
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 april 2010 : 

We ontvingen naar aanleiding van de 
infoavond van het LOG van de gemeente de 
volgende link voor op de website te plaatsen.  

U vindt via bijgaande link (Over Peel en Maas, 
Plannen en Projecten, Egchel, LOG) nadere 
informatie over het project evenals diverse 
documenten. 

  

De burgemeester aan het woord tijdens de 
informatie bijeenkomst over het LOG. 

 

  

  

We ontvingen foto's van 
de  communicanten       

Christel bedankt. 

 

 



29 april 2010 : 

  

Vanavond informatie bijeenkomst over het 
LOG  Begint om 19.30 uur. 

  

  

Dak eraf; aan de Roggelseweg 

 

 

28 april 2010 : 

We ontvingen zo juist bericht van ZijActief dat 
er op Dinsdag 27 april een lezing 
is  “vrijwillige thuishulp door de 
Zorgondersteuner” aanvang 20.00 uur bij Café 
Manders Deze avond zal er ook aandacht 
besteed worden, aan het maken van een 
levensboek. De vraag is of er leden zijn, die 
hiermee ervaring hebben en deze met ons 
willen delen. 

BS School de Kemp heeft vandaag sportdag 
voor groep 6 7 en 8. 

Op de Muldersweg 

 

 

27 april 2010 : 

  

  

ZijActief gaat op excursie bij Albert Heyn 

  

50 jaar op de Jacobusstraat. 

 

 



26 april 2010 : 

Egchel heeft tegen Lierop thuis de 
inhaalwedstrijd met 3-0 gewonnen en behoort 
nu in haar klas tot de subtop.  

De KBO gaat vandaag koersballen. 

Communiefeest in Egchel; jammer genoeg 
kon ik geen groepsfoto maken van de 

communicantjes. Als iemand mij hiervan een 
foto kan doorsturen graag. 

 

 

25 april 2010 : 

Uit de krant:Veredeling: Het zijn drukke dagen 
voor de amaryllisveredelaars Huub Wijnen en 
Piet Delissen. In hun kas in Grashoek staan 
dertig- tot vijftigduizend bloeiende 
amarylissen hun lot af te achten: of ze 
eindigen als 'vloerbedekking' tussen de rijen 
bloemen en worden vernietigd of ze hebben 
geluk en ze zijn zo goed dat ze verder worden 
gebruikt voor veredeling. Het gros van de 
bloemen wordt vernietigd, misschien dat twee 
of drie typen streep halen. Volgens Wijnen 
zijn er maar vijf amaryllisveredelaars in de 
wereld, van drie in Nederland.           foto 
Stefan Koopmans 

 

 

24 april 2010 : 

We ontvingen bericht van de gemeente over 
informatie bijeenkomst over het LOG  

Op Helden TV een filmpje over het LOG      

  

Bouwactiviteiten in Egchel 

 

 



23 april 2010 : 

We ontvingen deze foto: 

Voor de 2e keer op rij kampioen in de 
senioren biljartbond, waaraan wordt 
deelgenomen door alle dorpen van de 
gemeente Peel en Maas, 
m.u.v. Kessel-Eik. 
  
Van harte gefeliciteerd. 

 

  

We ontvingen het verslag van de 
jaarvergadering van het Dorpsoverleg  

  

  

  

We ontvingen deze foto's van de nieuwe 
benaming aan de Kattestert. Jos bedankt 

  

  

  

  

  

De Kattestert 

 

  

 

 



22 april 2010 : 

  

  

Overal bloei 

 

 

21 april 2010 : 

  

De KBO gaat vandaag fietsen 

  

  

Op de Kempstraat 

 

 

20 april 2010 : 

  

We ontvingen bericht van de rijdende winkel; 
mogelijk ook om op Zondag te bezorgen bij 
het communiefeest  

  

Aan de Kempstraat 

 

 



19 april 2010 : 

  

Egchel heeft de thuiswedstrijd tegen FSV 
't Ven Venlo met 0-1 verloren  

  

30 km in Egchel 

 

 

18 april 2010 : 

  

Ook bij Peel & Maas een bericht over het 
LOG  

  

Aan de Gielenhofweg 

 

 

17 april 2010 : 

We ontvingen het prikbord van de 
Muziekvereniging.  

We ontvingen twee berichten van Jong 
Nederland; dat de kindermarkt Zondag niet 
doorgaat en de vraag voor vriend van Jong 
Nederland te willen worden.  

Ook een bericht over het LOG op Helden TV  

Vandaag is er weer oud papier ophalen. 

Lente 
 

 



16 april 2010 : 

We ontvingen bericht over Koninginnedag   

SV Egchel heeft vanavond dartavond.          

Uit de krant:  LOG Egchel komt er  

Koninginnedag 

 

 

15 april 2010 : 

We ontvingen de notulen van de vergadering 
van Dorpsoverleg Egchel van 25 maart 2010.  

