
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 November 2013: 

Ook in P&M Actueel aandacht voor de prijs 
voor de Belevingstuin Egchel  

Vanavond houdt de dartvereniging haar " 
Open Dart Egchel Manders" toernooi  

  

Namens de Rabobank werden we plotseling 
verrast met een grote taart, voor de gewonnen 

cheque. 
 

 

29 November 2013: 

Op Buurt Link een filmpje over het evenement 
van Groen Dichterbij afgelopen zaterdag  

Daniel Sijben vanuit Egchel verkiesbaar als 
raads- lid voor de gemeenteraadsverkiezingen 
op 19 maart 2014.  

 
Het asfalteren van de zuidbaan van 
de Kennedy- laan is geslaagd vandaag.  

Achter 't Naers kanaal 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=epYBEiLte9U
https://twitter.com/KennedylaanPann/status/406109428698857472/photo/1


27 November 2013: 

  

In 't Bledje over glasvezelnet: Voor 
Reggefiber is Egchel buitengebied 

Vanavond heeft Dorpsoverleg Egchel 
vergadering  

  

  

Aan de deur nu nog met Happy Haloween 
 

 

27 November 2013: 

We ontvingen bericht: Uitnodiging 5 
jaar Alzheimer café in Peel en 
Maas  en  pdf 

De KBO gaat beugelen 
  

  

Op de Keup 

 

 

26 November 2013: 

In de krant van 25 november: Kapelaan 
Naus; Priester en verzetsstrijder. 

De grote groepsfoto: Egchel is wel te 
herkennen     

De nieuwe schlager van de $jerp$jutters 
voor 2014: Wae zitte de toën...  

 

 



25 November 2013: 

We ontvingen verschillende felicitaties  voor de 
Belevingstuin Egchel 

We ontvingen de Biljartverslagen  

Egchel 1 heeft thuis tegen Griendtsveen 1  met 4 -
1 gewonnen   

  

Schutterij Sint Leonardus zet jubilarissen in het 
zonnetje.  

 

 

24 November 2013: 

Egchel 1 voetbalt thuis tegen Griendtsveen 
1       

  

De Belevingstuin Egchel is niet Groen 
Dichterbij Icoon Limburg geworden; maar 

ging wel met een cheque van 10.000 euro naar 
huis. 

 

 

  

23 November 2013: 

Vandaag gaat de belevingstuin Egchel naar 
Groen Dichterbij in Amersfoort; voor het 
promotie filmpje  

Vanavond: Schutterij Sint Leonardus zet 
jubilarissen in het zonnetje.  

  

Krijgt Egchel weer bloeiende akkerranden; 
door strenge winter volgens medewerker 

gemeente in Egchel mislukt; zie Leudal  
 

 

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


22 November 2013: 

We ontvingen bericht van ZijActief Egchel 
over Kerstavond met likeurproeverij  

  

  

Industrie terrein 't Log 

 

 

21 November 2013: 

Cito toets: De R.K. basisschool De Kemp 
scoort een 8,1  Hoogste in Peel & Maas 

Kerngesprek en Dorpsoverleg Egchel nodigen 
U uit voor:  Egchel is flink in beweging.  

Op de Horsten 

 

 

20 November 2013: 

Vierde verdachte aangehouden in het 
onderzoek naar woninginbraken  

Zoekt U een oppas ?  

  

Achter 't Naers kanaal 

 

 

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/nieuwe-cito-scores-vergelijk-scholen-jouw-gemeente
http://www.peelmaas.com/index.php/54-nieuws/6322-vierde-verdachte-woninginbraken-opgepakt


19 November 2013: 

Ook op Peel en Maas gezien.nl aandacht 
voor Egchel  

Het onderzoek naar woninginbraken die 
zijn gepleegd in Panningen en Egchel   

Na het bladruimen en bloembollen poten 
van de bovenbouw afgelopen week waren 
vandaag de kleuters aan de beurt  

We ontvingen bericht: over het boek 
‘Kapelaan Naus, een nieuwe aangepaste 
folder  pdf 

Op 17 november werd Sinterklaas met zijn 
Pieten ingehaald  

 

 

18 November 2013: 

We ontvingen bericht van biljart 
vereniging:   Egchel 1 en Egchel 3 behouden 
koppositie. 

We ontvingen bericht:  Schutterij Sint 
Leonardus zet jubilarissen in het zonnetje  

We ontvingen bericht: over het boek 
‘Kapelaan Naus, priester en verzetsstrijder. 
Uitleg pg Nieuws  folder  pdf 

We ontvingen bericht van 't Erf over: 
Hardbeatz in    't Erf op 7 december  

Egchel 1 verloor met 2 - 1 tegen 
Blitterswijck  BVV'27  

Intocht Sinterklaas in 't Erf 

  

  

 

  

  

We ontvingen bericht van CV De Kemphazen 
over de liedjes avond en hun programma  

  

De Egchelse liedjesavond is gewonnen door 
Coöperatie Oud Egchelse Prinsen 

 

  

http://peel-en-maas.gezien.nl/nieuws


  

De aanmoedigingsprijs: 

Wae Auch met ‘Vastelaovend veur idderein 

 

 

17 November 2013: 

Egchel 1 speelt vandaag uit tegen BVV'27 
(Blitterswijck) 1  

  

  

Aan de Hoekerstraat: 

Komt hier Uw droomwoning ? 

 

 

16 November 2013: 

We ontvingen de agenda voor de vergadering 
van Dorpsoverleg Egchel op 28 november 
a.s.  

