
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 november 2012: 

  

Vond krantenartikel uit 1954: Vader van 8 
kinderen gedood:  

  

Volop actie bij het LOG 

 

 

29 november 2012: 

Jaar geleden was men nog volop aan de 
windmolens bezig  

Subsidie beschikbaar voor buitenschoolse 
activiteiten die bijdragen aan de muzikale 
ontwikkeling van kinderen.  

Harrie bezig in 't LOG 

 

 



28 november 2012: 

  

  

  

  

Vandaag in de krant; Lars en Niels uit Egchel, 
een tweeling te paard. Meer over stal Kersten  

 

 

27 november 2012: 

We ontvingen Gilde nieuws van Schutterij Sint 
Leonardus Panningen - Egchel  

ZijActief Egchel gaat het hebben over de 
sociale media. 

  

Gezien op Twitter Foto: Tom Beentjens 

Donkere wolken boven Egchel 
 

 

26 november 2012: 

We ontvingen van  van biljartvereniging 
Egchel: Nipt verlies voor Egchel 1..  

  

Bij de Roggelse bruk:   Jack al 50 joar op de 
trekker ut wurd steeds gekker 

 

 



25 november 2012: 

We ontvingen bericht van gemeente Peel & 
Maas: Helaas hebben wij door de vele bladval 
van afgelopen weekend andere plaatsen 
voorrang moeten gegeven. Komende week 
zullen we het blad op de Gielenhofweg netjes 
opruimen. 

SV Egchel 1 heeft vandaag vrij  

Aan de Naerse bruk 

  
 

 

24 november 2012: 

We ontvingen bericht van Jong Nederland 
Egchel: Jong Nederland Egchel wil iedereen 
bedanken die op hun gestemd hebben, tijdens 
de Rabo Clubkascampagne.  

  

In Egchel is vrijdagmorgen een varken in de 
mestkelder terecht gekomen  

Aan de Muldersweg Ton 50 
 

  

We ontvingen bericht van Jong Nederland 
Egchel: 

Te koop: schitterende kerstkaarten van 
Egchel. Steun Jong Nederland Egchel en 
koop de mooie kerstkaarten. 

Ze zijn verkrijgbar bij het Zomerkoninkje en de 
Vleismeule.  5 voor €2,50 

Huldiging vrijwilligers avond kerk: 40 jaar lid 
koor Parochie de H. Jacobus de Meerdere  

 

 



23 november 2012: 

  

  

  

We ontvingen deze poster: 

OPEN EGCHEL KOPPEL-DARTS TOERNOOI 

Speelwijze: koppel 501 / TT / 301 (koppels d.m.v. 
loting) 

Inschrijving: 19:00 uur (€ 5,- inschijfgeld) 
Aanvang: 20:00 uur 

Locatie: Café Manders, Egchel 
 

Maximaal 64 deelnemers / minimum leeftijd: 16 
jaar 

 
de poster 

 

 

22 november 2012: 

  

Heb de gemeente woensdagmorgen niet 
gezien 

We ontvingen: 

Dinsdag 20 november is groep 6-8 van IKC 
De Kemp op excursie geweest naar het 

windmolenpark in Neer.  

  
 

 



21 november 2012: 

  

De KBO heeft een rondleiding bij LEOLUX 

  

Volop aktie in 't LOG 

 

 

20 november 2012: 

Vandaag in de krant over voetbal: Heet 
middagje in Egchel 

Bij L1 zijn het Hampelemen  

  

  

De kerk van Dörp 

 

 

19 november 2012: 

De KBO gaat koersballen 

We ontvingen van CV De Kemphazen een 
persbericht over de liedjesavond  

We ontvingen van  van biljartvereniging 
Egchel: Met deze duidelijke overwinning 
nestelt Egchel 1 zich vaster aan de top.  

Egchel 1 heeft thuis tegen Neerkandia 
1 met      2 - 2 gelijkgespeeld    

Sinterklaas in Egchel 
 

 



18 november 2012: 

  

De Egchelse liedjesavond is gewonnen 
door: Neet van heej met “Mien kans” 

De presentatie prijs door Kiek mer oeht met 
“Den tied vluugt” 

  

  

Neet van Heej 

 

  

  

Vanmorgen arriveert Sinterklaas om 11 
uur;       't Erf is vanaf half elf open. 

Egchel 1 voetbalt thuis tegen Neerkandia 
1     

  

Het carnavals seizoen is al  begonnen bij 
deze boom; achter 't Naers kanaal 

 

 

17 november 2012: 

Vanmorgen wordt het oud papier opgehaald 
in Egchel. 

Vanavond de liedjesavond.  

  

  

Op 18 november 1944 werd Egchel bevrijd. 

 

 



16 november 2012: 

We ontvingen van Kindervakantiewerk 
nog enkele foto's van de Sint Maarten 
aktiviteit.  

Dankzij dialoog boer-burger en een 
facilterende gemeente PeelenMaas is 
LOG Egchel een succes.  

We ontvingen bericht van de gemeente 
Peel & Maas: nu met het vele blad wordt 
wekelijks in Egchel op de 
woensdagmorgen blad geruimd. 

  

Sint Maarten: Er werd ook aan de deur 
gezongen 

 

 

15 november 2012: 

  

Zaterdag 17 november a.s. CV De 
Kemphazen  met de liedjesavond.  

  

Op Twitter vandaag aandacht over: 

Bart Snijders op de Panningse weekmarkt. 

 

 

14 november 2012: 

We ontvingen bericht van de gemeente Peel & 
Maas: 

We gaan inzamelen in Egchel zoals 
aangegeven op de kalender in Egchel, het was 
een foutje dat we er afgelopen maandag 
waren. 

