Nieuws en weetjes
Egchel Nieuws(en omstreken)

30 April 2012:
Vandaag Koninginnedag: voor de activiteiten
van Kindervakantiewerk Egchel
De afvalcontainers worden dinsdag
opgehaald
Egchel 1 verloor met 2-1 van Ysselsteyn 1 en
staat nu op een rechtstreekse degradatieplaats.
Startpuntwandelroutes Peel & Maas

29 April 2012:

We ontvingen bericht van de KBO dat ze
woensdag 2 mei gaan fietsen. Vertrek
om 13.30 bij 't Erf.
Egchel gaat vandaag tegen Ysselstein 1
voetballen

Grote opruiming

28 April 2012:

Op de site van peel & Maas: Partner van Jeugdstation.nl in Egchel
We ontvingen bericht van de XXL Band over hun tour
In de percussieband spelen veel kinderen uit Egchel.

Voor meer informatie

27 April 2012:
We ontvingen van ZijActief Egchel bericht
over de komende aktiviteiten

De Pannesjop aan de Van Acchgelstraat

26 April 2012:
We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & Maas
van week 17
Een bericht op de website van de gemeente
Leudal over de Open Dag van het
windmolenpark.

We ontvingen: Egchel 3 is afgelopen maandag
23 april kampioen geworden in de Klasse SB
van de Senioren Biljartbond Peel en Maas.

25 April 2012:
We ontvingen enkele foto's van Schutterij Sint
Leonardus Panningen-Egchel

Het koningspaar Twan en Leonie van Roij.
tijdens het 500 jarig jubileum van de
bussenschutten Neer.

24 April 2012:

We ontvingen nieuws van Schutterij Sint
Leonardus Panningen-Egchel

Kapelaan Nausstraat

23 April 2012:
We ontvingen: De laatste wedstrijd van Biljart
vereniging Egchel werd gespeeld door team 4,
resulteerde in een overwinning, en een
prachtige tweede plaats op de ranglijst.
Egchel 1 behaalde een belangrijke
overwinning in het cruciale duel tegen Venlo
1.

Sarah aan de Rector Thomassenstraat

22 April 2012:

Egchel speelt thuis de belangrijke wedstrijd
tegen Venlo 1

Belangrijk is het doel schoonhouden

21 April 2012:
Vandaag wordt door de Muziekvereniging
Egchel oud papier opgehaald.
In de krant: Egchel-trainer wil zijn blazoen
schoonhouden

Lentebloeiers

20 April 2012:
We ontvingen de notulen van de
jaarvergadering van 't Erf
Dit weekend heeft SV EgchelCafé Triathlon
en Jong Nederland Egchel een
juniorentoernooi district in Helden.
We ontvingen de uitnodiging voor de
receptie van het eerste team van
Biljartvereniging Egchel,

eerste team van Biljartvereniging Egchel

19 April 2012:
We ontvingen de uitnodiging voor de
vergadering van het Dorpsoverleg
Egchel voor vanavond
We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & Maas
van week 16

Ontving de vraag hoe groot worden de
windmolens t.o.v. de eerdere tekening.

18 April 2012:

We ontvingen een verslagje van de
jaarvergadering van Muziekvereniging Egchel
De KBO gaat op excursie bij Jan Kersten.
De jubilarissen

17 April 2012:
We ontvingen nieuws van Schutterij Sint
Leonardus Panningen-Egchel
We ontvingen de notulen van de vergadering
Dorpsoverleg Egchel 15 maart 2012

Kruising Hoekerstraat Jacobusstraat

16 April 2012:
Egchel heeft in Hout - Blerick met 2 -2
gelijkgespeeld.
De Muziekvereniging heeft jaar
vergadering en de KBO gaat koersballen.
We ontvingen een interview met de
familie Kahveci.

15 April 2012:
We ontvingen de biljart
uitslagen.
Egchel 4 heeft nog een
wedstrijd te gaan, de rest van de teams heeft
de competitie 2011/2012 erop zitten.

We ontvingen enkele foto's van een avondje
creatief bij de ZijActief in Egchel.

14 April 2012:
We ontvingen bericht van
Kindervakantiewerk Egchel over
Koninginnedag
We ontvingen bericht van IKC De Kemp
over een wel heel bijzondere gastles gehad
van Jeu Lemmen. Dit in het teken van ons
groepsthema: 'Oorlog en vrede'.
We ontvingen bericht van de KBO excursie
naar plantenkwekerij van Jan Kersten
Jeu Lemmen. in het teken van ons
groepsthema: 'Oorlog en vrede'.

