
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 oktober 2014: 

  

Vandaag Haloween 2014 

Anton Peeters en William Beurskens hebben 
meegedaan aan de Brasil Ride voor het eind 
verslag  

  

Aan school 
 

 

30 oktober 2014: 

Nieuws Muziekvereniging Egchel  pdf 

Bij het bezoeken van het volleybal toernooi 
kunt U meteen de dorps enquête meenemen 
en inleveren in de stembus. 

De uitslagen van het volleybaltoernooi 
probeer ik avonds nog te plaatsen  

Nog bloei aan de Kempstraat 

 

 



29 oktober 2014: 

We ontvingen bericht van CV De Kemphazen 
over de opening van het carnavalsseizoen  

Vanavond begint het jaarlijkse 
volleybaltoernooi  

Heldenseweg Neer tijdelijk afgesloten!  

Aan de Gielenhofweg 

HEJ EN DOA UNNE RIMPEL EN GET GRIES 
HOAR MER SINS UN PAAR WEAKE LIEKT OS 

GER GIN 50 MER 40 JOAR ! 
 

 

28 oktober 2014: 

Aanbiedingen 
Zomerkoninkje Weekaanbieding week 44  

  

De enquête formulieren zijn nu bezorgd; 
hoorde dat er enkele mensen geen ontvangen 
hebben. Dan graag een mailtje  

Kruising Linskesweg/Gielenhofweg nu 

 

 

27 oktober 2014: 

Egchel 1 heeft tegen Obbicht 1 thuis met 2 - 0 
gewonnen  

We ontvingen  wederom de biljart 
uitslagen: Egchel 2 heeft weer goed in de 
pudding geroerd  

We ontvingen bericht van Jong Nederland 
Egchel over hun najaarsactiviteit gedaan, bij 
de Crazy Crasher in Panningen; voor foto's   

  
 

 



26 oktober 2014: 
  

Woensdag begint het Stratenvolleybal toernooi 
2014: voor het speelschema   

Vandaag voetbalt Egchel 1 tegen Obbicht 1  

  

Er worden nog steeds huizen gebouwd in Egchel 
 

 

25 oktober 2014: 

We ontvingen Thies kookt voor woensdag 29 
oktober  

Jong Nederland heeft een najaarsactiviteit 

We ontvingen bericht: van het weekend komt het 
schema voor het volley baltoernooi op deze site. 

De meeste enquête formulieren zijn nu bezorgd; 
begreep vanwege vakantie dat op de melkweg 
pas maandag bezorgd wordt. Laat ze astublieft 
niet liggen, met name ook Uw mening telt. 

De stembus in 't Erf; ongeveer 2/3 van de 
enquêtes komen digitaal binnen 

 

 

24 oktober 2014: 

We hoorden dat Anton Peeters en William 
Beurskens meedoen aan de Brasil Ride  Voor 
video's hiervan  

We ontvingen bericht Sleutelbos gevonden op 
Karissendijk 

De enquêtes zijn bijna allemaal rondgebracht; we 
zagen er bij 't Erf al tientallen liggen 

Bomenkap bij 't Zomerkoninkje 
 

 



23 oktober 2014: 

Vanavond vergadering Dorpsoverleg  

Donderdagmiddag vandaag 23 oktober is er 
wederom in 't Erf, van 13.30 - 15.30 uur, een zitting 
van de Rabobank Peel, Maas en Leudal. 
  

  

De belevingstuin in de krant  

foto Maartje van Berkel 

 

 

22 oktober 2014: 

We ontvingen de biljart uitslagen  

We ontvingen een verslagje en foto's van de 
creatieve avond van EVA, voorheen ZijActief 
Egchel  

De KBO heeft Jeu de boules 

We ontvingen een oproep dat er volgende week 
zaterdag 1 nov gewerkt wordt in de belevingstuin 
om deze winterklaar te maken, en dat alle hulp 
welkom is vanaf 9.30 tot 12.00 uur  
  

Op 19 oktober heeft het gitaar ensemble onder 
leiding van Theo Collaert de zondagsmis 

opgeluisterd.  
  

 

 



21 oktober 2014: 

We ontvingen bericht van schutterij 
Leonardus Panningen-Egchel  

Aanbiedingen Zomerkoninkje Weekaanbieding 
week 43  

De Belevingstuin Egchel houdt een kookworkshop  

De dorps enquête is nog niet overal rondgebracht, 
maar de eerste zijn al ingevuld. 

Zondagavond; zonsondergang in Egchel 

Foto Maurice Janssen 
 

 

20 oktober 2014: 

De KBO heeft Koersbal 

De dorps enquête is; of wordt nu zo spoedig rond 
gebracht. Op de pagina Dorps enquête staat een 
link waarmee U kunt inloggen. Met de code die op 
Uw formulier staat.    