Vandaag is er weer Aettoafel  

Zondag is Kindermarkt opgave voor 15 april; 
het wordt mooi weer; dus !  

  

We ontvingen deze foto 

 

 

14 april 2010 : 

  

We ontvingen bericht dat de jaarlijkse 
dartavond van S.V. Egchel op vrijdag 16 april 
is  

  

  

 Te koop 
 

 



13 april 2010 : 

We ontvingen van Biljartvereniging 
Egchel de laatste verslagen van dit 
seizoen  

ZijActief gaat vandaag naar de Albert Heijn 
Panningen  

  

Attentie voor hondenpoep; zie bericht van 
1 april. 

 

 

12 april 2010 : 

Op Helden TV een filmpje over de naamgeving 
o.a. van Egchel in dialect.  

Egchel heeft in Grashoek met 0 - 1 gewonnen.   

  

  

Jong geleerd 

 

 

11 april 2010 : 

We ontvingen de volgende dringende oproep: 

Oproep:Dringend verzoek aan alle inwoners 
van Egchel om de vragenlijst Integrale 
Dagvoor ziening in te 
vullen.                                            Het opstarten 
van de dagvoorziening is een wens vanuit de 
Egchelse gemeenschap. Bij de 55+ is al 
gestart met het ophalen van de lijsten. De 
overige inwoners van Egchel kunnen de 
ingevulde vragenlijst in de brievenbus 
deponeren bij Germa Beurskens Linskesweg 
24 Egchel  

Aan de Molenheg 

 



 

10 april 2010 : 

Op donderdag avond 8 April zijn Peter 
Verstappen, Pier Bos, Pieter Zelen, Hans 
Zelen en Had Philipsen, kampioen  geworden 
in afdeling 2, van de Venlose biljartbond.  

We ontvingen bericht dat de 
kindermarkt  gehouden wordt rondom  de 
blokhut op Zondag 18 april van11.00 tot 13.30 
uur.  

  

De kampioenen 
 

 

9 april 2010 : 

  

  

Boven op het dak 

 

 

8 april 2010 : 

We ontvingen foto's gemaakt tijdens de 
sloopwerkzaamheden door de 
vrijwilligers.       

Zaterdag te koop  

Het begin is er 

 

 



7 april 2010 : 

  

We ontvingen bericht dat de Aettaofel in het 
nieuwe complex de Braampeel appartement 
"de Vlier" beschikbaar is gesteld door Ria 
Joosten.   

Ook de KBO gaat vandaag op moskee bezoek 

  

In volle bloei 
 

 

6 april 2010 : 

Egchel heeft de thuiswedstrijd tegen Eindse 
Boys (Nederweert) met 2-2 gelijkgespeeld.     

We ontvingen van Biljartvereniging Egchel: 
Bijgaand de verslagen van deze week.Nog 
een keer, dan is het weer gedaan met de 
competitie. Er zit toch een kampioenschap 
aan de deur, dat zou een mooi 
“afscheidscadeau” zijn voor mij als 
scheidend secretaris. Kunnen we nog een 
feestje bouwen.  

We ontvingen deze foto: veulentje geboren 
aan de Muldersweg 

 

 

5 april 2010 : 

  

  

Ook Egchel neemt deel aan de fusie 
tentoonstelling Peel en Maas  

Op Helden TV hierover een filmpje  

  

Fusie-expo in Land van Peel en Maas 

 



 

  

4 april 2010 : 

Egchel heeft de thuis wedstrijd tegen SSE 
(Someren-Eind) met 2 - 0 gewonnen.  

We ontvingen bericht van EGO-Pop over de 
start van de voorverkoop EGOpop en 
Zomerjoeks.    

  

Paospiepen 
 

 

3 april 2010 : 

  

We ontvingen een aantal foto's van het KBO 
kaarten bij Café Manders.  

  

  

Onze gasten voelen zich al helemaal thuis bij 
Nel en worden zo nu en dan extra verwend. 

 

 

2 april 2010 : 

We ontvingen bericht dat de AED verplaatst 
is.   

De Huis-aan-huisinzameling met containers is 
niet Paasmaandag maar dinsdag.  

 We ontvingen bericht over integrale dag 
voorziening Egchel. 

Voor de informatie en de enquete  

      

de AED is verplaatst 

 

 



1 april 2010 : 

Op de jaarvergadering van Dorpsoverleg 
Egchel werd tijdens de rondvraag geklaagd 
over de hondenpoep vooral rondom de 
school. Voor de kinderen is het een kunst; om 
met schone schoenen de school te bereiken. 
De honden zijn niet schuld hieraan, maar de 
eigenaren. Deze dienen hierop aangesproken 
te worden. 

We ontvingen bericht van de Aettoafel dat ze 
ook elders onderdak hebben gevonden. 
Bericht volgt nog. 

De vlag in top 
 

 

 


