Nieuws en weetjes
Egchel Nieuws(en omstreken)

30 Juni 2013:
We ontvingen het verslag van de jaarvergadering
van 't Erf en van de erfgenamen
In de krant: onderzoek weg van Beringe-Egchel Panningen-Kessel; hadden ze dan de
Grootveldweg maar gelaten.

We ontvingen deze foto van John: Bij m`n
achterdeur zit/zat een merel met jongen zo`n 10
cm van de deur verwijderd onder de overkapping.
Ze zijn vorige week uitgevlogen

29 Juni 2013:

De schutterij heeft Lindeboomtreffen
Brand door slijptol op de Gruize Epper

We ontvingen deze foto van John: Na 4 jaar staat
hij dan eindelijk in bloei in m`n achtertuin.

28 Juni 2013:
We ontvingen bericht van Kinder
Vakantiewerk Egchel deze houdt zomer
carnaval
RABOBANK
CLUBKASCAMPAGNE
Vergeet niet
op uw favoriete vereniging/club te stemmen.
Dit kan nog tot en met vrijdag 28 juni
a.s. Zoeken op Egchel.
UW STEM IS GELD WAARD! Alleen vandaag
nog.
Het lijstje geslaagden breidt uit
Langs het Reijnen Funs plein

27 Juni 2013:
Op P&M TV een filmpje op YouTube over de
opening op school min 5.20 tot 7.30

De KBO gaat met de fiets naar Neer
(Lindeboom)

26 Juni 2013:
Rabobank Peel & Maas fuseert
We ontvingen bericht van schutterij
Leonardus
We ontvingen bericht van Muziekvereniging
Egchel over de seizoensafsluiting
We ontvingen bericht van Muziekvereniging
Egchel over een muzikale impressie van 65
jaar Egchel
Bij Muziekvereniging Egchel: de
jubilarissen: Maud Naus en Mark
Gielen waren 12,5 jaar bij de vereniging en
Jo Manders 40 jaar en Martin van den Berg

werd erelid, vanwege zijn vele en
verschillende taken bij de vereniging.

25 Juni 2013:
We ontvangen erg veel positieve reacties op
het feest van 65 jaar Egchel.
Vandaag op TV: 65 jaar Egchel met de
opening van een belevingstuin en een
speelplaats

St. Jan; einde aspergeseizoen

24 Juni 2013:
Foto's 65 jaar Egchel
Het was veel belangstelling voor het feest van
65 jaar Egchel; die er niet was heeft iets
gemist.

23 Juni 2013:
Voor programma "Egchel ontmoet
Egchel"
Intocht jeugd vierdaagse
Dinsdag op TV: 65 jaar Egchel met de opening
van een belevingstuin en een speelplaats
Intocht Jeugdvierdaagse

22 Juni 2013:
Aan school en in 't Erf wordt vandaag alles in
gereedheid gebracht voor het jubileumfeest
van "Egchel ontmoet Egchel"
Mijn lieve golden retriever is vermist in
omgeving Egchel. Ze heet Lady en is erg lief.

Zo zag de de school er uit.

21 Juni 2013:
We ontvingen bericht: ZijActief Egchel
vanmorgen te beluisteren is via omroep Peel
en Maas. De uitzending ZijActief Regionaal, is
van 9.00 tot 10.00 uur.

Ontwerpbestemming Giel Peetershof ter
inzage:
HET IS BIJNA ZOVER. 23 juni feest!!

Aan de Karissendijk

20 Juni 2013:
We ontvingen bericht: dat in de e-mail naar
oud Egchelnaren voor het feest van a.s.
Zondag "Egchel ontmoet Egchel"nogal wat email adressen niet meer actueel zijn, Verzoek
aan lezers van dit bericht; om familieleden
hiervoor uit te nodigen.
Nog meer geslaagden,
Jeugd vierdaagse, nog enkele foto's
Jeugd vierdaagse door Egchel

19 Juni 2013:

We ontvingen secretariaats wijziging van
Muziek vereniging Egchel:
We ontvingen een nieuw interview
Egchel staat 6e op de lijst van orgaandonoren
van Nederland
Groot artikel in de krant over het Rabo
Kernidee Egchel Meer info
De KBO gaat Jeu de Boules
In het interview Robin van Duren

18 Juni 2013:
We ontvingen bericht van schutterij
Leonardus

Er kan weer gestemd worden op de Rabobank
Clubkas Campagne Zoeken op Egchel.

Erehaag bij het ontvangst van
Koning Willem-Alexander en Koningin
Maxima in Maastricht.

17 Juni 2013:

23 juni: Egchel ontmoet Egchel!!
We ontvangen al de eerste datums voor de
evenementenkalender.

Feestje bij de schutterij

16 Juni 2013:
De schutterij heeft de laatste wedstrijd van de SCNL
in Grubbenvorst.
We ontvingen: Aan de verenigingen; graag zouden
we van jullie alle datum`s willen weten van
activiteiten voor onze Activiteiten kalender
We ontvingen:
1 juni 2013 JOIN 4
STEEF HALMANS

ENERGY

BEDANKT
VOOR JULLIE SPONSORING

15 Juni 2013:
De Muziekvereniging Egchel komt oud papier
ophalen.
We ontvingen de agenda voor de vergadering
voor Dorpsoverleg Egchel (= een week
verschoven)
We ontvingen bericht over de procedure "Giel
Peetershof"
15 juni 2013 open dag Windpark in Neer
Voor de geslaagden
Dubbel geslaagd

