Nieuws en weetjes
Egchel Nieuws(en omstreken)

31 Mei 2011:
We ontvingen bericht van Schutterij
Leonardus:
Jong Nederland heeft vanavond ouderavond

Op maandag 30 mei komt minister Donner
naar Peel en Maas. Dit was het programma:

Minister Donner was in Egchel in 't Erf en is
bijgepraat over zelfsturing.

30 Mei 2011:

Teldertrappe was ook dit jaar weer een
succes.

29 Mei 2011:

Minister Donner komt maandag naar Egchel
en wordt bijgepraat over zelfsturing.

Vandaag Teldertrappe ook 't Erf doet mee

28 Mei 2011:

We ontvingen bericht van C.V. De Kemphazen
over de liedjesavond.

Samen de hond uitlaten

27 Mei 2011:
We ontvingen van Peel & Maas het volgende
persbericht: Ereburger Egchel krijgt eigen
woonwijk
Op de website van de gemeente: Eerste
dorpsgesprek 9 juni 2011 in 't Erf

We ontvingen deze foto van een nestje met 8
jonge pimpelmezen

26 Mei 2011:
We ontvingen van de gemeente Peel & Maas
de nieuwsbrief van week 21
Krijgen we regen ? Kijk op buienrader.
Deze foto is al eerder gemaakt; op de hoek
Muldersweg / Rector Thomassenstraat van de
bloeiende rhododendron.

25 Mei 2011:

Met groot geweld werd deze boom maandag
aan de Jacobusstraat omgedaan.

24 Mei 2011:
We ontvingen bericht van Schutterij
Leonardus:

Een mijlpaal:

Eindelijk na zoveel jaren is er gestart met het
dichten van de beek aan de Jacobusstraat.

We ontvingen bericht dat de paaltjes van de
wandelnetwerk knopen lopen in Egchel
geplaatst zijn. We ontvingen hiervan enkele
foto's.

23 Mei 2011:

Vandaag vanaf 14.00 uur
kermismatinee pdf file

Een van de prijswinnaars

22 Mei 2011:

Voor Teldertrappe is vandaag de laatste
dag voor opgave
Stemmen voor Jong Nederland Egchel
bij Jan Linders kan nog tot en met 22
mei. Dus vandaag nog de mogelijkheid.

Volle bak in de rups

We ontvingen de uitnodiging voor de receptie van kampioen Egchel 1. Meer info

21 Mei 2011:
We ontvingen bericht van Jong Nederland
Egchel dat op 31 mei ouderavond is.
We ontvingen van Dorpsoverleg Egchel de
notulen van 21 april 2011
Vandaag is weer oud papier ophalen.

De kermis is geopend

20 Mei 2011:
De kermis:
De officiële opening wordt vandaag om
16.00 uur verricht door wethouder Peter
Fleuren. Tot 16.15 uur zijn er gratis ritten
in diverse attracties. Tijdens de
kermisdagen zijn er extra activiteiten
georganiseerd voor kinderen, zoals
schminken. Ook komt clown Iris de
kermisbezoekers vermaken.
De carrousel staat bij 't Erf

19 Mei 2011:

We ontvingen van Nel 44 jaar Egchelse kermis
op 20 t/m 24 mei pdf file
We ontvingen bericht dat 't Erf en Manders
besloten hebben de carrousel de hele kermis
gratis te laten draaien, hij komt te staan op 't
terras bij 't Erf

Zijn er al meer grote leveringen zonnepanelen
in Egchel gelegd ? Hier een foto van
Muldersweg 24. Achter het huis zijn volop
bouwactiviteiten.

18 Mei 2011:
We ontvingen van de gemeente Peel & Maas de
nieuwsbrief van week 20 waaronder Egchelse
kermis
De KBO gaat vandaag naar Hanssenhof golven
We ontvingen bericht: Zoekt U een oppas ?
U kunt nog steeds tot 22 mei voor Jong
Nederland stemmen op de site van Jan
Linders. Na eerst een flnke voorsprong gehad
te hebben, hebben die van Panningen dit
afgekeken. Dus graag stemmen:
Marianne Sarah

17 Mei 2011:
We ontvingen bericht van de gemeente Peel
& Maas: Voornemen vaststelling
bestemmingsplan ‘Egchel Hook’ in Egchel
art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening
Op de site van Egopop staan nu ook foto's
van de bezoekers en groepen die gespeeld
hebben.
Vanavond is in 't Erf Alsheimer Cafe
ZijActief heeft activiteiten buiten 't Erf
We ontvingen bericht van Schutterij
Leonardus:
We ontvingen foto's van Muziekvereniging
Egchel: het viool ensemble heeft op zondag
15 mei in de kerk de H. Mis opgeluisterd.
Het viool ensemble in de kerk

