
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 September 2012: 

  

Egchel voetbalt vandaag uit tegen Racing 
Boys (Deurne)   

We ontvingen een oproep aan de 

verenigingen in Egchel.  

  

Het winnende stratenvolleybaltournooi team 
Egchel 2012  

 

29 September 2012: 

Op de Karissendijk heeft vrijdag morgen een 
aanrijding plaatsgevonden met letsel  

De laatste uitslagen stratenvolleybaltournooi 
2012 ook vrijdagavond  

Aan de Pastoor Koningsstraat 

 

 



28 September 2012: 

Zag op Twitter een foto van Chaatje dat de 
vrouwen wel willen komen trainen        Voor de 
resultaten van het vrouwenteam  

Vanavond is de laatste avond van het stratenvolley 
baltournooi 2012; het is er vaak spannend. Een 
reden om te komen kijken; vooral naar de 
finaleavond. 

Uitslagen stratenvolleybaltournooi 2012 
donderdagavond  

 1e nominatie met chrysant Saba   

 

 

27 September 2012: 

  

Gelezen op Twitter: op de basisschool in Egchel 
bij juf Marloes heben ze een verteltafel 

Op de Floriade heeft Gommans Egchel BV een 1e 
nominatie behaald met hun chrysant Saba (van de 
127 inzendingen). Voor de uitslagen  

Uitslagen stratenvolleybaltournooi 2012; 
woensdagavond   

  

Zonnepanelen in Egchel 
 

 



26 September 2012: 

We ontvingen een nieuw interview van Ves  

Vanavond start het stratenvolleybal tournooi 
2012 voor de finale ronden  

  

Interview met Riet Steutel 

 

  

We ontvingen bericht : 

Wij hebben afgelopen zaterdag burendag bij 
ons in de Pastoor Koningsstraat gevierd 
doormiddel van en buurt bbq  

 

 

25 September 2012: 

We ontvingen bericht van schutterij Leonardus 
Panningen Egchel over het koningsschieten;  

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. Iedere stem telt!  Voor te stemmen 
met Uw code   

Nieuwe schutterskoning 
 

 



24 September 2012: 

De biljartcompetitie is weer van start 
gegaan De eerste wedstrijd en al gelijk een 
“derby” tegen Beringe   

Fietsen te koop  

Egchel heeft thuis tegen Lierop met 2-2 gelijk 
gespeeld.   

Egchel speelt gelijk in blessuretijd door een 
curieus buitenspel doelpunt 

 

 

23 September 2012: 

We ontvingen bericht van het Fonds 
verstandelijk gehandicapten  

We ontvingen het schema van het 
stratenvolleybal tournooi 2012 voor de finale 
ronden  

Egchel voetbalt vandaag thuis tegen Lierop   

Reclame voor de Floriade 

 

 

22 September 2012: 

Vandaag is het burendag. 

Het KBO Egchel gaat deze week actie 
ondernemen om nieuwe leden te werven.  

We ontvingen bericht van IKC De Kemp om 
voor hun te stemmen. Ze willen  een 
'ontdekkende speelplaats' gaan creëren. Voor 
de flyer  

Iedere stem telt! Voor te stemmen vanaf 
vandaag (zaterdag)  

We ontvingen bericht van over de 
Rommelmarkt op 7 oktober  

Uitslagen stratenvolleybaltournooi 2012; 
vrijdag avond   

 

  

  

  



De Hoeskamer is op excursie geweest bij de 
chrysanten-kwekerij van de fam. Gommans  

 

21 September 2012: 

Ontving een bericht dat de datums van het 
koersballen niet kloppen. Deze datums zijn 
indertijd voor de evenementen kalender 
doorgegeven; ondertussen gewijzigd en er is 
verzuimd om dit door te geven. 

Zag op Twitter: Service- en Reparatiebedrijf 
Cees Vromans uit Egchel - Hele goede 
service: Hele goede service.  