14 Juni 2013:
We ontvingen bericht van wethouder Peter
Fleuren over wat de achtergrond is geweest
van de afspraken die we met de inwoners van
Egchel in 2008 hebben gemaakt en hoe we die
afspraken nu invullen.
We ontvingen de flyer die deze week is rond
gebracht. Voorkant Achterkant Pdf
document

We ontvingen bericht : Vanaf vandaag is IKC
De Kemp ook te volgen via Twitter:
#IKCdeKemp.
Volg ons via Twitter en blijf op de hoogte van
het laatste nieuws of overige nieuwtjes!
Tot ziens op Twitter!
Zag de eerste tassen van de geslaagden al
hangen.
Pinkeltje op bezoek

13 Juni 2013:
We ontvingen bericht van de werkgroep
Goede Doelen Egchel de resultaten per goed
doel:
In 't Erf is weer Aettoafel

Aan de Pastoor Koningsstraat: Hoera een
meisje; Hayley

12 Juni 2013:
De KBO gaat naar de sprookjestuin in
Nederweert.
De flyer "Egchel ontmoet Egchel" wordt deze
dagen rondgebracht. Er is een ochtend en een
middagprogramma.
We ontvingen:
GEZOCHT: Biljartspelers die willen meespelen
in het prestigieuze POEK-toernooi.
Langs de Raadhuisstraat

11 Juni 2013:

Vanavond vanaf 19.30 uur een
rondetafelgesprek (RTG) gehouden in
gemeenschapshuis ’t Erf, Kapelaan
Nausstraat 5 in Egchel. Oa. over het LOG
Egchelse Heide
We ontvingen: Op 9 juni liet Theo Collaert zijn
gitaarleerlingen optreden in de Cavo van Dok
6.
We ontvingen bericht van Schutterij
Leonardus
Lieve Jack Russell-pups zoeken baasje!
In de buurt van de Heldensedijk (Roggel) was
de bodembegroeiing in brand gevlogen.

Noteer 23 juni in je agenda. Diverse
activiteiten in Egchel.

MARGA & SJAAK AL 25 JAREN RAAK

10 Juni 2013:

Vandaag laatste dag Egchelse kermis.

9 Juni 2013:
We ontvingen van ZijActief: Dinsdagavond
zijn we met zij-actief naar Neer gefietst en van
daaruit het "Ommetje Kinkhoven" gewandeld.
Voor verslag en foto's

We ontvingen: Ik betrapte deze tuinman in de
schooltuin bij zijn werk. Hij noemde het wild
schoffelen wat hij aan het doen was.

Veel plezier op de Egchelse kermis

8 Juni 2013:
Egchelse kermis You Tube
Op donderdag 18 april jongstleden zijn
twee groepen van basisschool De Kemp
op bezoek geweest in de Sint-Lambertus
kerk in Helden. De leerlingen waren op
school bezig met het thema
Middeleeuwen.
De Savelbergrun komt vandaag door
Egchel
Nieuwe website voor 2e hands boeken
Opening Egchelse kermis door wethouder
Fleuren

7 Juni 2013:
Vanavond start Egchelse kermis Word
document
Vanmiddag worden er voor de school door de
kinderen plantjes geplant.
Ook op de site van de gemeente aandacht voor
de Egchelse kermis

Nog een foto van de kindermarkt

6 Juni 2013:
We ontvingen bericht van Kindervakantiewerk
Egchel; ook zij willen een nieuw Logo
We ontvingen een verslag en een wensenlijst
over de bouw pioniers avond op 18 april j.l.
Verslag Wensenlijst beide pdf
A.s zaterdagmorgen 9 uur worden er aan de
school graszoden gelegd. we zouden voor
deze klus graag nog enkele vrijwilligers willen
bijvragen voor het kernidee Egchel te willen
ondersteunen.
De Pastoor Koningsstraat en de Wethouder
Tielenstraat wordt beklinkerd
De kermis komt eraan

5 Juni 2013:
We ontvingen bericht dat er leuke foto's
van de Kindermarkt op de site van Jong
Nederland staan
De KBO gaat Jeu de Boules
We ontvingen bericht: Voordelige
rijbewijskeuring 20 juni Panningen
Ook op de Kindermarkt

4 Juni 2013:

We ontvingen een verslagje en enkele foto's
van het gitaaroptreden in Montfort door
Muziekvereniging Egchel
ZijActief heeft een avondwandeling in Neer

Hoera, Linda geslaagd aan de Rector
Thomassenstraat

3 Juni 2013:
We ontvingen bericht van CV De
Kemphazen:
DEELNEMERS VOOR DE EGCHELSE
LIEDJESAVOND GEZOCHT. 16 november
2013 in 't Erf. INFORMATIE: Pieter
Maessen: 06 -34135671 of Resie Kempen:
06-20199511.
We ontvingen de notulen van de
jaarvergadering van 't Erf gehouden op 23
april
We ontvingen bericht van Schutterij
Leonardus

Berichten in het gastenboek die er niet
thuishoren worden verwijderd.
Kindermarkt in Egchel

2 Juni 2013:
Jong Nederland Egchel houdt vandaag een
Kindermarkt
De schutterij gaat naar SGNL Grashoek
Het 't Raodhoes te Neer; Staat op nummer 2
van Leukste terras van Limburg ! Heeft allen
stemmen hard nodig! Is laatste ronde; einde 3
juni Zou graag willen vragen om iedereen te
laten stemmen! Namens Thijs Joosten
bedankt.
Het Rabo Kernidee Egchel krijgt gestalte.

1 Juni 2013:
We ontvingen de correcte gegevens van
buurtvereniging "De Hub"
De planten voor het kernidee bij school
worden te groot. Dus vandaag actie.
De schutterij gaat drietallen schieten op de
Reuver

Langs de Gielenhofweg