We ontvingen bericht over de collecte in de 
kerk a.s. weekend in de kerk  

Vandaag is oud papier ophalen 

Liedjes avond in Egchel  

Filmopnamen voor Groen Dichterbij  

 



15 November 2013: 

Aandacht alvast voor a.s. zaterdag; dan is het 
liedjes avond in Egchel  

We ontvingen het programma voor de finale 
dag van Groen Dichterbij; waarvoor Egchel 
genomineerd is:  

  

Voor de winter bijgesnoeid 

 

 

14 November 2013: 

In 't Erf is weer Aettaofel 

We ontvingen van 't Erf; 7 december  

Vijftigduizend euro in de aanpak van 
probleem jongeren in Pannigen.  

We lezen dit bericht: Egopop: oei oei oei, wat 
hebben we binnenkort goed nieuws voor jullie 

Te huur 
 

 

13 November 2013: 

De Kemphazen hebben op maandag 11 
november om 20.11 uur het nieuwe 
carnavalsseizoen bij Café 
Manders.geopend.  en ook  

  

We ontvingen bericht van de KBO  

Om klokslag "20.11 uur "klonken de schoten 
van schutterij St. Leonardus Panningen-

Egchel 
 

 



12 November 2013: 

We ontvingen een verslag van kinder vakantie 
werk Egchel over Sint Maarten 2013  

We ontvingen van Muziek vereniging Egchel 
over het Peel en Maas Open Podium  

We zagen een filmpje Compilatie Groen 
Dichterbij Icoonprojecten 2013  Volgende week 
zaterdag is de beslissing. 

Bij ZijActief is er vanavond kleding advies  

Peel en Maas Open Podium 
 

 

11 November 2013: 

Ook in 't Bledje aandacht voor de Sint Maarten 
optocht in Egchel  

We ontvingen bericht: Egchel is flink in 
beweging; er is een probleem  

Vanavond 11e van de 11e  

Biljarten: Egchel 1 deed afgelopen week 
wederom goed zaken.  

Aan de Hoekerstraat  

 

10 November 2013: 

Egchel 1 speelt vandaag niet tegen 
Griendsveen1  Wedstrijd is afgelast. 

  

Sint Maarten: meer foto's  

Sint Maarten met de zwerver 

 

 

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


9 November 2013: 

De Belevingstuin in Egchel is genomineerd 
voor de titel Groen Dichterbij Icoonproject 
2014; hier voor  zijn ze zich aan het 
voorbereiden om op  23 november goed voor 
de dag te komen.  

Vandaag Sint Maarten                          Voor die 
troshoop vragen we (droog) snoeihout, 

  

Dak erop aan de Hoekerstraat 
 

 

8 November 2013: 

We ontvingen bericht van Jong Nederland dat 
de leiders een BHV curcus aan het volgen 
zijn  

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel over enkele datums van de 
Muziekvereniging  

  

Aan de Jacobusstraat, rood van kleur 
 

 

7 November 2013: 

In het E3 Journaal; in Floddergats een stukje 
over Kapelaan Naus  

Illegale inzameling oud ijzer, elektrische 
apparaten en textiel  

  

  

Aan de Pastoor Koningsstraat 

 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/nieuws.html%23tStatistics359


6 November 2013: 

We ontvingen: een pluim voor het comité 
Stratenvolleybal Toernooi Egchel!   pdf 

We ontvingen bericht over Sint Maarten  

We ontvingen 
bericht:                                  KERST-IN 2013 
GAAT NIET DOOR  

Ook nabij Egchel stonden alle windmolens om 
12.00 uur stil  

Weer veel bieten langs de Gielenhofweg 
 

 

5 November 2013: 

We ontvingen bericht: Op zondag 3 november 
heeft de fanfare de Allerheiligendienst 
opgeluisterd.  

  

  

Ook op het zeer winderige kerkhof heeft zij de 
zegening begeleid. Het was weer 

indrukwekkend 
 

 

4 November 2013: 

  

Egchel biljart zich in de zevende hemel.  

Egchel 1 heeft uit tegen Holthees 1 met  6 - 
1 verloren  

  

Allerheiligen / Allerzielen 

 

 



3 November 2013: 

Egchel 1 speelt vandaag uit tegen 
Holthees 1  

We ontvingen bericht over enkele 
wijziingen van SV Egchel voor op de 
evenementen kalender  

Ook op P&M aandacht voor de 
Belevingstuin  

Opheffing digidorpen Neer, Buggenum 
en Roggel  De website van Egchel kost 
de provincie niets. 

De beker  

Winnaar volleybaltoernooi 2013 

 

 

2 November 2013: 

De Belevingstuin in Egchel is genomineerd 
voor de titel Groen Dichterbij Icoonproject 
2014   Uiteindelijk ontvangt in iedere 
provincie één initiatief de titel, steun van een 
professioneel team en een financiële bijdrage 
van maximaal €20.000. 

De finale van het volleybal toernooi:   

  

Langs de Gielenhofweg; allemaal appeltjes   

 

1 November 2013: 

Vanavond de finale van het volleybal 
toernooi:   

We ontvingen bericht over de start van het 
nieuwe carnavalsseizoen:  

We ontvingen bericht over de jaarlijkse liedjes 
avond:  

Vrijdagsmiddags samen picknicken op de 
Wethouder Tielenstraat 

 

 

http://neer.digidorplimburg.nl/profiles/blogs/opheffing-digidorpen-neer-buggenum-en-roggel#comments


 


