Nieuws en weetjes
Egchel Nieuws(en omstreken)

31 mei 2018:
Het team van Dali Lucker uit Egchel is met judo
Limburgs kampioen geworden. Op 16 juni is het NK
in Nijmegen.
Drukkend warm en later onweersbuien

Limburgs kampioen.

30 mei:
Bezoek Twans Camino
Twan met kraai video

Geboren aan de Kempstraat Yenthe.

29 mei:
Help jij mij; vraag van Sander
Vandaag wordt het zeer warm met grote kans op
fikse onweersbuien
Tevreden geluiden over Egopop
EGOPOP, nu weer bijna alles weg.

28 mei:
Ook op P&M dat IKC De Kemp Limburgs kampioen
is
De Welfare heeft handwerken en knutselen
Egchel 1 heeft bij SVVH Heibloem met o - 2
gewonnen.

Weer prachtige klaprozen langs de Gielehofweg.

27 mei:

IKC Egchel: Limburgs Kampioen Handbal
2018!!! Gefeliciteerd meiden en coaches met het
Limburgs Kampioenschap! Jullie zijn toppers en
De Kemp is trots op jullie!
Egchel 1 gaat op bezoek in Heibloem om
hekkensluiter SVVH partij te geven.

Limburgs Kampioen Handbal 2018.

26 mei:
We ontvingen bericht van de Hoeskamer over
bezoek aan Egopop en andere activiteiten
Ook van de foto's van dit bezoek

Hoeskamer op Ego Pop.

25 mei:
Eerste hennep gevonden tussen de mais
Vandaag start EGO POP
Een 360-graden rondleiding over het EGOpop
terrein in aanbouw. door Sander Selen
EGOpop Spotlight: Call It Off
Egchelse filmmaker naar Noorwegen voor
documentaire
Ego Pop.

24 mei:
We ontvingen van EVA Egchel een verslagje van
hun bus uitstapje

bus uitstapje.

23 mei:
Vanavond vergadering Dorpsoverleg
De verenigingen worden toch verzocht om hun
pagina's op de website na te kijken of de bestuursgegevens nog kloppen. Kom regelmatig fouten
tegen.
Vandaag laatste dag om te stemmen voor de Rabo
bank clubkas campagne.
Overal witte plastic over de asperges.

22 mei:
RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE!
Vergeet niet te stemmen op je favoriete
club/vereniging. Stemmen kan nog toch t/m 23
mei!
Kermiszaterdag 9 juni, vanaf 15.00 uur, vindt op
het kermisterrein bij ‘Bej Manders’ de uitreiking
van de cheques plaats. U komt toch ook?
Aanmeldingen glasvezel buitengebied komen
goed op gang.
RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE!

21 mei:
SV Egchel 1 speelt heeft thuis tegen Grashoek 1
met 1 - 3 verloren.
Voorbereidingen EGOpop in volle gang

EGOPOP

20 mei:
Pinkster Zondag
Zon voor asbest filmpje P&M
SV Egchel heeft seizoens afsluiting
SV Egchel speelt thuis tegen Grashoek 1
LOG gebied

19 mei:
Vandaag komt Muziekvereniging Egchel oud papier
ophalen.
Op Tweede Pinksterdag maandag 21 mei 2018
wordt geen afval ingezameld. De inzameldag van
maandag 21 mei verschuift naar zaterdag 19 mei.
We ontvingen van de Hoeskamer: Een muzikale
morgen in 't Erf.
Bijeenkomst verduurzamings masterproject TU/e
Bij de Belaeving 50

18 mei:
We ontvingen een hulpvraag via de
dorpsondersteuner:
Vanmorgen was de start van het project " Zon voor
Asbest" de eerste sanering vindt plaats bij de
koeienstal van Peter Bongers. Foto's
Vanavond komen de studenten van TU Eindhoven
praten over hoe Egchel duurzamer zou kunnen
worden
Jo van de Beucken van Peel Energie en wethouder
Paul Sanders gingen het dak op bij de koeienstal

17 mei:
In 't Erf is vandaag Aettoafel.
Ontving dit bericht:
Samen met de gemeente van Peel&Maas en
E2Anders zijn een 30 tal masterstudenten van de
technische universiteit Eindhoven (TUe) een halfjaar
parttime bezig om te onderzoeken hoe de regio
Egchel duurzamer kan worden. Woensdag op P&M
radio Vanaf minuut 13.45 tot 23.45
Uitnodiging

