Nieuws en weetjes
Egchel Nieuws(en omstreken)

30 juni 2010 :

Hooiweer

29 juni 2010 :
We ontvingen een advertentie
scooter te koop
We ontvingen foto's :
De fanfare van
Muziekvereniging Egchel deed
vanmiddag mee aan een
beoordeeld concert in
Beegden.

Avondvierdaagse
Het was weer ouderwets warm
bij het defile. De fanfare liep
dan ook
zonder jasjes. De route was
deze keer vanaf het
parkeerterrein in de
Heldense Bossen.
Deze foto's zijn ook in Mijn
Album van de vierdaagse
toegevoegd.

We ontvingen deze foto:
In het kader van ons 50 jarig
bestaan zijn wij afgelopen
weekend naar Maasbree
geweest met de huidige en
oud leiding van Jong
Nederland.
Voor de pagina op deze site
over het jubileum feest van
Jong Nederland

28 juni 2010 :
We ontvingen foto's van de 3e dag van de
avondjeugd vierdaagse
Bs. de
Kemp, de groep van de 5 km heeft de 4e
plaats gewonnen.

Eigen veredelingswerk in zomerazalea's

27 juni 2010 :
Op de pagina Nieuws zijn weer enkele
geslaagden bijgeplaatst.
We ontvingen foto's van de 3e dag van de
avondjeugd vierdaagse
Tevens ook
hierbij het berichtje: Anita namens de
ouders en kinderen bedankt voor het
lekkere ijsje.
Bij het Reijnen Funs Plein

26 juni 2010 :

We ontvingen foto's van de 2e dag van
de avondjeugd
vierdaagse
Deze staan
achteraan. Germa bedankt

25 juni 2010 :
We ontvingen foto's van de avondjeugd
vierdaagse
Ook op Peel en Maas tekst TV een aantal
van deze foto's Deze blijven vaak maar een
dag staan.
We ontvingen bericht van Muziekvereniging
Egchel dat ze a.s. Zondag een beoordeeld
concert geven; om 17.00 uur in gemeen
schapshuis 't Leuke, Leukenstraat 6 in
Beegden.
Dorstig weer

24 juni 2010 :

We ontvingen bericht van ’t gemeenschaps
huis ’t Erf.voor de eerste steenlegging.

Avondvierdaagse door Egchel

23 juni 2010 :
We ontvingen bericht van de groep
communicatie van het Dorpsoverleg
Egchel
We ontvingen Inventarisatie enquete
integrale dagvoorziening Egchel.

Gielenhofweg

22 juni 2010 :

We ontvingen van Dorpsoverleg Egchel de
notulen van de vergadering van 20 mei

We ontvingen van DE RIJDENDE
WINKEL hun aanbieding voor deze week

Hup Holland

21 juni 2010 :

In het blad van de Vereniging van
Nederlandse gemeenten een artikel over
zelfsturing; waaronder ook Egchel

Geboren aan de Molenheg Noa

20 juni 2010 :
We ontvingen bericht over de datums van
de inloopavonden voor de vrijwilliger
(ster) Gemeenschapshuis ’t Erf

Familiefeest aan de Kempstraat

19 juni 2010 :

Vanmorgen haalt de muziekvereniging het
papier op

Aanvallennnn

18 juni 2010 :

De geslaagden zijn er weer:

17 juni 2010 :
We ontvingen bericht dat vanavond 16
juni word er gestart met de POEK (
Persoonlijke Open Egchelse Kampioen
schappen). Er doen 12 deelnemers mee
waaronder 2 uit dörp. Al deze biljarters
strijden dus om een finaleplaats welke
gehouden zal worden op vrijdag 10
september.

