
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 Augustus 2013: 

We ontvingen bericht: In het kader van de 
verkiezing van het Leukste Dorp van Limburg 
,willen we dinsdag 3 september  a.s. iemand 
uit Egchel uitnodigen voor een interview over 
jullie dorp.  

    

Ria, 12,5 jaar in dienst bij 't Erf, gefeliciteerd 

 

 

30 Augustus 2013: 

We ontvingen bericht dat Padxpress a.s. 
woensdag met Smaakmakers Kids bij de 
school in Egchel met hun activiteit beginnen. 
Deze activiteit is volgeboekt.  

Gratis af te halen bureautje  

Vanavond Finale Poektoernooi; maar let op 
we ontvingen bericht  

Als we niks doen loopt de zaak vast  

Volop activiteiten bij school 
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29 Augustus 2013: 

We ontvingen bericht van ZijActief Egchel 
over een fietstocht  en een bezinnings avond  

Alles weten over de veranderingen mbt hulp 
in de huishouding. Zie artikel in de krant van 
Gertie Driessen. (28 aug)  

De Horsten 

 

 

28 Augustus 2013: 

We ontvingen bericht dat moeder Beumers 
Kempstraat 33 vandaag  90 jaar wordt. 

Ook aandacht op P&M en InHelden.nl dat 
Egchel finalist is:   

We ontvingen bericht dat de nieuwe website 
van Gemeenschapshuis 't Erf online is  

De KBO gaat Jeu de Boules 

Zonder deze dames gaat in Egchel geen feest 
door. 

 

 

27 Augustus 2013: 

We ontvingen weer uitslagen van het biljart 
POEK toernooi  

Gaslek kruising Kennedylaan/Raadhuisstraat 
Panningen   

  

De nieuwe vuilnis wagen in Egchel; kwam wel 
uren later. 

 

 

https://twitter.com/postpanningen/status/371970972968288256/photo/1


26 Augustus 2013: 

We ontvingen vanuit Flevoland van Muziek 
vereniging  amor musae een verzoek om op 
hun vereniging te stemmen, hierbij ook dat zij 
op ons stemmen.    

SV Egchel speelde al enkele beker 
wedstrijden  

Druk familie en verenigings schieten op de 
Horsten 

 

 

  

25 Augustus 2013: 

De schutterij Leonardus houdt vandaag haar 
Familie en  vereniging schieten  

Bij een explosie in een woonhuis in Neer zijn 
zaterdagmiddag 3 gewonden gevallen  

We vonden in het rapport over zelfsturing van 
de rekenkamer commissie: zoals de bouw van 

een eigen kerk in Egchel in 1948, waarbij 
inwoners zelf de handen uit de mouwen 

staken en geld ophaalden (Custers, Schmitz 
2012: 14-15). 

 

 

24 Augustus 2013: 

Vanmorgen wordt er aan school de tuin 
bijgewerkt. 

  

  

In Egchel staan ook veel kassen. 

 

 



23 Augustus 2013: 

Bij het biljarten zijn vanavond de halve 
finales; bij Manders waar Anders  

  

Bij de wethouder Tielenstraat is er volop 
speelgelegenheid voor de kinderen 

 

 

22 Augustus 2013: 

Op de site van Leukste Dorp van Limburg 
staat dat Egchel door is naar de volgende 
ronde. We horen bij de laatste 8 van de 111 
dorpen uit LImburg. Er kan weer gestemd 
worden  

Bij Manders is vanavond weer biljarten  

  

Opa Mat  

 

21 Augustus 2013: 

De KBO heeft excursie met de jager  

We ontvingen: Morgen (21-8) om 12:00 wordt 
de top 8 bekend gemaakt van leukste dorp 
van Limburg. Egchel stond volgens de laatste 
bekende telling 9e, of we voldoende bonus 
punten behaald hebben. (Door de Hoeskamer 
?)  

De grootste zonnebloemen van Egchel aan de 
Pastoor Koningsstraat. 

 

 



20 Augustus 2013: 

  

We ontvingen van Schutterij Leonardus een 
verslag en een uitnodiging voor het 
verenigings schieten op Zondag 25 augustus  

  

Bij de beoordelingen prijzen behaald. 

 

 

19 Augustus 2013: 

We ontvingen bericht van de KBO  

SV Egchel heeft weer enkele 
vriendschappelijke wedstrijden gespeeld  

  

Ook de Hoeskamer stemt op Egchel als 
leukste dorp van Limburg, kan alleen vandaag 

nog voor de eerste ronde gestemd worden.   
 

