
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 september 2010 : 

Vanavond vergadering bij Manders Waar 
Anders: Donderdag 30 september om 19.30 
uur bij café Manders met als belangrijkste 
agendapunt de nieuwe woonvisie 2011-2015 
van gemeente Peel en Maas. 

Zie 23 september voor informatie: ;  Voor een 
uitgebreide toelichting (Pdf File)  

We ontvingen deze foto: van het rooien van 
de bomen aan de Muldersweg, aan de straat 
word een kleine verbetering aangebracht in 
verband overlast bomen ongelijke trotoirs en 
te weinig parkeerplaatsen. 

Aktie aan de Muldersweg 

 

 

29 september 2010 : 

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel dat a.s. zaterdag een beoordeeld 
concert is om 16.15 uur in Cultureel 
Centrum  de Zaal, Antoniusstraat 2 in 
Heythuysen. We spelen in om 15.00 uur en 
vertrekken bij Manders om 14.30 uur  

  

Nog bloeiende afrikaantjes 
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28 september 2010 : 

We ontvingen van Muziekvereniging 
Egchel foto's en een verslag war afgelopen 
weekend gemaakt is van onze fanfare  

We ontvingen een kort bericht van de 
schutterij  

  

Muziekvereniging Egchel in aktie 

  
 

 

27 september 2010 : 

Egchel heeft in Koningslust met 1-1 gelijk 
gespeeld  

We ontvingen de verslagen van de biljart 
vereniging Egchel  

Ongeluk op weg naar Roggel  

We ontvingen bericht 
over:                         Verkoop jubileumboeken 
Jong Nederland Egchel.  
Feestavond  Jong Nederland Egchel.  
Rommelmarkt in Egchel op andere locatie.  

 

 

26 september 2010 : 

We ontvingen bericht van 

"Zondag 7 november aanstaande is het zo ver. 
Het eerste Peel en Maas Open Podium (POP) 
zal dan gehouden worden. POP is het vervolg 
van het Helden Open Podium. Ben je goed in 
muziek maken, zingen, dansen, gedichten, 
verhalen, voorlezen, schilderen, beeldhouwen 
of een andere amateurkunst, doe dan mee aan 
het POP. Iedereen is welkom, jong en oud. 
Geef je op via het opgaveformulier dat hier is 
bijgevoegd."  

De schutterij Leonardes Panningen-Egchel 
heeft een nieuwe koning en koningin. 

Koning 2011 Luuk Janssen 

  

 

 



25 september 2010 : 

  

Vandaag heeft de schutterij haar jaarlijks 
koningsschieten; wie wordt de nieuwe koning 
? 

  

Schapen op de Hub 

 

 

  

24 september 2010 : 

  

  

Samen op de uitkijk 

  

 

 

23 september 2010 : 

We ontvingen van Dorpsoverleg Egchel een 
uitnodiging voor een openbare vergadering 
op Donderdag 30 september om 19.30 uur 
bij café Manders met als belangrijkste 
agendapunt de nieuwe woonvisie 2011-2015 
van gemeente Peel en Maas. 

Alle inwoners van Egchel zijn hiervoor 
uitgenodigd om deze te toetsen aan hun 
eigen wensen en verwachtingen rondom het 
wonen in kernen. 

 

Nog volop bouw in Egchel 

  

  Ter informatie is de handout voor de kern Egchel bijgevoegd en ook de complete woonvisie 
voor gemeente Peel en Maas. Voor deze informatie ;  Voor een uitgebreide toelichting (Pdf 
File)  
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Iedereen die zijn zegje wil doen of belangstelling heeft, is van harte 
uitgenodigd.                   Bestuur Dorpsoverleg Egchel 

 

22 september 2010 : 

  

  

De KBO gaat vandaag fietsen 

  

  

  

Hans van Sil Abraham 

 

 

21 september 2010 : 

  

We ontvingen onder andere het verslag van 
de biljartvereniging van een team dat té 
gemotiveerd aan de tafel verschijnt   

  

  

We ontvingen deze 2 foto's die Marjan en 
Wendy gemaakt hebben tijdens de wandeling 

 

  



Zondag in de Horsten. (Weg achter de 
schutterij) 

Achter het schutterslokaal in Egchel bevinden 
zich deze spannende wezentjes; zoals een 
tijgerspin. 

 

 

20 september 2010 : 

  

We ontvingen foto's van de vorderingen van de 
bouw van gemeenschapshuis  't Erf   

  

  

De voorgevel van het gemeenschapshuis  't Erf 

 

 

19 september 2010 : 

  

De schutterij heeft dekenaal schuttersfeest in 
Maasbree 

  

Pas getrouwd 

Planten te koop; vanmorgen lag op de inrit 
een grote hoop zand, met plantjes. 

