
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 maart 2013: 

SV Egchel heeft 2 uitwedstrijden in het 
Paasweekeinde  

Thijs Joosten opent vandaag tussen 11 en 18 
uur. 'T Roadhoes Kerkplein 3 Neer.  

  

De Melkweg wordt verbreed. 

 

 

30 maart 2013: 

  

Schutterij St. Leonardus Panningen-Egchel 
gaat schieten in Siebengewald   

  

  

Door de gemeente is het eerste werk aan 
school al begonnen; de struiken zijn korter 

gemaakt 
 

 



29 maart 2013: 

Op Zondag 23 juni wordt het feest gehouden 
van 65 jaar Egchel; dit wordt een feest voor 
geheel Egchel. Ook oud inwoners van 
Egchel worden uitgenodigd. 

Het meisjesteam van IKC De Kemp is 1e 
geworden van de poule met het 

schoolvoetbal in Heythuysen. 

Alle vier de wedstrijden werden knap met 3-0 
gewonnen. Op naar de volgende ronde! 

   

 

28 maart 2013: 

We ontvingen bericht dat het Kernidee op 
zaterdag 6 april van start gaat. 

De aktie voor het schoolkamp om chrysanten, 
bbq-worsten en eieren te verkopen; worden 
nu door de kinderen 
rondgebracht   pdf                     Het zijn in ieder 
geval mooie chrysanten ! 

  

Langzaam lente 
 

 

27 maart 2013: 

Het gemeentebestuur feliciteert de winnaars 
van de vrijwilligersprijzen 2012  

Zeven bedrijven in de gemeente Peel en Maas 
doen mee aan de 36ste editie van 'Kom in de 
kas'.  

Volop bouw activiteiten aan de Hoekerstraat; 
Harry is ook daar. 

 

 



26 maart 2013: 

We ontvingen gilde nieuws van Schutterij Sint 
Leonardus Panningen-Egchel  

Egchel heeft de uitwedstrijd met 2-0 verloren 
verloren  voor een verslag  

  

Het hekwerk aan school 

 

 

25 maart 2013: 

We ontvingen bericht van de 
biljartvereniging:  Met deze uitslag hebben de 
heren uit Egchel de tweede plaats 

bemachtigd   

Verslag Verenigingsprijs op P & M  

We ontvingen het verslag over de veligheid 
van de speelplaats bij de school  

De Paashaas in Egchel  

Nog geen lente 
 

 

  

24 maart 2013: 

We ontvingen bericht van SV Egchel Zaterdag 
11 mei: sponsor – en vrijwilligersavond; 
Egchel 1 voetbalt tegen BAVOS 1 in Bakel  

De muziekcommissie van Muziekvereniging 
Egchel heeft de vrijwilligersprijs 2012 
gewonnen.  

Egchelse genomineerden 
 

 

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


23 maart 2013: 

We ontvingen de notulen van Dorpsoverleg 
Egchel van 21 maart  

  

Tijdens de Dorpsoverleg vergadering kwam 
tijdens de rondvraag ook even deze 

losliggende klinkers in deze punaise ter 
sprake. 

 

 

22 maart 2013: 

Genomineerden voor de vrijwilligersprijzen 
2012 uit 
Egchel:                                                         Frits 
Sillekens: Vrijwilliger in hart en nieren met 
een niet aflatende ijver voor Egchel en 
specifiek het parochieel 
gebeuren.                 Muziekcommissie 
Muziekvereniging Egchel: De 
muziekcommissie denkt buiten traditionele 
kaders en ontplooit bijzondere activiteiten om 
het voortbestaan van Muziekvereniging 
Egchel te verzekeren 

Gezocht loopband voor hond  

Op de Kapelaan Nausstraat: op het dak 

 

 

21 maart 2013: 

Huis te koop: Egchel, Hoekerstraat 22, 
5987AN   

Vanavond heeft het Dorpsoverleg 
vergadering. Er is een iets gewijzigde 
agenda  

  

We ontvingen bijgaande uitnodiging van 
Thijs Joosten: 31 maart tussen 11 en 18 

uur. 'T Roadhoes Kerkplein 3 Neer. Jongste 
Horeca ondernemer van Limburg  

 



20 maart 2013: 

Egchel tegen Racing Boys:  

  

De KBO gaat op excursie bij bakkerij 
Broekmans 

  

Werkzaamheden aan de Horsten 

 

 

19 maart 2013: 

We ontvingen een verslag van de 
kernbijeenkomst Het verslag bestaat uit twee 
delen:  Toch goed voor Egchelse mensen om 
dit te lezen. 

Er is vanmorgen een ongeluk gebeurt met een 
motor op de Molenheg. 

De hond "Dinges" van de Gielenhofweg heeft 
Zondag een ongeluk met een auto gehad; het 
gaat weer goed met hem; loopt wel op drie 
poten. 

Aan de Gielenhofweg bij Mevr. Peeters is een 
hele rij populieren gekapt. 