13 April 2012:
We ontvingen bericht dat groep 8 van
Basisschool De Kemp op educatieve
schoolreis naar de Floriade gaat.
Op de site van de gemeente een pdf over de
resultaten en meningen over het afvalsysteem
in Egchel:
Heb begrepen dat over een jaar in Egchel
glasvezel komt.
In volle bloei

12 April 2012:
We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & Maas
van week 15
In 't Bledje 2 stukjes van IKC De Kemp Egchel
In Kennisplatform stukje over "Grotere dorpen
kijken regelmatig met jaloezie naar de kleine
kernen waar ze zoveel voor elkaar
krijgen." PDF
Aan de Wethouder Tielenstraat een grote
bouwput, weer plaats voor een aantal
woningen.

11 April 2012:
Nogal wat inwoners van Egchel hebben
dinsdagmorgen meer huisvuil aan de straat
geplaatst als wat de bedoeling was.
Op de pagina koopjes: Te koop viskar
We ontvingen nieuws van Schutterij Sint
Leonardus Panningen-Egchel

Aan de Muldersweg

10 April 2012:
We ontvingen de biljart uitslagen.
ZijActief Limburg gaat naar de Floriade
Op de website van FotoWiel onderaan; ook
het artikel over de windmolens (Zie 7 april)
Vanmorgen worden de containers weer door
de gemeente opgehaald; nu alleen de gele zak
en de gft container.
Bij de buren: voorgekookte krielen

9 April 2012:

Op Kermisinfo een promotie filmpje over
Egchel

Paasbloemen

8 April 2012:

Pasen 11.00 uur H.Mis: t.i.v. fam Peeters –
Slots, Tien Janssen bij gelegenheid van zijn
verjaardag. Met medewerking van muziekver ”
Egchel “ afd . fanfare.

Botterblomen aan 't Naers kanaal

7 April 2012:
In de krant ( jammer genoeg schrijven ze
Egchel als Eghel) ook een artikel over de
windmolens; deze informatie staat ook op de
site van FotoWiel
In de krant: Meiden van SV Egchel hebben
meer aandacht voor elkaars liefdesleven dan
voor interland Oranje-vrouwen

6 April 2012:
Op 8 mei staat Egchel in Peel & Maas in de
schijnwerpers

In volle bloei

5 April 2012:
We ontvingen bericht:
Vandaag heeft de werkgroep Kruisen
en Kapellen voor de 4e keer in korte
tijd het kruis aan de Gielenhofweg
opnieuw geplaatst.
De werkgroep onder leiding van Dré
Hesen en met medewerking van Jan
Maessen en Huub van Rijswijck, heeft
dit in overleg met de eigenaar heel
snel en in elk geval nog voor Pasen
kunnen doen.
Namens de werkgroep, Halbe Osinga

We ontvingen de Nieuwsbrief van
Peel & Maas van week 14

We ontvingen bericht van Anneke:
Mark Gielen speelt mee in het groot
Floriade orkest onder leiding van
Nard Reijnders, dat is opgericht ter
gelegenheid van de Floriade.
Gisteravond was de generale repetitie
en ik mocht er bij zijn. Het was een
geweldig spektakel om mee te
maken.
Voor nog enkele foto's

4 April 2012:
Vandaag gaat de KBO fietsen
Wijziging inzameling huisvuil i.v.m. Pasen;
maandag 9 april wordt dinsdag 10 april

Goed weer aan de Kapelaan Nausstraat

3 April 2012:
ZijActief heeft een creatieve avond
Op Youtube een promotie filmpje voor
Egopop

Nationale sportweek 21 t/m 28 april 2012

2 April 2012:
We ontvingen groot nieuws van de biljart
vereniging: EGCHEL 1 GROOTS
KAMPIOEN.
Melderslo 1 was sterker als Egchel 1 maar
speelde met 1 - 1 gelijk
We ontvingen van de schutterij hun bericht
We ontvingen bericht dat de Egchelse
kermis in het weekend van 17 juni is.
De Cape Epic is de zwaarste marathon
wedstrijd voor mountainbikes ter wereld. De
wedstrijd wordt in Zuid-Afrika verreden en
duurt nog tot en met zondag.
Anton en William

1 April 2012:

Op de site van William Beurskens wederom
het verslag van zaterdag
Vandaag voetbalt Egchel thuis tegen
Melderslo 1
Aan de Jacobusstraat