Uitslagen stratenvolleybaltournooi 2012; 
donderdagavond   

Roggelseweg: Kunnen er niet door; dan 
omdraaien. 

 

 

20 September 2012: 

We ontvingen het verzoek van de Hoeskamer, 
voor een rolstoel; zo mogelijk in bruikleen. 

Uitslagen stratenvolleybaltournooi 2012; 
woensdagavond   

In 't Erf is weer Aettoafel 

Sterk in prijs verlaagd   

  

Aan de Pastoor Koningsstraat 
 

 



19 September 2012: 

Vanavond begint het stratenvolleybaltournooi 
2012; voor de wedstrijden:   

Op maandag 17 september heeft de fanfare 
een repetitie gedaan samen met Fanfare 
Renantia in Griendsveen.   

  

Samen met Fanfare Renantia in Griendsveen 

 

 

18 September 2012: 

Vanavond begint het stratenvolleybaltournooi 
2012; voor de wedstrijden:   

We ontvingen bericht van schutterij 
Leonardus Panningen-Egchel o.a. over 
koningsschieten a.s. Zondag  

We ontvingen van de Rabobank Peel & Maas 
de uitnodiging voor de week van de 
Cooperatie. Een van de genomineerden is IKC 
de Kemp in Egchel  Stemmen kan pas vanaf 
22 september. Zie hier het filmpje  

We ontvingen de agenda en de notulen van 
Dorpsoverleg Egchel  

Wethouder Tielenstraat 

 

 

17 September 2012: 

Egchel heeft uit tegen 
SPV  (Vlierden)  met 1-1 gelijkgespeeld   

De biljartcompetitie is weer van start 
gegaan  

De KBO gaat vandaag weer koersballen. 

We ontvingen bericht van ZijActief Egchel 
over de kringbedevaart op dinsdag 25 
september  

koersballen 
 



 

16 September 2012: 

  

Egchel voetbalt vandaag uit tegen 
SPV  (Vlierden)   

  

De Vleismeule 

 

 

15 September 2012: 

  

Vandaag is weer oud papier ophalen. 

Jong Nederland heeft Mini Kaderschouw in 
Swalmen 

Te koop in Egchel Roggelseweg  

Te koop in Egchel Hoekerstraat  

We ontvingen het verzoek van Jong Nederland 
om wat reclame voor hun; met deze poster te 
maken. Voor een grotere versie   

Wat doet Jong Nederland  

 

 



14 September 2012: 

We ontvingen foto's en een verslag van het 
optreden van de fanfare vandaag op de 
Floriade.  

Uitslag 2e kamerverkiezingen in Egchel  

We ontvingen bericht dat het 
wedstrijdschema van het 
stratenvolleybaltournooi 2012 de vijdag 2 keer 
erop stond; nu wel goed   

op de Floriade. 
 

We ontvingen bericht van Jan; bij ons op de 
Roggelseweg zijn alvast de ruim 55 jaar oude 
eiken omgezaagd. 
Voor de wegverbreding afslag Gruise Epper 
die maandag a.s. van start gaat. 
  

Meer foto's  

  

Oponthoud 

  

 

 

13 September 2012: 

We ontvingen het wedstrijdschema van het 
stratenvolleybaltournooi 2012  

Bericht van de provincie over werkzaamheden 
aan de Roggelseweg  

  

Stem aktie 18miljoennietdoen in Egchel 

 

 



12 September 2012: 

Vandaag heeft de muziekvereniging 
een  concert op de Floriade 

We ontvingen bericht van de KBO: Vandaag 
is er weer Jeu de Boules.  

De website van Peel & Maas is vernieuwd  

IKC de Kemp 

 

 

11 September 2012: 

Vandaag  begint het Triduüm Groot Helden. 

