
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 mei 2013: 

We ontvingen bericht over de Egchelse 
kermis: Komend weekend staat het 
uitgaansleven in Egchel weer geheel in het 
teken van Egchelse kermis.Uitgebreide 
agenda   Word document 

Basisschhool de Kemp voorzien van Zonne- 
panelen  

Voor 31 mei opgeven voor de kindermarkt        

Ook Hillstreetlive treedt op 
 

 

30 mei 2013: 

We ontvingen een hele foto reportage van 
Teldertrappe 2013. Vanwege het aantal zijn 
deze in Mijn Album 
geplaatst.                           Mat bedankt. 

  

  

Een van de foto's 

 

 



29 mei 2013: 

Aan de school is het dak zo goed als klaar; er 
wordt spoedig met het kernidee begonnen. 

Volgens evenementen kalender gaat de KBO 
vandaag naar het museum in Koningslust; of 
zijn ze er vorige week al geweest. 

  

De Kempstraat 

 

 

28 mei 2013: 

We ontvingen bericht van Schutterij 
Leonardus    

We ontvingen foto's  van Teldertrappe   

Egchel een van de veiligste kernen van Peel 
& Maas  

Volop feest bij Teldertrappe 2013 

 

 

27 mei 2013: 

We ontvingen de notulen van Dorpsoverleg 
Egchel van afgelopen donderdag            Er zijn 
dringend mensen voor het Dorpsoverleg 
Egchel nodig. 

Politie bericht:  AvB rustig verlopen nacht 
uitgaan Helden eo.  Alleen in Egchel een 
lastige horecaklant welke dronken thuis aan 
het zorgkader is afgeleverd. 

We verwachten nog foto's van het 
Teldertrappe 

Sarah; aan de Muldersweg 

 

 



26 mei 2013: 

Vandaag Teldertrappe  

We ontvingen foto's van de voorbereidingen 
van Teldertrappe  

De schutterij heeft in Belfeld bondsfeest.  

Windmolenpark Egchelse Heide  

Er op uit  

 

25 mei 2013: 

Jong Nederland heeft een provinciaal junioren 
toernooi in Gennep  

  

  

Aan de Rector Thomassenstraat 

 

 

24 mei 2013: 

We ontvingen de envelop voor de "Goede 
Doelen Collecte Egchel" 

We ontvingen bericht van Jong Nederland 
over de Kindermarkt, dat de opgave datum is 
verlengd:  

We ontvingen van ZijActief Egchel hun 
activiteiten voor juni  

Nog volop bouw in Egchel: aan de Wethouder 
Tielenstraat 

 

 



23 mei 2013: 

Vanavond is er een vergadering van het 
Dorpsoverleg; als inleiding wordt er over 
windenergie gesproken.  

Ook op de site van P&M bericht over de 
kindermarkt in Egchel  

  

De laatste loodjes en het dak is klaar. 

 

 

22 mei 2013: 

We ontvingen bericht over: Uitnodiging leden 
KBO voor E-BIKE OPSTAPDAG  

De KBO gaat wandelen in Koningslust  

Verslag over voortgang kernidee  

Jonge eendjes 

 

 

21 mei 2013: 

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

SBV Egchel 3 is kampioen geworden en houdt 
haar kampioensreceptie vandaag van 14:00 
tot 15:00 uur in Café Manders.  

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel: Vanmorgen, op 1ste Pinksterdag 
heeft het vioolensemble de kerkdienst van 
Pinksteren opgeluisterd.  

We ontvingen bericht van Schutterij 
Leonardus  

Vioolensemble 

 

 



20 mei 2013: 

We ontvingen bericht van de KBO over 
opgave voor vanavond;  

We ontvingen bericht: WILLEN ALLE 
HONDEN BEZITTERS HUN HOND OP ANDERE 
PLAATSEN LATEN POEPEN DAN IN DE TUIN 
OF VOOR DE DEUR OF OP DE STOEP VAN 
DE EGCHELSE INWONERS.  