  

Er komt een nieuw voetpad tussen de Meester 
Thijssenstraat en de Gielenhofweg 

 

 

19 oktober 2014: 

We ontvingen de notulen en agenda voor de 
komende vergadering van Dorpsoverleg Egchel  

  

Ernstige blessure voor Frank Gielen   

Bezoek kippenbedrijf in Deurne 

 

 

18 oktober 2014:   



Vanmorgen komt de Muziekvereniging Egchel oud 
papier ophalen. 

Een aantal mensen uit Egchel gaan naar Deurne om een 
kippen bedrijf te bezoeken.  

We ontvingen een bericht over de nieuwe dorps enquête 
en een kort verslag over de bijeenkomst van 9 oktober 
j.l.                                                                               Tevens 
kunt U via deze pagina digitaal inloggen om Uw enquete 
in te vullen. U heeft wel hiervoor Uw inlogcode nodig; 
die U bij de enquête heeft ontvangen. 

We ontvingen een nieuwe bewoners brief van de 
gemeente over de wegwerkzaamheden aan de 
Linskesweg; dit omdat de vorige niet juist was  

Aan de Hoekerstraat 

  

 

 

17 oktober 2014: 

We ontvingen de bewoners brief van de gemeente over 
de wegwerkzaamheden aan de Linskesweg  

BeleidsplanSociaal Domein Peel & Maas aangenomen  

Nieuw afvalbeleid heel Peel en Maas  

  

De maïs is weer weg 

 

 

16 oktober 2014: 

We ontvingen bericht van Kinder Vakantiewerk Egchel 
over het bezoek van Sinterklaas:  

We ontvingen bericht van Kinder Vakantiewerk Egchel 
over het bezoek van Sint Maarten:  

SV Egchel heeft jaarvergadering  

In 't Erf is weer Aettoafel 

Pompoenen te koop aan de Hoekersstraat 
 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/nieuws.html%23tStatistics401


15 oktober 2014: 

De Egchelse kermis is komend jaar van 12 tot 15 juni. 

We ontvingen van de Muziekvereniging hun 
Nieuwsbrief  

Filmpje over de Kick-off dorpsenquête Egchel; bij 
omroep P&M  You tube 

De KBO gaat wandelen 

Verdiende zege Egchel tegen IVS  

Variant woonconcept; bouwen vanf 100.000  

 

14 oktober 2014: 

We ontvingen bericht van gemeente Peel & Maas over een 
bezoek aan een pluimvee bedrijf  dat er nog plaatsen vrij zijn  

                                                                                                        De 
Dag van de Mantelzorg komt er weer aan ook in Peel en Maas 
willen we hier zoveel mogelijk aandacht  aan besteden.  Zes 
gratis voorstellingen                                        Exclusief en gratis 
voor mantelzorgers! Amerikaanse Singer/Songwriters          

Aanbiedingen Zomerkoninkje  

Vanavond heet ZijActief Egchel een creatieve avond 

We ontvingen de Powerpoint presentatie; die donderdag avond 
gehouden is over de structuurvisie en dorpsenquête   

Op het speeldveldje op de van Enckevortstraat 

 

 

13 oktober 2014: 

We ontvingen van Biljartvereniging Egchel De wedstrijd 
Grashoek tegen Egchel is een derby   

We ontvingen bericht van Muziekvereniging Egchel dat 
de repetitie van vanavond bij Manders is omdat 't Erf niet 
beschikbaar is. Aanvang 20.00 uur  

Verdiende overwinning voor Egchel in Berg aan de 
Maas     

Nieuwe Linskesweg 
 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/nieuws.html%23tStatistics421


 

12 oktober 2014: 

We ontvingen bericht over de kookworkshop om een 
oproep voor deelnemers  

In de krant: Bouwplan Egchel moet opnieuw tegen het 
licht; al 9,5 miljoen uitgegeven, nog geen cent verdiend. 

Egchel 1 speelt uit tegen IVS 1 (Berg aan de Maas)  

De zonnekaart; ook voor Egchel  

We ontvingen bericht van de Hoeskamer: El Leijsten 
kwam een mooie Power-point presentatie over de 

Keukenhof laten zien.  
 

 

11 oktober 2014: 

We ontvingen bericht over de griepspuit  

We ontvingen:  THIES KOOKT KERST SPECIAL hoe 
gemakkelijk kan het zijn!  
  

