
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 Oktober 2013: 

Paar weken terug ook in Egchel  

Niet over Egchel; maar wel een filmpje over de 
uitreiking Ondernemersprijs Peel & Maas  

Van 15.00 tot 15.30 uur worden er 
griepspuiten gezet in het gemeenschapshuis 
Het Erf.  

Uitslagen van het volleybal toernooi komen 
als mogelijk voor 23.00 uur op de website  

Veel wind; veel blad 
 

 

30 Oktober 2013: 

De KBO gaat Jeu de Boules 

Ook snel internet voor dorpen en 
buitengebied   

Vanavond begint het volleybal toernooi aan 
de tweede week  

 De gemeente is langs de Gielenhofweg 
bloembollen aan het planten 

 

 



29 Oktober 2013: 

Uit de krant van zaterdag: de kracht van 
dorpsrivaliteit  pdf onderaan + klikken; wordt 
het leesbaar. 

Wat heeft de politie in de buurt van Egchel te 
melden  woninginbraak  

  

Langs het voetbalveld, langs de tuintjes is een 
grote boom: door de storm omgeknakt 

 

 

28 Oktober 2013: 

We ontvingen het nieuwe schema voor het 
straten volleybal toernooi  

Egchel 1 heeft tegen  HRC'27 (Afferden) 1 met 
1 - 3 thuis verloren  

Biljarten: Egchel 3 verstevigt koppositie met 
een   9 -  0 overwinning  

Ondanks de wind mee 

 

 

27 Oktober 2013: 

Egchel 1 speelt vandaag tegen  HRC'27 
(Afferden) 1  

Vannacht gaat de klok een uur terug 

We ontvingen de notulen van de vergadering 
van Dorpsoverleg Egchel van 24 oktober  

Straten volleybal toernooi Egchel 
 

 



26 Oktober 2013: 

Op de 11e van de 11e is er een nieuwe 
activiteit van de kemphazen; waarbij enkele 
verenigingen zich hebben gevonden  

Op de site van Groen Dichterbij de 
Belevingdtuin uit Egchel  

We hoorden dat in 2014 de Gielenhofweg en 
de Linskensweg door de gemeente wordt 
vernieuwd. 

Uitslagen van het volleybal toernooi        scrol 

voor de laatste uitslagen naar beneden 

Veel plezier in de speeltuin aan de Wethouder 
Tielenstraat 

 

 

25 Oktober 2013: 

Uitslagen van het volleybal toernooi        scrol 

voor de laatste uitslagen naar beneden 

We ontvingen bericht van ZijActief 
Egchel;  “KLEUR IN KLEDING”  

  

  

Pompoenen; aan de Kempstraat 

  
 

 

24 Oktober 2013: 

Uitslagen van het volleybal toernooi  

  

Vanavond dorpsoverleg Egchel  

  

Ook zonnecollectoren 

 

 



23 Oktober 2013: 

Vanavond weer volleyballen  

We ontvingen een bericht over een meldpunt 
voor wateroverlast  

We ontvingen een bericht van Kinder Vakantie 
werk Egchel over de Sint maarten viering  

  

Toch al volop herfstkleuren; nabij 
Roggelseweg 

 

 

22 Oktober 2013: 

We ontvingen bericht van Kinder 
Vakantiewerk Egchel over de Sint Maarten 
viering  

We ontvingen bericht van Schutterij Leonadus 
Panningen Egchel  

Om 19.30 uur is er een rondetafelgesprek 
(RTG)   het  gemeenschapshuis ’t Erf,   

Langs de Huiskensweg; nog volop aan het 
oogsten 

 

 

21 Oktober 2013: 

We ontvingen de agenda voor de vergadering 
van Dorpsoverleg Egchel op donderdag 24 
oktober a.s.  

We ontvingen nog enkele late datums voor de 
evenementen kalender  

Biljarten: Wederom drie maal winst voor de 
Egchel teams  

Aan school nog volop zonnebloemen 
 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/Kindervakantiewerk%20Egchel%202013.html


  

20 Oktober 2013: 

We ontvingen van Kinder vakantiewerk 
Egchel: Ook dit jaar bezoekt de Sint de 
kinderen van Egchel!!!  Word Bestand 

  

Egchel 1 heeft vandaag vrij  

Achterom 
 

 

19 Oktober 2013: 

Vandaag is het weer oud papier ophalen. 

Thyas sportcomplex langs Egchel 
vernieuwd  

  

 Pompoen 

 

 

18 Oktober 2013: 

Moeten wij ons zorgen maken in de gemeente 
Peel en Maas?  

Peel en Maas: ozb omhoog; lasten gelijk  

In de krant van donderdag: Bert wijst de weg 

  

In 't Erf is altijd veel vrijwillerswerk nodig 

 

 



17 Oktober 2013: 

SV Egchel heeft vanavond 
jaarvergadering:        

  

  

Tijd voor mais te kneuzen; aan de Horsten 

 

 

16 Oktober 2013: 

  

De KBO gaat Jeu de Boules 

  

Op dinsdag 22 oktober 2013  wordt er vanaf 
19.30 uur een rondetafelgesprek 
(RTG)  gehouden in het  gemeenschapshuis ’t 
Erf, Kapelaan Nausstraat 5 te Egchel.  

