
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 Juni 2012: 

In de krant; maar ook onze Dennis Bruijnen 
deed als Limburger mee aan het robot 
voetbalteam van de TU Eindhoven die wereld 
kampioen  is geworden in Mexico City 

  

Het gras is er al mooi op, langs de 
Gielenhofweg 

 

 

29 Juni 2012: 

We ontvingen de uitnodiging voor de 
komende vergadering van Dorpsoverleg 
Egchel  

  

  

Langs de Roggelseweg 

 

 



28 Juni 2012: 

We ontvingen een folder over het orgel van 
de Lazaristen Panningen: info staat ook op 
internet  voor het programma zie pagina 
KBO  

We ontvingen bericht van 
Kindervakamtiewerk Egchel over de 
zomerdagen 2 en 3 juli In verband met de 
toneelstukken die de kinderen gaan 
opvoeren bij KVW op dinsdag 3 juli, is om 
16,30 uur de keuken van 't Erf geopend. Er 
is soep en er zijn diverse broodjes 
verkrijgbaar.  

We ontvingen de notulen van de vorige 
vergadering van Dorpsoverleg Egchel  

We ontvingen van Peel & Maas de 
nieuwsbrief van week 26  

Egchel rond 1960 

 

Voor grotere foto  

 

27 Juni 2012: 

We ontvingen foto's van de jaarlijkse 
afsluiting  de Muziekvereniging  

Er zijn op de linkpagina enkele links 
toegevoegdvan dorpsoverleggen o.a. 
Neer en Maasbree 

  

We ontvingen enkele foto's van het 
bloemschikken bij de Hoeskamer van 
Egchel  

Veel plezier bij het bloemschikken  

 



26 Juni 2012: 

Vanavond Jaarvergadering Stichting gemeenschapshuis ’t 
Erf  

We ontvingen bericht van Schutterij Sint Leonardus 
Panningen-Egchel; CDA delegatie op bezoek bij schutterij 
Sint Leonardus.      

We ontvingen bericht van Schutterij Sint Leonardus 
Panningen-Egchel; ze gaan oefenen voor de Oud- 
Limburger.      

We ontvingen bericht van de Hoeskamer van Egchel dat we 
een wandelingetje door Egchel gemaakt hebben; tijdens 
deze tocht hebben we foto`s gemaakt van allerlei 
"Egchelse gebouwen/voorwerpen". Deze foto`s willen we 
gebruiken om een Egchel-memorie spel te maken.  

De 3 dames van kapsalon Switch kwamen gratis 
poseren..... 

 

 

25 Juni 2012: 

We ontvingen een nieuw interview met Hans 
Gielen   

We ontvingen bericht dat op zaterdag 23 
juni  Dennis Bruijnen met het robot 
voetbalteam Tech United van de TU 
Eindhoven wereld kampioen geworden is in 
Mexico City  

We ontvingen bericht: Op 23 juni trad het 
gitaarensemble van de Muziekvereniging als 
eerste op bij de vijverfeesten in Haelen.  

wereld kampioen 

Voor grotere foto  

 

 



24 Juni 2012: 

Het asperge seizoen is normaal op 24 juni 
afgelopen, het is dan Sint Jan. 

  

Hier zijn ze al eerder gestopt aan de 
Rongvenweg 

  

  
 

 

23 Juni 2012: 

Vandaag laatste dag vierdaagse. 

De schutterij gaat om 19.00 uur oefenen. 

We ontvingen een link suggestie muziek voor 
o.a. gouden bruiloften.  

  

Aan de Roggelseweg: Zonne  energie 
 

 

  

22 Juni 2012: 

We ontvingen het verzoek aan de 
verenigingen om  alle bekende datums van 
evenementen voor de periode Juli t/m 
December  voor de nieuwe evenementen 
kalender door te geven.  

  

Veel plezier met de avond vierdaagse 

  
 

 



21 Juni 2012: 

De langste dag. 

We ontvingen van Peel & Maas de 
nieuwsbrief van week 25  

  

Avondvierdaagse door Egchel 

 

 

20 Juni 2012: 

De jaarvergadering van 't Erf is op dinsdag 26 
juni om 20.00 uur in gemeenschapshuis 't Erf. 
De jaarverslagen liggen vanaf 19.30 uur ter 
inzage. 

KBO gaat fietsen naar museum Einderhoof in 
Nederweert-Eind 

Geboren aan de Gielenhofweg; damhertje 

 

 

19 Juni 2012: 

We ontvingen bericht van de KBO:  Woensdag 
20 juni fietsen naar museum Einderhoof 
Nederweert  

Schutterij Sint Leonardus Panningen-
Egchel         

  

Op de kermis prijswinnaar kinderloterij 

 

 



18 Juni 2012: 

De geslaagden foto's worden regelmatig 
aangevuld  

De KBO gaat met de kermis koersballen 

Egchelse kermis in volle gang 

 

 

17 Juni 2012: 

Vandaag wordt het kermisweer. 

We ontvingen bericht van IKC De Kemp: 

WIJ GAAN STARTEN!!! 

MET ALLE VORMEN VAN OPVANG 

IN EGCHEL!  

Geboren aan de Wethouder Tielenstraat Rik 
 

 

16 Juni 2012 

  

  

  

Wethouder Fleuren opent voor een talrijk 
publiek; de Egchelse kermis; groter dan ooit, 

met zelfs  botsauto's 

 

 



15 Juni 2012 

We ontvingen een e-mail over de feestelijk 
opening van het windmolenpark Neer  

De eerste oranje vlaggen zijn weer 
verdwenen; ook  in Egchel 

De eerste foto's van de vlaggen en tassen van 
geslaagden zijn geknipt.  

