
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 Mei 2012: 

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & Maas 
van week 22  

  

We ontvingen de agenda van de vergadering van 
Dorpsoverleg Egchel van 31 mei a.s.  

  

  

Egchelse kermis  

 

 

30 Mei 2012: 

We ontvingen de notulen van de vergadering 
van Dorpsoverleg Egchel van 19 april jl  

We ontvingen het verslag van de uitkomst 
van de werkgroep speelveldje van 
Enckevoortstraat  

  

We ontvingen bericht: Vandaag vertrekt 
Steef Halmans uit Egchel om de Mont 

Ventoux te gaan beklimmen. Hij doet hierbij 
een oproep:   

 



29 Mei 2012: 

  

ZijActief Egchel gaat vanavond met de 
fiets naar Wijn & Golfdomein Kapelkeshof in 
Grashoek.  

  

Aan de Wethouder Tielenstraat: mooie 
bloemen in de tuin. 

 

 

28 Mei 2012: 

Vandaag weer pinkstermarkt. 

Afgelopen vrijdag 15 mei heeft de Hoeskamer 
be- zoek gehad van de kinderen van groep 4.  

We ontvingen foto's van: op 26 mei was er in 
Thorn een feest van 50 jaar muziekonderwijs 
van Kreato en in Beringe was de jaarlijkse 
Play-Inn.  

Volop drukte bij SV Egchel, en prachtig weer. 

 

 

27 Mei 2012: 

Open mini voetbaltoernooi: 
In totaal 66 teams zullen in 2 categorieën 
(sportief en recreatief) deelnemen.  

  

  

De Rabobank jeugdverenigingsdag bij SV 

Egchel 
 

 



26 Mei 2012: 

We ontvingen 327 foto's van afgelopen 
Tedertrappe 2012 waaronder veel inwoners 
van Egchel  

Bericht over glasvezel in buitengebied  

SV Egchel is er klaar voor  

 

 

25 Mei 2012: 

We ontvingen een persbericht over de liedjes 
avond van CV De Kemphazen uit Egchel.  
  

Vanavond sponsor en vrijwilligersavond  

  

Bij veel zon; veel stroom 

 

 

24 Mei 2012: 

Begin juni 2012 start wegenbouwbedrijf 
Rasenberg uit Venray met de uitvoering van 
diverse onderhoudswerkzaamheden aan 
wegen in Peel en Maas, waaronder de 
Melkweg in Egchel  

Er was woensdagmiddag een grote 
stroomstoring in delen van Noord- en 
Midden-Limburg. Horst aan de Maas, Peel 
en Maas en Leudal. Deze gemeentes zaten 
van 13.20 uur tot 16:00 uur zonder stroom 

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & 
Maas van week 21  

De KBO aan het golven bij Hanssenhof in 
Helden  

 

 



23 Mei 2012: 

De KBO gaat vandaag golven bij Hanssenhof. 

We ontvingen een link van het optreden op 
You Tube van het optreden van de XXl band in 
Egchel bij 't Erf  in de Ego pop tent  

  

Tevens een aantal foto's voor op de website te 
plaatsen  

 

 

22 Mei 2012: 

We ontvingen van de schutterij een verslag 
van de tweede wedstrijd van de Schutters 
Combinatie Noord Limburg.   

  

Egchel 2 kampioen met biljarten; voor de 
receptie werden ze met een old timer thuis 

opgehaald. 
 

  

We ontvingen bericht: 

De XXL band was gistermorgen in Egchel. 
Ook 11 Egchelse kinderen speelden er in mee. 
Het waren 160 kinderen, die samen muziek, 
percussie, maken. In tijd van een half jaar 
hebben ze dit onder leiding van Ruud Lucker 
geleerd.  

Een zeer grote prestatie!. 
  

 

 



21 Mei 2012: 

We ontvingen van de Hoeskamer van 
Egchel, foto's van het bezoek aan 
Egopop  

De KBO gaat vandaag 
koersballen.           Op woensdag 
golven  

Biljarten: Egchel 2 kampioen; 
Receptie Café Manders aanvang 
14.00 uur.  

  

Teldertrappe was ook in Egchel  

 

20 Mei 2012: 

We ontvingen bericht: 29 mei 
kledinginzameling bij bs de kemp. 

Kleding kan bij de hoofdingang van 8.00 tot 
9.00 uur neer gezet worden. 

De foto's van de eerste dag van Egopop staan 
al op hun website  

  

Hier optreden vanaf 16 uur op Egopop: Brick  

 

19 Mei 2012: 

De grote foto in de krant van 18 mei van 
Egopop is echter wel gemaakt door onze 
eigen Maartje 

  

de Golden Earrings aan het inspelen op 
Egopop in Egchel 

 

 



18 Mei 2012: 

Vandaag start Egopop; met niemand minder 
als de Golden Earring: programma  

Op donderdag Hemelvaartsdag 17 mei 2012 
is in Egchel communiefeest gehouden.  

