Nieuws en weetjes
Egchel Nieuws(en omstreken)

31 Juli 2013:
De KBO gaat Jeu de Boules.
We ontvingen bericht: Is het mogelijk om ook bv
via Facebook op het leukste dorp van Limburg te
stemmen ? Dit omdat veel jeugd uit Egchel
hiervan gebruik maken, ook bv van Hyves. Ja dit
kan via de betreffende pagina van Egchel. Rechts
op deze pagina kun je een bericht plaatsen. We
zijn nu een plaats gezakt.
Huiskensweg

30 Juli 2013:
We ontvingen bericht: Mensen die graag soep
eten, maar niet altijd zin en/of tijd hebben om dit
zelf te doen, hoop ik hiermee een plezier te
doen. (Word document)

Aan de Gielenhofweg: Te koop kersen

29 Juli 2013:

En ze heet Mila

28 Juli 2013:

Bericht op Twitter: Chaatje in de jungle

Allemaal Egchels glorie op HMT

27 Juli 2013:
We ontvingen bericht: Wit poesje van wie?

Bij de Hoeskamer was het vandaag barbequen

26 Juli 2013:
We ontvingen bericht: JONG NEDERLAND
EGCHEL GAAT OP KAMP IN BELGIË
We ontvingen bericht: Egchel staat bij
de Leukste dorp verkiezing van Limburg op de
9e plaats.
Het Rabobankje

25 Juli 2013:

We ontvingen bericht: Nieuw in
Egchel,
Veren extensions in diverse kleuren
bij
Coby's Hairdesign

Foto van expositie in de Friedesmolen in Neer
Zondag

Aan de Gielenhofweg: Petunia;s.

24 Juli 2013:

De KBO maakt een grote fietstocht

Aan de Pastoor Koningsstraat: Hoera een meisje

23 Juli 2013:
Leukste dorp van Limburg: Degenen die nog niet
op Egchel gestemd hebben. Egchel is maar
klein; en we hebben elke stam nodig. Voor te
stemmen

Te koop aan de Gruize Upper

22 Juli 2013:
Bericht op Twitter van Chaatje: Vanmiddag 28
jarig jongetje uit Egchel middels technische
bevrijding uit klimrek gehaald.

Tijdens de dorpsfeesten in Neer was er ook een
expositie in de Friedesmolen waarop deze
afbeelding te zien was: Van Gogh in Egchel

21 Juli 2013:

Een vrouw in Neer is donderdag beroofd door
een namaak-thuiszorgster. Zie 19/7

Op vrijdag 19 juli is de Hoeskamer bloemen
komen kijken.

20 Juli 2013:
Vandaag is weer oud papier ophalen.
We ontvingen bericht over de 4 daagse: Wat
dacht je van de Timmermanse? Leon met zoon
Tom, en oome Ton.
We ontvingen bericht dat onbekenden aan school
hun groenafval dumpen, ook melding van
hondepoep aan school, aan de grootte te zien
kunnen dit maar weinig honden in Egchel gedaan
hebben. Dus bij hondenmensen zal de dader wel
bekend zijn.
Met de koets, gaan trouwen

19 Juli 2013:
We ontvingen dat Sjaak & Loes Ververgaert doen
dit jaar voor de 5e keer mee aan de Vierdaagse in
Nijmegen.

Langs de Hoekerstraat

18 Juli 2013:
Doen er ook mensen uit Egchel aan de
Vierdaagse in Nijmegen mee ?

Aan de Gielenhofweg: de eerste pannen liggen
erop

17 Juli 2013:
Vanavond op TV (16 juli) nu ook hier te zien; de
Oud Limburger ook schutterij Leonardus is
hierop te zien
We ontvingen enkele adres wijzigingen van
Jong Nederland
De KBO gaat Jeu de Boules

Weer Floriade in Egchel

16 Juli 2013:

Aan de Meester Thijssenstraat
Bouwvakvakantie

15 Juli 2013:
Degenen die nog niet op Egchel gestemd
hebben. Voor te stemmen
Staat ook best leuke informatie bij over Egchel.
Kijk maar hoe andere dorpen het doen.

Zo is de Pastoor Koningsstraat al klaar.

14 Juli 2013:
We ontvingen bericht van gemeente Peel & Maas:
Wijziging Afval Egchel: In tegenstelling tot de
afvalkalender:
Maandag 15 juli: Gft-container/gele
zak/textielzak (geen oud
papier)
Zaterdag 20 juli:
oud papier (geen overig afval)
We ontvingen bericht:
Er ligt een buspaal bij `t Erf; Baldadigheid ??

