
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 September 2013: 

We ontvingen: 11e VAN DE 11e 
2013           NIEUWE ACTIVITEIT CV DE 
KEMPHAZEN!  

We ontvingen: huis aanhuis bericht over 
het stratenvolleybaltoernooi  

 Egchel 1 heeft de derby tegen Koningslust 
1 met 1-1 gelijkgespeeld.   

Er kan alleen nog vandaag gestemd worden 
op het Leukste Dorp van Limburg   

We ontvingen: weer een prachtig verslag 
over het biljarten Egchel 1 tegen Egchel 2  

Wel actie op het voetbalveld 

 

 

29 September 2013: 

We ontvingen bericht van de gemeente over 
de geurbelasting op de kern Egchel n.a.v. de 
vergadering afgelopen woensdag  

Egchel 1 heeft de derby tegen Koningslust 1  

De Smaakmakers Kids van de Belevingstuin 
Egchel op de Floriade in  Regio van de 

Smaak  

 

 

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


28 September 2013: 

Volgende week zaterdag komt de carnavals 
vereniging oude spullen ophalen voor de 
rommelmarkt  

We ontvingen bericht over de bestuurs 
samenstelling van het gemeenschapshuis 't 
Erf  

Nog enkele dagen kan er op Egchel gestemd 
worden als leukste dorp  

Bouw aan de Meester Thijssenstraat 
 

 

27 September 2013: 

De verenigingen worden verzocht om de 
adressen en telefoonnummers die hier op de 
site staan te controleren. 

  

  

Renovatie aan de Gielenhof 

 

 

26 September 2013: 

Peel en Maas metalband naar Rusland, met 
leden uit Egchel  

 Egchel kreeg vandaag weer veel stemmen. 

In Panningen is raden welke planten er in de 
baskets hangen. In Egchel aan school staat 

deze plant. Weet U welke plant dit is ? e-mail 
naar egchel@egchel.net 

 

 



25 September 2013: 

Ospel en Egchel zijn in de uitzending van 
Leukste dorp van Limburg geweest.     Er kan 
nog steeds op Egchel gestemd worden als 
leukste dorp  

Vanavond vergadering Dorpsoverleg:  

We ontvingen bericht over Coby’s Hairdesign  

Wat is typisch Egchels  

Vivian Moonen lijsttrekker CDA Peel en Maas  

  

Vanavond o.a. over Giel Peetershof 

 

 

24 September 2013: 

We ontvingen bericht over het 
voleybaltournooi 2013  

Komt Egchel op TV Limburg met Leukste dorp 
van Limburg; uitzending 17.00 uur.  

  

De mais begint al rijp te worden 

 

 

23 September 2013: 

Verloren huissleutel omgeving Kapelaan 
Nausstraat.  

Egchel 1 heeft de uitwedstrijd tegen 
Hegelsom 1 met 2 - 0 verloren  

  

Ha Ellis; Welkom Thuis 
 

  

http://www.tvl.nl/nl/programmas/limburg-vandaag/rubrieken/uitzendingen/leukste-dorp-24-september-2013/#.UkHGOIa9XmI


  

  

  

De schutterij heeft een nieuwe 
schutterskoning 

 2013; samen op de foto met bordjesdrager 
Timo. 

 

 

22 September 2013: 

De schutterij heeft Koningsschieten.  

Egchel1 heeft een uitwedstrijd tegen de 
Hegelsom1  

  

  

Renovatie op de Jacobusstraat 

 

 

  

21 September 2013: 

Vandaag is is het oud papier ophalen. 

Ria Joosten heeft nieuw ontwikkelde hapjes:  

We 
ontvingen:                                         Deelnemer
s gezocht Egchelse liedjesavond.   

We ontvingen: Rommelmarkt in Egchel  

Feest bij Manders; Waar Anders 
 

 



20 September 2013: 

Ontving bericht dat Egchel volgende week op 
de televisie komt; voor leukste dorp van 
Limburg. Stemmen kan nog:  

Foto's Smaakmakers Kids op 
Facebook  rechts doorklikken 

De bouw gaat vooruit aan de Hoekerstraat 

 

 

19 September 2013: 

We ontvingen een persbericht: Waterschap 
Peel en Maasvallei zoekt nieuwe 
jeugdbestuurder.  

  Vindt op TV Limburg geen filmpje van welk 
dorp zich heeft kunnen presenteren  

Tegenover 't Erf Sarah 

 

 

18 September 2013: 

De KBO gaat Jeu de Boules 

We zagen op de site van de Nederlandse 
Shetlandpony stamboek dit bericht: 16/09  Cill 
v.d. Egchelsehei erekampioen!   

  

 Het wordt herfst; paddenstoelen in de wei 

 

 

http://www.leukstedorpvanlimburg.nl/candidate/details/6207/


17 September 2013: 

We ontvingen Nieuws van de Schutterij 
Leonardus Egchel  

Scholen Peel & Maas scoren voldoende.  

  

Te Koop van Harrie  

 

 

16 September 2013: 

Dringend verzoek van de politie: momenteel 
gaat er iemand langs de deur voor iets aan te 
bieden als doofstomme; Zondagavond rond 6 
uur. Dringend verzoek dit aan de politie te 
melden. 09008844 

Egchel 1 heeft de thuiswedstrijd tegen de 
Meterik  1 met 4 - 2 gewonnen  

  

 Actie op het voetbalveld 
 

 

15 September 2013: 

Bij de cito toets scoort Basisschool de 
Kemp hoog een 8,0 en is hiermee een van 
de hoogste scores van Peel en Maas   

We ontvingen van ZijActief 
Egchel:  Dinsdagmiddag 10 september zijn 
we met Zij Actief naar het museum "van 
wasrol tot dvd" geweest in de Boekend.  