Stralen als de zon. 

 

 

17 Mei 2012: 

In 't Bledje: advertentie voor betaalbare 
woningen in Egchel  

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & Maas 
van week 20  

  

Egopop achter de asperges 

 

 

16 Mei 2012: 

  

Donderdag is in Egchel eerste communie. 

  

  

Afgelopen vrijdag was er in Egchel een 
interview voor de Nederlandse Gemeenten 

over zelfsturing in 't Erf; al eerder is minister 
Donner hierover in Egchel geweest; verslag 

hierover   

 



  

15 Mei 2012: 

We ontvingen van de schutterij een verslag van 
het eerste Bondsfeest.   

  

  

Deze week in Egchel: de week van Egopop  
 

 

14 Mei 2012: 

  

  

De motorclub "Van Alles Get" kan terug zien 
op een geslaagd 10 jarig jubileum, feest in 

Egchel  

 

 

13 Mei 2012: 

We ontvingen een redactioneel artikel over 
EGOpop 2012 welke volgende week 
plaatsvindt in Egchel!  

Te koop damesfiets:  

  

Geboren aan de Wethouder Tielenstraat: Luuk 

 

 



12 Mei 2012: 

We ontvingen bericht dat de tekst bij de 
kampioens foto's van de biljart club fout is 
geplaatst .  

We ontvingen bericht: Wij zijn dringend op 
zoek naar een oude caravan, pipo- wagen of 
schaftkeet/bouwkeet.  

  

De motorclub "Van Alles Get" heeft 10 jarig 
jubileum, feest in Egchel  

 

 

11 Mei 2012: 

 Op zondag 10 juni a.s. organiseert Jong 
Nederland Egchel weer een kindermarkt  

In verband met het behalen van het 
kampioenschap in de klasse SB van de 
Senioren Biljartbond Peel en Maas, seizoen 
2011-2012, houdt het team Egchel 3 receptie  

  

Egchel 2 kampioen 2011-2012 van de senioren 
biljartbond, Maas en Peel, afd. A 

Van harte gefeliciteerd 

 

 

10 Mei 2012: 

  

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & Maas 
van week 19  

In 't Bledje flink stuk over Egopop komende 
week en artikel over Van Duren Groen Service. 

In 't Erf is vandaag Aettaofel 

Gehoord tijdens de Egchelse wandeltocht: 
Karissendijk: De Karissendijk is genoemd naar 
de familie Karis Deze vestigde zich op eind van 
deze weg tussen 1810 en 1815 

Karissendijk 
 



 

9 Mei 2012: 

  

De KBO gaat vandaag fietsen. 

  

  

8 mei; wandeltocht Egchel in de 
schijnwerpers 

 

 

8 Mei 2012: 

We ontvingen van de schutterij het 
gildenieuws  

Vanavond de Egchelse rondwandeling  

We ontvingen het verzoek: om te 

vermelden dat de mensen zich deze week nog 
kunnen inschrijven voor Teldertrappe.  
  

Zoekplaatje 
 

 

7 Mei 2012: 

Zie pagina Koopjes  

Egchel 1 verloor ondanks verschillende 
goede kansen de laatste wedstrijd met 1-2 van 
kampioen Sparta'18 1 en degradeert na 1 jaar 
4e klasserschap helaas naar de 5e klasse.   

De nieuwe website van het Zomerkoninkje  

Aan de Van Enckevoortstraat 

 

 



6 Mei 2012: 

We ontvingen Nieuws van de Hoeskamer        

Egchel 1 heeft de laatste wedstrijd thuis tegen 
kampioen Sparta'18 1  

  

Annemiek 50; aan de Jacobusstraat 

 

 

5 Mei 2012: 

Vanavond heeft de biljarvereniging 
receptie   Bij Manders;  Waar Anders 

Egchel op 8 mei met een rondwandeling in de 
schijnwerpers  

Politie bericht Kiepwagen gekanteld; 
bestuurder uit Egchel  

Het aanleggen van de tuin en het planten van 
de eetbare groenten wordt vastgelegd op film 

door TV limburg  
 

 

4 Mei 2012: 

We ontvingen bericht van basisschool (IKC ) 
"De Kemp" Op vrijdag 4 mei zijn kinderen 
uitgenodigd om samen met Intratuin 
kindertuintjes aan te leggen bij de 
basisschool "de kemp"te Egchel  

  

Geboren aan de Wethouder Tielenstraat: 
Linde 

 

 



3 Mei 2012: 

  

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & Maas 
van week 18  

  

  

We ontvingen de nieuwe folder van de 
Hoeskamer; ze starten deze maand ook op 

dinsdagmorgen  

 

 

2 Mei 2012: 

  

  

We ontvingen deze foto: 

Motormuisjes Bo en Floor 

 

 

1 Mei 2012: 

We ontvingen van de Elfdorpenloop 2012 
door Egchel foto's  

  

  

Kindervakantiewerk Egchel op 
Koninginnedag 

 

 



 


