Nieuws en weetjes
Egchel Nieuws(en omstreken)

31 januari 2010 :

Voor strooizout

We hebben een jubileum /
winterprins

30 januari 2010 :
Vanavond de Bonte avond
Wij ontvingen enkele foto's van de
ZijActief jaarvergadering van dinsdag 26
januari. Daar zijn twee mensen in het
zonnetje gezet Ria Peeters 25 jaar lid en
Henriette Teeuwen 40 jaar lid. Dames
nogmaals
gefeliciteerd.
Voor meer
foto's

29 januari 2010 :

We ontvingen bericht:
In Koningslust hebben ze nog een
Egchelse prins; Prins Mark regeert over
de Oelewappers.

Prins Mark van de Oelewappers

28 januari 2010 :

Hier is het te doen

27 januari 2010 :
We ontvingen bericht
dat contactpersoon van de
ouderraad van BS de Kemp is Ellen
Gommans Molenheg 13 5987 AP Egchel.

Onze dochter Sandra heeft dinsdag
morgen een dochtertje gekregen.

Carnavalstijd

26 januari 2010 :
Op de website van Peel en
Maas: Verslag Startoverleg en
klankbordgroep Log Egchelse Heide

We ontvingen bericht dat het bushokje bij
de kerk is afgebroken. Wendy bedankt
Er wordt toch nog te hard gereden hier.

25 januari 2010 :

We ontvingen van de biljartvereniging weer
de verslagen van afgelopen week. Het was
een goede week 3 winstpartijen waarvan 2
met het maximaal haalbare 9 – 0 als
uitslag.Zou er een kampioenschap in de
lucht hangen?

residentie van Jeugdprins Ryan

24 januari 2010 :

We ontvingen het volgende bericht
van C.V. De Kemphazen:

Jeugdprinses Anouk

23 januari 2010 :

We ontvingen een uitnodiging voor een
informatieavond over verlengde peuteropvang
en buitenschoolse opvang in Egchel. Word
document

22 januari 2010 :

Vanavond heeft Jong Nederland carnavals
avond

In het gastenboek discussie over de naam
Eggel

google Eart Egchel

21 januari 2010 :
We ontvingen de notulen van de vergadering
van dorpsoverleg Egchel van 17 december
2009.
Ook de gemeente Peel en Maas heeft
bezwaar ingediend tegen de bouw van vier
windmolens in de gemeente Leudal.
Zoekplaatje

20 januari 2010 :

Ferdinand 50 jaar !!

Moet je nu eens
horen...
50
jaar geleden is
onze Ferdinand geboren
Na jaren van
Feesten en werken'
Is er
aan Ferdinand nog niets te
merken.
Vandaag gaan we deze
mijlpaal vieren,
met waarschijnlijk
heel veel wijntjes en bieren.

Op naar de volgende 50

19 januari 2010 :
We ontvingen van de biljartvereniging weer
de verslagen van afgelopen
week. “ Mopperen is als zitten aan een open
haard, het voelt heerlijk comfortabel, maar de
meeste energie gaat toch in rook op….
Hetgeen niet geld voor het 3de team, want
dat gaat als een speer.”
Winter; weer bij af.

18 januari 2010 :
We ontvingen het volgende bericht:
Seniorenvervoer H.E.P. van start
We ontvingen de volgende berichten
van C.V. De Kemphazen:
Voor de foto's van het uitroepen van de
jeugdprins en jeugdprinses .
Voor de
pagina Kindervakantiewerk Ook op de
website van C.V. De Kemphazen staan mooie
foto's
Kerstbomen ophalen ( Te laat ?)

17 januari 2010 :
We ontvingen het volgende bericht: Rustic
organiseert een sapvastenkuur week naar
Gran Canaria.
We ontvingen het volgende
bericht: Nieuw liefdevol baasje gezocht

Het huis van Prins Fabian

16 januari 2010 :
We ontvingen het volgende
bericht:
We hebben 's avonds laat al
een paar keer een Mechelse herder door
Egchel zien rennen. Hij/zij is vrij donker
van kleur en draagt een rode nylon
halsband. Hebben meer mensen deze
hond gezien en weet iemand van wie het
dier is?
Vandaag is weer oud papier ophalen
Vanavond Prinsen receptie
Geboren Bram

15 januari 2010 :
Woensdagavond Ria Joosten op L1 in
Koplopers. Het programma kunt U via
volgende link volgen

14 januari 2010 :

We ontvingen het volgende bericht:
Januari 2010: Timmermans Bestratingen
bestaat 10 jaar

13 januari 2010 :
We ontvingen foto's van de Trimclub:
Karboet eten bij de Pleisterplaats
We ontvingen bericht over de gladheids
bestrijding in de gemeente Peel en Maas;
hoe is dit geregeld ?
We ontvingen een bericht via Dorpsoverleg
Egchel over een nieuw Digitaal
jongerenplatform / portaal Peel en Maas
De eigenaar van de sleutel die Zondag is
gevonden heeft zich nog steeds niet
gemeld.
De Trimclub

