
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 Juni 2011: 

We ontvingen van Muziekvereniging Egchel; 
enkele tips voor instrumenten onderhoud  

  

We ontvingen de Nieuwsbrief van week 26 
van Peel & Maas  

In het gemeenschapshuis ’t ERF in Egchel 
zal vanaf 19.00 vanavond de jaarlijkse 
voorspeelavond van zang en gitaar 
gehouden worden.  

  

  

Aan de Kempstraat Sarah 

 

 

29 Juni 2011: 

  

Vandaag wordt het weer koeler. 

  

  

Siererwtjes 

 

 



28 Juni 2011: 

  

We ontvingen een bericht van schutterij Sint 
Leonardus Panningen-Egchel  

  

  

Hortensia 

 

 

27 Juni 2011: 

  

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel: de uitnodiging van de 
seizoens-  afsluiting van 4 juli. Op 30 juni, 
aankomende donderdag vindt er een 
voorspeel avond voor zang in het Erf plaats.  

  

Door het nieuwe voetpad langs de 
Jacobusstraat is het er weer veiliger. 

 

 

26 Juni 2011: 

  

Gelukkig wordt het vandaag beter weer. 

  

Buien radar link;    

  

Doornikse kriel met kuikens 

 

 



25 Juni 2011: 

Vanmorgen Egchel weer in de krant  

We ontvingen bericht: op dinsdag 8 november 
griepspuit halen  

We ontvingen een uitnodiging voor cultuurcafé 
op 14 juli 2011 in het Kerkeboske  

We ontvingen bericht dat Joep het diploma 
“brug naar werk”behaald heeft. Hij is beere 
trots op zijn diploma 

Hiep Hiep Hoera Joep geslaagd 
 

 

24 Juni 2011: 

  

Foto's van de jeugdvierdaagse zijn ook 
doorgestuurd naar Peel & Maas tekst TV; helaas 
zijn deze nog niet geplaatst. Heb ze in Mijn 
Album geplaatst.  

  

Agave 

  
 

 

23 Juni 2011: 

In Peel & Maas Nieuws 2 pagina's over Giel 
Peetershof; ook hier te downloaden  

De evenementenkalender wordt momenteel 
bijgewerkt; de verenigingen worden gevraagd 
om de data te controleren. Zoals hier op de site 
wordt later de evenementen kalender gedrukt.  

We ontvingen de indeling van het Poek 
Tournooi:  

Meer foto's jeugdvierdaagse  

Jeugdvierdaagse door Egchel 
 

 



22 Juni 2011: 

We ontvingen de Nieuwsbrief Peel & Maas week 
25  

We ontvingen bericht dat er een uitgebreid 
verslag van het eerste dorpsgesprek Giel 
Peetershof - Egchel op Giel Peetershof.nl staat  

Volgen de evenementen kalender heeft de KBO 
vandaag een uitstapje. 

Aardappelen; gezien vanaf de Jacobusstraat. 
 

 

21 Juni 2011: 

De langste dag dit jaar. 

Uitvoering wandelroutenetwerk Peel en Maas in 
volle gang  

Vanavond Alzheimer Café in 't Erf 

  

Aan de Muldersweg: tuinnieren als hobby 

 

 

20 Juni 2011: 

  

We ontvingen een bericht van schutterij Sint 
Leonardus Panningen-Egchel  

  

Flink gewaaid 

 

 



19 Juni 2011: 

Geslaagden 2011;  

Neer is het leukste dorp van Limburg geworden  

We ontvingen bericht dat Giel Peetershof een 
prachtige nieuwe website heeft met veel 
informatie over Egchel  

  

Een van de geslaagden 
 

 

18 Juni 2011: 

  

Vandaag is oud papier ophalen. 

Jong Nederland heeft dit weekend 
provinciaal  junioren toernooi 

Voor het programma "Onbekende gast" 

  

In de onbekende gast  

 

17 Juni 2011: 

  

We ontvingen enkele berichten over Giel 
Peetershof; dat er al belangstelling is om er te 
komen wonen. 

  

  

Solextour afgelopen Zondag vanuit de 
Hoekerstraat  

 



16 Juni 2011: 

  

We ontvingen van Muziekvereniging Egchel, het 
prikbord voor de maand Juni.  

We ontvingen bericht dat Alzheimer Café pas 
volgende week is; nml op dinsdag 21 juni. 

We ontvingen de nieuwsbrief van week 24 van 
Peel & Maas  

We ontvingen een uitnodiging voor een 
oprichtingsvergadering van Veilig Verkeer 
Nederland voor een afdeling Peel $ Maas op 23 
juni  

Kruidenteelt 

 

 

15 Juni 2011: 

We ontvingen een bericht van het jaarlijkse 
POEK-toernooi voor biljarters  

We ontvingen een bericht van Kinder 
Vakantiewerk Egchel. Verzoek voor oude 
overgordijnen e.d.  

