
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 September 2011: 

  

Vandaag dus laatste dag om te stemmen op 
Uw favoriete vereniging:  

De uitslagen van het volleyballen:  

  

 Make Your Move 

 

 

29 September 2011: 

  

Bent u lid van de Rabobank en heeft u nog 
geen gebruik van gemaakt van de brief die u 
ontvangen heeft, door te stemmen op uw 
favoriete vereniging? Dit kan nog t/m vrijdag 
30 september! Stem op Jong Nederland 
Egchel! We kunnen elke stem goed 
gebruiken!  

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & 
Maas  
De uitslagen van het volleyballen:       Op 
dinsdagavond was er weer een erg drukke 
bijeen komst over het nieuwe afvalsysteem. 
Meer informatie  

Weer mooi bijgewerkt; kunstwerk tegenover 't 
Erf 

 

 



  

28 September 2011: 

Vanavond woensdag begint weer het volleybal 
toernooi   

Omdat er momenteel nogal wat over het LOG 
gesproken wordt, wordt er op verzoek van het 
Dorpsoverleg Egchel de notulen van 
infoavonden op de website geplaatst; nml van 25 
november en 11 december 2008. Dit 
i.v.m. toezeggingen gemeente  

Hier komt de ontsluitings weg Horsten Melkweg 

 

 

27 September 2011: 

We ontvingen nog een foto van de 
schutterij  van de nieuwe koning  

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

Vanavond is de tweede informatie avond van 
de afval verzameling door gemeente Peel & 
Maas. We ontvingen nog een kort bericht 
hierover.  

Luc is alwer de KLOS dea is OS! 
 

 

26 September 2011: 

We ontvingen: een biljartscene van de 
Egchelse biljart ploegen.  

Egchel 1 heeft tegen Sporting Swolgen-
Tienray 1 met 2-2 gelijk gespeeld .  

  

Na 81 schoten heeft de schutterij weer een 
nieuwe jonge koning nml Twan van Roy; zijn 

zus Leonie werd koningin; dus een 
echte  familie aangelegenheid 

 

 



25 September 2011: 

  

We ontvingen bericht en foto's dat de 
Dorpsdag voorziening Egchel haar naam 
verandert heeft in  "De Hoëskamer van Egchel 
" Ze hebben meteen ook burendag 
georganiseerd.   

We ontvingen het nieuwe wedstrijdschema 
van het volleybal toernooi   

SPORTING ST - EGCHEL IN SWOLGEN   
  

"De Hoëskamer van Egchel " 

 

 

24 September 2011: 

We ontvingen bericht ezels te koop  

We ontvingen een persbericht over Giel 
Peetershof  (Doorgelinkt naar Giel Peetershof. 

Op de site Giel Peetershof een uitgebreid 
verslag met foto's van het tweede 
dorpsgesprek  

Proef “anders” afval inzamelen Egchel; er 
kwamen bijna 100 inwoners naar deze avond. 
De volgende bijeenkomst is a.s. dinsdag.  

De uitslagen van het volleyballen:  

Rotonde aan de Roggelse bruk 

 

 

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


23 September 2011: 

  

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & Maas  Waarin 
ook de subsidies voor verenigingen 

De uitslagen van het volleyballen:  

  

Aktie tijdens volleybal toernooi 

 

 

22 September 2011: 

We ontvingen bericht van CV De Kemphazen 
over hun rommelmarkt  

De uitslagen van het volleyballen:  

Vanavond bijeenkomst in 't Erf over de proef 
van afval verzameling door gemeente Peel & 
Maas  

Gemeente Peel & Maas heeft laten weten op 
een bepaalde manier met de mensen uit 

Egchel over de afval scheiding te 
communiceren. Dit is er een van 

  

 

 

21 September 2011: 

  

Vanavond begint het jaarlijkse volleybal 
toernooi  

  

Bloemen in de tuin; aan de Kempstraat. 

 

 



20 September 2011: 

Vanavond Alzheimer avond in "t Erf  

We ontvingen bericht van schutterij Sint 
Leonardus Panningen-Egchel over de finale 
van de persoonlijke wedstrijd:  

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel dat ze naar naar Klimpark Fun Forest 
zijn geweest.   

In klimpark Fun Forest 
 

 

19 September 2011: 

We ontvingen: de competitieouverture van 
twee Egchelse biljart ploegen.  

Egchel heeft thuis tegen VVV 031 met 2 -2 
gelijkgespeeld.  

 

 

18 September 2011: 

  

Vandaag voetbalt Egchel1 tegen VVV 03 1 Ook 
VVV 03 1 heeft de vorige week verloren.  

  

Witter als wit 

 

 



17 September 2011: 

  

We ontvingen bericht van C.V. De 
Kemphazen over liedjesavond en de 
komende rommel- markt  

Vandaag is het oud papier ophalen 

  

De vlag in top aan de Gielenhofweg 
 

 

16 September 2011: 

Kreeg bericht dat voor de stem uit te brengen 
voor de clubaktie moeilijk is om dit op de 
pagina van de Rabobank te vinden. Zie pagina 
Nieuws   

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & 
Maas  

We ontvingen bericht dat er vannacht aan de 
van Enckevoortstraat in een auto is 
ingebroken. 

We ontvingen bericht van het trieste beeld 
van de ( rust ) bank bij de hoek Huiskensweg 

en de weg naar de fam Wolters. In de fik 
gezet. 

