Nieuws en weetjes
Egchel Nieuws(en omstreken)

31 maart 2010 :
We ontvingen bericht van Gemeenschapshuis
‘t ERF: In verband met de aanstaande
verbouwing beginnen de vrijwilligers van ’t
Erf binnenkort met de uitruiming en
verwijdering van de inrichtingen en materialen
van het gemeenschapshuis. Een deel van de
te verwijderen inrichtingen en materialen
worden te koop aangeboden. Op ZATERDAG
10 APRIL
Nu al in volle bloei

30 maart 2010 :
We ontvingen bericht van de biljart vereniging: Met
nog maar enkele speelronden, lijkt de
kampioensgeest gelukkig weer door Egchel te
dwalen. Met meer beurten dan nodig, toch 9 punten
binnenslepen, dat zet zoden aan de dijk. Gaat
Egchel 1 het felbegeerde kampioenschap
binnenhalen ter ere van de vertrekkende
secretaris?
We ontvingen bericht dat BS De Kemp op
woensdag 28 april een sportdag organiseert PDF
File
Volgepakt weer naar huis.

29 maart 2010 :
Op 28 maart heeft de fanfare van
Muziekvereniging Egchel samen met de
koninklijke harmonie Concordia uit Panningen
een Lenteconcert gegeven in
gemeenschapshuis 't Erf in Egchel. Het was
voorlopig het laatste concert, want er gaat een
grote verbouwing plaatsvinden.

Egchel heeft de uitwedstrijd tegen VCH
Blerick met 3 - 1 verloren.

De dirigent van harmonie Concordia kreeg
een bloemetje.

Vanavond jaarvergadering van 't Erf en
Dorpsoverleg Egchel U kunt wellicht ook het
ingevuld enquete formulier
meenemen.
Voor het formulier (Word
bestand) (PDF bestand)

Op zondag 28 maart was 'Kom in de Kas bij
'Gommans Flowers in Helden-Egchel

28 maart 2010 :
Muziekvereniging |Egchel heeft vandaag in 't
Erf om 11.00 uur het lenteconcert.
Vandaag begint de zomertijd.
We ontvingen bericht van ZijActief over hun
activiteiten
We ontvingen bijgaande foto van Piet
Janssen: Onlangs was ik in myanmar ( burma
); aldaar kwam ik deze groente winkel ( wagen
) tegen. Moest meteen denken aan het
zomerkoninkje in Egchel.
Een groot verschil tussen arm en rijk........

27 maart 2010 :
Kom zondag 28 maart tijdens 'Kom in de Kas'
bij Gommans Flowers
Vanavond is bij café Manders (waar anders) in
Egchel PrÉ-GOpop
Henk Gommans van Gommans Flowers

26 maart 2010 :
Op Helden TV een filmpje over Boere die in de
oorlog ook in Egchel heeft huisgehouden
We ontvingen bericht over de geslaagde
kindermarkt afgelopen jaar, nu organiseert
Jong Nederland Egchel dit jaar weer een
kindermarkt.
Uit de krant: Fleuren geen belofte aan
varkenshouder
Bouwplannen

25 maart 2010 :

Potdennen bij Wim

24 maart 2010 :

De KBO gaat vandaag wandelen. Het is
hiervoor prachtig weer.

Op de Keup

23 maart 2010 :
We ontvingen van de Biljartvereniging de
verslagen van de Egchelse teams, Was het
vorige week kommer en kwel, deze week zijn
de kaarten opnieuw geschud en brandt het
verlangen naar de kampioenschapkaars
alweer.. Een stunt van team 1 en 2 die de zaak
weer op scherp hebben gezet.

Windmolentje op de Rootsdijk

22 maart 2010 :

De wedstrijd tegen Lierop 1 was afgelast.

Aan de Gielenhofweg Ziggo

21 maart 2010 :
We ontvingen
bericht:
Op
Pinksterzondag, 23 mei 2010, organiseert SV
Egchel haar jaarlijkse MniVoetbaltoernooi.
We ontvingen de uitnodiging voor de fusie
tententoonstelling Peel en Maas geweest in 't
Kerkeböske. De opening is op 3 april. Bericht
hierover volgt nog.
We ontvingen bericht van de
Muziekvereniging |Egchel dat op Zondag 28
maart in 't Erf om 11.00 uur het lenteconcert
wordt gehouden.