13 Juli 2013:
We ontvingen bericht van gemeente Peel & Maas
over: Het uitvoeringsprogramma Fit en Vitaal+ ,
het lokaal gezondheidsbeleid.

Achter deze klaprozen; gaan deze zomer bloemen
bloeien, als het onkruid niet te groot wordt.

12 Juli 2013:

De vlag uit:

Weer Opa en Oma

We ontvingen bericht:
Ook in Frankrijk hebben we een geslaagde!

Manon Rooijakkers heeft het Brevet des Collèges
gehaald!
Een opleiding vergelijkbaar met het VMBO-t /
HAVO- VWO
Een dochter van John en Peet RooijakkersWijnen en een kleindochter van Jac en Mie
Wijnen en Hai en Mien Rooijakkers.
Groetjes Pieter Rooijakkers

11 Juli 2013:
Uitslagen clubkas campagne Peel &
Maas
pdf
Vandaag is het weer Aetaofel
Bord achter 't Naers kanaal over windpark Neer
Voor tekst te lezen

10 Juli 2013:
We ontvingen bericht van schutterij
Leonardus over het OLS

De schutterij tijdens de Oud Limburger

We ontvingen bericht: Wij zijn opzoek na
woningruil
De KBO gaat dus vandaag fietsen

Aan de Gielenhofweg grote reparatie: scheurtje
in riolering

9 Juli 2013:
Aan de Kennedymars in Someren ontvingen we
een lijstje wie heeft meegedaan
We ontvingen bericht van de KBO dat de
dagtocht van 10 juli niet door gaat wegens te
weinig belangstelling. In plaats daarvan gaan we
fietsen. Vertrek 13.30 uur bij 't Erf.
Op zondag 7 juli had de trimclub haar jaarlijkse
fietsdag.

8 Juli 2013:
We ontvingen bericht dat de schutterij al is
uitgevallen op het OLS met schieten
Er hebben verschillende inwoners van Egchel
meegedaan aan de Kennedymars in Someren
Weet niet alle namen; die hebben meegedaan

Goed weer om te hooien; aan de Melkweg

7 Juli 2013:

49 oaje suk
hange boete

de 50ste is binnen

Hoera 50 Sarah!

We ontvingen bericht: Vanmiddag kregen we in de
Hoeskamer "spin-instructies" van Marietje Tielen
en Josè van Wijk.

De Schutterij St Leonardus is aan het oefenen
voor het OLS Stramproy

6 Juli 2013:
Op de home pagina van "Leukste dorp van
Limburg" zijn het voornamelijk stemmers uit
Egchel
We ontvingen bericht: Ook op de Melkweg 9 zijn
geslaagden en dan nog wel drie stuks. Alle
geslaagden

3 x geslaagd

5 Juli 2013:
We ontvingen bericht; dat Egchel meedoet aan de
verkiezing voor het leukste dorp van Limburg. Voor
te stemmen
Stemmen zou ik zeggen; we hebben nog wat in te
halen.

We ontvingen bericht; konijn gevonden

Geboren aan de Jacobusstraat: Hoera een jongen:
Micha

4 Juli 2013
De werkgroep "Egchel ontmoet Egchel" wil alle
inwoners, verenigingen, bezoekers, kortom
iedereen heel hartelijk bedanken.
Dankzij jullie allemaal was zondag 23 juni een super
geslaagde dag.
Voor de pagina Kernidee
Welkom thuis; aan de Egchelseweg

3 Juli 2013:
We ontvingen de eindstand van het Persoonlijk
Kampioenschap Senioren Biljarten Egchel 2013
De KBO gaat Jeu de Boules
We ontvingen een nieuw schema voor het ophalen
van de containers van de gemeente. over de
maand juli
Foto's van de optocht van KVW Egchel in Mijn
Album
Optocht door Egchel

2 Juli 2013:
Vandaag optocht door Egchel Kinder vakantiewerk
Nog meer geslaagden
De datums voor de evenementenkalender worden
regelmatig bijgewerkt. De verenigingen worden
verzocht om deze te controleren
De eerste wagens voor de optocht zijn al bijna klaar

1 Juli
2013:
We
ontvingen een vraag over het ophalen van de
groene container; omdat op de afval kalender 1 juli
niet vermeldt staat. volgens de afvalwijzer wordt de
groene container elke week opgehaald.
Van Kindervakantiewerk Egchel gaan de
zomerdagen van start
We ontvingen bericht van schutterij Leonardus over
het OLS
We ontvingen de notulen van de vergadering van
Dorpsoverleg Egchel van 27 juni j.l.
Werkzaamheden aan de Pastoor Koningsstraat

