
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

  

31 oktober 2012: 

We ontvingen bericht van IKC De Kemp en 
ZijActief: aan school is een container waar men 
oude kleding en schoenen kan deponeren.  

Vanavond is er voor alle verenigingen van 
Egchel een vergadering over het kernidee.  

Vandaag is de onthulling van het projectbord 
LOG Egchelse Heide. 

Geboren aan de Wethouder Tielenstraat: Elin 
 

 

30 oktober 2012: 

We ontvingen bericht over de 
griepspuiten        

Te koop:  Keukenkastjes wit essen en een 
verrijdbare airco.  

  

De windmolens 

 

 



29 oktober 2012: 

We ontvingen bericht van Omroep P&M   

We ontvingen van biljartvereniging Egchel: 
Het eerste team van Egchel kon afgelopen 
week niet stunten tegen de koploper in 
afdeling 1  

We ontvingen bericht van Dorpsoverleg 
Egchel voor de verenigingen  

Egchel 1 heeft thuis de derby tegen Bevo 1 
met 1 -5 verloren  

De Hoeskamer was op bezoek bij de BSO; 
Daar werd de eerste verjaardag van Noud 

gevierd, en de Hoeskamer was uitgenodigd op 
dit feest ! 

 

 

27/28 oktober 2012: 

Vanaf Zondagavond wordt deze website weer 
bijgewerkt. 

Het Dorpsoverleg Egchel is dringend op zoek 
naar een nieuwe secretaris. 

Egchel 1 speelt thuis de derby tegen Bevo 1 
(Beringe)  

We ontvingen een melding van een gat tussen 
fietspad en Jacobusstraat. 

 

 

26 oktober 2012: 

We ontvingen een persbericht over: Nieuw 
carnavalsseizoen CV De Kemphazen in het 
vooruitzicht.  

  

  

langs de Gielenhofweg 

 

 



25 oktober 2012: 

  

Vanavond is er vergadering van Dorpsoverleg 
Egchel   

Op Twitter: Heeft er iemand toevallig een roulettespel 
dat ik kan lenen? voor Jong Nederland Egchel 

  

Spelende kinderen langs de Wethouder Tielenstraat 

 

 

24 oktober 2012: 

We ontvingen het verzoek dat iedereen op 
KVW Egchel kan stemmen via de clubkas 
campagne.  

We ontvingen bericht dat vandaag 
woensdag de kledingaktie is van zijactief bij 
Thijs en Ria Peeters van 9 tot 5 uur. 
  

  

Waterleiding gesprongen langs de 
Gielenhofweg  

 

23 oktober 2012: 

U kunt nu stemmen voor Uw vereniging voor 
de Rabo Clubkas Campagne 2012.  

  

  

Achter het Naers kanaal; Chinese kool aan het 
oogsten 

 

 



22 oktober 2012: 

We ontvingen de uitslagen van 
Biljartvereniging Egchel: 143 
caramboles  waren het aantal te maken 
caramboles   

Vanaf vandaag kunt U stemmen op de Rabo 
Clubkas Campagne 2012; morgenavond volgt 
de link. 

  

Achter het Naers kanaal 
 

 

  

21 oktober 2012: 

  

Egchel 1 heeft vandaag vrij 

Alleen blad: Aan de school: lijkt me dat 
degene die dit gedaan heeft, in de buurt 
bekend is. 

Niet geledigd in verband met 
takken.                   Misschien willen de heren 

die donderdagmiddag hun snoeiafval 
gedumpt hebben dit er ook weer uithalen. 

 

  

20 oktober 2012: 

  

De Muziekvereniging komt weer oud papier 
ophalen in Egchel. 

Kennisgeving omgevings vergunning 
Melkweg  ; De Horsten  

Pieter Rambags; nieuwe voorzitter van S.V. 
Egchel  

  

Aan de Roggelseweg gaat het maar 
langszaam vooruit. 

 

 



19 oktober 2012: 

We ontvingen de agenda van Dorpsoverleg 
Egchel voor 25 oktober  

Het infoboekje voor nieuwe bewoners van 
Egchel; graag een e-mailtje naar .    Het boekje 
staat ook in zijn geheel op Egchel.net.  

Welke Egchelse verenigingen doen mee aan 
de Rabo clubkas campagne  

Geboren aan de Pastoor Koningsstraat: Lynn 
 

 

18 oktober 2012: 

We ontvingen de notulen van Dorpsoverleg 
Egchel van 20 september  

Vanavond houdt SV Egchel haar 
jaarvergadering  

We ontvingen de uitslagen van 
Biljartvereniging Egchel:  Alweer de derde 
“derby” voor Egchel 1  

  

Speelveldje achter de van Enckevoortstraat 
 

 

17 oktober 2012: 

De KBO heeft een lezing over "Huiselijk 
geweld" 

  

Deze foto kregen we  toegezonden: is 
Zondagavond genomen. 

Egchel op Zondagavond 
 

 



16 oktober 2012: 

Eigenaar vermist hondje is bekend, loopt 
vaker los door Egchel. 

Katje vermist  

  

Langs de Jacobusstraat is al een flink stuk 
mais weg 

 

 

15 oktober 2012: 

Iemand hondje vermist ?  