20 maart 2010 :
Verwarring rond LOG Egchel
We ontvingen de notulen van Dorpsoverleg
Egchel; en de brief gezonden aan de
gemeente Leudal over de windmolens.
We ontvingen bericht over PrÉ-GOpop bij café
Manders
Op zaterdag 27 maart vindt bij café Manders
(waar anders) in Egchel PrÉ-GOpop
plaats.
PrÉ-GOpop dient als
opwarmertje voor het EGOpopfestival op
zaterdag 15 en zondag 16 mei aanstaande.
Voor het bericht
Vanavond Aprèsski Afterparty; deze wordt
georganiseerd door café Manders in
samenwerking met CV De Kemphazen.
Kaltspiel

19 maart 2010 :
We ontvingen bericht dat er deze
week enquête formulieren worden
rondgebracht; hierbij ook het verzoek voor
deze in te vullen. Voor het formulier (Word
bestand) (PDF bestand)

Dit is belangrijk voor de leefbaarheid in
Egchel; zo ook de school

18 maart 2010 :
We ontvingen bericht van seniorenvervoer:
SENIORENVERVOER H.E.P. OFFICIEEL IN
GEBRUIK GENOMEN

Belangstelling ook vanuit Egchel voor het
seniorenvervoer

17 maart 2010 :

Kattemieskes aan de Rootsdijk

16 maart 2010 :
We ontvingen van de Biljartvereniging de
verslagen van de Egchelse teams, waarbij bij
de meeste de kampioensaspiraties inmiddels
een beetje weggezakt zijn. Er is nog één team
dat een eventueel kampioenschap wellicht op
eigen kracht kan afdwingen, de andere teams
zijn afhankelijk van misstappen van
anderen…

Jong geleerd

15 maart 2010 :

Egchel heeft de derby tegen Koningslust thuis
met 4 - 1 gewonnen.

Het "kunstwerk"aan de school

14 maart 2010 :

Weer door de winter heen

13 maart 2010 :

Op 13 en 14 maart heeft Jong Nederland
Egchel een Leidingweekend in Luyksgestel

Boekenmarkt 14 maart MFC Kerkeböske

12 maart 2010 :
We ontvingen de uitnodiging voor de jaar
vergadering van de gezamenlijke
jaarvergadering van gemeenschapshuis 't Erf
en Dorpsoverleg Egchel.

We ontvingen bericht van C.V. De
Kemphazen over een Aprèsski Afterparty bij
Café Manders op zaterdag 20 maart a.s

We ontvingen bericht over: JONG
NEDERLAND EGCHEL VIERT GOUDEN
JUBILEUM

Os Wim is nog steeds prachtig
Over 30 jaar is ze alweer 80 !!

11 maart 2010 :

Op Helden TV een filmpje over de Play_Inn
waaraan ook leden van de Egchelse muziek
vereniging hebben deelgenomen.

In 't Erf is vandaag weer Aettaofel
Naers kanaal

10 maart 2010 :

Vandaag gaat de KBO op excursie

Doorgaand rijverkeer gestremd

9 maart 2010 :
We ontvingen van de Biljartvereniging bericht
dat er was nogal wat verwarring ontstaan
door het verkeerd afmelden van een van de
tegenstanders, waardoor het verkeerde team
thuisbleef. Uiteindelijk zijn er toch 2
wedstrijden gespeeld. Helaas zijn er weinig
punten gehaald, hetgeen de
kampioensaspiraties enigszins tempert.
Snelheidscontrole op de Jacobusstraat

8 maart 2010 :
We ontvingen van de Muziekvereniging
Egchel het prikbord voor de maand Maart
We ontvingen van de Muziekvereniging
Egchel het verslag en foto's van de Play-Inn
2010
We ontvingen van SV Egchel komende
activiteiten;
Egchel heeft uit met 5-1 verloren van SJVV
Deurne
Play-Inn 2010

7 maart 2010 :
We ontvingen het bericht dat de Duitse avond
bij Manders; Waar Anders niet door gaat; wel
vindt er op 20 maart een "apres ski party"
plaats.
We ontvingen bericht dat de sleutel die op 11
januari als gevonden is gemeld bij de
rechtmatige eigenaar terug is. Bedankt voor
het melden.

Deze week in 't bledje; van harte gefeliciteerd

6 maart 2010 :
We ontvingen bericht over de officiële opening van
het Seniorenvervoer H.E.P
We ontvingen de uitnodiging voor de
jaarvergadering van de Muziekvereniging Egchel
Vandaag wordt er door de Muziekvereniging
deelgenomen aan de Pay-Inn
Bij Manders; Waar Anders is vanavond de
Nederlandse Duitse avond.

5 maart 2010 :

De verbouwing begint na de carnaval

4 maart 2010 :

Egopop is op zoek naar kinderen die willen
optreden voor de L1TV KinjerKroam tijdens
Zomerjoeks in het EGOpop-weekend.
Voor de website van KinjerKroam

3 maart 2010 :

We ontvingen bericht van ZijActief Egchel
over hun activiteiten

Zover zijn ze hier met de bouw

2 maart 2010 :
We ontvingen van de Biljartvereniging bericht
dat ze de carnaval overleefd hebben. Twee
dikke winstpartijen en een nipt verlies is de
balans. Toch draaien alle drie de teams nog
mee in de hogere regionen.
In Egchel is het met de storm meegevallen; we
ontvingen hierover geen berichten.
In het gastenboek een bericht over een
gevonden portemonnee.

We ontvingen deze foto van Heidi B.
Vanmorgen in de tuin bij onze buurvrouw !

1 maart 2010 :

De voetbalwedstrijd tegen SSE was afgelast.

Storm in Egchel

