
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 oktober 2011: 

Ben enkele avonden wat later met de 
nieuwe  aflevering van Egchel Nieuws, maar 
ben ook druk in de weer geweest met een 
Europese tentoonstelling. Er waren mensen 
uit geheel Europa, heb gehoord en gezien dat 
er Zweden, Italianen en zelfs mensen uit 
Oekraine zijn geweest. Dit allemaal voor 
raskippen. 

Egchel heeft tegen HBSV met  0 - 0 
gelijkgespeeld.  

We ontvingen de verslagen van de biljart 
vereniging: Egchel 1 had weer eens een déjà-
vu met een negen nul winst partij  

Zo ligt het windmolenpark erbij 

 

 

30 oktober 2011: 

Egchel voetbalt eindelijk weer eens thuis; 
tegen H.B.S.V. (Hout-Blerick)   

We ontvingen bericht dat vrijdag heeft het 
bedrijf dat de containers aan de gemeente 
levert 240 containers voorzien van een deksel. 
Muziekvereniging Egchel heeft die dezelfde 
dag in Egchel uitgezet. Als alles volgens 
planning verloopt wordt het restant in de loop 
van volgende week uitgezet. 
  

  

Al een deken om, langs de Raadhuisstraat, 
wel in Egchel 

 

 



29 oktober 2011: 

We ontvingen bericht dat de aankoop van 
grond voor de ontsluiting aan de westzijde is. 

We ontvingen bericht dat: Aanstaande 
maandag om 14.00 uur zal wethouder Mart 
Janssen van de gemeente Leudal de officiële 
starthandeling verrichten voor de bouw van 
het windmolenpark. Meer info  

Ga kijken achter het Naers kanaal; daar is het 
ook nu prachtig wandelen of fietsen; volop 

herfstkleuren 
 

 

28 oktober 2011: 

  

We ontvingen een persbericht van gemeente 
Peel & Maas: 

Extra verkeersontsluiting Giel Peetershof - 
wens Egchel in vervulling :  

De aankoop betreft een strook grond van 
twintig meter breed aan de oostelijke 

perceelsgrens (zie rood vlak in afbeelding). 
Volgens mij is dit de westelijke kant. 

 

 

27 oktober 2011: 

Vanavond informatieavond Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap. Wel even van 
te voren aanmelden  

  

Maandag: Aardappelen aan het rooien hoek 
Karissendijk / Melkweg; op achtergrond de 

weg voor het LOG aan het bitumen. 

 

 



26 oktober 2011: 

Op de site van de provincie: Verlenging 
startersregeling “Starters: een eigen huis”  

We ontvingen het programma voor november 
van ZijActief  

  

Achter 't Naers kanaal; nog snel het gras nog 
binnenhalen 

 

 

25 oktober 2011: 

  

In de krant: Peel en Maas wint LOG-zaak; 
eerder bericht over LOG  

  

NOUD 

  

  

We ontvingen van schutterij St Leonardus de 
resultaten van de eerste wedstrijd van de 
luchtbuks competitie  

  

We ontvingen over het biljarten als Egchel 1 

en op deze manier doorgaan zitten ze in mei 
2012 bij koningin Beatrix op de koffie  

50 geworden Hoek Karissendijk / Melkweg 

 

  

 

 



24 oktober 2011: 

De wedstrijd Egchel tegen Eindse Boys; gaat 
niet door  

We ontvingen van Muziekvereniging Egchel 
foto's en een verslagje van 

POP, Peelen Maas Open Podium 

 

 

 

23 oktober 2011: 

  

Egchel voetbalt pas donderdag tegen Eindse 
Boys  

  

Op vrijdagavond was er open dag voor 
genodigden bij de opening van de nieuwe 

varkensstal bij de familie Vermeulen aan de 
Rootsdijk 

 

 

22 oktober 2011: 

Bericht over de afval containers van de 
gemeente dat er problemen zijn met de 
levering, dat ze nog niet bezorgd worden. 

