Nieuws en weetjes
Egchel Nieuws(en omstreken)

31 Maart 2012:
We ontvingen bericht van IKC De Kemp uit
Egchel over de zeer geslaagde en
spectaculaire activiteit van de landelijke
kick-off van 'Kom in de Kas
2012'
Voor het
promotiefilmpje :
We ontvingen bericht van de KBO over de
bestuurssamenstelling en de taken van de
div. bestuursleden
Jong Nederland heeft een
leidingweekend
Kom in de Kas 2012

30 Maart 2012:
We ontvingen bericht van de KBO dat ze op 4
april gaan fietsen.
Op de openbare vergadering dinsdagavond is
met name ook gesproken over het
dringende tekort aan bestuursleden, met
name bij 't Erf, maar ook bij het kerkbestuur.
Verslag van de 4e etappe van de Cape Epic
2012
In volle bloei

29 Maart 2012:
Op de openbare vergadering is gevraagd om
het formulier voor aan te geven of men in
Egchel interesse heeft in glasvezel op de
website te plaatsen. formulier pdf
Dus
inwoners van Egchel, als U snel internet wilt;
kunt U hier dit kenbaar maken.
We ontvingen van gemeente Peel & Maas de
Nieuwsbrief van week 13
We ontvingen: "Anders” afvalinzameling in
Egchel gaat door in 2012.
Een uitgebreid verslag van William Beurskens
die samen met Anton Peeters vandaag de
zwaarste en langste etappe van de Cape Epic
2012 hebben gereden

28 Maart 2012:
William Beurskens en Anton Peeters uit
Egchel staan samen deel aan de Absa Cape
Epic in Zuid Afrika; voor bevindingen en
resultaten kijk op de website. Ook zal er
tijdens de wedstrijd een camera team van
omroep Brabant aanwezig zijn. Het team is
Peel & Maas MTB
Zie ook de sportpagina voor de dagelijkse
uitslagen in de krant.
Geboren aan de Wethouder Tielenstraat: Marit

27 Maart 2012:
Gezocht tafeltennistafel
Te koop boek van Achell tot Egchel
Vanavond dus de openbare vergadering ; de
agenda wordt vanwege enkele sprekers
verandert. Naast de dorpsontwikkelingsvisie,
wordt er dus ook over het speelveldje,
glasvezel en IKC gediscussieerd.

Ook discussie over het speelveldje

Lente; werk aan de winkel

26 Maart 2012:
Egchel 1 heeft tegen Leunen 1 met 1 - 1 gelijk
gespeeld
We ontvingen de biljart uitslagen: Fanfare en
vlaggen:
We ontvingen nieuws van Schutterij Sint
Leonardus Panningen-Egchel.
Dinsdagavond is er voor Egchel de openbare
vergadering en het verenigingsoverleg; dit is
een belangrijke vergadering voor Egchel
omdat ook besproken wordt welke richting we
met Egchel uit gaan, als we kijken naar welke
ontwikkeling Egchel doormaakt sinds de
laatste jaren

Met dit weer; alle deuren en ramen open

25 Maart 2012:
We ontvingen bericht van Fonds verstandelijk
gehandicapten financiert projecten bij u in de
buurt.
Vandaag begint de zomertijd, dus de klok een
uur vooruit.
We ontvingen bericht van SV Egchel dat
op Vrijdag 20 april Café Triathlon is.
Vandaag voetbalt Egchel thuis tegen Leunen
1
Aan de Jacobusstraat; bijna in volle bloei

24 Maart 2012:
We ontvingen bericht van Ego-pop dat de
voorverkoop van start is gegaan
We ontvingen van Egopop het programma
voor PrÉ-GOpop van vanavond
Aangevlogen mooie Engelse grasparkiet
Panorama View

23 Maart 2012:
Ook aan de vierde windmolen zitten de wieken
eraan

Nieuw hok voor Dre van Spee

22 Maart 2012:
We ontvingen van gemeente Peel & Maas de
Nieuwsbrief van week 12
We ontvingen bericht van de gemeente dat er
maandag wel herbuikbare huisraad opgehaald
in Egchel, dit is de laatste keer dat dit
gebeurd.