Kick-off dorpsenquête Egchel; bij omroep P&M    

   

We ontvingen: het omleidingsbord aan de Jacobusstraat? 
Daar staat Linkse weg i.p.v. Linskesweg!!! Hahahaha 

We ontvingen deze foto; denk dat ze Linskesweg bedoelen 

 

 

10 oktober 2014: 

We ontvingen bericht van "Ut Overgerdien" uit Helden 
om onder de aandacht te brengen bij de Egchelse 
vrouwen, hun extra voorstelling 'Blej met Uch die op 
13 november zal plaatsvinden in Dok 6 te Panningen. 
Info in 't Bledje van deze week. 

  

We hoorden: Jacobusstraat vanavond weer open 

 

http://www.peelmaas.com/index.php/component/content/article/54-nieuws/9343-kick-off-dorpsenquete-egchel


 

9 oktober 2014: 

Vanavond Dorpsenquete   

Wat vindt Riet Steutel uit Egchel  het mooiste plekje in 
Peel & Maas  You Tube vanaf minuut 7. 

Egchel volop in 't blêdje (Peel & Maas Nieuws) 

We ontvingen bericht: Op de Rootsdijk loopt een koe 
die 100.000 liter melk heeft gegeven haar naam is 
Kaatje 10. 

Kaatje 10  

 

8 oktober 2014: 

De KBO heeft Jeu de Boules 

Kookworkshop: Thies kookt met kinderen voor 
ouderen  

We ontvingen een verslag en veel  foto's van het 
wandel weekend van de trimclub  

Stratenvolleybal toernooi in Egchel  

Egchelse vrijwilligers vanuit de KBO knappen het 
kerkhof op 

 

 

7 oktober 2014: 

We ontvingen bericht van schutterij 
Leonardus over o.a. het 
Koningsschieten  

Enkele verslagen van de 
kernbijeenkomsten van Januari 2014 
en Februari 2014 staan op deze 
website. Wellicht een goede 
voorbereiding op de Kick Off 
meeting van a.s. Donderdag in 't Erf  

We ontvingen de poster van het 
Open Egchel Koppel Dartstoernooi  

Aanbiedingen Zomerkoninkje  

 



Egchel ruim langs Swartbroek  

De nieuwe schutterskoning 

 

6 oktober 2014: 

We ontvingen van Biljartvereniging Egchel hun 
Headlines  

De KBO heeft koersbal 

Egchel verslaat RKSVV uit Swartbroek met 6-0    

Veel bezoek op de rommelmarkt 
 

 

5 oktober 2014: 

Egchel 1 voetbalt thuis tegen RKSVV 1 
Swartbroek  

Rommelmarkt in Egchel  

Paarden ontsnapt in Panningen toen richting 
Egchel  

We ontvingen een video van het oogstfeest in de 
Belevingstuin Egchel  

Volop werk voor de rommelmarkt  

 

4 oktober 2014: 

Werelddierendag 

Het CDA is voor één geurnorm voor de hele kern 
Egchel  

We ontvingen de foto's van het oogstfeest in de 
Belevingstuin Egchel   

We ontvingen informatie over het aanstaande 
stratenvolleybaltoernooi 2014    

We ontvingen een bericht over de openstelling 
van de Jacobusstraat en verdere 
werkzaamheden  

 

Alweer nieuwe aardbeien 



Vervuild wegdek over een groot gebied  

 

3 oktober 2014: 

Ook op omroep P&M aandacht voor de 
Egchelse rommelmarkt  

In de krant in Rechtgezet; dat de mogelijkheid 
van een geurnorm wordt onderzocht; maar is 
nog geen feit.  We wachten af wanneer er witte 
rook komt. 

We ontvingen bericht van gemeente Peel & 
Maas over een bezoek aan een pluimvee bedrijf 
zoals toegezegd is in een bijeenkomst  

Egchel op de schop 
 

 

2 oktober 2014: 

Toch een geurnorm voor heel Egchel. Een 
krappe meerderheid van de gemeenteraad heeft 
een geurnorm afgedwongen.  

Op woensdag 24 september jl. vond het 
Symposium Portal Kessel plaats in het 
gemeenschapshuis De Poart    Ben als 
webmaster van  daar geweest en heb ook van 
deze bijeenkomst een verslag gemaakt  

Jacobusstraat bijna klaar ? 
 

 

1 oktober 2014: 

We ontvingen de Kick-Off van de Dorpsenquête 
Egchel 2014  

We zagen al ledenwerving op Facebook voor 
het straten volleybal toernooi Egchel.  

We ontvingen bericht van CV de Kemphazen 
over de aanstaande rommelmarkt  

De KBO gaat naar de politie in Venlo 

Aardappelen rooien in Egchel; wie poot zal 
oogsten 

 



 

 


