Nieuws en weetjes
Egchel Nieuws(en omstreken)

30 November 2015:
We ontvingen van Biljart vereniging Egchel: Wat
van hoog komt, kan diep vallen.
De KBO heeft koersbal

Ook bij Jong Nederland; Sinterklaas

29 November 2015:
EGOpop kadokaarten
Egchel 1 speelt uit thuis tegen Ondo 1 Asten
Heusden Is afgelast

Egchel weer op de schop

28 November 2015:
Agressieve pannenverkoper nog steeds actief.

Volgens berichten gaan de werkzaamheden aan
de wegen in Egchel langer duren.
Vrees voor onveilige situaties bij omleidingen.

De laatste bladeren

27 November 2015:
We ontvingen van Dorpsoverleg Egchel de
notulen en de agenda voor de komende
vergadering.
We ontvingen: Waarom burgerhulpverlener
worden?
Inwoners in actie voor behoud Ankerplaats
(Grashoek) You Tube
Asperges in de Kemp

26 November 2015:
P & M op bezoek bij Bert Bos
We ontvingen Nieuws van Muziekvereniging
Egchel
Kinder Vakantiewerk Egchel. De foto's van
Sinterklaas in 't Erf staan online op
http://www.kvw-egchel.nl en klik vervolgens
op "Multimedia".
We ontvingen bericht dat er vanaf Maandag
30 november de Raadhuisstraat vanaf de
Molenheg wordt afgesloten
Aan de Gielenhofweg

25 November 2015:
Kerstbomen in pot te koop
Metis Notarissen Helden houdt vanavond om
19.30 uur in 't Erf een lezing
We ontvingen bericht van Nel dat de Egchelse
kermis komend jaar op 3-4-5-6-juni 2016 is
Bij Manders Waar Anders

24 November 2015:
We ontvingen van Muziekvereniging Egchel een
verslagje van Sinterklaas
Op de Boerderijweg is men gestart met
aanleggen van glasvezel.

Frans Joosten van de Boerderijweg is vandaag
jarig; hij vraagt om de felicitaties op een aparte
manier

Frans 60

23 November 2015:
Foto's van Sinterklaas staan in Mijn Album
We ontvingen: Biljartvereniging Egchel kende
een goede week

Veel plezier bij Sinterklaas

22 November 2015:
We ontvingen bericht van de Hoeskamer
zij kregen bezoek van 4 meisjes van de
basisschool en 2 begeleidsters
Kindervakantiewerk organiseert in 't Erf
Sinterklaas
Egchel 1 heeft vrij zodat ze twee weken de tijd
heeft om de wonden te likken alvorens op zondag
29 november wederom thuis aan te treden tegen
ONDO uit Asten-Heusden.
Inwoners Grashoek in actie voor behoud De
Ankerplaats
Hoeskamer bezoek

21 November 2015:
Vanmorgen wordt het oud papier door de Muziek
vereniging opgehaald.
We ontvingen de laatste uitslagen van het
volleybaltoernooi
Vandaag is de website van KVW live! Dus breng
snel een bezoekje op Ouders of verzorgers van
kinderen van groep 1 tot en met groep 8 (IKC de
Kemp) kunnen hun kinderen via de website
aanmelden voor onze kerstactiviteit.
Kinder Vakantiewerk Egchel heeft nu een eigen
website
Ruim 70 verlichte trucks in Christmas Truckrun
De winnaars.

20 November 2015:
Belevingstuin Egchel: vrijwilligers gezocht!
We ontvingen adres gegevens van Dorpsdag
voorziening De Hoeskamer Egchel
Vanavond is de vrijwilligers avond van de kerk.
Volop huizenbouw op de Meester Thijssenstraat

19 November 2015:
We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & Maas
We ontvingen een bericht van Muziekvereniging
Egchel
Wild & wijnavond
Naweeën herfststorm:
Avondrood: mooi wonen op
Gielenhof: Bord omgewaaid.

18 November 2015:
We ontvingen bericht van Kinder vakantiewerk
Egchel over de Sint Maartenviering
We ontvingen bericht van Metis Notarissen:
iedereen kan vrijblijvend komen luisteren,
eventueel aanmelden ivm aantal stoelen en koffie
die we dan klaar kunnen zetten.
De aller, allerlaatste sjlager van De SjerpSjutters
Het winnende liedje: De SjerpSjutters De Muziek
blieft altied bestaon
KBO heeft beugelen
Sint Maartenviering

17 November 2015:
We zijn er weer:
We ontvingen bericht van Muziekvereniging Egchel:
Op de 11de van de 11de was weer het "inscheete"
van de carnaval
We ontvingen bericht van Metis Notarissen: Wie kunt
u vertrouwen als u het zelf niet meer kunt?
We ontvingen bericht van de biljartvereniging
Egchel weggespeeld
We ontvingen bericht over de liedjesavond van CV De
Kemphazen

Winnaar in Metz op de Europashow.