De spellenmiddag van KBO

21 Maart 2012:
We ontvingen bericht over het archeologisch
onderzoek op Giel
Peetershof:
De onderzoeken
zijn in het veld afgesloten. Er zijn vooral veel
karrensporen gevonden waaruit kan worden
afgeleid hoe de wegen vroegen liepen, er is
op basis daarvan ook een bevestiging
gevonden in de landweer. Meer nieuws volgt;
voor informatie over de Landweer zie pg 12
De KBO heeft Spellenmiddag vanmiddag
Op 3 april is er weer een ronde tafelgesprek
met als een van de onderwerpen 6 woningen
aan de Hub.
De wateroverloop achter de Wethouder
Tielenstraat is uitgebaggerd.

20 Maart 2012:
We ontvingen een herziene agenda voor de
openbare vergadering en verenigings overleg
van Dorpsoverleg Egchel op 27 maart a.s.
We ontvingen nieuws van Schutterij Sint
Leonardus Panningen-Egchel.
We ontvingen de Nieuwsbrief van de
Muziekvereniging; hierin staat o.a. een
uitnodiging aan alle volwassen-inwoners van
Egchel& omstreken om een instrument te
leren bespelen. Zij krijgen nu de kans om
gratis en vrijblijvend een aantal proeflessen te
nemen.
We ontvingen: Groen licht voor Giel
Peetershof en LOG Egchelse Heide;
Gemeenteraad stelt gebiedsvisie Egchel
vast.
We ontvingen bericht van de KBO:
Spellenmiddag op 21 maart; iedereen kan hier
aan meedoen

Op de Keup

19 Maart 2012:
We ontvingen de biljart uitslagen: Koude
biljartvoeten in Egchel:
Egchel heeft de uitwedstrijd tegen vv VOS
met 5 - 1 verloren
Weer discussie over het veldkruis;
op
4 november konden we melden dat
het weer geplaatst was; nu is het weer weg

18 Maart 2012:
Vandaag voetbalt Egchel uit tegen
vv VOS (Venlo)
Op de site van FotoWiel een foto
van de windmolen vanuit de lucht.
Bij de politie berichten: op de
Kanaalstraat in Beringe zijn
medicijnen verloren
We ontvingen:Afgelopen vrijdag
16 maart heeft de Hoeskamer
meegedaan aan NL-doet Meer

17 Maart 2012:
We ontvingen bericht dat Jeu
Lemmen; oudste inwoner van Egchel
vandaag 94 jaar wordt.
Vandaag wordt oud papier door de
Muziekvereniging in Egchel
opgehaald.
We ontvingen van ZijActief Egchel
foto's van de modeshow van
afgelopen dinsdag.

Op vrijdag middag 16 maart is er een
kastanje boom op het Reijnen Funs
plein geplant door de commissie
knopenlopen op hun route.

16 Maart 2012:
We ontvingen het volgende bericht:
Zoeals al iêrder op de wepsait van
Egchel Nieuws stông vermelt is Door
van Sil op 9 miêrt j.l. 90 jaor gewore, dit
fiêst is aafgeloupe zônnig flink geviert
in ’t Erf te Egchel same met de kinger,
kleinkinger en achterkleinkinger.
Veur diegenen die die grieze van Sil al
lang neet mier gezeen hebbe: oppe foto
boven van links nao rechts: Ton, Mie,
Nellie, Thijs, Sybil, Lies, Jac en ônger
van links nao rechts Marthe, Hans, Door
zelf, Hai en An. As eemes Door nog un
kaertje wilt steure: Piushof 99 te 5981
VW Egchel-Noord. Vinkt ze zeker leuk.
We ontvingen het volgende bericht::
Afgelopen zondag waren de
Waerknoppele in 't Erf en hebben het
weer voor Egchel voorspeld.
Mede door hun en iedereen die er was
werd het een erg gezellige middag voor
oos mooder Door van Sil

15 Maart 2012:
We ontvingen van gemeente Peel & Maas de
Nieuwsbrief van week 11
Raad akkoord met gebiedsvisies LOG
Egchelse Heide en GielPeetershof

Grote opruiming langs de Wethouder
Tielenstraat; weer bouwplaatsen

14 Maart 2012:

Ria joosten de markanste horeca ondernemer
van limburg

We ontvingen bericht dat in de Braempeel dit
stierkalf is geboren

13 Maart 2012:
We ontvingen de notulen van de
vergadering Dorpsoverleg Egchel van 16
februari 2012
ZijActief Egchel heeft
vanavond modeshow verzorgd door
Hannie Deckers van mode speciaalzaak
Hannie uit Heythuysen.
We ontvingen de biljart uitslagen: Brood
en spelen:
We ontvingen van Schutterij Sint
Leonardus Panningen-Egchel de
uitslagen van de laatste onderlinge
wedstrijd tegen de schutters van Helden.