 

18 Augustus 2013: 

We ontvingen de uitslagen van de biljart 
kwartfinales  

Na 7 weken heeft duravermeer de vernieuwde 
Raadhuisstraat-Zuid weer open gesteld voor 
verkeer  

Het is er weer voor  

Op de Wethouder Tielenstraat barbequeen 

 

 



17 Augustus 2013: 

  

We ontvingen de notulen van de 
vergadering van het Dorpsoverleg Egchel 
van 15 augustus.  

  

  

Vandaag komt de Muziekvereniging Egchel 
weer oud papier ophalen. 

  

  

  

  

  

Dorpsoverleg heeft dringend bestuurders 
nodig. Voor duidelijkere affiche  

 

 

16 Augustus 2013: 

We ontvingen van Jong Nederland het verslag 
over het zomerkamp  

  

  

Jong Nederland op zomerkamp 2013 
 

 



15 Augustus 2013: 

  

Vanavond dorpsoverleg vergadering  om 
20.00 uur bij gemeenschapshuis ‘t Erf   

  

Grote agave bij het Reijnen Funs plein 

 

 

14 Augustus 2013: 

  

Vandaag gaat de KBO Jeu de Boules spelen. 

  

  

We ontvingen 
bericht:   Ranjaverkoopsters:   Deze twee 
dames trosteerder de regen om dorstige 

voorbijgangers te voorzien van een glaasje 
ranja. Wel even onderhandelen over de prijs... 

  
 

 

13 Augustus 2013: 

We ontvingen bericht van: Schutterij St. 
Leonardus Panningen-Egchel  

Heb navraag gedaan over de stemmen op 
Leukste dorp van Limburg  

  

Aan de Meester Thijssenstraat is ook de 
bouwvakvakantie afgelopen 
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12 Augustus 2013: 

SV Egchel: De opening van het nieuwe 
voetbalseizoen is een feit.  

  

  

 De scholen beginnen vandaag weer. 

 

 

11 Augustus 2013: 

We ontvingen bericht van CV De 
Kemphazen    

We ontvingen de standen van het biljart 
tournooi  

Pas op voor nep-incassobrieven.  

  

Werkzaamheden aan de Pastoor 
Koningsstraat 

 

 

10 Augustus 2013: 

  

Jong Nederland komt vandaag weer naar 
huis. 

  

Nieuwe afrastering; langs de Gielenhofweg 

 

 

http://www.svegchel.nl/


9 Augustus 2013: 

Jong Nederland heeft behoudens woensdag 
prachtig weer op kamp. 

Nieuwe methode afvalverzameling zoals in 
Egchel nu ook in Panningen en Koningslust.    

Langs de Groot - Veldweg 

 

 

8 Augustus 2013: 

Op het "Leukste dorp van Limburg" kan voor 
de eerste ronde tot 19 augustus gestemd 
worden. ; Egchel staat algemeen 10e  maar 
van de regio Noord- Limburg op de 2e 
plaats.            Per regio gaat 1 dorp zeker 
door. Dus we hebben nog stemmen nodig 

  

Langs de Gielenhofweg is door de gemeente 
een strook bloemen  gezaaid langs Giel 

Peetershof; helaas meer onkruid, dan 
bloemen.  

 

7 Augustus 2013: 

Te koop: 3 bureaus.  

De KBO heeft een excursie met jager  

  

Deze week de pannen erop 

 

 



6 Augustus 2013: 

We ontvingen bericht van de provider dat de 
website vannacht/vanmorgen eruit gelegen 
heeft. 

We ontvingen de agenda voor de vergadering 
Dorpsoverleg Egchel donderdag 15 
augustus   

We ontvingen bericht van de KBO: Woensdag 
7 augustus excursie met de jager.  

Brandganzen; langs de Molenheg 
 

 

5 Augustus 2013: 

We ontvingen bericht: Film over ‘oogsten van 
graan vroeger en nu’ in het streekmuseum      

Gezocht: 15 tegels 60 x 40  

  

Zo ging het vroeger 

 

 

4 Augustus 2013: 

Op Kermis info een filmpje over Kessel-Eik       

  

  

Vrijwilligers zijn het mooiste gazon in Egchel 
aan het bijwerken. 

  

 

 



3 Augustus 2013: 

Politie in Roggel op spokenjacht  

Jong Nederland gaat op kamp  

De evenementen kalender wordt nu huis aan 
huis rondgebracht. 

  

Aan de Pastoor Koningsstraat 

 

 

2 Augustus 2013: 

Het kan zeer tot extreem warm worden; ook in 
Egchel  

  

  

Zomerbloemen langs de Muldersweg 

 

 

1 Augustus 2013: 

  

In 't Bledje foto van 4 generaties Lemmen 

  

  

Via de Raadhuisstraat is Kepel slecht 
bereikbaar 

  

 

  

 



 


