Nieuws en weetjes
Egchel Nieuws(en omstreken)

31 Juli 2009:

Jong Nederland heeft deze week mooi weer
Van de Muziekvereniging Egchel ontvingen
we het nieuwe prikbord.

We ontvingen van Germa bericht dat er 2
kuikentjes waren geboren

30 Juli 2009:
In de krant: op de voorpagina; de
heksenkring van paddenstoelen; op 20 juli al
een foto hiervan op deze pagina. Dit is wel
Egchel en geen Helden-Dorp

Op de Keup

29 Juli 2009:

Uit de krant: Egchel krijgt langgewenst
voetpad

Aan het verbouwen

28 Juli 2009:

Op Helden TV een filmpje over Pastoor Giel
Peeters
We ontvingen bericht van Muziekvereniging
Egchel: Dat Hay Janssen bij zijn afscheid
erelid van de muziekvereniging is geworden.
Meer foto's

27 Juli 2009:

Pastoor Giel Peeters; Lid in de Orde van
Oranje Nassau en eerste ereburger van
Egchel
Bij het verlaten van de kerk
Meer foto's

26 Juli 2009:
We ontvingen van KVW Egchel het
volgende
bericht:
Politie Helden
heeft via een brief een oproep gedaan voor
hulp.
De kerk en 't Erf zijn versierd

De versierde kerk

25 Juli 2009:
A.s Zondag is er in Egchel
priesterfeest. Voor het artikel uit de
krant

24 Juli 2009:

We ontvingen de stand van zaken over LOG
We ontvingen nog enkele foto's van Rustic
van "Massage workshop"

Dit weekend weer HMT

23 Juli 2009:
We ontvingen het volgende
bericht:
Tijdens de laatste
welfaremiddag voor de vakantie heeft
An Beeks na ongeveer 30 jaar als
leidster afscheid genomen. De
Deelneemsters en vrijwilligsters vonden
dit wel een reden voor een bloemetje.
We hopen wel, dat ze nu, als
deelneemster, nog lang bij ons blijft.

22 Juli 2009:

We verwachten binnenkort een bericht over
het LOG.

Langs de Hoekerstraat

21 Juli 2009:
Het e-mailadres wat vermeld is op het
rondgebrachte Egchel Nieuws en de
evenementen kalender is niet juist, Beste
kunt U een e-mail sturen naar

Bouwwerkzaamheden

20 Juli 2009:
Vanavond heeft de Muziekvereniging
afsluiting van het seizoen
De nieuwe evenementenkalender en
Egchel's Nieuws wordt nu
rondgebracht; voor digitale versie
Egchel Nieuws

Ring paddestoelen in grasveld hoek
Keup/Roggelseweg

19 Juli 2009:

Zij aan Zij; samen op het bankje

18 Juli 2009:

Vanmorgen komt de Muziekvereniging weer
oud papier ophalen.

Hortensia's

17 Juli 2009:

Te koop langs de Roggelseweg

16 Juli 2009:

We ontvingen een aankondiging over het
zomerkamp van Jong Nederland
We ontvingen nog een groot aantal foto's en
een verslag van het Kempfeest van dinsdag.
Voor het verslag .
Voor de
foto's
Nog meer
informatie op de website van
BS De
Kemp

Mijn kleindochters

15 Juli 2009:

We ontvingen foto's van Maartje van de
Kempdag: een paar foto's van de workshops,
het eten en het
schilderen.
Meer foto's

Komen er meer foto's van de Kempdag; dan
plaats ik deze in een aparte map bij elkaar.

14 Juli 2009:

Vandaag dinsdag is Kempfeest 2009

Deze week komt de stucadoor

13 Juli 2009:

De Gielenhofweg is weer open

12 Juli 2009:

We ontvingen het volgende bericht: Klein
zwart konijntje
aangelopen.
Af te halen
bij Annie Bruijnen Kempstraat 28.

Aan de Gruize Epper; vanalles te koop

11 Juli 2009:
Op 17 en 18 oktober herdenkt
Muziekvereniging Egchel dat het 40 jaar
geleden is dat enkele mensen uit Egchel de
schouders hebben gezet onder de organisatie
van het toenmalige Drumband EROS=Egchel
Roept Ons Samen.
Het wordt een mooi feest, met speciaal
concert, H. Mis, receptie enz. In september
hoort u er meer van.
We ontvingen bericht van Maartje dat haar
eindexamenwerk 385 tafels af is. Het is na de
zomervakantie te bezichtigen. Voor
informatie
We ontvingen bericht van Kinder Vakantie
Werk Egchel Zomerdagen spannender dan
ooit:
Aan de Gruize Epper bosbessen plukken

10 Juli 2009:
We ontvingen foto's van de modeshow
op BS De Kemp Dit alles n.a.v. het
thema kleding. De kinderen van groep
3, 4 en 5 hebben samen een modeshow
op de planken gezet, met licht, geluid
kortom alles erop en eraan. Het was
een super geslaagde morgen met heel
veel publiek.

9 Juli 2009:
We ontvingen bericht over 50 jaar Jong
Nederland Egchel
Vandaag is er weer Aettaofel

Erwten conserven

8 Juli 2009:

Op verzoek;
het kruisbeeld aan de Gielenhofweg
zoals het er jarenlang netjes en verzorgd
erbij lag.

Nu dat ze aan het werken zijn;
hopelijk als de werkzaamheden voorbij
zijn wordt het weer netjes verzorgd.

7 Juli 2009:

Feestje op de Wethouder Tielenstraat;
kijk eens hoe het begon op 23 juli 2005

6 Juli 2009:

Schutterij Leonardus Panningen / Egchel
tijdens OLS in Naer. Hun website

5 Juli 2009:
Vandaag de oude Limburger in Naer; te
volgen via de website van de Limburger
Ponys van aan de Roggelseweg staan nu
ook op Peel en Maas tekst TV pagina 122

Gaer nao Naer

4 Juli 2009:
We ontvingen bericht over senioren vervoer
Helden - Egchel -Panningen

Drukke werkzaamheden aan de verbouwing
van de kantine bij SV Egchel. Er wordt hard
gewerkt.

3 Juli 2009:
De datums van de evenementenkalender die
binnen komen worden meteen aangepast.

Herdershonden parade

2 Juli 2009:
De Gielenhofweg is afgesloten vanaf de
Linskesweg tot aan de Roggelseweg; dit kan
tot 11 juli duren.
Voor leden van de Muziekvereniging
ontvingen we een uitnodiging voor de
seizoensafsluiting
Willen de verenigingen hun adressen nakijken
of deze nog actueel zijn op de pagina
verenigingen
De afsluiting

1 Juli 2009:
De inzet van vele vrijwilligers is de grote
kracht van gemeenschapshuis 't Erf. Voor hun
jaarverslag
Maandagavond was er jaarvergadering van
het gemeenschapshuis, maar ook van het
dorpsoverleg; waarin o.a. ook het LOG
uitgebreid ter sprake is geweest.
Op Peel en Maas tekst TV staan de foto's ook
van de kindermarkt
Zaterdagavond nog geplaatst;
waarschuwingsborden voor overstekende
fietsers; hoek Gruize Epper Roggelseweg