We ontvingen deze foto van Maxiorendag
in Egchel (Jong Nederland)

12 Maart 2012:
Egchel heeft thuis tegen Sporting ST met 0 3 verloren
De KBO gaat vandaag koersballen
De Muziekvereniging heeft haar
jaarvergadering op 16 april; ontving zojuist
hierover een bericht

Aktie op het voetbalveld

11 Maart 2012:
Vandaag voetbalt Egchel thuis tegen Sporting
ST (Swolgen)
Jong Nederland heeft vandaag Maxiorendag
district in Egchel.

Hoek Muldersweg/ Jacobusstraat

10 Maart 2012:
We ontvingen bericht van Egopop dat alle
bands voor 2012 bekend zijn.
We ontvingen bericht
Australie word getroffen door enorme
wateroverlast de laatste dagen. Op sommige
plaatsen is 170 mm op een dag gevallen en
wel weer dan 520 mm in een week. Vandaar
deze overstromingen. Ook het gebied waar de
familie Tielen woont, en waar Martien en
Truus Rutten nu op bezoek zijn. Zij zijn
geevacueerd heb ik gehoord. Heb foto's
ontvangen

van Fons en Marjo Reijnen. Zij hebben hun
huis nog net droog weten te houden. Gelukkig
word het weer nu iets beter daar en zakt het
water langzaam. Op de eerste foto zie je
luchtopname van waar zij wonen en de
tweede foto zie je Fons en dochter Jamie
staande in het water.

Op de site van FotoWiel ook een video van het
plaatsen van de wieken van de 2e
windmolen

9 Maart 2012:
Op de site van FotoWiel weer prachtige foto's van
het plaatsen van de wieken van de 2e windmolen

We ontvingen bericht van de familie:
op 9 maart word oos mooder Door van Sil 90 jaar

8 Maart 2012:
We ontvingen van gemeente Peel & Maas de
Nieuwsbrief van week 10
Verslag Rondetafelgesprek 28 februari in ’t Erf
in Egchel

Aan de Muldersweg

7 Maart 2012:
We ontvingen bericht van Kinder
Vakantiewerk Egchel dat er op 30 april weer
de traditionele koninginnendag plaats vindt;
zomerdagen zijn op 2 en 3 juli.

Ook aan de 2e windmolen zitten de wieken
eraan

6 Maart 2012:
We ontvingen bericht van Leenette Hendriks
dat zij en Hans Hendrikx naar de studio van
TV Limburg gaan voor de opnames tussen
11.00 en 12.30 uur. De show wordt
opgenomen alsof het een liveshow is, maar
pas vanaf 16.00 uur uitgezonden. Het
interview gaat over het IKC.

Sporen van de Lankert ?

5 Maart 2012:
Egchel heeft in de uitwedstrijd tegen VVV 03
met 1-1 gelijkgespeeld
We ontvingen wederom de biljart
uitslagen:
Fiere koploper Egchel leeft van
goed verzorgd spel en ook gedeeltelijk van de
bluf.
We ontvingen van Schutterij Sint Leonardus
Panningen-Egchel uitslagen van luchtbuks
wedstrijden
Met witte steentjes

4 Maart 2012:

Vandaag voetbalt Egchel tegen VVV 03;
(Venlo) het is een degradatie duel; hoop dat
ze bijgekomen zijn van de kroegentocht
Op de site van Piet van Toon enkele foto's van
het transport van de wieken van de tweede
windmolen

We ontvingen deze foto buizerd op de
Karissendijk

3 Maart 2012:
De Burgemeester op Twitter:Fantastisch
nieuws, gefeliciteerd! Ria Joosten
genomineerd voor Meest Markante Horecaondernemer 2011 @mmhlimburg,
spannend!!”

Boekenmarkt 3 en 4 maart MFC Kerkeboske

2 Maart 2012:
We ontvingen een rectificatie van CV De
Kemphazen

Op verzoek van de oma's (Zie Gastenboek)
Geboren aan de Wethouder Tielenstraat: Juul

1 Maart 2012:
We ontvingen bericht van ZijActief Egchel
over een modeshow en kledinginzameling
We ontvingen bericht van de klankbordgroep
reststrookgebruikers
We ontvingen van gemeente Peel & Maas de
Nieuwsbrief van week 9

Leeg

