
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 november 2014: 

We ontvingen bericht: Stichting 
Gemeenschaps huis 't Erf in Egchel heeft van 
de Provincie Limburg een subsidie ontvangen 
van € 23.750  

U heeft nog vandaag om de dorpsenquête in 
te vullen. De enquête kan eventueel 
opgehaald kan worden.   

 Vandaag vondt de 5e editie plaats van culi-
Naer en Mieër in de Haammaeker te Neer.  

 

Egchel 1 speelt thuis tegen Sint Joost   

We ontvingen bericht: de F-1 is vandaag 
kampioen geworden. 

 

 

29 november 2014: 

U heeft nog vandaag en morgen om de 
dorpsenquête in te vullen. 

Er kan ook weer gestemd worden op de 
nieuwe Prins van de Kemphazen. Wie wordt 
de opvolger van prins Johan I? De 
stembussen staan zoals gebruikelijk weer in ’t 
Èrf, bij café Manders en in de kantine van SV 
Egchel. 

Sinterklaas bij Jong Nederland Egchel 
 

 



28 november 2014: 

We ontvingen een tip over het nieuwe boek 
van Pierre Verheijen (Made) in Egchel)  

We ontvingen Nieuws van Muziekvereniging 
Egchel  pdf 

Gladheidsbestrijding in Peel & Maas  

  

Nieuwe garage aan de van Enckevoortstraat 
 

 

27 november 2014: 
  

WIL JIJ EEN LEUKE PRIJS WINNEN??  

En vergeet niet de dorpsenquête in te 
vullen!        

We ontvingen weer enkele menu's van 
Thies kookt  

Winnaar Egchelse liedjesavond  You Tube 
 

 

26 november 2014: 

Donderdagmiddag 27 november a.s. heeft de 
seniorenadviseur van de Rabobank Peel, 
Maas en Leudal zitting in Gemeenschapshuis 
’t Erf. Deze vindt plaats van 13.30 uur – 15.30 
uur.    

Deze week kunt U nog de dorps enquête 
invullen  

De KBO gaat naar het kantmuseum in Horst 

Plastic over de asperge aan het trekken; langs 
de Jacobusstraat. 

  

 

 



25 november 2014: 

We ontvingen bericht van Schutterij 
Leonardus  

We ontvingen bericht dat de 
Gielenhofweg  vanaf de kruising met de 
kempstraat tot aan nr 22 op woensdag wordt 
opgebroken.  

  

Speelveldje aan de van Enckevoortstraat 
 

 

24 november 2014: 

We ontvingen een bericht over hondenpoep  

We ontvingen de biljartuitslagen  

We ontvingen het kerstbericht 2014 van EVA 
Egchel  

Egchel verliest slechte wedstrijd bij 
GVCG Guttecoven (3-1)  

Het nieuwe Logo van Eva Egchel 
 

 

23 november 2014: 

  

Egchel 1 speelt tegen G.V.C.G GUTTECOVEN  

  

Deze week gingen de bomen langs de 
Gielenhofweg eruit. 

 

 



22 november 2014: 

Wij in Egchel hebben 't Erf; in Neer hebben 
ze D'n Haammaeker  

We ontvingen bericht:voor Uw 
medewerking inzake BHVers in Egchel  

We ontvingen bericht: Op onze vrijwilligers 
avond van onze Parochie H. Jacobus de 
Meerdere hebben we mevr. Mien Janssen –
Janssen gehuldigd voor 40 jaar bij het 
zangkoor. 

Mevr. Mien Janssen – Janssen tijdens de 
huldiging voor 40 jaar bij het zangkoor. 

 

 

21 november 2014: 

Ook bij P & M aandacht voor het boek ( titel 
‘Made(n) in Egchel’ ) van  Pierre Verheijen uit 
Meijel over zijn 40 jaar als schoolmeester in 
Egchel.  

In de krant van 20 november: Hoe krijg je 
jongeren zover dat ze meedoen in het dorp 
?Uiteraard kunnen ze de dorps enquête van 
Egchel invullen; maar jongeren kijk eens 
op:  Wilde plannen  

We ontvingen bericht van Thijs Joosten uit 
Neer: op zondag 30 november 2014 vind alweer 
de 5e editie plaats van culi-Naer en Mieër in de 
Haammaeker te Neer.              

  

We ontvingen deze 2 foto's met als tekst: 

Zoek de verschillen op de Gielenhofweg... 