10 November 2015:
Wegens omstandigheden kan er deze week niet meer
aan deze website gewerkt worden. Toch zijn er deze
week enkele activiteiten die zeker de aandacht nodig
hebben:
Vul de kas actie van Jumbo Panningen
Dinsdag heeft Eva Egchel een avond over hoe houd
ik mijn hersens gezond.
Het straten volleybal toernooi
CV DE KEMPHAZEN gaat op woensdag 11
november het nieuwe vastelaovesseizoen van het
Egchelse Kemphazenriek officieel openen.
Donderdag is er weer Aettaofel.
Vrijdagavond heeft SV Egchel een Dartavond
Op zaterdag 14 november vindt de 18e Egchelse
liedjesavond plaats
We ontvingen een oproep voor Eerste hulp bij
reanimatie.

Dakwerkzaamheden aan de Gielenhofweg
Voor al deze activiteiten kunt U ook de website
van deze verenigingen bezoeken of de Egchel
pagina op Facebook

9 November 2015:
We ontvingen het nieuwe schema van het
volleybaltoernooi 2015 finale rondes
Doet U mee aan de postcodeloterij dan heeft
postcode 5987 een HEMA appeltaart cadeaukaart
gewonnen.
We ontvingen een nieuw verbeterd bericht over
de liesjesavond van CV De Kemphazen
We ontvingen een verslag van Muziekvereniging
Egchel
De Jacobusstraat

8 November 2015:
SV Egchel 1 heeft vrij.
Foto's van Sint Maarten Mijn Album

Sint Maarten hoop

7 November 2015:
Vanavond is Sint Maarten
Ernstig gewonde bij verkeersongeval
Op de facebook pagina van IKC De Kemp staan veel
foto's die ook zonder lid te zijn van Facebook te
bekijken zijn
De uitslagen van het Volleybaltoernooi 2015
Volop bouwactiviteiten in Egchel-Hook

6 November 2015:
We ontvingen van CV De Kemphazen bericht over
de liedjesavond
We ontvingen van Eva Egchel het programma voor
november
Hangjeugd op dak school Egchel
Ook herfst op de Raadhuisstraat.

5 November 2015:
Vanavond vergadering Dorpsoverleg Egchel
We ontvingen van Kinder Vakantiewerk Egchel de
uitnodiging voor de kinderen voor Sinterklaas
zaterdag is Sint Maarten
Giel Peershof: de jeugd heeft de toekomst Y.T
We ontvingen Nieuws van Muziekvereniging Egchel
Op de Facebook pagina van Egchel: bericht namens de
politie
We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & Maas
De uitslagen van het Volleybaltoernooi 2015

Asperges aan het bewerken

4 November 2015:
Om 14.00 uur wordt door Marion Donders van de
Rabobank een lezing gehouden in ’t Erf.
De eerste uitslagen van het Volleybaltoernooi 2015

We ontvingen deze foto van Pieter: Een mooie
ochtendfoto vanuit de Egchelse Hei met het zicht
op de windmolens van Neer, zo staan ze er toch
prachtig bij!

3 November 2015:
Vanavond start het stratenvolleybaltoernooi 2015
We ontvingen schuttersnieuws
Sjaal gevonden op de Horsten linksboven

Te koop aan de Gielenhofweg

2 November 2015:
Het schema van het volleybaltoernooi
Totale off day Egchel resulteert in een 5-2
nederlaag tegen Helenaveen
De KBO heeft koersbal
We ontvingen de agenda voor de vergadering
Dorpsoverleg Egchel op 5 november
Het Reynenfunsplein

1 November 2015:
We ontvingen de biljartverslagen: Egchel 1 scheurt
nog steeds:
We ontvingen de agenda voor de vergadering
Dorpsoverleg Egchel op 5 november
Op woensdag 11 november a.s. wordt om klokslag
20.11 uur het nieuwe vastelaovesseizoen van het
Egchelse Kemphazenriek officieel geopend:
Egchel 1 speelt uit tegen Helenaveen 1
Allerheiligen Allerzielen

>