 

 

15 September 2011: 

Vanavond is de AED alert avond  

We ontvingen bericht dat er bij Jong Nederland 
Egchel bestuurswisselingen zijn   

Bij de Rabobank kunnen leden hun stem op hun 
vereniging uit brengen.   Rabobank  

 Vandaag is weer Aettoafel 

Achter 't Naers kanaal 
 

 



14 September 2011: 

We ontvingen bericht dat er bij KVW Egchel 
bestuurswisselingen zijn   

ZijActief Egchel kreeg een uitnodiging voor de 
open dagen te bezoeken van Enjee 
Decoraties:  

Van Jong Nederland Egchel en Muziek = 
vereniging Egchel ontvingen we het verzoek 
om de kijkers te vragen om bij de Rabobank 
hun stem op hun vereniging uit te 
brengen.  Rabobank  

Vanaf vandaag woensdag kunt U stemmen. 

Volop bouwactiviteiten nabij Giel Peetershof 

 

 

13 September 2011: 

We ontvingen de agenda van complementair 
gezondheids cenrum Rustic.   

We ontvingen van het Poek tournooi van een 
van de deelnemers een mooi verslag  

Vanavond 2e dorpsgesprek Giel Peetershof  

We ontvingen bericht dat Mark leysten en 
Luuk Rutten (beide Egchelnaren) maken op 
dit moment een reis door Amerika, China en 
Australie  

Mark en Luuk in Graceland 

 

 

12 September 2011: 

We ontvingen bericht dat de winnaar van het 
POEK - toernooi 2011 Pier Bos is geworden . 
Pieter Zelen is verdienstelijk als tweede 
geeindigd, terwijl Had Philipsen de derde 
plaats won ten koste van Hans Zelen. 

Egchel heeft6 bij VCH1 met 3 -1 verloren.  

We ontvingen bericht van ZijActief Egchel 
over een verzorgings-verwenavond  

De winnaar 
 



 

11 September 2011: 

Vandaag voetbalt Egchel1 tegen VCH1 Blerick 
uit in de Boekend  Ook VCH1 heet vorige 
week verloren.  

  

  

Aan de Haambergweg 

  
 

 

10 September 2011: 

We ontvingen de notulen van de vergadering 
van Dorpsoverleg Egchel van 4 augustus j.l.   

De bewoners van Egchel ontvingen een brief 
van gemeente Peel & Maas over  "anders " 
inzamelen van afval. 

  

JongNL is weer begonnen. 

Ook in Egchel 
 

 

9 September 2011: 

  

We ontvingen bericht van Schutterij 
Leonardus Panningen-Egchel over hun 
activiteiten  

  

  

Aardappelveld; aan de Karissendijk 
 

 



8 September 2011: 

  

We ontvingen van gemeente Peel & Maas de 
Nieuwsbrief week 36  

  

  

Achter het Naers kanaal 

 

 

7 September 2011: 

  

De KBO gaat vandaag naar Beesel, tuin 
vergeten groenten. Meer info  

  

  

Eerste bieten al gerooid; aan de Karissendijk 

 

 

6 September 2011: 

  

We ontvingen bericht over het biljart Poek 
tournooi  

  

ANWB Streetwise op bezoek in Egchel, 
groepen 5 en 6 leren over de remweg van een 

auto; en gebruik autogordel en kinderzitje 
Meer info :  

 

 



5 September 2011: 

We ontvingen bericht het wedstrijdschema 
van het volleybaltournooi  

Egchel Heeft thuis met 1 - 6 verloren 
van MVC’19 1   

  

Langs de Muldersweg 

 

 

4 September 2011: 

  

Vandaag is er weer voetballen Egchel 
tegen MVC’19 1 thuis  

  

Ontving bericht over het windmolenpark; ben 
gaan kijken, er is gegraven, een weg 

aangelegd; maar nu geen aktie. Het geld kon 
wel op zijn. 

 

 

3 September 2011: 

Vandaag artikel in de krant over "proef 
met  scheiden afval Egchel" stond meer 
informatie in als we van de gemeente kregen. 

We ontvingen bericht van het biljart Poek 
tournooi dat de eerste 4 halve finalisten 
bekend zijn  

We ontvingen  de uitnodiging voor het 
tweede  dorpsgesprek over Giel Peetershof op 
dinsdag 13 september in "t Erf  

Aan het hooien aan de Karissendijk 
 

 

2 September 2011: 
  



We ontvingen van gemeente Peel & Maas 
bericht over:  Proef “anders” afval inzamelen 
in de kern Egchel. Er zijn 2 informatie 
avonden gepland:  Gemeente   Start in 
oktober 

We ontvingen: Op zondag 23 oktober is er in 
DOK 6 het jaarlijkse Peel en Maas Open 
Podium (POP) 
Iedereen mag meedoen.   

We ontvingen: een stukje over de Egchelse 
liedjesavond  

We ontvingen bericht van ZijActief Egchel 
over hun activiteiten in september  

We ontvingen bericht van ZijActief Egchel 
over een informatiebijeenkomsten 
georganiseert door Veolia Transport Limburg  

Egchelse liedjesavond 2010 

  

  

 

 

  

1 September 2011: 

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & Maas 
van week 35  

We ontvingen het schema van de kwartfinales 
van het Poektournooi wat vanavond 1 
september  gespeeld wordt  

  

Oude straatpaal aan de Molenheg 
 

 

 


