Nieuws en weetjes
Egchel Nieuws(en omstreken)

30 april 2008:
We ontvingen het volgende bericht van
Kinder vakantiewerk
Egchel:
Komen jullie ook naar de
Koninginne-Instuif op 30 april? Jullie zijn
welkom
vanaf 9.30 uur in 't Erf. We starten om 9.45
uur en sluiten af met een spetterend
optreden van onze eigen Sjerp Sjutters.
Meer info
Vandaag wordt het nieuwe informatie
boekje van Egchel uitgereikt aan de 1000e
inwoner van Egchel. Meer informatie
Aan de Gielenhofweg

29 april 2008:
We ontvingen ook volgend bericht:
Wie heeft mijn tamme valkparkiet gezien,
luistert naar de naam Chico ze is er
zondag vandoorgegaan.
tel 0622881468 b.v.d.
We ontvingen van Teldertrappe een
uitnodiging: dit is een culinaire fietstocht
door de gemeente Helden waaraan ook
gemeenschapshuis 't Erf aan meedoet
Meer informatie en aanmelden:
Van Harold en Heidi ontvingen we
volgende foto: Angie en Mandy Buskes
aan het werk.

28 april 2008:

Foto's van het communie feest en van de
kindermarkt van 13 april staan in Mijn
Album. Eerst de foto's van de kindermarkt
erna van het communiefeest. Veel
plezier. Op deze pagina rechts kunt U
omlaag schuiven, voor alle foto's te zien

Onze valkparkiet (grijs met rode wangen)
is Zondag weggevlogen in Egchel. Hij
moet in de omgeving zijn en is erg gesteld
op mensen als je hem in de tuin vindt of
ergens bel alsjeblieft met;3073266 of
0650415331. Dankjewel groetjes Linda.

Het eerste van Egchel heeft met 4-0
verloren en is
gedegradeerd.
Het tweede is
kampioen geworden

Dennis Bruijnen is afgelopen vrijdag 25
april in de Messe te Hannover, samen met
zijn team europees kampioen geworden
met Robotvoetbal. Voor meer informatie
zie

Hier het team

27 april 2008:
Vandaag is het communifeest.
We ontvingen het bericht dat S.V. Egchel
jeugd heeft 3 kampioenen : nml Egchel C1,
E1 en E2.
Vandaag is de
seizoenafsluiting na de wedstrijd van
Egchel 1. BBQ, Warsteiner en muziek van
d.j. Bas.
We ontvingen de uitslagen van het
koppeldart tournooi van S.V. Egchel

communifeest

26 april 2008:

Sjaak Wijnen is benoemd tot lid in de orde
van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd

Alles wordt nu heel snel groen buiten.
Begin april zag het er zo uit op de Gruize
Epper

25 april 2008:
Vanavond heeft S.V. Egchel een dartavond.
Opgelet de grijze container wordt
zaterdagmorgen opgehaald i.p.v. maandag
Aan de Roggelseweg.
Voor
de kippen is het ook prima weer.

24 april 2008:

Van Anneke van Gend ontvingen we
beide foto's:

deze foto's zijn gemaakt van een
plant:olifantspoot.

Hij bloeit en
dat is een zeldzaamheid. Op de
onderste foto is hij helemaal te zien
en 2 weken
later heb ik alleen de bloem op de
foto gezet. We hebben op internet
niet meer kunnen vinden, als dat hij
zich vermeerdert met zaad, dus daar
wachten wij op.

23 april 2008:

KBO heeft vandaag opfrisles rijschool

Op bijgaande foto's was de fanfare
Maandagavond aan het repeteren met
lopen in de kerk en
spelen.
Het is de bedoeling,
dat de fanfare zondag de lege kerk
inloopt met de familie van de
communiekantjes er achter aan, en
terwijl zij in de banken plaats nemen,

blijft de fanfare aan de zijkant spelen.
De communiekantjes blijven buiten
wachten. Als iedereen zit, is de
ingang weer vrij voor de fanfare om de
kerk te verlaten. Dan komen de
communikantjes al zingend de kerk
binnen.

22 april 2008:

We ontvingen bericht van Zij-Actief er
is een lezing over Vrouw, sta in je
kracht vanavond !!