Egchel 1 heeft in de derby tegen Grashoek 1 
een verdiend gelijkspel behaald,  

We ontvingen nogmaals het eindverslag van 
het straten volleybaltoernooi.  

  

Alleen blad 
 

 

14 oktober 2012: 

  

Egchel 1 speelt uit tegen Grashoek   

  

1947 Hulde aan Een briljante paar 2012 

 

 



13 oktober 2012: 

Vandaag een heel stuk in de krant over het 
bruidspaar Jeu en Leentje Lemmen; een eerder 
interview  

A.s Maandag is het bruidspaar 65 jaar 
getrouwd. 

  

Jeu Lemmen rijdt nog altijd auto 

 

 

12 oktober 2012: 

"Ook dit jaar bezoekt de Sint de kinderen van 
Egchel!!! "  Dit is een "Word"document; klik 
op openen. 

De wegwerkzaamheden aan de Roggelseweg 
duren tot 5 november 

  

Langs de Jacobusstraat 

 

  

11 oktober 2012: 

Vandaag is het weer Aettoafel in 't Erf 

Bij de werkgroep kernideeën  voor Egchel is 
het ei gelegd, voor informatie; vraag aan het 
bestuurslid wat op deze avond aanwezig is 
geweest. 

  

Aan de Linskesweg 

 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/archief/opgavenformulier%20Sint%202012.doc


10 oktober 2012: 

We ontvingen: C.V. DE KEMPHAZEN ZOEKT 
NOG DEELNEMERS VOOR DE EGCHELSE 
LIEDJESAVOND!  

Op zaterdag avond 22 december zal voor het 
3e jaar op rij de Christmas truck Run plaats 
gaan vinden  

Gezocht ruimte voor 10 m2 kuipplanten  

In het weekend van 6/7 oktober werd er door 
een aantal leden van de trimclub weer flink 

gewandeld.   

 

9 oktober 2012: 

  

We ontvingen het schuttersnieuws  

Vanavond is de bijeenkomst voor de 
werkgroep kernideeën  voor Egchel om 20.00 uur 
in 't Erf.         

  

  

We ontvingen ook nog enkele foto's 

 

 

8 oktober 2012: 

Egchel 1 heeft thuis niet voor een stunt 
kunnen zorgen, het verloor met 0-3 van 
koploper Bavos 1  

De KBO gaat koersballen 

We ontvingen bericht Salontafel te koop  

Volop uitzoeken op de rommelmarkt 

 



 

  

7 oktober 2012: 

We ontvingen de resultaten van 
Biljartvereniging Egchel: Het eerste speelde 
afgelopen donderdag  “uit” tegen 
Angstgegner  Egchel 2.  

Egchel 1 speelt tegen Bavos 1 (Bakel)   

De jaarlijkse rommelmarkt  

Op L1 filmpje over Lotjeshoaf  

Veel speelgoed op de rommelmarkt 2012 

 

 

6 oktober 2012: 

We ontvingen een oproep gezocht: stenen of 
gipsblokken voor te metselen.  

We ontvingen van Mathijs Joosten een 
verzoek om op zijn restaurant te 
stemmen.       Zijn website in de maak  

Vandaag is het ophalen voor de 
rommelmarkt   

In Egchel is het mooi wonen 
 

 

5 oktober 2012: 

We ontvingen een bericht over de 
verkeersveiligheid in Egchel  

We ontvingen een herinnering: Op 
dinsdag 9 oktober om 20.00 uur in 
gemeenschapshuis 't Erf bijeenkomst 
werkgroep kernideeën.  

Op internet vond ik dat er weer een 
ongeval heeft plaatsgevonden op de 
kruising Melkweg Rongvenweg 

We ontvingen bericht van ZijActief Egchel 
op 30 oktober 2012 gaan wij mozaieken.  

 

http://restaurantverkiezing.nl/verkiezing/6286/stem/


Zo kan het worden 

 

4 oktober 2012: 

vandaag wereldierendag 

Normaal houden we ons alleen met Egchelse 
zaken bezig; we ontvingen een bericht van de 
wethouder met een reactie op 18miljoen niet 
doen  

65 jarig huwelijk in Egchel  

Vlag in top aan de Gielenhof 

 

 

3 oktober 2012: 

We ontvingen van Biljartvereniging Egchel 
hun verslagen  

We ontvingen het verzoek om het bericht voor 
de rommelmarkt te herhalen; tevens extra 
aandacht voor het ophalen a.s. zaterdag  

  

Aan de Hub; hokken weg 
 

 

2 oktober 2012: 

We ontvingen het eindverslag  straten 
volleybaltournooi Egchel 2012:  

ZijActief heeft een avond met 
overgangsconsulente Madeleine Schuurmans. 

 We ontvingen een bericht over griepspuiten 
zetten in 't Erf  

Verslagje van Racing Boys  

Aan de Wethouder Tielenstraat: Daan  

 



1 oktober 2012: 

Egchel 1 heeft uit tegen Racing Boys met 3 - 2 
verloren  

  

Het IKC is genomineerd voor de Rabobank 
Publieksprijs. Hiermee kunnen we een bedrag 
krijgen variërend van € 1000,- tot € 5000,- 
Uiteraard gaan we voor de 1e prijs. Hiermee 
willen we een 'ontdekkende speelplaats' gaan 
creëren. Iedere stem telt!  
  

  

  

De flyer 

 

 

 


