Nieuws en weetjes
Egchel Nieuws(en omstreken)
r

31 Maart 2015:
Week aanbieding 't Zomerkoninkje.week 14
Vanavond dus de bespreking van de Dorps enquete;
waar gaat Egchel naar toe r
Eva Egchel heeft een filmavond bij Dok6
We ontvingen een nieuw Interview
van PETER EN ANNIE VERSTAPPEN

30 Maart 2015:
De KBO heeft koersbal
We ontvingen schuttersnieuws
We ontvingen de biljart verslagen
We ontvingen nogmaals de uitnodiging voor
dinsdagavond; waaronder ook de selfie actie
Strafschop beslist Eindse Boys - Egchel (1-0):
Aan de Gielenhofweg: Kop ervan af

29 Maart 2015:
Dinsdagavond; Dorpsoverleg Egchel houdt naar
aanleiding van de enquête een avond waar gaat
Egchel naar toe
Open Huizendag in Egchel
Denk aan de zomertijd.
Egchel 1 speelt uit tegen Eindse Boys 1
Deze website is in beginsel bedoeld voor Egchel;
daarom zijn advertenties en berichten gratis.
Paasactiviteit Kinder Vakantie Werk

28 Maart 2015:
Vandaag Paasactiviteit voor alle kinderen van
Egchel
Meer inbraken in schuurtjes en garages in het
buitengebied
In de nacht van zaterdag op morgen gaat de
zomertijd weer in; klok uur vooruit.
Bouw Bouwens gestart
Volop aan het werk in de Belevingstuin Egchel

27 Maart 2015:
Op vrijdagmiddag 10 april opent de Hoeskamer haar
deuren , voor iedereen die graag een kijkje wil
komen nemen.
We ontvingen bericht van de Clubkas Campagne
Rabobank Peel, Maas en Leudal
We ontvingen bericht van de Hoeskamer over bezoek
bakkerij op de Beek
Koningsdag activieit van Kinder Vakantiewerk
Egchel
We ontvingen bericht van Giel Peetershof: Hoera
Giel is geboren Gielborrel 16 april a.s.

Hoeskamer op bezoek bakkerij op de Beek

26 Maart 2015:
We ontvingen het verslag vergadering
Klankbordgroep Giel Peetershof van 2 maart
Vanmiddag (Rabo)Bank in de buurt
Stropers actie buitengebied
We ontvingen een nieuwsbericht van
Muziekvereniging Egchel pdf
Uitbreidingen langs en niet in het LOG

25 Maart 2015:
De KBO heeft een lezing politie over veiligheid.
Dorpsoverleg Egchel is druk bezig voor de
bijeenkomst op 31 maart a.s.

Tot aan de kruising Wethouder Tielenstraat

24 Maart 2015:
We ontvingen schuttersnieuws
Op 22 maart werd in 't Erf in Egchel een bijzonder
lenteconcert gegeven.
Weekaanbieding week 13 van het Zomerkoninkje

Deze 6 kregen na afloop een fles met "bubbeltjes".

23 Maart 2015:
We ontvingen de biljart verslagen
Egchel komt goed terug na achterstand en wint
met 3 - 2.

Op de Kattestert

22 Maart 2015:

Muziekvereniging Egchel heeft een gezamenlijk
concert met de harmonie van Panningen

Egchel 1 voetbalt thuis tegen Crescentia (Tungelroy)
1
De Linskesweg

21 Maart 2015:
Vandaag begint de lente.
Lenteconcert in Egchel
Muziekvereniging Egchel komt oud papier ophalen.
Uitslag waterschapsverkiezingen
We ontvingen deze foto; Belevingstuin Egchel;
vandaag volop in de belangstelling.

20 Maart 2015:
Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen in Peel &
Maas
We ontvingen van Thies kookt
Gratis compost als beloning voor scheiden GFT en
groenafval
We ontvingen deze foto:
Bosbessen geplant in de Belevingsruin Egchel

19 Maart 2015:
Op 10 april is er in de Hoeskamer een inloopmiddag;
ideaal om dan te komen kijken; niet alleen voor ouderen.
't Erf was vandaag stembureau 9; voor de provinciale
staten waren in Egchel 1024 en voor de waterschaps
verkiezingen 1045 stemgerechtigde.
Vanmorgen foto in de krant (Regio) de Heibloemseweg
in Egchel (wordt steeds groter)
Elektronisch gemeenteblad week 12
Nieuw kasje voor de Belevingstuin Egchel

18 Maart 2015:
Actie voor schoolkamp groep 8
De KBO gaat naar Baarlo naar het vliegtuig Museum
Vandaag Waterschapsverkiezingen
Verkiezingen Provinciale Staten

Nieuw huis aan de Hoekerstraat / Hub

17 Maart 2015:
We ontvingen bericht van Kinder Vakantiewerk
Egchel dat op 20/21 juli: KVW '2 Dolle Dagen' voor
alle kindereren van Pinkeltje t/m groep 8

