
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 april 2013: 

Dekenaat Helden en Horst samengevoegd  

Vandaag organiseert Kindervakantiewerk de 
allerlaatste Koninginnedagviering!!  

Ook de Elfdorpenloop komt door Egchel  

Verslag Egchel 1  Milheezer Boys 1  

De school in de steigers 

 

 

29 april 2013: 

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

Langs de Haambergweg paard los  

Egchel 1 heeft de laatste thuiswedstrijd van 
dit seizoen tegen Milheezer Boys 1 met 0 - 2 
verloren   

Het nieuwe scorebord heeft nog weinig 
goede standen laten zien 

 

 

28 april 2013: 

We ontvingen van de gemeente een reactie op het krantenartikel: Meer stank door LOG niet 
uitgesloten.  

Egchel 1 voetbalt tegen Milheezer Boys 1 thuis en heeft ook seizoensafsluiting  

We ontvingen: Vooraankondiging Egchel ontmoet Egchel;  23 juni is er feest in Egchel. 



Natuurlijk voor Egchelse mensen van belang; maar ook mensen die een binding met Egchel 
hebben. Dus mensen zegt het voort: familie bekenden etc. Er komt een leuk programma. 

  

 

 



27 april 2013: 

Verslagje op de school website over het 
kuikens uitbroeden  

  

Op vrijdag er waren ook de Koningsspelen op 
school,  de kinderen konden de kuikentjes 

eventjes vasthouden. 

Meer foto's     

 

 

26 april 2013: 

  

We ontvingen een verslag dat bij de 
biljartvereniging Egchel het 3e team kampioen 
is geworden  

  

Jo en Maan van Reynen Funs ; 60 jaar 
getrouwd gefeliciteerd 

 

 

25 april 2013: 

We ontvingen de agenda voor de vergadering 
van het Dorpsoverleg.  

We ontvingen bericht dat het senioren team 
van Biljartvereniging Egchel kampioen is 
geworden. 

We ontvingen een aantal foto's genomen 
vanuit de eerste windmolen 

Foto: in de midden kassen Wijnen; 
rechtsonder stallen Rutten; erboven Gielenhof 

Voor meer foto's in Mijn Album   
 

 



24 april 2013: 

In de krant: meer stank door LOG niet 
uitgesloten. 

De KBO heeft Jeu de Booles 

We ontvingen het verzoek om te stemmen 
op:    Stem 't Raodhoes te Neer   Sta op 
nummer 1 van Leukste terras van Limburg ! 
Maar heb alle stemmen hard nodig! Zou graag 
willen vragen om iedereen te laten stemmen!  

Julian 
 

 

23 april 2013: 

 't Erf heeft vanavond jaarvergadering  

  

De jongste telg van 't 

Keske                   Guusje 

Paul & Yvonne van herte gefeliciteerd! 
 

 

22 april 2013: 

Egchel 1 heeft een belangrijke uitwedstrijd 
tegen SVVH Heibloem 1 met 1 - 0 verloren.  

  

De ouders bij de school blijven achter de 
afrastering wachten totdat de kinderen uit 

school komen 

 

 



21 april 2013: 

De schutterij neemt deel aan de zestallen 
wedstrijd in Grubbenvorst.  

Egchel 1 heeft een belangrijke uitwedstrijd 
tegen SVVH Heibloem 1  

  

  

Op de Hei 
 

 

20 april 2013: 

De Muziekvereniging Egchel komt oud papier 
ophalen. 

Op 23 juni wordt gevierd dat Egchel 65 jaar 
bestaat. De voorbereidingen zijn in volle 
gang; alhoewel het Rabobank Kernidee door 
verbouwing aan het dak van de school 
vertraging gaat oplopen. 

  

Aan de Linskesweg: bijna in volle bloei 
 

 

19 april 2013: 

We lazen op de site van Piet van Toon, dat 
Piet donderdagmorgen is overleden. We 
wensen zijn familie veel sterkte. Piet was ook 
een dagelijkse bezoeker van onze site. 

We ontvingen bericht van de Hoeskamer 
over bezoek van de leerlingen van groep 4  

We ontvingen bericht van Basisschool "De 
Kemp" de meiden hadden weer gewonnen  

De meiden van Basisschool "De Kemp" 
 

 



18 april 2013: 

Eerste pioniers zetten stappen naar toekomst! 
Vanavond organiseren ze zelf avond in 
Egchel.  

In 't Erf is weer Aettoafel 

  

Naast van Duren 

Harry aan het werk aan de Gielenhofweg 
 

 

17 april 2013: 

De KBO gaat op excursie naar de brandweer 

We ontvingen foto's en een verslagje van de 
jaar vergadering van Muziekvereniging Egchel  

Vernieuwde jongeren website Pemmers.nl  

hardloper 

 

 

16 april 2013: 

We ontvingen bericht van schutterij 
Leonardus Panningen-Egchel  

Bevo maatje te groot  

  

Parochiekerk Egchel in de steigers 

 

 



15 april 2013: 

We ontvingen bericht: eerste pioniers 
hebben zich aangemeld.  

Egchel heeft de uitwedstrijd tegen 
Beringe met 5 - 0 verloren.   

