
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 Augustus 2011: 

  

Vandaag laatste dag voor inleveren deelname 
aan het volleybal tournooi  

  

Geveltuintjes aan de Pastoor Koningsstraat 

 

 

30 Augustus 2011: 

  

We ontvingen een verslag en foto's van het 
familie en vereniging schieten  

  

  

Winnaars 

 

 



29 Augustus 2011: 

We ontvingen het enigszins verlate prikbord 
van Muziekvereniging Egchel                   Sorry 
maar heeft het ook enkele dagen gelegen 

  

Gezellig familie en vereniging schieten aan de 
Horsten 

 

 

28 Augustus 2011: 

Vandaag organiseert Schutterij het familie 
en vereniging schieten  

We ontvingen een poster voor het volleybal 
tournooi  

We ontvingen de eerste einduitslagen van 
het biljart Poektournooi  

Duurzaam bouwen gebeurt al in Egchel; hier 
nabij Giel Peetershof is gekozen voor 
aardwarmte; omdat volgens metingen 
gemakkelijk te boren is tot 120 meter; 

worden er 2 buizen van 120 meter geboord 
i.p.v. 3 keer 80 meter; dit geeft meer warmte; 

dus rendabeler. 

 

 

27 Augustus 2011: 

We ontvingen informatie over: 

  

Het 31ste Stratenvolleybaltoernooi in Egchel. 

  

  

Winnaars 2009 Gielenhofweg 3 (laatste 
tournooi)  

 



26 Augustus 2011: 

  

Aan de Gielenhofweg: 

  

Kat Pipo op de auto 

 

 

25 Augustus 2011: 

  

We ontvingenbericht van 
Anneke:            Voor hoe wij allen 
kunnen bijdragen aan een HARTveilig 
Egchel.  
  

We ontvingen van gemeente Peel & 
Maas de Nieuwsbrief van week 34 . 

In 't bledje verschillende stukjes over 
activiteiten in Egchel; maar de naam 
kunnen ze vaak niet goed schrijven. 

  

We ontvingen deze poster van 
gemeente Peel & Maas. Beleef het 

buitengebied. Meer info  

 

 



24 Augustus 2011: 

De gemeente wil in Egchel in oktober 2011 een 
pilot starten van een nieuwe manier van 
afvalinzameling. Het is nog niet duidelijk of dit 
door gaat. 

Er komen enkele vragen over de foto's van 
Kindervakantiewerk zomer 2011; volgens de 
teller bij de foto's wordt er weinig naar 
gekeken; toch heeft Egchel.net nu duidelijk 
meer als gemiddeld kijkers. 

Voor de foto's op Picasa  

Middeleeuwse sfeer 

 

 

23 Augustus 2011: 

  

We ontvingen van schutterij Leonardus de prima 

resultaten van het het derde bondsfeest van de 

bond Juliana gehouden te Helden.  

  

We ontvingen van Kindervakantiewerk een 
verslagje van in Middeleeuwse sfeer en de link 
naar 365 foto's  

Voor de 365 foto's  

  

De Jury  

 



22 Augustus 2011: 

  

  

  

De scholen zijn weer begonnen; denk eraan 
maandag morgen 

 

 

21 Augustus 2011: 

  

De schutterij gaat vandaag naar Dorp  

Enige tijd geleden werd er door Aviculture 
Europe gevraagd om een stukje over mijn 
kippen Brakels te schrijven voor op hun 
website  Pdf File 

Op de site van Piet van Toon foto's en wat 
informatie van het eerste grondwerk voor de 
windmolens  

Buurtfeest Kempstraat 
 

 

20 Augustus 2011: 

Door de muziekvereniging wordt vanmorgen 
oud papier in Egchel opgehaald. 

  

Voor de boom in het midden; de laatste dag; 
aan de Kempstraat 

 

 



19 Augustus 2011: 

  

  

Kindervakantie werk Egchel heeft mooi weer 

 

 

18 Augustus 2011: 

We ontvingen het persbericht: uitnodiging 
tweede dorpsgesprek Giel Peetershof 13 
september  

In het bledje staat bij sportnieuws al weken de 
naam Egchel fout. 