Vanavond Dorpsoverleg vergadering
We ontvingen de biljart uitslagen
De weekaanbieding van het Zomerkoninkje
We ontvingen een Nieuwsbrief van Muziekvereniging
Egchel
We ontvingen bericht van Schutterij Leonardus
Geboren op de Hub

16 Maart 2015:
De KBO heeft koersbal
Egchel wint met minimaal verschil (0-1)
van hekkensluiter RKSVV Swartbroek
Lenteconcert in Egchel
De Clubkas Campagne start weer! Tot 1 mei kunnen
clubs zich aanmelden

Achter 't Naers kanaal

15 Maart 2015:
We ontvingen van Muziekvereniging Egchel hun
Nieuws pdf
Egchel 1 heeft weer een uitwedstrijd tegen RKSVV 1
Swartbroek

Boeken en platenmarkt

14 Maart 2015:
We ontvingen de notulen en de uitnodiging voor de
vergadering van Dorpsoverleg Egchel

Geboren aan de Kapelaan Nausstraat : Siep

13 Maart 2015:
Bereikbaarheid Zomerkoninkje
Met de bouw van de 5e windmolen aan de Neerse kant
wordt in mei begonnen
Windmolens

12 Maart 2015:
In 't Erf is weer Aettoafel
Compensatie gas storing
Elektronisch gemeenteblad week 11

Mest morgen in de belevingstuin met dank aan Harry
en Steef voor Belevingstuin Egchel

11 Maart 2015:
We ontvingen bericht dat vanaf donderdag; weer wordt
begonnen met het opbreken van de Gielenhofweg; van
het Zomerkoninkje tot aan de kruising met de
Wethouder Tielenstraat.
6e Klasse B: Egchel verliezer in topper
De boom die boosdoener is van het gaslek
gesneuveld; langs de Raadhuisstraat.

10 Maart 2015:
We ontvingen bericht over een zorgonderzoek van
studenten van Tilburg University; met name als U of een
familielid zorg nodig heeft graag dit lezen.
Vanavond komt de Gielenhofweg tot het Zomerkoninkje
klaar.
De weekaanbieding van het Zomerkoninkje
We ontvingen de agenda van de afdeling fanfare van de
Muziekvereniging Egchel pdf
Eva Egchel heeft avond "natuurlijke antibiotica"
Gaslek op de Raadhuisstraat; Egchel zonder gas

9 Maart 2015:
Egchel verliest topper tegen Obbicht met 2-1
Op vrijdag 6 maart jl kreeg de Hoeskamer bezoek
Ontving een zoekertje voor een zanginstallatie en
meer
We ontvingen biljartnieuws: Egchel trad aan tegen de
nummer laatst en won maar net.
Hoeskamer bezoek

8 Maart 2015:
Vandaag speelt Egchel 1 tegen mede koploper
Obbicht 1
Jong Nederland heeft Maxiorendag districkt Helden

Aan de Wethouder Tielenstraat komen nog steeds
nieuwe woningen

7 Maart 2015:
Centrum Panningen autovrij You Tube
Bestuurswisseling bij Eva Egchel

Ook al in bloei

6 Maart 2015:
We ontvingen van Kindervakantie werk Egchel een
bericht over hun Paasactiviteit
Weekaanbieding van 't Zomerkoninkje van week 10

We ontvingen deze foto vanuit Egchel: Dit
eekhoorntje heeft de ingang van een mezenhokje
groter gemaakt en heeft hier een warm nestje
gevonden.

5 Maart 2015:

We ontvingen de uitnodiging voor de
dorpsbijeenkomst van 31 maart a.s. (over de
enquête)
We ontvingen van Muziekvereniging hun
Nieuws
pdf
We ontvingen van de gemeente Peel & Maas de
nieuwsbrief[ waarin Geurnorm Egchel en
ontwikkelingen camping Vossenveld
Eindelijk kan de auto weer achterom

4 Maart 2015:

U kunt reeds inschrijven voor Teldertrappe
De KBO gaat wandelen naar het Ringovenpark

Te koop

3 Maart 2015:

PERIODETITEL VOOR EGCHEL

Het wordt ook lente in Egchel

2 Maart 2015:
De KBO heeft koersbal
We ontvingen een verslag en foto's van de
jaarvergadering van EVA Egchel en het Zoemba
dansen
Egchel 1 heeft tegen IVS 1 met 3 - 0 gewonnen
Egchel 1 wint tweede periodetitel
Steeds voor de goal

1 Maart 2015:
We ontvingen biljartnieuws: Zal 13 mei in Egchel
tot nationale feestdag worden verheven?
Egchel voetbalt thuis tegen IVS Maaskant (Zie
Echel 1)
Niet langs de weg gooien; of bij mensen in de tuin:
Deze bakken zijn bedoeld voor de (honden)
poepzakjes.