Ijsjesweer  

We ontvingen deze foto: boom zagen bij 
Martien van Berkel 

 

 

14 april 2013: 

Egchel 1 speelt uit tegen Bevo 1.  

We ontvingen bericht van Kindervakantiewerk 
Egchel over de allerlaatste 
Koninginnedagviering:  

We ontvingen bericht van ZijActief Egchel 
over de ledendag op 6 mei  

  

De witte kant boven. 
 

 

13 april 2013: 

  

  

Jong Nederland heeft een district junioren 
toernooi in Maasbree.  

  

Hondepoep; bedankt  

 

 



12 april 2013: 

  

Woningruil: Egchel naar:  

We ontvingen bericht: Gratis aanbieding:  

  

Put spuiten ten behoeve Rabobank Kernidee 
Egchel 

 

 

  

11 april 2013: 

Poes aangelopen:  

We ontvingen bericht: Parochiekerk Egchel 
begint ook te "Steigeren"  

Politiebericht: Foutieve waterafvoer in Egchel 
kost 2000 en verontreiniging oppervlaktewater 
in Beringe 1000 euro boete. Ze zijn niet voor 
niets zo hoog 

Parochiekerk Egchel 

 

 

10 april 2013: 

We ontvingen bericht: Nieuwsgierig, laat u 
verrassen op zondag 26 mei 2013 TelderTrappe 
in gemeenschapshuis ’t Erf Egchel.  Word doc. 

Filmpje over het Coldmix aanbrengen  

Nieuwe inrit aan de Gielenhofweg 

 

 



9 april 2013: 

We ontvingen een verslag van 
Muziekvereniging Egchel  

We ontvingen bericht van schutterij 
Leonardus Panningen-Egchel  

Vanavond houdt ZijActief Egchel een avond 
over verschillen tussen mannen en vrouwen  

Coldmix aanbrengen  

Kippen eieren schouwen op school; andere 
foto  

 

 

8 april 2013: 

Egchel heeft thuis tegen Grashoek met 0-0 
gelijk gespeeld.  

Communiefeest ; voor enkele foto's . 

Concert Muziekvereniging Egchel  in 
gemeenschapshuis ’t Erf enkele foto's   

Communiefeest in Egchel. 
 

 

7 april 2013: 

Vandaag communiefeest in Egchel. 

Inbraak aan de Gielenhofweg. 

Muziekvereniging Egchel houdt een concert 
in gemeenschapshuis ’t Erf te Egchel.  

Egchel 1 speelt thuis tegen Grashoek 1.  

Kernidee Egchel van start 
 

 



6 april 2013: 

Vandaag wordt aktief aan het Kernidee Egchel 
begonnen. 

We ontvingen bericht over avond 
brainstormen over mogelijk- en 
onmogelijkheden met betrekking tot 
duurzame bouw in Egchel (Giel Peetershof)  

Baby en dreumesopvang in Egchel  

We ontvingen bericht van de Hoeskamer: 
Vandaag, vrijdag 5 april kreeg de Hoesskamer 
bezoek en een onbekende gast !   

 

5 april 2013: 

Minister wil dorpsraden bevorderen: loopt wel een 
beetje achter, in Egchel hebben ze een Dorpoverleg  

We ontvingen bericht van Muziekvereniging Egchel: 

 Op zondag 7 april a.s. om 12:00 geven accordeon 
orkest SPELO uit Ospel en de fanfare van 
Muziekvereniging Egchel gezamenlijk een concert in 
gemeenschapshuis ’t Erf te Egchel.  

  

We ontvingen nog enkele foto's van het paaseitjes 
zoeken:  

 

 

  

4 april 2013: 

We ontvingen een vraag over de extra 
parkeerplaatsen bij IKC De Kemp: we 
ontvingen hierover bericht dat er inmiddels 
een afspraak is gepland tussen school en 
gemeente om de verkeerssituatie rondom de 
school te bespreken.  Voor verslag veiligheid 
rondom school  

We ontvingen bericht over de Kennedymars 
waaraan ook diverse Egchelnaren hebben 
deelgenomen.  

 



  

De Jacobusstraat 

 

3 april 2013: 

De KBO heeft spellenmiddag in 't Erf 

Verslag PVV -Egchel  

  

Aan de nieuwe afrastering bij de school wordt 
voortvarend gewerkt. 

 

 

2 april 2013: 

Egchel 1 heeft in Helmond gewonnen  

We ontvingen bericht van schutterij 
Leonardus Panningen-Egchel  

We ontvingen een uitgebreid bericht van de 
biljartvereniging:  Biljartvereniging Egchel 

sluit het seizoen af   

Aan de Roggelseweg 

 

 

1 april 2013: 

We ontvingen bericht over: Uitvoering Kernidee 
Egchel Zaterdag 6 april gaan de eerste fysieke 
werkzaamheden plaats vinden aan de 
belevingstuin van Egchel. Zin om mee te 
helpen? Laat het even weten: Robin van 
Duren  06-29240433 
 
We ontvingen bericht van ZijActief Egchel over 
een lezing: Verschil tussen mannen en 
vrouwen.  

 
Lierop wist met 2-1 van Egchel te winnen.  

 



Laat voorjaar; ook op Giel Peetershof 
  

 

 