Fieke en Patrick 

  

 



 

18 september 2010 : 

  

Vanmorgen wordt ook weer oud papier 
opgehaald. 

  

Net echt; ook op de Hub. 

 

 

17 september 2010 : 

We ontvingen bericht van de 
carnavals-  vereniging de Kemphazen in 
Egchel over de rommelmarkt   

  

Op de Hub 

 

 

16 september 2010 : 

  

We ontvingen bericht dat Egopop een 
nieuwe secretaris heeft  

Vandaag is het weer AETTAOFEl  is tijdens 
de verbouwing bij  

  

Speelplaats bij de basisschool 
 

 



15 september 2010 : 

  

  

  

  

Windmolentje; ook op de Rootsdijk 

 

 

14 september 2010 : 

We ontvingen van DE RIJDENDE WINKEL hun 
aanbieding voor deze week  

  

  

Sierduiven op de Rootsdijk 

 

 

13 september 2010 : 

We ontvingen de eerste resultaten van de 
biljartvereniging van dit seizoen   

Egchel heeft de uitwedstrijd tegen RK SV FCV 
't Ven Venlo met 0-0 gelijkgespeeld  

  

Zaterdagwerk in de aardbeien 
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12 september 2010 : 

  

Getrouwd: 8 - 9 - 2010 

  

Vivian & Ramon een paar 

 

 

11 september 2010 : 

  

  

 De Gielenhof (weg) 

 

 

  

10 september 2010 : 

  

  

Gestrand in Egchel Hook 

  

 

 



  

9 september 2010 : 

  

  

  

Aan de Wethouder Tielenstraat; nog snel het 
tuintje inplanten 

 

 

8 september 2010 : 

  

Berichten in het gastenboek die niets met 
Egchel te maken hebben worden verwijderd. 

  

  

Dit weekend weer weggeweest; niet in de 
prijzen 

 

 

7 september 2010 : 

ZijActief Egchel heeft vanavond barbequen  

We ontvingen bericht van KVW Egchel: 

We kijken met veel genoegen terug op 
wederom een zeer geslaagde zomeractiviteit. 
Mede dankzij het prachtige weer en de 
enthousiaste inzet van de kinderen en alle 
vrijwilligers.                                 Voor een korte 
sfeerimpressie en foto's van deze dagen, zie 
de pagina van KVW Egchel." .  

Kinder Vakantiewerk Egchel 2010 
 

 



6 september 2010 : 

  

Egchel heeft de thuiswedstrijd met 2-0 van 
Meterik gewonnen  

  

We ontvingen bericht dat de foto's van Kinder 
vakantiewerk op PICASA WEB te bekijken 
zijn  

  

Geboren aan de Wethouder Tielenstraat: Ries 

 

  

Aan de Muldersweg  

Sarah 

  

  

  

Het leven brengt nu nog meer vreugd 

Je begint nu aan je tweede jeugd 

  

 

  

  

  

 We ontvingen een bericht over de enquête 
betreffende het realiseren van een 
dorpsdagvoorziening  

  

  

We ontvingen foto's van de vorderingen van 
de bouw van ons gemeeschapshuis 't Erf  kijk 
maar  

 

 



5 september 2010 : 

We ontvingen van de Muziekvereniging 
Egchel het prikbord  

We ontvingen een prachtig verslag over de 
finales van het Poek tournooi  

Hortensia dieven in Egchel ?  

De Poek winnaars 
 

 

4 september 2010 : 

We ontvingen een belangrijk bericht van 't 
Erf De inloop-avond voor de vrijwilligers op 
donderdag 9 september komt te vervallen. 
Voor meer info  

  

We hebben ook een nieuw fietspad 

 

 

3 september 2010 : 

Momenteel ben ik op curcus 

 " Afscheid van Arbeid" daarom komen 
berichten onregelmatig door. 

We ontvingen bericht over de halve en de 
finale van de biljarters  

gevallen stoofpeertjes op de Muldersweg 
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2 september 2010 : 

  

We ontvingen de notulen van het 
Dorpsoverleg Egchel  

  

Aan de Keup zijn de grote paddestoelen 
erweer; vorig jaar eerst op deze site daarna in 

de krant en op SBS 6 

  
 

 

1 september 2010 : 

  

We ontvingen de notulen van het 
Dorpsoverleg Egchel  

We ontvingen bericht: geboren op de 
Wethouder Tielenstraat 

  

Vrijdag Silvie 
 

 