12 januari 2010 :

We ontvingen bericht dat het op enkele
plaatsen in Egchel verraderlijk glad kan zijn;
op de hoek Linskesweg en Gielenhofweg zijn
al 4 ongelukken gebeurd.
We ontvingen bericht dat vanaf 15 januari
weer strooizout beschikbaar is
Vanuit Egchel

11 januari 2010 :

We ontvingen van de biljartvereniging weer de
verslagen van afgelopen week. “ Bijgaand de
verslagen van de 3 teams. Het zijn maar 2
verslagen maar team 1 en 2 moesten het tegen
elkaar opnemen. ”

We ontvingen bericht over de
bezwaarschriften tegen de komst van de
Windmolen Neerse Zijde kanaal Eerdere
informatie

foto: Fotostudio Maarten Dings

Als nieuwe prins is Prins Fabian I (Nicke) met
zijn Prinses Paula (Van Lier), Jeugdprins Ryan
(Bruisten) en Jeugdprinses Anouk (Teeuwen)
uitgeroepen tot nieuwe heersers over het
Egchelse Kemphazenrijk 2010.
Fabian is de 44e Prins en dus de
jubileumprins in het 4x11-jarig
jubileumseizoen van de Kemphazen. Voor het
verslag

foto: Jeu Zeelen

We ontvingen bericht dat er een sleutel
gevonden is op de Jacobusstraat.

We ontvingen bericht dat op in Egchel de
stoep werd schoongemaakt. De bewoners
zijn er blij mee. Vooral voor de ouderen
heel veilig.

Op de Kempstraat 50 geworden

10 januari 2010 :
Egchel $jerp$jutters heeft de eerste plaats
behaald bij het P&M liedjesfestival voor de
PJP-bokaal (presentatie) 187,5 punten 2 Kepèl
170 punten, 3 Dorp 169,5
punten.
Het Lindebuimkewisseltrofee is gewonnen door Kepèl
met 295,5 punten , de 2e plaats is behaald
door Kessel-Eik 273,5 punten en de 3e plaats
weer door de Egchelse $jerp$jutters 253
punten. Van harte gefeliciteerd.
We ontvingen de uitnodiging voor de
jaarvergadering van Zijactief Egchel

9 januari 2010 :
Omdat vanavond half Egchel in Baarlo is;
het nieuws voor morgen wat later.
Vanavond zaterdag is in Baolder het P&M
Liedjesfestival in Baarlo waar onze eigen
Egchelse $jerp$jutters zullen meedoen. U
kunt meeluisteren
We ontvingen bericht van C.V. De Kempazen
over de voorverkoop van de bonte avond:
Het trottoir is op veel plaatsen schoon
gemaakt; zo moet dat ook.
Ook Premier Balkenende: iedereen moet
stoepje vegen !

8 januari 2010 :

Voor de tekst van het printje van Pastoor
Giel

7 januari 2010 :

In het gastenboek een condoleance uit
Noorwegen voor Giel

School in Egchel

6 januari 2010 :

Verzoek voor Zondag: Prinsverkiezing: Kom
naar ’t Èrf en maak het helemaal live mee!

Naar de Kattestert

5 januari 2010 :
We ontvingen het volgende
bericht:
Veur de minse die os
$jerp$jutters aankomende zatterdig in
Baolder wille ongersteune mer nog gin kaarte
hebbe: wae hebbe d'r nog un paar
over.
EUR 6.- p/kaart of EUR
10.- p/kaart+bus (19.00o vertrik bij
Manders)Melde bij Guus Peeters van CV de
Kemphazen.
Bin d'r snel
bij, op = op.

Weer sneeuwpret

4 januari 2010 :

Weer sneeuw

3 januari 2010 :
We ontvingen bericht van de
Muziekvereniging Egchel Op 30 december
werden er weer wafels gebakken bij Ria
Joosten.
Muziekvereniging Egchel wenst
iedereen een gezond en muzikaal 2010.
Op Helden TV een kort filmpje over Pastoor
Giel Peeters
Eerste tweeling in Peel en Maas in Egchel;
misschien wel de allereerste geboren op 1
januari 2010

2 januari 2010 :
We ontvingen bericht dat Pastoor Giel Peeters
op donderdag 7 januari in Helden-Dorp om 11
uur wordt begraven. Woensdagavond is om 7
uur in Egchel de avondmis
We ontvingen van C.V. De Kemphazen: Prins
onthulling bij C.V. de Kemphazen Egchel: wie
wordt de jubileumprins ?

Tegen de winterkou

1 januari 2010 :
We ontvingen zojuist het droevige bericht dat
Pastoor Giel, plotseling is
overleden.
Voor vandaag 1 januari is er
een vervanger voor de H.Mis.
Wij wensen iedereen een voorspoedig en de
beste wensen voor 2010

Gisteravond van 5 tot 6 uur; Egchel uitgebreid
op de radio P&M

Vuurwerk

