
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 Augustus 2012: 

We ontvingen bericht van  een kort 
persbericht over de liedjesavond van CV De 
Kemphazen uit Egchel.  

We ontvingen het programma voor het Poek 
Tournooi:  
  

Op Giel Peetershof.nl een verslag van het 
bezoek van Karin Straus  

Ellis komt vandaag thuis. 
 

 

30 Augustus 2012: 

Jaar van de Coöperatie‘Samen brengen we 
een kernidee tot 
leven’                                              Hoe zetten 
we ons dorp op de kaart? Hoe houden we 
het verenigingsleven in stand? Hoe zorgen 
we met elkaar, in onze eigen straat of buurt 
voor een prettig leefklimaat? Dit staat 
centraal voor de vereniging vergadering op 
4 september.  

We ontvingen van Peel & Maas de 
nieuwsbrief van week 35  

Tweede Kamerlid Karin Straus (VVD) 
bezoekt gemeente Peel en Maas, voor 
werkbezoek Giel Peetershof  

Tweede Kamerlid Karin Straus  op bezoek in 
Egchel 

 

 



29 Augustus 2012: 

De KBO gaat fietsen 

We ontvingen bericht van ZijActief Egchel 
over: kringbedevaart in Beringe  

We ontvingen bericht van ZijActief Egchel 
over: een reanimatie curcus  

We ontvingen bericht van ZijActief Egchel 
over: Zorgen voor elkaar  

Hosta's in bloei  

 

28 Augustus 2012: 

We ontvingen de agenda voor de vergadering 
van Dorpsoverleg Egchel a.s. donderdag  

Belangrijk hierin is zijn ook de Kernideeën 
Rabobank; voor de verenigings vergadering 
op 4 september 

We ontvingen huis aan huis info over het 
straten volleybal toernooi  

Langs de Neerseweg 
 

 

  

  

27 Augustus 2012: 

  

Voor het Laatste Nieuws van SV Egchel  

  

  

Aan 't Naers kanaal 
 

 



26 Augustus 2012: 

  

Berichten over families zonder overleg hiermee 
worden niet geplaatst. 

  

  

  

Langs de Jacobusstraat 

 

 

25 Augustus 2012: 

We ontvingen bericht: katje zoek  

We ontvingen bericht van de Hoeskamer van 
Egchel:  Vanmiddag, vrijdag 24 aug. zijn we 
met de Hoeskamer op bezoek geweest bij het 
bedrijf van Pieter Kersten in Egchel.  

  

Bij het bedrijf van Pieter Kersten 

  
 

 

24 Augustus 2012: 

We ontvingen van Jong Nederland het 
volgende bericht: Mooie foto stond er in het 
Blèdje.  Het verslag van het zomerkamp was 
echter wat kort. Wat wil je als ze meer dan de 
helft weglaten. Voor het complete verslag en 
meer mooie foto's van het kamp ga je naar:   

We ontvingen een bericht over het Poek 
toernooi  

Jong Nederland 
 

http://www.jongnederlandegchel.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=227


 

23 Augustus 2012: 

We ontvingen van Peel & Maas de nieuwsbrief 
van week 34  

We ontvingen de notulen van de vergadering 
van Dorpsoverleg Egchel van 28 juni  

We ontvingen bericht dat van het 
schuttersfeest veel foto's staan op de website 
van ( Fred Vliegen Een van de vele foto's 

 

 

22 Augustus 2012: 

De KBO gaat fietsen 

We ontvingen een voor aankondiging van 

het  32ste Stratenvolleybaltournooi  

We ontvingen bericht van schutterij 
Leonardus: Geslaagd schuttersfeest 
schutterij Sint Leonardus Panningen-Egchel  

Langere looptijd voor Ruimte voor Ruimte  

Ruimte voor Ruimte; op de Hub  

 

21 Augustus 2012: 

Egchel 1 heeft zaterdagavond tegen 
H.B.S.V. Hout Blerick de bekerwedstrijd met 
0 - 6 verloren  

  

  

De windmolens 

 

 



20 Augustus 2012: 

We ontvingen een groot aantal foto's van de 
optocht van het Bondsfeest van Schutterij 
Leonardus; voor de drinkwatervoorziening 
werd goed gezorgd  

Het was een erg hete dag, 36 graden celcius. 

  

Schutterij Leonardus 

 

 

19 Augustus 2012: 

  

Vandaag groot schuttersfeest in Egchel  

  

  

Met dit weer wordt er in Egchel op veel 
plaatsen gebarbecued[ zoals hier op de 

Wethouder Tielenstraat 
 

 

18 Augustus 2012: 

Vandaag wordt er in Egchel oud papier 
opgehaald. 

We ontvingen bericht van schutterij 
Leonardus over inkorten van de optocht  

We ontvingen bericht: namens de actiegroep   

  

  Aan de Karissendijk in de zon  

 



17 Augustus 2012: 

  

Vanavond dus Poek Toernooi  

  

Duivelsknuppels langs de Huiskensweg 

 

 

16 Augustus 2012: 

We ontvingen van Peel & Maas de nieuwsbrief 
van week 33  

Op de website Peel & Maas: Egchel, 5987 NE, 
Melkweg 9. Melding sloop. Slopen van een 
loods. 

