Nieuws en weetjes
Egchel Nieuws(en omstreken)

31 Januari 2011:
We ontvingen bericht van de femilie van Prins
Rick1 dat hij op 29 januari 30 jaar was
geworden en een verrassing voor hem had.

De verrassing

30 Januari 2011:

In de krant van zaterdag op de voorpagina:
Mestraffinaderij in LOG Egchel
en
op de regio pagina: De succesformule van
Egchel
Informatie over mestraffinaderij
Nu al bloeiende kattemieskes

29 Januari 2011:
We ontvingen bericht van CV De
Kemphazen
Op donderdag 31 maart komt de
burgemeester naar Egchel voor een
kennismaking in 't Erf.
Als naam voor plan Willems is
gekozen
Giel Peetershof; voor de
stemming
We ontvingen een persbericht van gemeente
Peel & Maas over de informatie avond
ZijActief Egchel hield jaarvergadering en koos
een nieuwe voorzitster

28 Januari 2011:

Ook langs de Gielenhofweg is begonnen met
de bouwwerk zaamheden, maandag wordt de
bouw uitgepaald.

VETI BV in actie

27 Januari 2011:
Volgens informatie van de gemeente Peel &
Maas heeft Egchel per 1 januari 2011 1061
inwoners.
Vanavond dus de informatie avond over "het
LOG en het nieuwe
woongebied.
Er zijn enkele
vragen binnengekomen; deze worden ook
deze avond behandeld. .Meer informatie over
het LOG op de site van de gemeente

Nog erg nat aan de Hoekerstraat.

26 Januari 2011:

Op de donderdag te houden informatie avond
over o.a. het LOG zullen ook enkele betrokken
Egchelse ondernemers een toelichting geven.

Jeugd van Egchel

25 Januari 2011:
Vanavond heeft ZijActief Egchel haar
jaarvergadering
De teller op deze site heeft weer een record
gemeld; afgelopen week was de drukste tot
nu toe. Afgelopen jaar keken ongeveer 10 %
meer kijkers

Aardappelen laden aan de Huiskensweg

24 Januari 2011:
We ontvingen bericht
Gisteren Zaterdag 22 januari vierde Joep
Zelen zijn 18e verjaardag bij cafe'Manders.
Daar kreeg hij van de vrienden van de teek,
een verrassing’s optreden aangeboden,door
niemand minder dan, Beppie Kraft.
Geweldig, hier heeft hij echt van genoten.
Nogmaals , iedereen bedankt die dit mogelijk
heeft gemaakt.

We ontvingen bericht van biljart vereniging
Egchel: Na de kapitale domper vorige week .
We ontvingen bericht: Via ZijActief Egchel
wordt er elke maandagavond van 21.15 -22.15
yoga gegeven in gemeenschapshuis 't Erf in
Egchel. Er zijn nog enkele plaatsen vrij

Joep heeft hier echt van genoten

23 Januari 2011:

Het versierde huis van prinses Angie

22 Januari 2011:
We ontvingen bericht dat de Egchelse
Kermis dit jaar van 20 tot en met 23 mei
is.
We ontvingen bericht van CV De
Kemphazen over de voorverkoop bonte
avond

Na Zowel op de website als in Egchel
Nieuws
heeheeft een verzoek gestaan om
een naam te bedbedenken voor het plan Willems

Mijlpaal in Egchel Dorpsdagvoorziening
van start Er zijn later nog foto's
toegevoegd.

21 Januari 2011:

Drpsdagvoorziening Egchel gaat vandaag van
start. Iedereen is vandaag van harte welkom

Voorzieningen voor ouderen ook voor de
jeugd

20 Januari 2011:
We ontvingen de notulen van de vergadering
van dorpsoverleg Egchel van 9 december
Vanavond is er een inloopavond; over
zorgverlening en gemeentelijke
dienstverlening op donderdag 20 januari. CDA
inloopavond

KEL WELKOM TRUUK BIJ OS

19 Januari 2011:

De KBO heeft vandaag een lezing over ouder
mishandeling en diabetici.

Na ruim 2 jaar is op deze site weer een
nieuw interview. We zijn blij dat Ves Wilms
dit voor ons gaat doen.
Als eerste heeft hij Jo Bruijnen gekozen
vanwege zijn aktiviteiten voor 't
Erf.
Voor het interview

18 Januari 2011:

Ook in Neer vanwege Naers blood aandacht
voor de prins van Egchel Rick 1

Het huis van Prins Rick 1 is al versierd

17 Januari 2011:

We ontvingen bericht van biljart vereniging
Egchel: Het hoogste klasje van biljartend
Egchel haalde een dikke onvoldoende in de
Boekend.