We ontvingen van gemeente Peel&Maas de 
nieuwsbrief van week 33  

  

Volop bouw mogelijkheden 
 

 

17 Augustus 2011: 

  

Deze week is de week van zomer Kinder- 
vakantiewerk Egchel; voor terug te kijken naar 
vorig jaar; er staan 273 foto's op  

  

't Erf ligt er prachtig bij 

 

 



16 Augustus 2011: 

  

We ontvingen bericht van schutterij 
Leonardus Panningen/Egchel  

  

Mooi voetpad langs de Jacobusstraat 

 

 

15 Augustus 2011: 

  

We ontvingen een bericht van ZijActief Egchel 
over een kringbedevaart  

  

  

Ook Egchelse mensen op Festeynder 

 

 

14 Augustus 2011: 

  

  

  

  

We ontvingen Harold en Heidi : We waren 
vrijdag bij de tijdrit van de Eneco-Tour in 
Roermond. Hier de nieuwe leider van het 
algemene klassement: de Noor Edvald 
Boasson Haagen. 

 

 



13 Augustus 2011: 

  

  

  

Water put slaan langs de Gielenhofweg 

 

 

12 Augustus 2011: 

We ontvingen bericht van Seniorenvervoer HEP 
om dit op onze website te plaatsen  

  

Luuk is alwir de KLOS 

Dea is OS! 

 

 



11 Augustus 2011: 

  

We ontvingen de Nieuwsbrief van week 32      

  

Ook mooie planten aan de Wethouder 
Tielenstraat 

 

 

  

10 Augustus 2011: 

  

Huizen aanbod in Egchel  

Door Pemmers.nl wordt een oproep gedaan 
voor een webmaster voor Egchel  

We werden attent gemaakt op een foto van de 
keepers reünie bij VVV 

 

 

9 Augustus 2011: 

We ontvingen van Pemmers.nl:  De jongeren 
website van Peel en Maas, maakt tijdens de 
zomermaanden een zomertoer door de 
gemeente. Elk dorp brengen we een 
bezoekje. Hier maken we een filmreportage 
van. Afgelopen donderdag  bezochten we 
Egchel. De reportage van ons bezoekje is hier 
te bekijken:  
  

Ontving van Piet van Toon een reactie en 
enkele foto's t.a.v. de harmonika man  

 Prachtige foto's als U ziet hoe het er vroeger 
uit zag 

  

Naar deze foto wordt gevraagd 

 

 



8 Augustus 2011: 

Op de site van Piet van Toon; Neer volop 
aandacht voor de foto van de harmonika 
man.  

We ontvingen bericht van schutterij 
Leonardus Panningen/Egchel  

Nog een week en ook de bouwvak vakantie is 
voorbij 

 

 

7 Augustus 2011: 

  

We ontvingen over het POEK tournooi het 
komende wedstrijdschema   

  

Voor deze druiven aan de grootveldweg mag 
het wel beter weer worden. 

 

 

6 Augustus 2011: 

  

We ontvingen foto's van de dorpsdag 
voorziening  

  

Veel plezier met bloemen schikken 

 

 



5 Augustus 2011: 

  

We ontvingen van familie leden van de 
familie van Lier Neerseweg deze foto; ze 
zouden graag weten wie de man met de 
harmonika is. Een grotere foto en meer info 
op de pagina Nieuws  

 

 

4 Augustus 2011: 

We ontvingen een oude foto van een familie 
van de Neerseweg, morgenavond hierover 
meer. 

We ontvingen van gemeente Peel & Maas de 
nieuwsbrief van week 31  

Aan de Raadhuisstraat: voor de regen binnen. 

 

 

3 Augustus 2011: 

  

Het is erg rustig in Egchel, vakantietijd. 

  

  

Allerlei bloemen in de berm van de 
Rongvenweg 

 

 



  

2 Augustus 2011: 

We ontvingen bericht van Jong Nederland 
Egchel dat: er zijn nog enkele tassen blijven 
liggen van het kamp. Wanneer er nog ouders 
zijn die denken dat deze van hun kind is, 
kunnen contact opnemen met Wendy 
Leijsten: 06-12 10 12 09. 

 

  

Langs de Kempstraat  

 

1 Augustus 2011: 

  

Vandaag krijgen we weer zon 

  

  

Duivelsknuppels langs de Rongvenweg 

 

< 

 

 