We ontvingen het programma voor het Poek 
Toernooi  

Groot schuttersfeest komend weekend 

Programma  In 2005  
 

 

15 Augustus 2012: 

Uit de krant: Doorgaande weg Helden-Roggel 
veiliger  

De KBO gaat vandaag fietsen 

  

Hier wordt de Roggelseweg verbreedt. 

 

 



14 Augustus 2012: 

  

De evenementen kalender van Dorpsoverleg 
Egchel wordt weer rondgebracht. 

  

Feest op de Keup 

 

 

13 Augustus 2012: 

We ontvingen een oproep voor vrijwilligers:  

We ontvingen: Yoga in Egchel  

  

De scholen zijn (vandaag)  weer begonnen 

 

 

12 Augustus 2012: 

  

  

  

We ontvingen deze foto: 

het jaarlijkse Kempstraat BBQ feest 

  

Kemp Sjtraot Fiejest 

   

  



  

  

Op Lotjeshaof kunt u tot vandaag dagelijks 
stemmen  

  

  

We ontvingen deze foto (Heidi) van een buizerd: 
Wie goed oplet kan ze horen overdag!!  

 

 

11 Augustus 2012: 

We ontvingen het volgende 
bericht:            Bagage ophalen van Jong 
Nederland kamp: Zaterdag 11 augustus, 
tussen 14.30 en 15.00 uur. 

De uitslagen van nachtcross in Kessel  

  

Nu volop bosbessenplukken 

 

 

10 Augustus 2012: 

We ontvingen het volgende bericht: Proef met 
andere afvalzakken in de Pastoor 
Koningsstraat.  

Het POEk-toernooi begint aan de laatste fase 
van het toernooi.  

Lekker vers uit de regio:  

"IKC de Kemp is genomineerd voor de 
Rabobank Publieksprijs.  

 



9 Augustus 2012: 

We ontvingen het volgende bericht: Thei en 
Nel, van café Manders zijn aankomend 
weekend op vakantie.  

Kinderen van Egchel; willen jullie vanmorgen 
op de foto voor de inzending?  

Op Lotjeshaof kunt u tot 12 augustus 
dagelijks stemmen  

Aan de Jacobusstraat 
 

 

8 Augustus 2012: 

Op zondag 19 augustus organiseert schutterij 
Sint Leonardus Panningen-Egchel het derde 
bondsfeest van de bond Juliana in Egchel.  

De KBO gaat vandaag fietsen 

We ontvingen een uitnodiging: Kijkuurtje 
Babygroep  Egchel a.s. Zondag  

"IKC de Kemp is genomineerd voor de 
Rabobank Publieksprijs.  

Kindertuintje  bij de basisschool "De Kemp" 
 

 

7 Augustus 2012:  

Woont U in Egchel en doet U mee aan de 
postcode loterij dan heeft U de Postcode 
Stroopwafel prijs gewonnen.  

We ontvingen een verzoek om te 
voorkomen dat in deze moeilijke tijden 
18,7 miljoen Euro wordt uitgegeven aan 
een stapel bakstenen voor een 
overbodige vernieuwbouw van ons 
gemeentehuis.  

Achter het Naers kanaal kunt U zien 
hoeveel stroom er geproduceerd wordt. 

 

 



6 Augustus 2012:  

  

We ontvingen bericht van schutterij 
Leonardus  

  

Op de Muldersweg: Thei: 

Hoera Het leven begint bij 60  

  

Van de nachtcross in Kessel zouden we foto's 
ontvangen; hierbij op YouTube een filmpje  

  

We ontvingen bericht en enkele foto's: 

Afgelopen vrijdagmiddag hebben we met de 
Hoeskamer vakantie gevierd  

 

 

5 Augustus 2012:  

  

  

Sarah aan de Linskesweg 

 

  



Op Lotjeshaof kunt u tot 12 augustus 
dagelijks stemmen  

  

  

Met 6 auto's uit Egchel naar de nachtcross in 
Kessel 

 

 

4 Augustus 2012:  

Het wordt rustig in Egchel; Jong Nederland 
gaat op kamp  

Geen groot nieuws in Egchel; maar wel bij 
ons. Ons 5e kleinkind is geboren. Onze 
Sandra heeft een zoon gekregen: Ruben 

  

Bouwwerkzaamheden aan de Gielenhof 

 

 

3 Augustus 2012:  

We ontvingen vanuit Neer een verzoek om op 
de mooiste tuin te stemmen  

Riet de eigenaresse van Lotjeshaof komt van 

Helden (van Lier aan het kanaal), dus niet 
zover van jouw vandaan. 

Dus een extra reden voor mensen uit Egchel 
om te stemmen. 

Lotjeshaof 

  
 

 



2 Augustus 2012:  

  

Aan de Horsten: aanvraag bouw biggenstal  

  

Aan de T kruising Horsten / Melkweg 

 

 

1 Augustus 2012:  

  

Van wie is deze mooie Sierduif  

  

Tussen de mais aan de Gielenhofweg lag dit 
kunstwerk, zag dat het op de oorspronkelijke 

plaats weer was terug geplaatst. 

 

 

Hee 

 

 


