Nieuws en weetjes
Egchel Nieuws(en omstreken)

31 Juli 2012:

We ontvingen een stukje over kamp Jong
Nederland Egchel.

Te koop: Aan de Hoekerstraat

30 Juli 2012:
We ontvingen deze foto:
Misschien is het leuk om deze promotiewand
van de gemeente Peel en Maas op de Floriade
in het “Huis van de Smaak” op de website te
zetten?
Helaas zit het plaatje van de kerk en ’t Erf net
achter die fotograferende mevrouw.

Gemeente Peel en Maas in beeld in “het huis
van de smaak” op de Floriade.

29 Juli 2012:

Gisteren was de eerste training voor de
Egchel selectie.

Egchelse deelname aan het HMT door Jos
Brummans en Thijs Peeters

28 Juli 2012:

Welk weer krijgen we ?

De Korenaar op het Reijnen Funs plein

27 Juli 2012:
Op Politie Twitter: Zaak vernielingen kerkhof:
tegen dader wordt proces-verbaal opgemaakt
voor 2 x Panningen en 1 x Helden. In Egchel
gelukkig niets vernield. (Maar door getuige
wel te pakken genomen)
We ontvingen van Peel & Maas de nieuwsbrief
van week 30
We ontvingen deze foto: De laatste
voorbereidingen voor het HMT

26 Juli 2012:

Vandaag van Peel & Maas geen Nieuwsbrief
ontvangen

We ontvingen van de buurvrouw Ell:
Gezellig op het terras bij Thijs (Roadhoes)
in Neer

25 Juli 2012:

We ontvingen bericht van gemeente Peel &
Maas over het (afval) zakken afhalen tijdens
de schoolvakantie.

2 grote Agave

24 Juli 2012:
We vonden enkele filmpjes op YouTube
huizen te koop in Egchel.

We ontvingen deze foto: hier wordt gesleuteld
voor het HMT

23 Juli 2012:

De KBO gaat vandaag koersballen
We ontvingen bericht gratis af te halen

We ontvingen deze foto: Bijna klaar voor het
HMT; volgend weekend

22 Juli 2012:
Thijs Joosten heeft tijdens de dorpsfeesten in
Neer enkele acties
Grafschenner aangehouden:
Een getuige zag de man op het kerkhof in
Egchel tegen een kruis schoppen en tipte de
politie. voor het politie bericht

Het kerkhof ligt er weer netjes bij

21 Juli 2012:

Vandaag is het oud papier ophalen.

Bij het voetbalveld is rondom een mooi
voetpad aangelegd

20 Juli 2012:

28 deelnemers
Op 18 juli: de grote fietstocht van de KBO

19 Juli 2012:
We ontvingen van Peel & Maas de
nieuwsbrief van week 29

We ontvingen deze foto: Egchel in de 4daagse van Nijmegen

18 Juli 2012:

Vandaag heeft de KBO een grote fietstocht

Op de Gielenhofweg: kloek met kuikens

17 Juli 2012:

Op Twitter melding van loslopende rotweiler
in Egchel.
Verkeers onveilige situaties in Egchel:

Vlaggen voor de Floriade en Peel & Maas in
Egchel

16 Juli 2012:
In het gastenboek melding van verkeers
onveilige situaties in Egchel; weet U er meer
?

De ploeg staat al klaar; aan de Muldersweg

15 Juli 2012:

We ontvingen een aantal foto's van de
"Hoeskamer van Egchel" nu in de wintertuin

in de wintertuin

14 Juli 2012:

We ontvingen: We wensen jullie een heerlijke
zomer(vakantie),

Op de Pastoor Koningsstraat: nieuwe
aanplant

13 Juli 2012:

Vandaag is het Aettaofel in 't Erf

We ontvingen bericht : Dinsdag 10 juli is
Lama (Boeddhistisch leraar) Kuenga uit
Bhutan bij Rustic op bezoek geweest.

Het bezoek

12 Juli 2012:
We ontvingen bericht over het POEKtournooi
We ontvingen van Peel & Maas de nieuwsbrief
van week 28

Hier staan de zomer azalea's: op de Floriade
in Villa Flora tegen het oud druivenkasje aan.
Zie bericht 5 juli

11 Juli 2012:
Bekijk de mogelijkheid voor een
erfbeplantings- project

Langs de Muldersweg

10 Juli 2012:

We ontvingen bericht: Dokter Mark Schadlu
opent naast zijn praktijk in Baarlo, ook een
praktijk bij Rustic in Egchel.

We ontvingen nog enkele foto's van het OLS in
Ellicom en een mededeling van schutterij
Leonardus

9 Juli 2012:
De KBO gaat vandaag koersballen
We ontvingen het volgende bericht van Thijs
Joosten:
in Egchel op gegroeid maar dan toch terug
naar Neer. Afgelopen week ben ik voor mezelf
begonnen in 't Raodhoes in Neer. Voor alle
Egchelse mensen die eens een stukje gaan
fietsen of gewoon even langs willen komen, ze
zijn van harte welkom

8 Juli 2012:
Nieuw in Egchel:
Kinderopvangarrangementen voor kinderen
van 0 tot 12 jaar.
Aan de verenigingen: denk aan de
evenementenkalender s.v.p .even controleren

Ook mooi: aan de Muldersweg

7 Juli 2012:

We ontvingen bericht en enkele foto's van
Kindervakantiewerk Egchel

Geboren aan de Hoekerstraat: Lucas

6 Juli 2012:
We ontvingen bericht over een nieuwe
webwinkel in Egchel
We ontvingen bericht: Om 22.30 uur keerden
onze schutters en schuttersvrienden weer
huiswaarts.

Naar de Wethouder Tielenstraat

5 Juli 2012:

We ontvingen van Peel & Maas de nieuwsbrief van week
27

Maandag heb ik bezoek gehad van enkele mensen van de
Floriade; resultaat is dat hier materiaal wordt gebracht
zodat bloemen uit Egchel; natuurlijk in de kleur van
Egchel oranje-wit tentoongesteld worden op de Floriade
in Villa Flora.

Floriade in Egchel

4 Juli 2012:
Vorige week tijdens de vergadering van
Dorpsoverleg Egchel is ook gesproken over
de kruising Muldersweg / Jacobusstraat over
het uitzicht.
Vandaag gaat de KBO fietsen naar de geiten
boerderij van boer Frank (van boer zoekt
vrouw)

kruising Muldersweg / Jacobusstraat

3 Juli 2012:
We ontvingen bericht van de KBO :
Woensdag fietsen naar de geiten
boerderij van boer Frank (van boer zoekt
vrouw)
Zoals elk jaar heeft de trimclub aan het
einde van het seizoen een fietstocht
georganiseerd
Vandaag weer een zomerdag
Zomerdagen van Kindervakantiewerk

2 Juli 2012:
Vandaag beginnen voor het Kinder
Vakantiewerk de zomerdagen
Voor het uitbrengen van de evenementen
kalender hebben we de juiste data van de
verenigingen nodig. Komen ze niet op tijd,
wordt evengoed de evenementen kalender
gedrukt. De datums die binnenkomen worden
meteen op de evenementenkalender op de
website geplaatst. Dus iedereen kan
controleren.
Langs de Karissendijk

1 Juli 2012:
Op vrijdag 29-06 hebben wij in de Hoeskamer
weer een mooie dag gehad !
Vandaag de "Oud Limburger"

De schutterij was deze week flink aan het
oefenen.