Lente

21 april 2008:
Vanavond is de bijeenkomst in 't
Erf U kunt dan meepraten over wat
b.v. bij U aan de voordeur gebeurt.
Meer Info
Biljarten leeft in Egchel...
Egchel heeft de belangrijke
wedstrijd tegen Beringe verloren.
We ontvingen bericht van Jong
Nederland Egchel. Afgelopen
vrijdag en zaterdag hebben deze
Junioren van de jongensgroep So
What! gewonnen op het toernooi
in en om de Blokhut in Helden
Meer Info

20 april 2008:
Het bericht van Kindervakantiewerk
staat nu op hun pagina: . Ook de
Scherpschutters zullen er een
optreden verzorgen.
Kom Maandag avond naar de
bijeenkomst in 't Erf;
De Scherpschutters

19 april 2008:

We ontvingen bericht van
Kindervakantiewerk Egchel dat ze
activiteiten organiseren met
Koninginnedag. Nader bericht
volgt.
We ontvingen volgende foto en
tekst van Harold en
Heidi:
Vogels mogen het hele
jaar door gevoerd worden. Om
deze tijd van het jaar is het
prachtig om buiten te gaan zitten
en er van te genieten!

18 april 2008:
We ontvingen bericht van 60 jaar
Egchel
We ontvingen bericht van het
Dorpsoverleg
We ontvingen bericht van ZijActief a.s dinsdag is er een lezing
over Vrouw, sta in je kracht!!

Nederlandse Hartstichting

17 april 2008:
Het is nog koud voor de tijd van
het jaar

Nieuwe hekjes aan de
Roggelseweg

16 april 2008:
We ontvingen bericht dat:
Op vrijdag 11 april 2008 is Franciscaan Pater
Victor Kersten in het zorgcentrum in Weert
overleden. Hij heeft meer dan vijftig jaar als
missionaris in Pakistan gewerkt. Op
donderdag 17 april om 14.30 uur is de
begrafenisdienst in het koor van Zorgcentrum
Hieronymus, Biest 43 in Weert. Hij wordt op
het Sint Martinuskerkhof in Weert
begraven.
Zie boek
Van Achell tot Egchel pg 168
Op de Gruize Epper

15 april 2008:

Kindermarkt in Egchel;
verschillende foto's staan op

Aan de Melkweg

14 april 2008:
Op de site van Piet van
Toon:
In Neer opende 25 jaar
geleden Tweewielerbedrijf
Winkelmolen-Geenen een zoals al
gezegd een tweewielerbedrijf aan
de Napoleonsweg: meer info Ook
aan Lucy en Piet gefeliciteerd.
We ontvingen van de
biljartvereniging verslag van
de voorrondes van het open
Egchelse
Egchel heeft de belangrijke
wedstrijd met 1 - 0 verloren
Kindermarkt in Egchel; de foto's
k en op de site van Jong Nederland
Egchel Klik op Geslaagde
Kindermarkt

13 april 2008:
Vandaag Kindermarkt; meer info

Gisteren werd de moskee officieel
geopend. Hier een foto van de
opening vanuit Egchel

12 april 2008:
We ontvingen bericht dat de
voorverkoop van Egopop is
gestart.
We ontvingen de agenda van de
vergadering van het
gemeenschapshuis en het Dorps
overleg

Kuikentje

11 april 2008:

Op maandag 21 april a.s. houdt het
bestuur van gemeenschapshuis 't Erf
uit Egchel haar openbare
jaarvergadering. Aanvang 20.00 uur.
Aansluitend aan deze vergadering wil
het Dorpsoverleg met u van
gedachten wisselen over zaken
Egchel aangaande.
Eenieder is van harte welkom.
De uitbreidingen in Egchel gaan
steeds door

10 april 2008:
Op YouTube is een filmpje over
Egchel met als
Liedje
"t Egchels
Geveul" van Danny
Vandaag is er weer Aettaofel

Zondag morgen liepen er al twee
veulentjes

9 april 2008:

Leden van de muziek vereniging
deden mee aan het Solisten
concours in Ohe en Laak.

8 april 2008:

We ontvingen van het
Dorpsoverleg een artikel over de
veiligheid in Egchel

'Lelijk eendje ziet na 6 jaar eindelijk
daglicht'.....

7 april 2008:

Egchel heeft vandaag verloren

Het leven begint bij 60

6 april 2008:

We ontvingen van K.B.O. weer
hun
programma
We
ontvingen van SV Egchel nog
een datum voor de dart avond
en voor de seizoensafsluiting

Egchel 4 KAMPIOEN
Meer info

5 april 2008:

Volgende week zaterdag wordt de
moskee officieel geopend.

Op de Kattestert

4 april 2008:

Aan de Kempstraat wordt druk
gewerkt.

3 april 2008:

We ontvingen een advertentie voor
muziek liefhebbers

Hoog en droog

2 april 2008:

We ontvingen de uitnodiging voor de
vergadering van de werkgroep 60 jaar
Egchel op 3 april 2008

Herten aan de Roggelseweg

1 april 2008:

We ontvingen de notulen van het
dorpsoverleg van 18 maart

Aan de Jacobusstraat

