
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 oktober 2010 : 

We ontvingen de powerpresentie over 
de  dorpsdag voorziening  Egchel van 
afgelopen woensdag.                   We 
ontvingen ook een kort verslag over de 
informatie middag dorpsdagvoorziening  

We ontvingen foto's van de gymzaal van 't 
Erf; die sinds maandagavond weer in 
gebruik is  

In de nacht van zaterdag op zondag gaat 
het winteruur weer in, dat wil zeggen: om 3 
uur wordt de klok teruggezet naar 2 uur 

We ontvingen bericht van hond vermist in 
Neer  

  

Nu al winterslaap; langs de Jacobusstraat 

 

 

30 oktober 2010 : 

Kon gisteravond geen verbinding met 
internet maken; daarom gisteravond geen 
Egchel Nieuws. 

  

  

Bladeren ruimen; jong geleerd 

 

 



28 oktober 2010 : 

  

We ontvingen bericht van Vorkmeer: 
Organiseer je wel eens een evenement, 
festival, (kiet) feest, dan grijp nu je kans 
mee te praten over het nieuwe evenementen 
beleid van Peel & Maas.   

  

De mais is bijna weg; hier aan de 
Egchelseweg 

 

 

27 oktober 2010 : 

We ontvingen een uitgebreid bericht 
en een mooie flyer :        ook de 
Chrismas Carol Run door Egchel    

  

  

  

Vanmiddag is 
de  dorpsdag  voorziening      Egchel  

  

  

Werkzaamheden in Egchel Hook 

 

 



26 oktober 2010 : 

  

De gymzaal wordt alweer in gebruik 
genomen. 

  

De laatste loodjes aan de gymzaal 

 

 

25 oktober 2010 : 

We ontvingen van Kinder Vakantiewerk 
Egchel  deze foto en over snoeihout voor 
Sint Maarten   

We ontvingen bericht van Biljartvereniging 
dat de achterban van Egchel 1  graag mooi 
biljart ziet:   

  

’s Middags kan het schone en droge 
snoeihout worden aangeleverd voor Sint 

Maarten en ‘s avonds genieten de kinderen 
van een mooie grote troshoop! 

  

 

 



24 oktober 2010 : 

We ontvingen van Kinder Vakantiewerk 
Egchel een nieuw affiche over de opgave 
voor Sinterklaas; omdat deze voor 29 
oktober binnen moet zijn  

  

 

 

23 oktober 2010 : 

We ontvingen van de gemeente een verslag 
van de bijeenkomst met de aanwonende 
over het voetpad langs de Jacobusstraat   

We ontvingen bericht van ZijActief over 
aandacht voor de Kledinginzameling op 
woensdag 3 november  

Waarheen met het water 

 

 

22 oktober 2010 : 

  

We ontvingen bericht dat er op de Wethouder 
Tielenstraat weer een baby is geboren 

  

  

Jarn 

   

 



21 oktober 2010 : 

  

  

We ontvingen bericht dat op zaterdag 6 
november aanstaande zal wederom het 
Open Egchel Koppel-Darts Toernooi 
plaatsvinden bij cafe Manders.  

  

We ontvingen van gemeente Peel en 
Maas bericht over dat LOG Egchelse 
Heide positief uit onderzoeken is 
gekomen  

  

  

  

  

  

  

Vanavond heeft S.V. Egchel haar 
jaarvergadering voor de agenda  

  

  

  

  

Voor het doel van de tegenstander 
afgelopen Zondag 

 

  

 

 



20 oktober 2010 : 

We ontvingen bericht van het bestuur 
stichting gemeenschapshuis ‘t Erf over het 
ontwerpen van een nieuw logo  

De KBO gaat op bezoek bij een museum in 
Meyel 

  

Het is nu echt herfst; hier bij de stortplaats bij 
de Gruize Epper 

 

 

19 oktober 2010 : 

  

We ontvingen bericht van 
de Schutterij        St. Leonardus Panningen-
Egchel   

  

Kasreparatie aan de Molenweg 

 

 

18 oktober 2010 : 

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel dat ze een eerste prijs met promotie 
naar de 4de afdeling hebben behaald; een 
resultaat wat ze niet hadden verwacht.  

Egchel heeft thuis met 2-0 van SV United 
(Wanssum) gewonnen. 

We ontvingen bericht van Biljartvereniging 
Egchel dat Egchel 1 is niet te verliteraturen     

Muziekvereniging Egchel op concours 

  

 

 



17 oktober 2010 : 

  

Vandaag gaat Muziekvereniging Egchel op 
concours in Heerlen. We wensen hen 
veel succes 

  

We ontvingen foto's van zelfwerkzaamheden in 
't Erf  

  

  

zelfwerkzaamheden in 't Erf 
 

 

16 oktober 2010 : 

In Egchel wordt vandaag het oud papier 
opgehaald door de Muziekvereniging Egchel 

Vanavond heeft de Muziekvereniging de 
generale repetitie gehouden in de gymzaal 
van Vorkmeer aan de Nijverheidsstraat. Deze 
repetitie begint om 19.30 uur.   