16 Mei 2011:
Op de site van Egopop staan al foto's van de
groepen die gespeeld hebben.
Op de site van Janse Bagge Bend staan ook
foto's en wat zij van Egchel gevonden
hebben. (onder optredens)
Voor onze zomeractiviteiten is KVW dringend
op zoek naar zoveel mogelijk witte lakens.
Egopop in de kleine uurtjes

15 Mei 2011:
We ontvingen bericht van SV Egchel dat de
receptie vanwege het behaalde
kampioenschap en promotie van Egchel 1
wordt gehouden op woensdag 1 juni (dag voor
Hemelvaart) a.s. van 20.00 - 21.00 uur in de
feesttent op sportpark de Wietel.

Veel plezier op Egopop 2011

14 Mei 2011:

Zie de website van Egopop
Het feest gaat beginnen

13 Mei 2011:
We ontvingen bericht over Teldertappe. U
kunt nog inschrijven tot 22 mei

Egopop is er klaar voor

Geboren op de Huiskensweg Stan

12 Mei 2011:

Vandaag in "t Erf weer Aettoafel

Met de bakfiets

11 Mei 2011:
We ontvingen van de gemeente Peel&Maas
de nieuwsbrief van week 19
We ontvingen bericht van ZijActief: Voor de 7
de keer willen wij de avond 4-daagse in
Kringverband gaan lopen. Deze is van 22 t/m
25 juni Meer info

De week van EgoPop

10 Mei 2011:

De kassen bij Wijnen Paprika worden gekrijt
met een helicopter

9 Mei 2011:
We ontvingen bericht van Schutterij Leonardus:
Jong Nederland Egchel staat nu bij de winkel in
Panningen bovenaan. Als U nog niet gestemd
heeft.
De teller staat nu op 60. Elke computer
telt maar een keer; als U morgen op het werk ook nog
stemt, steunt U Jong Nederland dubbel.

Egchel 1 is kampioen

De scheidsrechter noteert 1 - 0; de winnende treffer

8 Mei 2011:
We ontvingen bericht van Jong Nederland
Egchel over de Jan Linders Club Spaar Actie
Ook een verzoek door Jong Nederland Egchel
te steunen door hierop te stemmen. De teller
staat nu op 35

Vandaag de wedstrijd van het jaar:

Brandweer redt op 6 mei Tess; voor het filmpje
van Chaatje op YouTube:

7 Mei 2011:

We ontvingen: beter laat als nooit; nog enkele
foto's van de elfdorpenloop.
We ontvingen het persbericht van Peel &
Maas Gezamenlijke ontwikkeling nieuw woon=
gebied Giel Peetershof Egchel Eerste
dorpsgesprek 9 juni 2011 in ‘t Er
Vanuit De Horsten

6 Mei 2011:
We ontvingen een redactioneel artikel over
EGOpop 2011, volgend weekend 13 en 14
mei in Egchel.
Egchel.net is nu ook op twitter te volgen
@JSchaareman
Gezamenlijke ontwikkeling nieuw
woongebied Giel Peetershof Egchel: Eerste
dorpsgesprek 9 juni 2011 in ‘t Erf
Handsome Poets

5 Mei 2011:

We ontvingen van de gemeente Peel&Maas de
nieuwsbrief van week 18 waarin
o.a. procedurefout windmolenpark Leudal

Te koop

4 Mei 2011:

We ontvingen het verzoek van SV
Egchel om wat reclame te maken voor
de wedstrijd van het jaar
De KBO gaat op excursie bij Wijnen
Muziekvereniging Egchel speelt op de
dodenherdenking bij het monument
Everlo

3 Mei 2011:
We ontvingen bericht van de werkgroep Knopenlopen
Egchel:
Op verzoek van het Dorpsoverleg Egchel zijn twee
enthousiaste wandelaars in 2007 begonnen met het
uitzetten van wandelroutes in Egchel. Meer info
Egchel heeft weer met voetballen de krant gehaald

Knopenlopen

2 Mei 2011:
De laatste wedstrijd van het seizoen voor de
Egchelse biljarters.
Egchel heeft tegen in Tegelen
tegen TSC'04 met 0 - 5 gewonnen
We ontvingen bericht van Schutterij
Leonardus:

Fleur

1 Mei 2011:

Ook Koninginnedag bij Kindervakantie werk
Egchel

De Elfdorpenloop door Egchel.