We ontvingen bericht en foto's van de 
Hoeskamer    

Volop actie op het: 

Open Mini Voetbaltournooi 

 

 

19 mei 2013: 

Vandaag: Open Mini Voetbaltournooi  

  

Te koop vaatwasser:  

  

Geboren aan de Wethouder Tielenstraat: 
Daniek  

  

  

  

  

  

Just Married: aan de Wethouder 

Tielenstraat 

 

 



18 mei 2013: 

Aandacht voor de Aettaofel  

Muziekvereniging Egchel komt oud papier 
ophalen 

Op facebook bericht van Egopop  

SV Egchel organiseert weer de Rabo jeugd 
verenigingsdag  

Vergadering over het feest 65 jaar Egchel; 
Rabo kernidee; en opening speeltuin. 

 

 

17 mei 2013: 

Dit weekend Internationaal - Mini 
Voetbaltournooi in Egchel  

Op Twitter: Huis te koop Roggelseweg  

Langs de Jacobusstraat 

 

 

  

16 mei 2013: 

  

In 't Erf is weer Aettoafel 

  

  

Houten huis aan de Gielenhofweg 

  
 

 



15 mei 2013: 

We ontvingen de poster voor de  Egchelse 
kermis  

We ontvingen bericht over de Goeden Doelen 
Collectie Egchel  

Politie zoekt getuigen  

  

  

Speelplezier aan school 
 

 

14 mei 2013: 

Helaas kreeg ik donderdagavond problemen 
aan mijn computer; kreeg hem zojuist weer 
terug. 

ZijActief Egchel heeft een avond over 
genieten van het leven 

Op Twitter kermis in Egchel  

Na een geslaagde kindermarkt afgelopen jaar, 
organiseert Jong Nederland Egchel dit jaar 
weer een kindermarkt.  

Paardenbloemen langs de Linskesweg 

 

 

10 mei 2013: 

We ontvingen bericht:  Jong Nederland 
organiseert een kindermarkt op Zondag 2 juni 
a.s.  Nadere details volgen nog. 

  

  

Mooie tulpen 

 

 



9 mei 2013: 

  

Hemelvaartsdag 

  

Fotomodel uit Egchel:  

  

Vrijwilligers in aktie 
 

 

8 mei 2013: 

We ontvingen een persbericht: Voordelige 
rijbewijskeuring  

  

  

Nog snel het dak erop 

 

 

7 mei 2013: 

  

Krijgen we nu regen  

  

Overal volle bloei in Egchel 

 

 



6 mei 2013: 

Egchel 1 heeft haar crusiale wedstrijd tegen 
Neerkandia 1 verloren. Egchel degradeert 
naar de zesde klasse.  

  

We ontvingen: een foto van SBV Egchel 
3  deze zijn kampioen geworden in de klasse 
SB van de Senioren Biljartbond Maas en Peel, 
seizoen 2012-2013.  

SBV Egchel 3 
 

 

5 mei 2013: 

  

We ontvingen een persbericht over het 
Kernidee Egchel:  

Egchel 1 speelt haar crusiale wedstrijd tegen 
Neerkandia 1 uit  

  

Muziekliefhebbers 
 

 

4 mei 2013: 

  

We ontvingen:          we hadden vanmorgen 
vreemd bezoek in ons vogelhuisje. Er hingen 

nog 
wat pinda's in het netje. De eekhoorn klom 
omhoog en pakte via het touwtje het netje 

naar zich toe en ging peuzelen. Toen hij dacht 
dat het 

op was wilde hij naar beneden gaan, maar 
bengelend aan zijn achterpootjes zag hij toch 
nog wat nootjes zitten. Die kon hij echter niet 

meer te pakken krijgen, want die schoten 
steeds weg. 

  

 

 



3 mei 2013: 

De burgemeester is op huisbezoek geweest 
bij Fam.Reijen-Puts  60jaar getrouwd en nog 
goed bij de tijd! 

  

  

In volle bloei; aan de Gielenhofweg 

 

 

2 mei 2013: 

  

Alerte burger helpt bij aanhouding inbrekers  

  

Asbest op de school tijdens de vakantie 
verwijderen 

 

 

1 mei 2013: 

  

  

De laatste Koninginnedag in Egchel  

We ontvingen enkele e-mailberichten dat de 
juiste prijswinnaar is Jorn Boonen 

De eerste prijswinnaar Jorn Boonen 
 

 

 