  

  

Langs de Muldersweg 
 

 



13 november 2012: 

We ontvingen bericht van ZijActief Egchel 
over een informatieavond voor oppassen door 
oma's, opa's, vrienden en kennissen, 
georganiseerd door de kring  

ZijActief Egchel heeft het vanavond "over 
stoppen met piekeren" 

Hoeveel geld krijgen de Egchelse 
verenigingen van clubkas campagne.:  pdf 

De groene container werd vanmorgen wel 
opgehaald; begreep dat er bij de gemeente 
hierover een hele discussie was. 

Werkzaamheden in 't LOG 

  

 

 

12 november 2012: 

We ontvingen foto's van de fanfare van de 
Muziek vereniging:  

We ontvingen bericht van biljartvereniging 
Egchel: Voor de eerste keer in deze 
competitie volle winst voor Egchel 1.  

Egchel 1 heeft uit tegen Milheezer Boys met 3 
- 0 verloren:   

Muziekvereniging Egchel 
 

 

11 november 2012: 

De muziekvereniging heeft een samenspeel 
concert met Fanfare Renantia uit 
Griendsveen; in 't Erf 

Egchel 1 voetbalt uit tegen Milheezer Boys       

Sint Maarten meer foto's  

Sint Maarten 2012 

 

 



10 november 2012: 

Vandaag wordt in Egchel door Kinder 
vakantiewerk Sint Maarten gevierd. Vanaf 
18.15u lampionnen- optocht. Fanfare zorgt 
voor muziek.    

Denk eraan, maandagmorgen wordt de groene 
container, niet opgehaald. Gebeurt nu een 
keer per 14 dagen 

  

Aan de Gielenhof 
 

 

9 november 2012: 

We ontvingen een persbericht over de a.s. 
liejesavond van C.V. De Kemphazen  

We werden weer attent gemaakt op het 
probleem hondepoep, met name midden in 
Egchel, ook elke nieuwe bewoner dient zich 
hieraan te houden  

  

Roggelseweg bij de Gruize Epper weer open 
eerder bericht  

 

 

8 november 2012: 

In 't Erf is weer Aettoafel 

Wat komt er op de kermis in Egchel in 
2013  

We ontvingen bericht dat de 
Roggelseweg weer open is; de bushalte 
Egchel-Heide is weer te gebruiken. 

  

Lampionnentocht door Egchel 
 

 



7 november 2012: 

De KBO gaat beugelen .  

Op zaterdag 22 december tussen 18.00 uur en 
20.00 uur vindt in de gemeente Peel en Maas 
de grootste verlichte Truck Run van Limburg 
plaats; ook door Egchel 

  

De stroomteller bij het windmolenpark Neer 

 

 

6 november 2012: 

We ontvingen bericht van biljartvereniging 
Egchel: Het eerste team van Egchel kon gelijk 

weer naar Oostenrijk   

We ontvingen bericht van Schutterij Sint 
Leonardus Panningen - Egchel  

Gezocht: fazantenveren  

Op de Karissendijk 
 

 

5 november 2012: 

We ontvingen bericht van Kindervakantiewerk 
Egchel over de viering van Sint Maarten  

Egchel 1 heeft tegen SVVH 1 met 3 -3 
gelijkgespeeld   

De KBO gaat koersballen 

Autobrand Heldensedijk Roggel vannacht half 
vier  

De gemeente heeft bladeren opgeruimd aan de 
school 

 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/Biljartvereniging%20.Egchel.html


3/4 november 2012:   

We ontvingen bericht van de KBO woensdag 
7 november beugelen .  

Egchel 1 voetbalt tegen SVVH 1 (Heibloem ) 
thuis  

Ook op website Peel & Maas bericht over 
onthulling van het projectbord LOG Egchelse 
Heide  

We ontvingen bericht van John over een 
filmpje over de de Werktuigen Coöperatie 
Leudal hoe het daar in zijn werk gaat.  

Het Klauterplein 

 

 

2 november 
2012:                                                    We 
ontvingen een persbericht en foto's ( Peter 
Wijnands Photography) van de gemeente Peel 
& Maas   

We ontvingen het verzoek om een brief over 
goede doelen op de website te plaatsen:  

We ontvingen bericht dat de Egchelse kermis 
volgend jaar is van 7 t/m 10 juni. 

We ontvingen bericht van SV Egchel dat 
stemmen op de Egchelse verenigingen kan tot 
en met a.s vrijdag (2 november).  

Op de jaarvergadering van de Werktuigen 
Coöperatie Leudal e.o heeft Har Verstappen 

een gouden speld in ontvangst mogen 
nemen.         

  

 

De werkgroep kernidee Egchel 
wil                    "De  Ontdekkende Tuin van 
Egchel"  creëren. Een gezamenlijke tuin voor 
jong en oud. Deze plannen worden verder 
uitgewerkt, de bedoeling is dat hiermee begin 
volgend jaar mee wordt gestart. Er komt voor 
informatie een flyer, voor alle inwoners van 
Egchel die huis aan huis bezorgd wordt. 
(Planning begin januari) Gevolgd door een 
bijeenkomst voor belangstellende op 16 
januari. 

  

  



Ook de Werktuigen Coöperatie Egchel is 
vroeger ontstaan door samenwerking van 

Egchelse mensen. 

 

Werktuigen Coöperatie Egchel 

 

1 november 2012: 

We werden attent gemaakt op een filmpje over 
het IKC, de bedoeling van het kernidee is dat 
dit hier meer uitgewerkt wordt voor de 
inwoners van Egchel.  

Gemeente verkoopt woonboerderij in Egchel  

Vandaag griepspuit zetten:  

  

Onthulling van het projectbord LOG Egchelse 
Heide door geduputeerde Patrick van der 

Broeck van de provincie Limburg. 
 

 

 