Prins Rick 1 tijdens het lezen van zijn
proclamatie

De nieuwe Egchelse prins Rick 1

Prins Rick I (Geenen) (foto: Fotostudio
Maarten Dings)

We ontvingen een persbericht en foto's van
CV De Kemphazen

Jeugdprins Freek (Vermeulen) en
Jeugdprinses Angie (Buskes) (foto:
Fotostudio Maarten Dings).

16 Januari 2011:

Programma van de prinsonthulling

Wie wordt de nieuwe prins ???

15 Januari 2011:
We ontvingen bericht dat 't Erf heeft een
nieuw telefoonnummer 077 307 73 70
We ontvingen bericht dat er een inloopavond
is over zorgverlening en gemeentelijke
dienstverlening op donderdag 20 januari. CDA
inloopavond
Het internet heeft er bij mij ruim een dag onaangekondigd eruit gelegen vanwege een
abonnement wijziging. KPN bedankt.
Vanmorgen is ook oude papier ophalen.
Nog niet zo lang geleden was het nog zo

14 Januari 2011:
We ontvingen bericht van Egopop dat de
eerste namen Egopop 2011 bekend zijn
We ontvingen van ZijActief Egchel de
uitnodiging voor de jaarvergadering

Op de Karissendijk

13 Januari 2011:
We ontvingen van de gemeente het verzoek
om de vooraankondiging voor de informatie
avond van 27 januari te herhalen.
Vandaag is weer Aettoafel.

Bij Wijnen Paprika is de andere kas
plantklaar.

12 Januari 2011:
Vandaag komt de gemeente kersbomen in
Egchel ophalen
Uit de krant: op een zijweggetje van de
Molenheg zijn de vorige week 20 zakken met
hennepafval gedropt.
Uit het gasteboek: De CD van ut P&M
Liedjesfestival 2011 is nau te kaup bej ut
Zomerkoninkje vur mer 7 euro.
We ontvingen bericht van Muziekvereniging
Egchel van de eerste repetitie in 't nieuwe Erf.
Voor foto's

11 Januari 2011:
We ontvingen bericht "Dorps dagvoorziening
Egchel "gaat van start
We ontvingen bericht van biljart vereniging
Egchel dat op de eerst competitiedag van het
nieuwe jaar stond meteen de wedstrijd van
het jaar op het programma
Deze zwaan en ganzen hebben in Egchel geen
last van hoogwater

10 Januari 2011:

Foto's van het Liedjes Festival op de site van
het Liedjes Festival
Vandaag zal ook het gemeenschapshuis
open gaan. De officiele opening zal plaats
vinden van 18 t/m 20 maart 2011. Voor hoe de
bouw is gegaan
Nog steeds herstel werkzaamheden bij Wijnen
Paprika's

9 Januari 2011:

Uitslagen van het grote P&M liedjesfestival
Niks Mier & Niks Minder van de
Graasvraeterse hebben gewonnen

Wat mist van smeltende sneeuw boven de
Kattestert

8 Januari 2011:

In het gastenboek: Bram heeft nog een kaartje
over voor het grote P&M liedjesfestival van
vanavond.
Vanavond dus het grote P&M liedjesfestival

De bouw in Egchel_hook is weer van start

7 Januari 2011:
We ontvingen bericht van C.V. De kemphazen
In het gastenboek de beste wensen voor 2011
aan iedereen die dit leest vanuit het mooie ,
zonnige, warme Australie

We ontvingen bericht dat op de Neerseweg
een mobiele telefoon is gevonden

Isa

6 Januari 2011:

We kregen het verzoek om Nieuws van de CV
De Kemphazen in week 1 te plaatsen

In de sneeuw; vrijwilligers bij 't Erf aan het
werk

5 Januari 2011:

De KBO gaat vandaag wandelen. Volgens de
buienradar gaat vanavond het weer om.

Daarom nog een winterfoto

4 Januari 2011:

ZijActief Egchel heeft vanavond haar jaarlijkse
kien / bowl avond

Hier is de buiten schoolse opvang (BSO)

3 Januari 2011:

Vanmorgen (was Zondagmorgen) om 11.00
uur in 't Erf open dag BSO (Buitenschoolse
opvang)

Op de keup

2 Januari 2011:

Na de hoogmis die om 10.30 uur begint; is er
nieuwjaarsreceptie in de kerk. Deze hoogmis
is tevens o.a. bij gelegenheid van de
sterfdag van Pastoor Giel Peeters

Op de van Enckevoortstraat

1 Januari 2011:
Door de weersomstandigheden is Egchel
Nieuws en de evenementenkalender 2011 later
rondgebracht. Voor de evenementenkalender
zie betreffende pagina op deze website voor
Egchel Nieuws
Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond
2011

Vuurwerk