We ontvingen van Muziekvereniging 
Egchel het prikbord van de maand 
oktober  

We ontvingen een uitnodiging voor POP 
2011 voor a.s. Zondag  

Aandacht gevraagd voor op 27 oktober 
2011 informatieavond Giel Peetershof 
Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap  

Bericht ontvangen: Uitspraak Raad van 
State: Lemmen/Pigheide mag geen nieuw 

 



varkensbedrijf in Egchel bouwen. Besluit 
van B&W blijft in stand. 

Dringende oproep van Dorpsoverleg wie 
wil de feestverlichting. Iedereen kan 
reageren. 

Hoek Karissendijk / Haambergweg 

 

21 oktober 2011: 

  

We ontvingen nog enkele data voor de evenementen 
kalender van CV De Kemphazen  

We ontvingen bericht dat DC Manders op  zaterdag 19 
november weer zijn jaarlijkse darttoernooi houdt. Voor 
meer informatie   Voor eerder tournooi  

  

Open Egchel Koppel-Darts Toernooi bij Café Manders in 
Egchel 

 

 

20 oktober 2011: 

We ontvingen de Nieuwsbrief van week 42 
Peel & Maas  

We ontvingen bericht dat er weer een 
reisverslag op de website van Mark en Ruud 
staat  

We ontvingen bericht dat de Hoeskamer van 
Egchel op zoek is naar vrijwilligers  

Op de Kattestert 

De "Blaffende Oyevaar " 
 

 



19 oktober 2011: 

  

De KBO gaat op museum bezoek 

We ontvingen bericht dat aanstaande 
donderdag de jaarvergadering van SV Egchel 
is  

  

De Raadhuisstraat naar Egchel 
 

 

18 oktober 2011: 

Ook de 2e inzamelronde “anders” inzamelen 
in Egchel is goed verlopen. Als er op of 
aanmerkingen zijn graag naar de gemeente. 

  

Bloemen langs de Melkweg 

 

 

17 oktober 2011: 

De Rabo Clubkas aktie; hoeveel geld krijgen 
de verenigingen  

We ontvingen: Biljarten is geen simpel tik 
spelletje  

Egchel heeft ook de uitwedstrijd tegen 
Melderslo met 2 -0 verloren.  

We ontvingen deze foto van de Kapelaan 
Nausstraat van de spelende kinderen. En er is 
nog geen Sinte Merte. Het speeltoestel is nog 
nauwelijks te zien?? 

 

 



16 oktober 2011: 

We ontvingen een advertentie van 't Erf over 
de gymzaal  

Egchel voetbalt uit tegen Melderslo 1  

We ontvingen bericht over wie de man op de 
oude foto is van de familie Vanlier      

  

             Bezoek commisaris van de Koningin; 
Dhr. P. Delissen uit Egchel schuift aan; 

gesprek over zelfsturing. 
 

 

15 oktober 2011: 

We ontvingen een bericht over de Sint Maarten 
viering 2011  

We ontvingen enkele foto's van de verwen avond 
van ZijActief  

Vanmorgen wordt er oud papier in Egchel 

 opgehaald. 

We ontvingen bericht dat Sander Selen uit Egchel 
genomineerd is voor Stan Storimansprijs 2011      

  

verwen avond 
 

 

14 oktober 2011: 

  

  

  

De werkzaamheden voor de toegangsweg 
naar het LOG zijn in volle gang 

 

 



13 oktober 2011: 

We ontvingen de notulen van de vergadering 
van Dorpsoverleg Egchel van 22 september.  

We ontvingen de Nieuwsbrief van week 41 
Peel & Maas  

We ontvingen het persbericht voor 27 
oktober 2011 informatieavond Giel 
Peetershof Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap  

Op de Horsten: Doorgaand rijverkeer 
gestremd ( voor 't LOG) 

 

 

12 oktober 2011: 

  

We ontvingen bericht van schutterij Sint 
Leonardus Panningen-Egchel over 
het schieten met de luchtbuks.  