16 mei:
Hoever is Twan? :Volg Twans Camino
U kunt ook een reactie geven op zijn verhaal.
Wie komt er allemaal naar Egopop

Aan de Kempstraatl

15 mei:
EVA Egchel heeft een bus uitstapje.
We ontvingen de agenda en notulen van de
vergadering van 23 mei a.s.
Kinder Vakantie Werk Egchel : Op 9 en 10 juli zijn de
Zomerdagen! Vergeet niet op te geven vòòr 21 mei!
Informatie- en aanmeldavonden Glasvezel Buitenaf
Ook ambassadeurs uit Egchel
Egchel

14 mei:
Egchel 1 heeft thuis tegen Koningslust 1 met 1-3
verloren.
We ontvingen van Muziekvereniging Egchel: Zijne
Majesteit koning Willem Alexander behaagt om Hay
Janssen een lintje te geven:
De Welfare heeft vandaag handwerken en knutselen
Hay Janssen een lintje

13 mei:
Moederdag
Egchel 1 speelt thuis tegen Koningslust 1
Nieuws voor de verenigingen: in verband met
Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) per 25 mei a.s., Dit met name over persoonsgegevens hier op de website
Aronskelken

12 mei:
Mark van Dijk geselecteerd voor EK U18
Er hangt al lang een jasje in het Erf.
An Philipsen heeft vanmorgen een bezoek gebracht
aan de Hoeskamer.
Garage verkoop; vandaag laatste kans van 10 uur tot
15 .00 uur. Aan de Muldersweg.
An Philipsen

11 mei:
Egchel 1 speelde thuis tegen Leveroy 1 en heeft met
2 - 0 gewonnen
Koninklijke onderscheiding voor Hay
Janssen
You Tube
Tegen Leveroy 1 .

10 mei:
Te koop bij de voor kleine prijsjes! Muldersweg
Hemelvaartsdag van 10 tot 16.00u bent u
welkom.
Willen de verenigingen naar hun persoonlijke
gegevens kijken die op deze website staan; dit in
verband met de nieuwe wet AVG
Schutterij St. Leonardus Panningen-Egchel
organiseert op 16 en 17 juni a.s. een groot
schuttersweekend
Bedankje van Resie voor 40 jaar bij de Rabobank

50 jarig Jubileum KBO en uitreiking lintje voor
Hay Janssen; voor de foto's
Lintje voor Hay Janssen; tijdens viering 50 jaar
KBO Egchel .

9 mei:
Vandaag: KBO EGCHEL 50 JAAR JONG!
Clubkas Campagne Rabobank Peel, Maas en Leudal
Beste kunt U uiteraard op een Egchelse vereniging
stemmen

Rabobank Clubkas campagne .

8 mei:
De Technische Universiteit Eindhoven heeft de
opdracht gekregen om duurzame energie
oplossingen te bedenken voor Egchel (en de
Riet). Dit kan echter niet zonder uw hulp!

Egchels Hert .

7 mei:
Egchel 1 heeft uit tegen RKSVN 1 met 1 - 2 gewonnen
Mark van Dijk pakt weer brons op de 3e European
Cup in Cluj Napoca Roemenië

Langs de Linskesweg .

6 mei:
Volg Twans Camino
Egchel 1 speelt uit tegen RKSVN 1 Neer

Rhododendron aan de Kempstraat .

5 mei:
Bevrijdingsdag
Vanmiddag hebben de gasten van de hoeskamer met
Miep Zelen een feestje gevierd i.v.m. haar Koninklijke
onderscheiding

mooie kaart aangeboden .

4 mei:
Jong Nederland organiseert een Kindermarkt
Dodenherdenking 4 mei
We ontvingen een bericht van de Hoeskamer
dat de vrijwilligers een uitstapje hebben gehad
met de fiets naar Baarlo
Garageverkoop Egchel 10 en 12 Mei
Muldersweg1 Hemelvaartsdag 10 mei en
zaterdag 12 mei van 10 tot 16.00u. Verkoop van
: Huisraad, ijzerwaren, gereedschappen enz.
Fiets uitstapje.

3 mei:
We ontvingen bericht van de Goeden Doelen: de
opbrenst per goed doel:

weer aspergetijd.

2 mei:

We ontvingen bericht van Welfare Egchel:
Was vandaag een bewogen dag in de Hoeskamer

Welfare Egchel.

1 mei 2018:
We ontvingen bericht van Muziekvereniging Egchel
over: Het echtpaar Reijnen-Puts is 65 jaar getrouwd.:
Last van de buxusmot?

65 jaar getrouwd.