 

  

 

 



20 november 2014: 

Vanavond vergadering dorpsoverleg 
Egchel  

Wil jij een leuke prijs winnen?? 
  
Dan stuur een foto naar  waarop te zien is 
waar jij in Egchel TROTS op bent. Alles 
mag...een gebouw, een evenement, een 
persoon, een team, een gebeurtenis. 
  
En....vergeet niet de enquête in te vullen! 

We ontvingen bericht van Kinder 
vakantiewerk Egchel over Sint 
Maarten  en foto's van de 
Sinterklaasintocht  

We ontvingen Nieuws van 
Muziekvereniging Egchel  pdf 

De weekaanbieding van het 
Zomerkoninkje       

 

Aan de Egchelseweg: Yoga Juf Willy 50 

 

19 november 2014: 

Het is weer 70 jaar geleden dat de bevrijding 
van Egchel plaatsvond op 18 november 1944. 

We ontvingen bericht dat de bomen langs de 
Gielenhofweg er vandaag uit gaan. 

  

Nog volop werk aan de Gielenhofweg 

 

 



18 november 2014: 

We ontvingen bericht van Schutterij 
Leonardus  

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel over het heuglijke feit: Jo en Mie 
Manders 60 jaar getrouwd  pdf 

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel over de Sinterklaasintocht  pdf en 
opendag Thorn  pdf 

  

Jo en Mie Manders 60 jaar getrouwd 

 

 

17 november 2014: 

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

We ontvingen de biljartuitslagen  

De KBO heeft koersbal 

Sinterklaas was in Egchel; meer als 120 
kinderen op bezoek  Mijn Album We 
ontvingen ook een verslag hierover in de 
vorm van een gedicht   

 

16 november 2014: 

Laatste Nieuws: winnaar Egchelse liedjesavond 

We ontvingen alreeds enkele berichten hierover 
met foto's. Bedankt hiervoor 

Coëp (Coöperatie oad Egchelse prinsen) wint 
Egchelse liedjesavond met het nummer: Dan 
zeen wae os zoë. Tekst vam Robert 
Janssen    De Proost en Party Bende hebben de 
waarderingsprijs gewonnen. 

We ontvingen bericht: Onze felicitaties 
gaan  naar de winnende groep van liedjes 
avond 2014 ;  COËP  proficiat !!!!!!!!Goh wat 
kwam er een volume uit die dorstige 
kelen.                    Ook voor de Sjerpsjutters 
hebben we genoten. Wat was de tekst 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/archief/MuziekverJoen%20MieManders.pdf


herkenbaar voor ons.           .Van 
alle  deelnemende groepen hebben we genoten. 

Wij wensen de Kemphazen een schitterend 
carnavals seizoen !!!! Truus en Piet 

  

  

 

  

  

Vanmorgen komt de Sint naar de kinderen 
van Egchel  

Dorpsoverleg Egchel heeft op dondag 9 
oktober j.l. een Dorpsenquête gepresenteerd  

Dus vul snel in 

Gaan komende week de bomen langs de 
Gielenhofweg eruit ? 

Voetbal Egchel 1, 2 en 3 hebben vrij  

Dit jaar ook weer zwarte Pieten ! 
 

 



15 november 2014: 

Vandaag vieren Jo en Mie Manders hun 60-
jarig huwelijk bij The Coach in Panningen; 
hartelijk gefeliciteerd. 

Mooiste plekje van Peel & Maas  

Vandaag komt Muziekvereniging Egchel oud 
papier ophalen. 

Vandaag garage en complete 
inboedelverkoop aan de Gielenhofweg 10 van 
10.00 tot 16 .00 uur 

We ontvingen bericht van CV De kemphazen 
over de vanavond te houden liedjesavond  

 

winnaars Egchelse liedjesavind 2013 Coop 

 

14 november 2014: 

We ontvingen bericht van Pierre Verheijen over 
het nieuwe boek Made(n) in Egchel  

In de Elektronisch weekblad van gemeente Peel & 
Maas van week 46  verleende omgevings 
vergunning : Rongvenweg 15 bouw, realiseren 
van twee stallen, een loods en mestbassin.  

