
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

  

30 april 2011: 

  

Ook Koninklijke onderscheiding in 
Egchel:   Lid in de Orde van Oranje-
Nassau;             De heer J.H. (Jo) 
Bruijnen (60) Egchel, voor zijn 
bijzondere verdiensten voor de hand 
balsport, trimsport, het buurthuis en 
het carnaval, ook Jan Gielen bekend 
in Egchel ontving deze 
onderscheiding  

De gedecoreerden  

  

Vandaag Koninginnedag in Egchel  

Vanmiddag komt ook de 
Elfdorpenloop door Egchel.   

  

Ook de Koningin deelde op de 
dagopvang in 't Erf  lintjes uit.  

 

  



  

  

  

  

  

  

John 50 op de Hoekerstraat 

 

 

29 april 2011: 

Uit de krant: blunder Peel & Maas bij protest 
tegen windmolens.  

Het college heeft het verzoek SV Egchel 
gehonoreerd en deze vereniging een 
investeringssubsidie toegekend voor het 
realiseren van een EHBO – massageruimte 

  

Kinderen vakantie; oma's oppassen  
 

 

28 april 2011: 

  

Te koop keuken  

Bericht in het gastenboek:Manders2 
kampioen CDO Poula  Vanavond finale beker 
cdo Manders2 Tegen AAN DE KERK. 

Als deze informatie per e-mail binnen zou zijn 
gekomen; kon ik er meer aandacht aan 
besteden. 

  

Al een beetje wit 

 

 



27 april 2011: 

  

We ontvingen van de gemeente Peel&Maas de 
nieuwsbrief van week 17:  

  

  

                Het leven brengt nu nog meer 
vreugd, je begint nu aan je tweede jeugd ! 

 

 

26 april 2011: 

We ontvingen bericht van Schutterij 
Leonardus:  

ZijActief heeft een avond over huiselijk 
geweld   

Egchel heeft tegen Holthees 1 thuis met 5 - 1 
gewonnen    

  

't Erf  

 

25 april 2011: 

Te koop: Knikarm zonnescherm, breed 5,50 
meter en 3 meter uitval: € 200,-  

 Wederom een dikke nederlaag voor de 
Egchelse biljarters.  

Egchel 1 speelt vandaag tegen Holthees 1  

  

Er is meer vraag dan aanbod naar de oude 
naamborden van Helden-Egchel   

 



24 april 2011: 

We ontvingen bericht dat er in september 
weer het stratenvolleybaltoernooi is in 
Egchel: 

19 september t/m 23 september voorronden, 
26 september t/m 30 september finale 
ronden.   

De Muziekvereniging luistert de hoogmis op. 

Aan de van Enckevortstraat 
 

 

23 april 2011: 

We ontvingen bericht van Kinder 
vakantiewerk Egchel een bericht over 
koninginnedag  

Volgens de digitale afvalwijzer van de 
gemeente wordt de container vandaag 
opgehaald.  

  

viooltjes langs de Gielenhofweg 
 

 

22 april 2011: 

We ontvingen van Jong Nederland een 
verzoek om wat reclame te maken voor de 
Club Spaar Actie van Jan Linders ten bate 
van Jong Nederland Egchel.  

We ontvingen een verslag van de Muziek- 
vereniging over de jaarvergadering  

Ik zoek nu echt zo spoedig mogenlijk een 
vervanger , om de krant te bezorgen in 
Egchel. Ik stop er uiterlijk 23 mei mee.  Pieter 
Zelen.  Tel: 0623180888 

We ontvingen bericht dat wegenbouw 
Kessels BV uit Ospel; zij het project “Aanleg 
voetpad Jacobusstraat”  in week 20 in hun 
planning hebben opgenomen. Namens 
Peel&Maas        Jac Bouten 

  

  

  

  



We ontvinge bericht van Vorkmeer over het 
eerste mantelzorg muzieksalon  PDF file 

Volop Zomerkoninkjes 

 

  

 

JAN LINDERS STEUNT JONG NEDERLAND EGCHEL. 

 

21 april 2011: 

  

Gemeente Peel & Maas: over nemen 
projectbesluit en bouwvergunning art. 3.10 
Wet ruimtelijke ordening en art. 40 
Woningwet, locatie Rongvenweg 15 in Egchel  

  

  

Lente in Egchel 
 

 



20 april 2011: 

  

De KBO gaat met dit mooie weer fietsen 

De nieuwsbrief week 16 van Peel & Maas  

  

Druk met de asperge, aan de Rongvenweg 

 

 

19 april 2011: 

We ontvingen bericht van ZijActief Egchel om 
de aktiviteit van 26 april nog eens onder de 
aandacht te brengen.  