We ontvingen een foto verslag van Zij-
Actief aan het Toon Kortoomspark in 
Deurne.   

Nederlandse Brandwonden Stichting 

 

 

11 oktober 2011: 

Vanavond heeft Zij-Actief een 
verzorgingsavond  

We ontvingen bericht van gemeente Peel & 
Maas dat de 1e inzamelronde “anders” 
inzamelen in Egchel heel goed is verlopen. 
Meer info  

We ontvingen bericht armbandje verloren.  

Egchel gaat massaal scheiden 
 

 



10 oktober 2011: 

We ontvingen de biljartverslagen van 
afgelopen week.  

Egchel 1 heeft in Leunen met 4-1 verloren  

  

Slecht druivenweer aan de Grootveldweg 

 

 

9 oktober 2011: 

Vandaag gaat SV Egchel uit naar 
Leunen  

  

  

We ontvingen bericht dat Ivonne 
(Hanssen-Peeters) de dochter van 
Sjraar en Leen Peeters-Derikx vd 
Roggelseweg 117. (Sjraar van Blinje 
Sjeng voor de ras-Egchelnaren) aan 
boerderij educatie doet  

 

 

8 oktober 2011: 

  

  

  

Korrelmais aan het oogsten langs de 
Huiskensweg 

 

 



7 oktober 2011: 

  

  

  

Aan de Gielenhofweg; voor de regen de 
pannen erop. 

 

 

6 oktober 2011: 

We ontvingen de Nieuwsbrief van week 40 
Peel & Maas  

Op de site van Peel & Maas: Vastgesteld 
bestemmingsplan ‘Egchel Hook’ in Egchel – 
week 40 2011  en wet milieu beheer  

Heeft U een oppas nodig  

Aan de Karissendijk 

 

 

5 oktober 2011: 

We ontvingen een verslag: Afgelopen 
weekend heeft de trimclub met een aantal 
wandelaars genoten van het mooie weer.  

Vandaag gaat de KBO wandelen 

We ontvingen bericht dat Mark en Luuk nu 
in China zijn; voor hun reisverslag  

We ontvingen bericht dat er een zwart wit 
poesje met een zwarte kin; is aangelopen 
op de Kattestert. Rongvenweg. 

Echelstraat 
 

 



  

4 oktober 2011: 

We ontvingen een verslag dat er ook nog 
mooie dingen gebeuren in de biljartwereld.  

Vandaag dierendag. 

We ontvingen een wederom een nieuw 
interview; deze keer met Hein Wolters en Ger 
Beeren  

Op de Kattestert  

 

3 oktober 2011: 

We ontvingen van het 
Stratenvolleybaltoernooi 2011 in Egchel; het 
eindverslag  

Ook op Pemmers.nl een berichtje over het 
straten volleybal toernooi  

Egchel heeft met 2 -2 gelijkgespeeld tegen 
Vos 1  

Vandaag worden de beide containers door de 
gemeente gewassen, wel om half acht aan de 
straat 

Voor de rommelmarkt open ging stonden al 
veel mensen te wachten. 

 

 



2 oktober 2011: 

  

Vandaag; rommelmarkt in Egchel  

Egchel voetbalt thuis tegen VOS 1 (Vooruitgang 
Ons Streven uit Venlo Kaldenkerkerweg ) 

  

De winnaars van het volleybal toernooi; 
Jacobusstraat/ Muldersweg 2 

 

 

1 oktober 2011: 

  

Vandaag ophalen spullen voor de rommelmarkt  

  

De uitslagen van het volleyballen:  

  

We ontvingen bericht dat Jan en Ann Peeters van 
de Roggelseweg heel succesvol zijn geweest op 

de keuring in Roggel met hun pony's.  

 

 

 