  

  

Langs de Raadhuisstraat 

 

 

10 September 2012: 

  

We ontvingen bericht: 

Zaterdagavond 9 september is Tom 
Timmermans (10 jaar) uit Egchel om 20.00 
uur gestart samen met zijn vader en met 
duizenden wandelaars aan een 80 
kilometer lange tocht die hem voerde van 
Waalwijk tot Nieuwkuijk en van Waspik tot 
aan Dongen, namelijk de 80 van de 
Langstraat. Vermoeid en trots haalde Tom 
op zondag de eindstreep met een mooie 
finishtijd van 11.53 uur! PROFICIAT TOM!! 

Kennedymars: 80 km van de Langstraat  

  

  

 

  



  

Egchel heeft thuis tegen RKPVV  met 4-0 
gewonnen   

  

  

Gaat weer vooruit met Egchel 

 

 

9 September 2012: 

Ontving bericht dat de telefoon weer terecht 
is. Mensen uit Egchel hiervoor bedankt. 

Egchel voetbalt vandaag thuis tegen 
RKPVV  (Helmond)   

  

Langs de Jacobusstraat 

 

 

8 September 2012: 

We ontvingen een bericht van Jong 
Nederland:  

Telefoon verloren: (Samsung Galaxy y )In de 
buurt van het Erf. Zie gastenboek  

  

We ontvingen bericht: Zaterdag dus vandaag 
live bij Manders Waar Anders:  de Crazy 
Chester Band  

Jong Nederland Egchel 

 

 



7 September 2012: 

Ontving bericht van kindervakantiewerk,deze 
zijn op zoek naar een stalling voor onze 
huifkar.  

  

  

Egchel 

 

 

6 September 2012: 

Ontving bericht dat de datum van Egchelse 
kermis volgend jaar nog niet vast staat. 

Antwoord gemeente aan de actiegroep 
18miljoennietdoen  

Omgevingsvergunning Hoekerstraat  

We ontvingen van Peel & Maas de 
nieuwsbrief van week 36  

Telefoon verloren zie gastenboek 

Egchel bestaat volgend jaar 65 jaar 
 

 

5 September 2012: 

We ontvingen een secretariaatswijziging van 
KVW Egchel  

De KBO brengt een bezoek aan een museum 
in Maasbree    

  

Aardbeien bedrijf aan de Molenheg 

 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/gastenboek.html


4 September 2012: 

Vanavond de bijeenkomst over het project 
kernideeën van de Rabobank.  

We ontvingen bericht van de KBO dat ze a.s. 
woensdag een bezoek brengen aan een 
museum "terug in de tijd"   

  

Langs de Roggelseweg 

 

 

  

3 September 2012: 

We ontvingen een verslag van het 
poektoernooi  

Egchel 1 heeft tegen Olympia Boys 1 uit 
Ommel NB met 3-2  verloren  

De KBO gaat vandaag koersballen 

We ontvingen deze mooie foto van 
Sjaak die hij zaterdagmorgen heeft gemaakt 

achter de Boerderij weg. Zonsopgang in 
Egchel. 

 

 

2 September 2012: 

SV Egchel 1 speelt uit tegen Olympia Boys 1 
uit Ommel NB  

We ontvingen een verzoek voor vrijwilligers 
voor op woensdag 12 september 2012 een 
burger peiling te houden.  

Patrick Ghielen heeft vrijdagavond in 
biljartlokaal Manders de titel binnengehaalt.  

Patrick Ghielen winnaar Poek- toernooi 
2012. 

  
 

 



1 September 2012: 

Lotjeshaof heeft zilver gewonnen met de 
mooiste tuin van de Benelux   

Op de vergadering van het Dorpsoverleg 
Egchel is gevraagd om extra aandacht voor 
de vergadering op dinsdag 4 september; 
gedacht wordt aan bv 65 jaar Egchel; als het 
maar ten goede komt aan de Egchelse 
gemeenschap.  Dus een dringend verzoek om 
te komen  

Grote pakken hooi op Giel Peetershof 
 

 

 