We ontvingen nieuws over 
de                      dorpsdagvoorziening Egchel  

We ontvingen bericht van Seniorenvervoer 
H.E.P. dat ze een groot succes hebben  

Herfstweer 

 

 

15 oktober 2010 : 

We ontvingen bericht dat de officiële opening 
is van ’t Erf 18, 19 en 20 maart is. 

De Vleismeule opening vanaf half 12 tot half 
6.  

We ontvingen bericht over de intocht van 
Sinterklaas  

De Vleismeule;                                            open 
vrijdag vanaf 11.30 uur 
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14 oktober 2010 : 

  

Vandaag is het weer AETTAOFEl  is tijdens de 
verbouwing bij Ria Joosten Caterin 

  

Langs de Grootveldweg (deze kant 
voetbalveld) zijn de druiven eraf 

 

 

 

13 oktober 2010 : 

We ontvingen deze Uitnodiging dagvoorziening Egchel 

Info Middag 

Dorpsdagvoorziening Egchel nodigt U uit voor een infomiddag bij Café 
Manders 

op woensdag 27 oktober van 14.00 - 16.00 Onder het genot van koffie en koek 

 

http://www.joosten-catering.nl/


12 oktober 2010 : 

We ontvingen bericht over de infoavond 
van 't Erf. Deze is op 4 november om 20.00 
uur bij café Manders 

  

We ontvingen bericht van de schutterij 
over de laatste wedstrijd met de grote 
buks  

  

Meer uitzicht; de mais is er van af. 
 

 

11 oktober 2010 : 

Egchel heeft uit tegen Resia Wellerlooi met 
0 -2 gewonnen  

We ontvingen bericht van biljart vereniging 
Egchel dat Egchel 1 in de volle schwung 

van de heropstanding zit  

We ontvingen bericht over de griepspuit  

William Beurskens 3e na zware inhaalrace  

Vogels verjagen aan de Kempstraat  

 

10 oktober 2010 : 

We ontvingen bericht van de dames die 
Zondag naar de rommelmarkt zijn geweest dat 
ze de foto graag wilden hebben. 

We ontvingen bericht van de Familie Franken 
dat hun winkel De Vleismeule 
aanstaande vrijdag 15 oktober open gaat, 
vanaf half 12 tot half 6.  

  

Nieuw voetpad langs de Jacobusstraat 
 

 



9 oktober 2010 : 

  

  

  

Prachtige violen aan de Egchelseweg 

 

 

8 oktober 2010 : 

We ontvingen van Dorpsoverleg Egchel de 
notulen van 30 september  

We ontvingen van ZijActief Egchel een 
overzicht van hun activiteiten  

  

Ook de Egchelseweg is opgeknapt 

 

 

7 oktober 2010 : 

  

We ontvingen van Muziekvereniging Egchel 
het prikbord voor de maand oktober        Doe 
mee of kom kijken naar POP 2010 op 7 
november 2010 in DOK 6." Voor het opgave 
formulier   

  

  

De perenboom langs de 
Gielenhofweg    perceel Vossen is omgekapt 

 

 



6 oktober 2010 : 

We ontvingen 2 foto's van de eerste 
gebruikers van  't Erf. Voor de andere foto  

Huiswerk LOG Egchel van de gemeente moet 
over  

  

01-10-2010 

De eerste gebruikers van 't Erf Jong 
Nederland Egchel 

 

  

De KBO gaat vandaag wandelen; ze hebben 
mooi weer. 

  

  

Op Zondag morgen gingen deze 2 dames met 
veel plezier naar de rommelmarkt; ze wilden 
graag op de foto. 

  

Wie herkent deze dames ? 
 

 

5 oktober 2010 : 

  

We ontvingen de verslagen van de biljart 
vereniging Egchel  

  

  

Zondag, ook uitgebreide brommertoer door 
Egchel 

 

 



4 oktober 2010 : 

  

We ontvingen foto's van het beoordeel 
concert van Muziekvereniging Egchel  

We ontvingen bericht van de schutterij over 
hun aktiviteiten  

Egchel heeft tegen Arcen met 0-0 
gelijkgespeeld  

Drukte op de rommelmarkt. 
 

 

3 oktober 2010 : 

  

  

Rommelmarkt bij Wim Delissen  in Egchel 

 

 

2 oktober 2010 : 

Vandaag ophalen spullen rommelmarkt.     

Vanmiddag om 16.15 uur  heeft 
Muziekvereniging Egchel een beoordeeld 
concert in Cultureel Centrum  de Zaal, 
Antoniusstraat 2 in Heythuysen. 

We ontvingen het volgende bericht: Er is een 
teckel op de Jacobusstraat gevonden ca 10 
jaar oud een reu, Als iemand hem mist 
kunnen ze bellen naar mij voor info, (3073266) 
de dierenambulance heeft hem opgehaald. 

  

Afhalen voor de laatste werkdag 
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1 oktober 2010 : 

  

Vandaag mijn allerlaatste werkdag; zie ook 
bericht in het gastenboek 

  

  

Damherten op de Hub 

   

  

  

 