Voor 1000 meter klinkers

16 juni 2010 :

Wedstrijd duurzame ideeën voor het LOG
Egchel

Weer klaprozen langs de Gielenhofweg

15 juni 2010 :

Nu zoveel te meer feest op de Rector
Thomassenstraat. Nederland heeft
gewonnen

14 juni 2010 :

Op Helden TV een filmpje over de
Savelbergrun door Egchel

Kermis in Egchel

13 juni 2010 :
Vogels te koop
We ontvingen bericht van Maartje dat ze
2 albums heeft aangemaakt met foto's
van het feestweekend van Jong
Nederland. het andere

Savelbergrun door Egchel

12 juni 2010 :

12, 13 en 14 juni kermis
Kermis in Egchel

11 juni 2010 :
We ontvingen van Jong Nederland
Egchel het verslag over hun
jubileum.
Via deze link kunt U zien hoe Egchel
heeft gestemd
Foto van de zeskamp

10 juni 2010 :

Helaas geen foto van de stemcommissie.

Deze Agave heeft de eigenaresse 45 jaar
geleden als stekje gekregen en staat nu te
pronken aan de Kempstraat

9 juni 2010 :

We ontvingen het verslagje over de
hoorzitting in Heythuysen over de
windmolens Tom bedankt.

Omdat jouw mening ertoe doet ! Stem

8 juni 2010 :
Filmpje op Helden TV over het 50 jarig
jubileum feest van Jong Nederland
Egchel

Geboren Zondagmorgen kwart over een
En zijn naam is Julian

7 juni 2010 :

De KBO gaat vandaag koersballen

Spellenmiddag bij Jong Nederland: meer
foto's

6 juni 2010 :
Jong Nederland: Op zondag 6 juni starten
we om 12.00 uur met een carré.
Aansluitend staat er een overheerlijke
brunch klaar. Daarna zal de zeskamp
gehouden worden. Daarnaast is er nog
een fancyfair met leuke kleine spellen en
interessante workshops. Als afsluiting is
er een kampvuur met zang en
voordrachten van JN-groepen.
We ontvingen enkele foto's van de
voortgang van 't Erf
We ontvingen van DE RIJDENDE
WINKEL hun aanbieding voor deze en
volgende week

Deze kanjer ging 6 x naar de Top

Sabine Zelen

5 juni 2010 :
We ontvingen bericht van Jong
nederland dat er geen H. Mis is. We
beginnen om 20.00 uur tot 21.00 uur
met de jubileumreceptie. Aansluitend
is er een feestavond voor iedereen,
met medewerking van de bekende
coverband Anderkovver en de
Spikes.
.

Uit de krant van donderdag: Pas op,
Mark is in vorm

Klein fotoalbum over Jong Nederland
uit de krant.

Tientallen (40) Egchelnaren in de
raadszaal in Heythuysen.
Op de hoorzitting in Heythuysen bleek
dat een van de grondeigenaren, nu tot
de bezwaarmakers behoord. Verslag
volgt.

4 juni 2010 :

We ontvingen weer het prikbord voor de
maand juni van de Muziekvereniging
Egchel
Op Helden TV de De $jerp$jutters brengen
WK-nummer uit
Aan de Egchelse kant van het voetbalveld

3 juni 2010 :
We ontvingen deze foto van Jong
Nederland Egchel; voor in de aanloop
naar het jubileumfeest: een prachtige
foto uit de
geschiedenis van Jong Nederland
Egchel met een paar vragen.
Leuk voor wat interactie met de
bezoekers van de site.
Welke groep staat op deze foto?
In welk jaar is de foto genomen?
Op welke plaats is de foto genomen?
Herkent u deze jonge kereltjes?
Deze foto staat samen met honderden
andere mooie foto's in het
schitterende jubileumboek dat a.s.
zaterdag, tijdens de jubileumreceptie
gepresenteerd zal worden.
voor een grotere foto
Kom naar de hoorzitting over het
windmolenpark op donderdag 3 juni in
het gemeentehuis van Heythuysen.

2 juni 2010 :
We ontvingen van DE RIJDENDE
WINKEL hun aanbieding voor deze week
Vandaag gaat de KBO fietsen
We ontvingen een bericht uit de krant over
het LOG
Toch koud geweest

1 juni 2010 :

Foto's van Teldertrappe
Hier staan meer als 200 foto's op. Mat en
Germa bedankt. Ook te bereiken via pagina
Oud Nieuws.

Werken aan de Muldersweg

