhofweg.

25 Februari 2007:
In het gastenboek een oproep tot het vinden
van een dwerg pincher; het laatst in Egchel
gezien. Dus help hem te vinden.

Boyke

24 Februari 2007:
We kregen vragen over de optocht, waar deze te
vinden was. Op pagina hebben we er een link
geplaatst.

Nieuwbouw op de Wethouder Tielenstraat

23 Februari 2007:
We kregen bericht dat Marc Peeters
zich Master of science mag noemen,
vroeger bekend als titel Drs., dit betekent
dat hij zijn studie succesvol heeft
afgerond. Gefeliciteerd
We ontvingen van CV de kemphazen hun
verslag en bekendmaking van de
prijswinnaars van de optocht.
De schutterij heeft nu ook haar eigen
internet adres De pagina op onze website
gaat binnenkort verdwijnen.
Lentebloesem

22 Februari 2007:
We ontvingen van Zij-Actief nog enkele foto's
van het Truujenbal
Op de pagina van Zij-Actief.

Op de site van de Kemphazen kunt U de
foto's van de optocht ook bekijken

21 Februari 2007:
De eerste foto's van de optocht in Egchel op
internet.
De gehele optocht

Het was vandaag bijna zomercarnaval

20 Februari 2007:
Vandaag in Egchel de grote optocht.
Op zaterdagmiddag zijn de jeugdprins Wouter
en jeugdprinses Julia en dansmarietje Inge
naar radio P&M geweest voor een interview.
Voor meer nieuws en foto's

Van Zij-Actief ontvingen we gisteravond de
eerste foto's van het truujenbal.
Nog enkele foto's op de pagina van Zij-Actief.

Dit zijn foto's van onze tweede truuj

Truuj Sof de eerste

19 Februari 2007:
Vandaag de Egchelse rustdag; alleen het
Inschrijven voor de Egchelse optocht kan
vanmorgen van 11.00 tot 12.00 uur bij Café
Manders (tel 077-3072573).
Van het Kindervakantiewerk Egchel
ontvingen we het verslag van de Kindermiddag. Hierbij zijn nog enkele foto's
geplaatst.
Bij de site
van de Kemphazen zijn ook foto's
geplaatst. Bij het 3e scherm ziet U de foto's.
Jammer dat een teller niet goed heeft
gewerkt, we hebben vandaag weer veel
bezoekers.

18 Februari 2007:
Vanmiddag is de Kindermiddag in 't Erf, hier
de beloofde foto. Het was er al gezellig druk.
Het is vandaag wel erg rustig in Egchel. Het is
gisteravond een geslaagde Golden Oldies
Vastelaovesparty geweest. Bij het volgende
scherm ziet U de foto's.

17 Februari 2007:

Vandaag Egchel in de krant

Egchel heeft per 1 januari 2007 975 inwoners,
het afgelopen jaar werden er 5 jongens en 5
meisjes geboren.

We ontvingen van het Kindervakantie werk de
volgende foto van gistermiddag. Als U erop
klikt wordt de foto groter.
jeugd prins en prinses met de raad

16 Februari 2007:
Vanaf maandag mogen de kippen weer buiten.
Vandaag begint de carnaval op school. Om
13.30 is de optocht.
Meer informatie

Altijd bezig

15 Februari 2007:
Met carnaval zijn de weersvoorspellingen
gunstig, temperaturen van boven de 10 C.
We ontvingen een verslag en bedankje van de
Play-Inn Door deze Play-Inn wisten zich veel
bezoekers deze website te vinden.

Gisteren was een regenachtige dag;
hondenweer

14 Februari 2007:
Vandaag is het Valentijnsdag
We ontvingen op dinsdag nog een 16 tal foto's
van de Play-Inn. Deze zijn toegevoegd.

WE blijven toch nog in carnavalsstemming

13 Februari 2007:
We ontvingen mooie foto's van de Play-Inn
2007. We zijn blij dat er vooral ook mensen
vanachter de schermen op staan. De Heer
Rein Stoel hiervoor bedankt.
Vanavond is het Truijenbal bij Manders
waar Anders. Meer informatie

12 Februari 2007:
bijgaand weer de biljartverslagen
Voor de foto's van de CV De Kemphazen moet U
op de site van de kemphazen zijn. Bij het
volgende scherm ziet U de foto's van de bonte
avond. Hier ziet U foto's van het opbouwen, de
artiesten en de feestvierende Kemphazen.
carnaval

11 Februari 2007:
Gisteravond een prachtige bonte avond; die er
niet geweest is heeft wat gemist.
Play-Inn 2007 In het gastenboek een bedankje
van de Wethouder van Cultuur Raf Janssen.
Hiervoor dank. Er zijn vanmorgen aan de foto's
nog een aantal van het slotconcert toegevoegd.
Ga maar kijken wat het voor een evenement
was. Een aantal foto's zijn ontvangen van
Pierre Lacroix
Voor de Play-Inn 2007 op deze site:
Hier is
door de muziekverenigingen veel werk verzet.
Er komen nog meer foto's; als ze binnen zijn
worden geplaatst..