  

P&M Actueel week 42  

  

  

We ontvingen enkele foto's van John:    De 
boerderij van Har Verstappen is al helemaal 

gesloopt er ligt alleen nog maar puin 

 

  

 

 



15 Oktober 2013: 

We ontvingen het lang verwachte schema 
voor de eerste week van het stratenvolleybal  

Eerste gemeentelijke tv-uitzending  

Op vrijdag 11 oktober 2013 werden er in de 
groenten tuintjes voor de winter gesponserde 

bloemen geplant. De bedoeling is dat na de 
winter  hier weer groenten komen  

 

 

14 Oktober 2013: 

Containers op juiste manier aanbieden  

Egchel 1 heeft tegen SVS (Stevensbeek) 1 met 
6 - 2 gewonnen  

De finale uitzending van Leukste dorp van 
Limburg  

Biljarten: Mooie prestatie.  Drie keer winst 
voor Egchelse  teams.  

Is toch een flinke aanrijding geweest  

 

13 Oktober 2013: 

Egchel 1 speelt thuis tegen SVS 
(Stevensbeek) 1  

  

  

Geboren aan de Wethouder Tielenstraat: 
Merle 

 

  



  

We ontvingen bericht  van ZijActief over een 
geslaagde Tapasavond  

  

  

een geslaagde Tapasavond 

 

 

12 Oktober 2013: 

  

Thorn is uitgeroepen tot Leukste dorp van 
Limburg:     

  

Ook deze huizen aan de Jacobusstraat 
hebben een nieuw dak. 

 

 

11 Oktober 2013: 

We ontvingen bericht dat de ideeënbus 
voor de KERST-IN geplaatst ging worden 
in 't Erf. 

We zagen enkele foto's van de afsluiting 
van Smaakmakers Kids aan de school in 
Egchel  

Kruising Raadhuisstraat Kennedylaan  

Het weer wordt kouder 

 

 



10 Oktober 2013: 

Krijgt Egchel weer een KERST-IN?  

Vandaag is weer Aettoafel 

Wortelen smaakproef in de Belevingstuin 
Egchel  

Project Smaakmakers Kids aan school is nu 
beeindigd 

 

 

9 Oktober 2013: 

De KBO gaat vandaag fietsen 

Waarschuwing voor nep-ambtenaren  

Te koop: karakteristieke woonboerderij, 
Muldersweg in Egchel.  

  

Nog volop bloemen langs de Gielenhofweg 

 

 

8 Oktober 2013: 

We zagen op TV Limburg de bekendmaking 
van de finalisten van het Leukste dorp van 
Limburg          

ZijActief Egchel heeft vanavond een 
tapasavond; aanvang 19.30 Verder geen info. 

Gemeente Peel&Maas:  Beleef vernieuwend 
Egchel. Bekijk het actuele kavelaanbod in de 
kavelwinkel  

  

Werkzaamheden aan school 
 

 



7 Oktober 2013: 

  

Egchel 1 heeft de uitwedstrijd tegen 
Brandevoort 1 (Helmond) met 6 - 4 verloren  

We ontvingen bericht: dat de KBO woensdag 
gaat fietsen vertrek 13.30 uur bij 't Erf 

  

Veel rommel op de rommelmarkt in Egchel 
 

 

6 Oktober 2013: 

Vandaag grote rommelmarkt in Egchel   

Egchel 1 speelt uit tegen Brandevoort 1  

We ontvingen: Totaal confuus door als eerste 
man te moeten spelen bij het biljarten  

We ontvingen bericht: dat het Open Egchel 
koppel-darts toermooi ook dit jaar weer plaats 
gaat vinden, en wel op zaterdag 30 november. 
Nieuws uit eerdere jaren  

 

 

5 Oktober 2013: 

De kermisagenda voor 2014  

Vandaag ophalen spullen voor de 
rommelmarkt  

Dierendag  

Aan de Gielenhofweg 

 

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


 

4 Oktober 2013: 

  

Ook op P&M aandacht over de rommelmarkt 
in Egchel  

  

Manege Kersten 

 

 

3 Oktober 2013: 

We ontvingen bericht: dat de drie finalisten 
voor Leukste Dorp van Limburg voor in de 
finale zijn: Elsloo/Catsop; Rooj en Thorn. 
Egchel is hier niet bij, maar heeft het wel ver 
gebracht als leukste dorp van geheel Noord-
Limburg. Stemmers bedankt. 
  

We ontvingen bericht dat er 97 foto's van 
Kinder vakantiewerk op Picasa staan  

In de krant van 2 oktober oude foto's van 
vroeger, voor foto's uit Egchel en 
omgeving         Heeft U nog oude foto's ? 

We ontvingen deze foto, in de graaf langs de 
Gielenhofweg 

 

 

2 Oktober 2013: 

Op Peel & Maas TV in PM Aktueel o.a. verslag 
van de wedstrijd Egchel 1 - Koningslust 
1  minuut 9 tot einde 

Vandaag worden de finalisten bekend 
gemaakt tussen 17:00 en 18:00 op TVL van 
het Leukste dorp van Limburg  

  

Aan de Haambergweg 
 

https://picasaweb.google.com/112653045057789719086/Zomerdagen2013


 

1 Oktober 2013: 

  

We ontvingen de notulen van de vergadering van 
Dorpsoverleg Egchel van 25 september  

We ontvingen een artikel over een wandelroute 
langs Egchel in de Telegraaf:  

We ontvingen het verslag van de schutterij over 
het Koning schieten  

Nog enkele foto's van Smaakmakers Kids op de 
Floriade  

Peel & Maas TV: Vandaag op tv: Week van de 
Smaak, dagvoorziening Helden 5 jaar en Egchel - 
Koningslust 

De nieuwe schutterskoning 

 

 

 