Egchel 1 heeft thuis een wedstrijd tegen de 
Meterik  1  

De schutterij heeft dekenaal schuttersfeest 
in Meijel 

van wasrol tot dvd 

 

 

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/special/publicatie-cito-scores-kijk-hoe-jouw-school-scoort


14 September 2013: 

  

Wie wil mee naar de plastic sorteerder?  

  

  

't veld in 
 

 

13 September 2013: 

We ontvingen van Dorpsoverleg Egchel de 
agenda voor de vergadering van 25 
september  

We ontvingen een persbericht over project 
SmaakMakers kids  

  

 Te koop; langs de Gielehofweg 

 

 

12 September 2013: 

Kan het niet nalaten; zag een nieuw filmpje van 
het bedrijf waar ik 42 jaar heb gewerkt.  

De uitzending van Leukste dorp van Limburg 
van dinsdag; Elsloo  en Horn; was gisteren erg 
kort, op dit filmje de volledige uitzending, 
minuut 27 tot 34.    

Stemmen op Egchel:  

  

Geboren aan de Wethouder Tielenstraat:Sofia 
 

 



11 September 2013: 

We ontvingen via Dorpsoverleg Egchel een 
uitnodiging voor bezoek aan Dag van de Dijk.  

De KBO gaat vandaag op excursie sla bedrijf Beesel.  

De uitzending van Leukste dorp van Limburg van 
dinsdag; Elsloo  en Horn          

                      Egchel komt ook nog aan de beurt. Er 
kan nog steeds op Egchel gestemd worden als 
leukste dorp  

  

We ontvingen bericht: Rick Geenen uit Egchel heeft 
afgelopen zondag 8 september deel genomen aan de 

Autocross in Haler  

 

 

10 September 2013: 

We ontvingen bericht van de KBO:  Woensdag 
11 Sept. Excursie sla bedrijf Beesel.  

Zij Actief  heeft een fietstocht(middag) naar 
museum "van wasrol tot dvd" in Boekend,  

St. Triduüm Groot Helden 3 bezinningsdagen 

We ontvingen een interview met Fons Reijnen 
en Marjo Tielen  

 

 

9 September 2013: 

Egchel 1 heeft de eerste klap te pakken 5-1  

Meer over auto tegen boom  

Peel&Maas actueel  

Volop zonnebloemen 
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8 September 2013: 

Auto tegen boom   Zie foto's 

De competitie begint voor Egchel 1 met uit 
tegen SVSH (Someren-Heide) 1  

Op Twitter Powerdames van het CDA  

Nog een foto van SmaakmakerKids  

                   We ontvingen bericht van IKC De 
Kemp dat Marian Engels een gastles over 

kruiden en specerijen verzorgd heeft in groep 
6-8  

 

 

7 September 2013: 

  

  

Het Dorpsoverleg Egchel ontving een verzoek 
van het Waterschap Peel en Maasvallei over de 
top 10 van de fotowedstrijd van de Limburgse 
dijken; se finalisten van de fotowedstrijd 'Een 
dijk van een foto' zijn bekend, breng nu je stem 
uit op de mooiste foto:  

  

  

  

We ontvingen het affiche van de a.s. 
rommelmarkt.  

  

 

http://www.l1.nl/nieuws/225758-auto-op-zn-kant-tegen-boom-beringe
file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/nieuws.html


 

6 September 2013: 

Waarschuwing voor aanbod 
schoonmaken afvalcontainers.  

  

We ontvingen bericht van de 
Hoeskamer:  Sjaak weet wat lekker is.    

 Afgelopen vrijdag hebben wij in de 
Hoeskamer genoten van de heerlijke 

kleine tomaatjes uit de belevingstuin !!! 

 

 

5 September 2013: 

De uitzending van Leukste dorp van Limburg 
van dinsdag; Thorn en 
Nederweert_Eind             Egchel komt ook nog 
aan de beurt. Er kan nog steeds op Egchel 
gestemd worden als leukste dorp  

In 't Bledje 4 generaties. 

We ontvingen een verslag van het familie en 
verenigings schieten  

Smaakmakers kids in actie in de belevingstuin 
 

 

4 September 2013: 

De KBO speelt vandaag Jeu de Boules 

Op Twitter: Ria Joosten: Gezocht: mensen die 
het leuk vinden om mee te werken op een grote 
partij!  Welke vereniging wil ons helpen op 23, 
24 of 25 sept? 

We ontvingen een aanvullend bericht van de 
gemeente over de afvalinzameling.  

  

We ontvingen bericht dat er in de Egchelse 
Kemp naar oude spullen wordt gezocht, met 

een metaal detector. Hierbij een foto van deze 
oudheden waaronder een munt uit 1660. 

 



 

3 September 2013: 

We ontvingen bericht van de gemeente: 
Afvalinzameling :Vanaf 2 september rijdt de 
OnePass door de straat om het afval in te 
zamelen.  

Ontving bericht dat Egchel morgen nog niet 
meedoet aan de uitzending van Leukste dorp 
van Limburg. 

Hoera 50 

 Het leven brengt nu nog meer vreugd; hoera 
je begint aan de tweede jeugd. 

 

 

2 September 2013: 

Op de link pagina is een link bijgeplaatst van 
Peel & Maas Deals  

  

We ontvingen: TWAN DELISSEN winnaar 
POEK-toernooi 2013  

 

 

1 September 2013: 

Er wordt weer gevoetbald in Egchel  

  

  

Geboren aan de Linskesweg: Pim 

 

 

 