De hele straat vol, zelfs achter 't Erf met 
kermis; bericht op Peel & Maas  

Vandaag opening Egchelse kermis; groter 
dan  ooit   

 

 

14 Juni 2012 

We ontvingen een waarschuwing over honde 
poep:  

Ook in 't Bledje Egchelse Kermis groter dan 
ooit. 

We ontvingen van Peel & Maas de nieuwsbrief 
van week 24  

Volop bloei; aan de Kempstraat 

 

 

13 Juni 2012 

We ontvingen bericht van 
Kindervakamtiewerk Egchel over de 
zomerdagen 2 en 3 juli  

Over de reünie ontving ik enkele reacties  

  

  

Klaar voor Nederland - Duitsland 
 

 



  

12 Juni 2012 

We ontvingen van de Schutterij Sint 
Leonardus Panningen-Egchel  v.   

  

We ontvingen deze foto van een reünie die 
zaterdag 9 juni bij Manders waar Anders heeft 
plaatsgevonden. Alle namen ken ik niet, maar 

zou deze er graag bij plaatsen.  
 

 

11 Juni 2012: 

We ontvingen een bericht van poging van 
inbraak in Egchel:  

  

We ontvingen bericht: 

Vrijdag 8 juni zijn de deelnemers en de 
begeleiders van de Hoeskamer geweest eten 

bij Friture Manders.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

We ontvingen deze foto van de Kindermarkt 

  
  
  
  
  

  
  
  

  

 

 

    

 

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


10 Juni 2012: 

Vandaag Kindermarkt  

  

  

Normaal gebruik ik altijd nieuwe foto's; maar 
deze leuke foto van de kindermarkt is al ruim 

4 jaar oud. 
 

  

We ontvingen bericht:  De 
belangrijke  jaarvergadering van Stichting 
gemeenschapshuis't Erf is op dinsdag 26 juni 
2012;  

  

  

Savelbergrun door Egchel 

 

 

9 Juni 2012: 

De schutterij gaat vandaag naar Sevenum 

  

We ontvingen deze foto: van een vlaamse gaai 
(Pomarkhoof)  met 4 kleintjes. Zitten bij ons, 

op 2 meter hoogte, onder de overstek. 

 

 



  

8 Juni 2012: 

We ontvingen bericht: 

Het 32ste Stratenvolleybaltournooi 
Egchel wordt gehouden in de laatste 
twee weken van september '12. 

De voorronden vinden plaats in week 
38 van 17 september t/m 21 september 
en de finale ronden zijn in week 39 van 
24 september t/m 28 september. 

We ontvingen een filmpje gemaakt 
voor de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten: 

Burger van de Toekomst. Over 't Erf en 
waar Egchel trots op is  

 

 

7 Juni 2012: 

We ontvingen van Peel & Maas de 
nieuwsbrief van week 23  

We ontvingen een verslag van Steef 
Halmans over de Challenge Mont Ventoux  

We ontvingen bericht: Egchelse kermis op 
15,16,17 en 18 Juni groter dan ooit:  

  

De Mont Ventoux op;  tussen de groten. 
 

 

6 Juni 2012: 

De KBO gaat vandaag fietsen naar tuin Hout 
Blerick 

  

  

Aan de Wethouder Tielenstraat op 5 
juni;Feestje Hoera;  Claudia 40; gratis drank 

 



  

  

  

  

  

Op de Pastoor Koningsstraat; vrijdag 30; 

Hoera 30.....; en nog steeds aantrekkelijk 

 

 

5 Juni 2012: 

We ontvingen van de schutterij  verslag van de 
Schutters Combinatie Noord Limburg.   

  

Op fotoWiel ook dia's over de opening van het 
windmolenpark  

  

  

Ontvingen van Nel een nieuwe folder: bij het 
senioren matinee Ton en Berny stonden op de 

oude er niet bij. 

 

 



4 Juni 2012: 

We ontvingen een bericht:  STEUN JONG 
NEDERLAND EGCHEL BIJ DE RABOBANK 
CLUB KAS CAMPAGNE.  

Op fotoWiel een filmpje over open dag 
windmolenpark  

Vandaag gaat de KBO koersballen 

Wat informatie over de klim van de Mont 
Ventoux die Steef Halmans uit Egchel 
beklommen heeft  

  

Werkzaamheden langs de Roggelseweg 

 

 

3 Juni 2012: 

  

  

Opendag windmolenpark; het was er erg druk 

 

 

2 Juni 2012: 

We ontvingen bericht: Binnenkort vangt het 
Poek    ( Persoonlijk Open Egchels 
Kampioenschap) biljarttoernooi weer plaats. 
Indien er nog biljarters zijn die mee willen 
doen:  

We ontvingen een kort persbericht over de 
kindermarkt die Jong Nederland Egchel op 10 
juni a.s. gaat organiseren  

Vandaag opendag windmolenpark voor 
iedereen 

Aspergestekers 
 

 



1 Juni 2012: 

Vandaag wordt het windmolenpark officieel 
geopend door de Limburgse deputé Patrick 
van der Broeck.  

  

Geboren: 7 kuikens van de Chinese 
dwergkwartel, ze zijn zo groot als een 

dubbeltje. 

 

 

 