We ontvingen een bericht van S.V. Egchel over 
het mini-voetbaltournooi 2011; een filmpje op 
You-Tube Klik op  Voor het fotoboek op de site 
van S.V. Egchel  

We ontvingen een verslag en foto's van de Play-
inn van afgelopen weekend  

Play-Inn in Aktie 

  

  

 

 



14 Juni 2011: 

  

We ontvingen een bericht van schutterij Sint 
Leonardus Panningen-Egchel  

  

  

  

De schutterij Sint Leonardus aan het oefenen 
voor de Oud Limburger 

 

 

13 Juni 2011:  

  

We ontvingen de uitslagen van het mini voetbal 
tournooi  

  

Mini voetbaltournooi SV Egchel 

 

 

12 Juni 2011:  

Vandaag is het grote mini voetbaltournooi bij SV 
Egchel  

  

RABOBANK JEUGDVERENIGINGSDAG 

 

 



11 Juni 2011:  

Vanmorgen wordt de container i.p.v. maandag 
opgehaald. 

We ontvingen een oproep aan senioren 
met  interesse om als senior in de nabije toekomst 
samen met andere senioren in de nieuwe woonwijk 
“Giel Peetershof” te gaan wonen  

We ontvingen een bericht van de communicatie 
groep; voor het nieuwe Egchel Nieuws en de 
evenementen kalender                      Berichten alleen 
naar Henk Thiesen 

We ontvingen deze foto 

Discussie donderdagavond over Giel Peetershof 

 

Peter Wijnands Photography. 

 

10 Juni 2011:  

We ontvingen de Nieuwsbrief van gemeente 
Peel & Maas van week 23  

SV Egchel heeft vanavond sponser en 
vrijwilligersavond  

  

De bouw in Egchel gaat gewoon door 

 

 

  

9 Juni 2011:  

Vandaag weer Aettaofel. 

In Peel & Maas Nieuws; het oude bledje; weten 
ze niet meer bij voetbalNieuws hoe ze Egchel 
moeten schrijven. 

Vanavond discussieavond over Giel 
Peetershof: er komen in Egchel de komende 10 
jaar 400 nieuwe bewoners erbij; welk effect 
heeft dit op bv verenigingen, school etc.  

Aanvang 19.00 uur in 't Erf  



Aan de Egchelseweg 

 

8 Juni 2011:  

ZijActief houdt een informatieve avond met 
modeshow  

De KBO gaat met de fiets naar Buggenum; 
tuinen kijken. 

  

Weer kersentijd aan de Egchelseweg 

 

 

7 Juni 2011:  

  

We ontvingen een bericht van schutterij Sint 
Leonardus Panningen-Egchel  

Persbericht op de website van Peel & 
Maas: Overeenkomst gemeente en tweede 
agrariër getekend  

  

Aan de Gielenhofweg; Voor de regen het dak 
erop. 

 

 

6 Juni 2011:  

  

  

We ontvingen deze foto van de Jan Linders actie 
voor Jong Nederland. 

Als U op de foto klikt wordt deze groter en 
duidelijker.  

  

http://www.peelenmaas.nl/index.php?mediumid=9&pagid=91&stukid=18307&#titel18307
http://www.peelenmaas.nl/index.php?mediumid=9&pagid=91&stukid=18307&#titel18307
http://www.jongnederlandegchel.nl/images/stories/jl.jpg


  

  

  

  

  

Geboren aan de Wethouder Tielenstraat: Demi 

 

 

5 Juni 2011:  

  

We ontvingen de Nieuwsbrief van gemeente 
Peel & Maas van week 22  

Uit de krant: er zijn plannen dat Bouwens van 
der Boijecollege verwarmt gaat worden door 
restwarmte van paprikateler Pieter Wijnen. 

  

  

Langs de Muldersweg 

 

 

4 Juni 2011:  

We ontvingen bericht van Jong Nederland 
Egchel: Vanavond (3 juni) van 19.30 tot 20.30 
uur is de finaleparty van de Jan Linders Club 
Spaar Actie in de supermarkt in Panningen. 
Dan krijgt Jong Nederland Egchel een mooie 
cheque met de opbrengst van de actie. 
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk 
bedanken voor de ondersteuning! 

Op de kruising Groese / Heibloemseweg is 
door een ongeval een dodelijk slachtoffer en 
enkele gewonden te betreuren.  

Het is veel werk aan de Jacobusstraat 
 



 

3 Juni 2011:  

We ontvingen bericht van ZijActief. Het betreft 
een informatieve avond voor alle vrouwen van 
de Zij Actief Egchel  

Voor de rubriek koopjes kinderkleding te 
koop   

We ontvingen foto's van het communie feest  

De communicanten 

 

 

2 Juni 2011:  

We ontvingen een persbericht van gemeente 
Peel & Maas: LOG Egchelse Heide krijgt 
verder vorm.  

Vandaag communiefeest in Egchel. Wie doet 
er de communie  

Op de site van de gemeente: een verslag van 
het bezoek van minister Donner  

Klaprozen langs de Gielenhofweg 
 

 

1 Juni 2011:  

We ontvingen 249 foto's van het Teldertrappe 
van afgelopen Zondag; denk dat iedereen erop 
staat. Mat bedankt.  

Uit de krant: Varkenshouder Bart Rutten gaat 
slechts deels naar het LOG  

  

Vanavond receptie wegens kampioenschap 
Egchel 1  

 

  



  

  

Het blijft oppassen aan de Roggelseweg zoals 
dinsdag middag half vijf 

 

 

 

 