We ontvingen bericht van Schutterij 
Leonardus:  

Van Dorpsoverleg Egchel ontvingen we de 
notulen van 29 maart; waarop ook de stand is 
van de  wandelroutes in en rondom de kern 
Egchel  

We ontvingen van biljartvereniging Egchel hun 
verslag  

De datum voor het plaatsen van het 1e paaltje 
van het wandelroutenetwerk Peel en Maas door 
wethouder Peter Fleuren is bepaald op 
vrijdagmiddag 29 april 2011 a.s. om 
16.00 uur. De locatie wordt zeer waarschijnlijk 
knooppunt 13 nabij het Kerkeböske in Helden. 

Vanavond is het Alzheimer cafe Peel en Maas 
in 't Erf 

Aktie op het voetbalveld 

 

 



18 april 2011: 

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel over het voorjaars concert  

We ontvingen bericht over de Elfdorpenloop 
die ook op koninginnedag door Egchel komt. 
23 april is de sluitingsdatum voor het 
inschrijven voor de Elfdorpenloop  

Egchel heeft tegen EWC'46 Well thuis met 1 - 
0 gewonnen    

Voorjaarsconcert 
 

 

17 april 2011: 

  

  

Vandaag voorjaarsconcert in 
gemeenschapshuis 't Erf. Voor meer info  

  

Egchel speelt vandaag tegen EWC'46 Well 
thuis    Egchel E1 kampioen 

  

  

Het programma 

 

 



16 april 2011: 

  

Vandaag is het oud papier ophalen. 

  

  

Prinsenstoel langs de Kempstraat 

 

 

15 april 2011: 

Kermis in dorpen Peel & Maas 
veiliggesteld           

De Nieuwsbrief week 15 van Peel & Maas  

  

Bouw aan de Gielenhofweg 

 

 

14 april 2011: 

Vandaag is het weer Aettoafel 

Van Muziekvereniging Egchel ontvingen we 
het prikbord  

We ontvingen bericht van het SV Egchel 
tournooi commissie over het Mini-
Voetbaltournooi  

  

Langs de Jacobusstraat 
 

 

file:///C:/Users/Jan%20Schaareman/OneDrive/website/Egchel.net/home/nieuws.html


13 april 2011: 

  

Op 12 april werd bij de NOVITARIS in Helden 
de akte ondertekent van de bijdrage kerk aan 
gemeenschapshuis 't Erf  

  

De ondertekening 

  
 

 

12 april 2011: 

  

We ontvingen bericht van Schutterij 
Leonardus:  

We ontvingen een oproep:                              Ik 
ben op zoek naar een wandel- en 
fietsvriendin in de leeftijd van 65 jaar. 
Omgeving Helden.  Tel nr: 077-3074018 

In bloei 
 

 

11 april 2011: 

We ontvingen bericht dat de voorverkoop van 
Egopop van start is gegaan  

Egchel heeft de uitwedstrijd tegen SV United 
(Wanssum, Meerlo, Blitterswijk)  met 2 - 4 
gewonnen  

  

Samen erop uit 

 

 



10 april 2011: 

  

Egchel voetbalt vandaag uit tegen SV 
United 

Foto's en prijswinnaars vrijwilligers prijs  

  

De prijswinnaars 

 

 

9 april 2011: 

  

  

De afrastering bij de voetbalclub Egchel is 
bijna klaar. 

 

 

8 april 2011: 

  

Vanavond uitreiking vrijwilligers prijs in 
Egchel  

  

  

Blijft lenteweer 

 

 



  

7 april 2011: 

  

We ontvingen bericht van SV Egchel dat 
i.p.v. de dartavond  een S.V. Egchel Café 

Marathon is  

  

  

knotwilg 
 

  

 

6 april 2011: 

Nieuwsbrief 13 van de gemeente  

We ontvingen bericht van SV Egchel dat i.p.v. 
de dartavond  een S.V. Egchel Café Marathon is  

De KBO heeft vanmiddag spellen middag in 't 
Erf. 

Egchel heeft de inhaalwedstrijd tegen Meterik 
1 met 5 - 2 verloren.  

We ontvingen van Ves Wilms een nieuw 
interview  

In het interview de familie Franken 

 

 

5 april 2011: 

  

We ontvingen bericht van Schutterij 
Leonardus:  

Egchel gaat vanavond in Meterik voetballen  

  

Op verzoek 

 



 

4 april 2011: 

We ontvingen de verslagen van Biljart 
vereniging Egchel: een loodzware competitie 
afgesloten met een eclatante overwinning.  

Egchel heeft thuis weer met 2 - 2 
gelijkgespeeld  

  

  

Aktie zoals de vorige week tegen Resia 
 

 

3 april 2011: 

  

Egchel speelt vandaag thuis tegen TSC'04 1 
(uit Tegelen )  

  

Bloemen bij het werk 

  

 

 

2 april 2011: 

  

We ontvingen van ZijActief hun activiteiten 
programma voor april  

  

De burgemeester op kennismaking bezoek in 
Egchel; ze kreeg o.a. het boek van Achell tot 

Egchel aangeboden. Meer info op pagina van 
het Dorpsoverleg  

 

 



1 april 2011: 

  

  

Egopop ook op de site van de gemeente  

  

Alles komt nu in volle bloei 

 

 

 