10 Februari 2007:
Vandaag is in het BBC de PlayInn
Meer informatie

Voor de eerste foto's nu al 11.00
uur
Vanavond heeft CV de Kemphazen de bonte
avond Meer informatie

Vorige week zaterdag geboren: Ward

9 Februari 2007:
We ontvingen een geheel programma van
de C.V. De Kemhazen Zie pagina Nieuws

De eerste sneeuw van dit jaar, daarna was het
prats.

8 Februari 2007:
Op de pagina Interview het eerste interview met
niet minder dan prins Wiet de I
We ontvingen van Zij-Actief het programma van
het Truijenbal op dinsdag 13 februari bij
Manders waar Anders.
Lentebeurs 2007: op 26 maart a.s. en
de
Kledinginzameling op 9 mei
Meer informatie

7 Februari 2007:
We ontvingen:
Ferry en Patricia Maessen hebbe un menke
gekrege: Len!!
Hierbij vingt ge un foto van ut baby bord en de
ooievaar

Nog 2 koude nachten en dan gaat de
temperatuur weer omhoog

Voortuintje

6 Februari 2007:
bijgaand weer de verslagen van de keujongens

vlaggen

5 Februari 2007:

We blijven in de carnavals tijd, ook hier
wappert de vlag.

4 Februari 2007:
Van de Muziekvereniging ontvingen we van de
sponsorcommissie van deze vereniging al een
hoeveelheid informatie over de Play-Inn 2007
waarvan Muziekvereniging Egchel dit jaar de
organisatie heeft. Hiervoor is er een aparte
pagina gemaakt.

We ontvingen het bericht
Het ministerie van LNV heeft met onmiddellijke ingang besloten dat
hobbymatig gehouden pluimvee, watervogels en kippen met vrije uitloop vanaf
3 februari 18.00 uur volledig opgehokt moet worden vanwege de dreiging van
Klassieke Vogelpest.
Al deze vogels moeten vanaf die datum worden opgehokt in een hok of ren met
een volledig dichte bovenzijde.
Watervogels mogen vanaf 3 februari onder dezelfde voorwaarden worden
gehuisvest zoals ook in het najaar van 2006 was voorgeschreven. Het gebruik
van netten boven de vijvers en de uitloop is bij deze dieren dus ook
toegestaan.
De oorzaak van deze snelle herinvoering van de afschermplicht is de uitbraak
van de klassieke vogelpest op een kalkoenenbedrijf in het graafschap Suffolk
in Engeland.
Naar verluidt zou het hier gaan om de voor mensen gevaarlijke H5N1 variant.

3 Februari 2007:

Sarah
Bakker.... We hoeven vandaag geen
gebak,
we hebben al een oude taart !!
Sarah op de melkweg

Sophie = 50

De schutterij heeft de datum van het familie en
verenigings schieten aangepast van 10 juni
naar 24 juni, omdat het dan Egchelse kermis is.
Verder vragen zij of er mensen zijn die oude
foto's ter beschikking hebben die betrekking
hebben met of over de schutterij, dit is voor het
samenstellen van een jubileumboek van de
bond Juliana. Deze kunnen per e-mail gestuurd
worden naar .
Vanavond heeft Jong Nederland
carnavalavond We kregen weer nieuwe
informatie van de Kemphazen

Zomerjoeks
“ ZOMERJOEKS” NIEUWE NAAM VOOR
EGOPOP ZOMERCARNAVAL
Op de foto worden de prijswinnaars Jack
Schaareman (Midden) en Christiaan van Roy
(Links) gefeliciteerd door EGOpop-voorzitter
Bart Delissen (Rechts op de foto).

2 Februari 2007:
We ontvingen de notulen van het Dorpsoverleg
Egchel
Vanavond is het de carnavalsavond voor Jong
Nederland, in het gastenboek is er al melding
van gemaakt.
3 x Toeteren
Op de Kempstraat

Abraham Gezien op de Linkskesweg

1 Februari 2007:
Afgelopen maand hebben we op deze site weer
een record aantal bezoekers gehad. Onze site
is deze maand bezocht door meer bezoekers
als er mensen in Egchel met een computer
omgaan.

Vanavond is de 2e spelregelavond van
S.V.Egchel meer informatie
De eerste 50 waren prachtig
over 30 jaar ben ik 80