 

 

18 maart 2013: 

Egchel heeft de thuiswedstrijd met 1 - 2 
verloren    

Hiep hiep hoera Anne  

We ontvingen een nieuw interview van Harrie 
Thijssen en Steef Hanssen  

  

Harrie Thijssen en Steef Hanssen  

 



17 maart 2013: 

We ontvingen bericht van de 
biljartvereniging: Egchel 1 voegde alweer een 

overwinning toe aan hun palmares  

Egchel speelt thuis tegen Racing Boys 
Deurne    

  

  

Boekenmarkt 16 en 17 maart Kerkeböske  

 

16 maart 2013: 

De muziekvereniging komt weer oud papier 
ophalen 

We ontvingen bericht: Kat vermist:  

De brandweer is vrijdagmorgen te hulp 
geschoten bij het uit de duiker van 12 meter 
zien te krijgen van Nelis de ruwhaar teckel van 
de familie Oyevaar . Ook in de krant     Meer 
foto's  

De brandweer in actie 
 

 

15 maart 2013: 

Gratis bureautje:  

SV Egchel houdt een ongetemd Oranje party    

  

Er was zoveel sneeuw 

 

 

http://www.112regiolimburg.nl/1cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2435&catid=16&Itemid=120#.UUNCSnq2-aA.twitter


14 maart 2013: 

Voetbal: Dominant Helden verliest belangrijk 
duel!  

Vandaag is in 't Erf weer Aettoafel 

  

  

Sneeuw op de toppen, langs de Gielenhofweg 

 

 

13 maart 2013: 

We ontvingen bericht: Zoals ieder schooljaar 
heeft groep 8 een actie voor het schoolkamp. 
Zij gaan dan namelijk langs de deuren om 
chrysanten, bbq-worsten en eieren te 
verkopen. Een deel van de opbrengst gaat 
dan naar ons schoolkamp. Vandaag, gaan zij 
hiermee starten.  pdf 

We ontvingen bericht: over Bert Bos GPS-
opleidingen en -support  

t Egchels hert 
 

 

12 maart 2013: 

  

We ontvingen de agenda Dorpsoverleg Egchel 
voor de vergadering van 21 maart  

  

  

Weer wat winter 

 

 



11 maart 2013: 

We ontvingen wederom de uitslagen van de 
biljartvereniging:  

Egchel zou uit voetballen  tegen Lierop; maar 
deze wedstrijd is afgelast vanwege diefstal: . 

  

De oversteek renoveren 

 

 

10 maart 2013: 

  

Gratis af te halen: orgel  

Egchel voetbalt uit tegen Lierop  

  

Afgezaagde boom 

 

 

9 maart 2013: 

We ontvingen bericht: LEDEN VAN 
CARNAVALSVERENIGING DE KEMPHAZEN 
FIETSEN VOOR GOED DOEL  

  Kernidee Egchel; de eerste echte activiteit: 
het bekijken van de profielschets van de 
bodem. Ook de schoolgaande jeugd heeft 
hier interesse in. Meer foto's  

  

Volop aandacht 
 

 

http://www.omroepbrabant.nl/?news/1899761513/Spelerspassen+SV+Lierop+gestolen,+wedstrijd+tegen+SV+Egchel+afgelast.aspx


8 maart 2013: 

We ontvingen : Als taakgroep Peel en Maas 
Bewust hebben we een gratis filmavond 
georganiseerd voor alle inwoners van Peel en 
Maas.  (Word document) 

Ook familie Peeters uit Egchel is voorzien van 
zonnepanelen  

Blauwe hartjes ? 

 

 

7 maart 2013: 

Eén gezamenlijke collecte in Egchel . 

  

Normaal staan activiteiten op onze 
evenementen kalender; als deze nog 
ontbreken graag toevoegen. 

  

Zonneschermen 
 

 

6 maart 2013: 

Ter voorbereiding op de eerste communie  

We ontvingen bericht dat de jaarvergadering 
van    't Erf op dinsdag 23 april is. 

De KBO gaat wandelen. 

  

Geboren aan de Egchelseweg: Tim 

 

 



5 maart 2013: 

We ontvingen wederom de uitslagen van de 

biljartvereniging: Wederom een knappe 

overwinning van Egchel 1; maar de overige 
teams:  

Vanavond heeft ZijActief: Gelaatsdiagnostiek 
(door Romy Jongmans)  

  

De Horsten 
 

 

4 maart 2013: 

Egchel 1 heeft de thuiswedstrijd tegen SPV1 
net 1 -2 verloren  

  

Het nieuwe scorebord werkt nog niet mee 

  

 

 

  

3 maart 2013: 

Vandaag speelt Egchel 1 tegen Vlierden1  

We ontvingen weer enkele koopjes:  

We ontvingen een bericht over de Rabobank 
Clubkas Campagne  

  

Kapsalon Wethouder Tielenstraat  

 



2 maart 2013: 

We ontvingen van Gemeente Peel & Maas 
enkele foto's van de bijeenkomst op 28 
februari in "t Erf. 

  

 Wat zijn de sterke punten van Egchel ? 

 

 

1 maart 2013: 

  

Zag een bericht op Twitter:  Iemand zijn hond 
kwijt in Egchel ? 

  

  

Over Structuurvisie in Egchel 

 

 

 