  

We ontvingen onlangs onderstaand bericht: 

Hierbij een foto van Ilse Delange met Fiene ,  we 
zijn er bijzonder Trots op dat zo,n groots 

evenement als EGOPOP zo,n grootste artiest naar 
Egchel krijgt 

 

 

13 november 2014: 

Liedjesavond CV De Kemphazen  

We ontvingen bericht van CV De 
Kemphazen:       LET OP: Mocht je nog 
papieren consumptie bonnen van 
Carnavalsvereniging de Kemphazen hebben, 
deze zijn alleen nog maar tijdens de 
liedjesavond, a.s. zaterdag, in te leveren. 
Vanaf 1 januari 2015 kan men uitsluitend met 
consumptiemunten betalen. 

 



We ontvingen een bericht om het volgen van 
een Reanimatie cursus om daarmee  Egchel 
Hart Veiliger te maken.  

Vandaag Aettoafel in 't Erf 

Ria Joosten bij RTL Late Night  

We ontvingen een bericht van de Muziek 
vereniging van het carnavals inschieten  
  

Prins Johan I wordt door vorst Maurice opnieuw 
geïnstalleerd als prins van De Kemphazen 

 

12 november 2014: 

Heeft U de dorpsenquête al ingevuld ??  

De KBO heeft een themadag voor bestuur en 
ouderen adviseurs. 

  

  

Aan de Rector Thomassenstraat; 
zwaluwnestjes boven aan het huis. 

 

 

11 november 2014: 

De weekaanbieding van het 
Zomerkoninkje       

11e VAN DE 11e 2014 CV DE 
KEMPHAZEN!  vanavond   

We ontvingen een verslag van de 
Muziekvereniging van de Sint Maarten 
optocht  pdf 

Wie heeft er nog stoeptegels  

Speelveldje aan school 
 

 



10 november 2014: 

We ontvingen foto's van de Sint Maarten 
optocht  

We ontvingen van biljartvereniging Egchel een 
bericht over te maken caramboles  

  

Egchel 1 buigt 0-1 ruststand binnen 7 minuten 
om en wint uiteindelijk met 4-1 van Eindse 
Boys.  

  

  

De zwerver tijdens de Sint Maartenoptocht 
 

 

9 november 2014: 

We ontvingen al enkele foto's van het maken 
van de Sint Maarten hoop  

Egchel 1 voetbalt thuis tegen Eindse Boys 1 
Nederweert-Eind  

  

De winnaars van het Egchels straten volley 
baltoernooi 

 

 

8 november 2014: 

Vanavond Sint Maarten  

We ontvingen bericht van de Vleismeule  

We ontvingen bericht van CV de Kemhazen  

  

Geboren aan de Wethouder Tielenstraat: Eef 
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7 november 2014: 

We zagen een oud filmpje van Chaat en Eddy 
op Facebook  

Vanavond de finale van het straten volleybal 
toernooi 2014   

  

  

Toch nog op de juiste diepte ? Hoek 
Gielenhofweg / Linskesweg 

 

 

6 november 2014: 

We ontvingen een vacature voor een 
meewerkend beheerder voor 't Erf  

De uitslagen van het volleybaltoernooi 
worden zo snel mogelijk 
gepubliceerd.  eventueel op F5 klikken; als ze 
er om 23 uur nog niet op staan. 

 Aan de Pastoor Koningsstraat; Bij nachtvorst 
zijn de bloemen zo weg. 

 

 

5 november 2014: 

We ontvingen Nieuws van Muziek 
vereniging Egchel  pdf 

We ontvingen: wat Thies kookt  

Woensdagmiddag wordt er weer in de 
Belevingstuin gewerkt; we kunnen best 
hulp gebruiken; uiteindelijk is dit ook voor 
de kinderen in Egchel in combinatie met de 
lessen over natuur op school. 

Vanavond begint de tweede week van het 
volleybal toernooi  

We ontvingen van de KBO een uitnodiging: 
vandaag wordt er in ’t Erf ‘een film vertoond 
over: Deportatie en Bevrijding in het gebied 
van Peel en Maas en Noord Limburg.          

Het kruis staat nu op het Reynen Funs plein 

 



 

4 november 2014: 

Foto wedstrijd 

Samen met de dorpsenquête wil het 

Dorpsoverleg een wedstrijd uitschrijven met 

als thema:        “waar ben je trots op in 
Egchel”  

De weekaanbieding van het 
Zomerkoninkje       

  

We ontvingen een verzoek van school voor 
steigerplanken:  

Muziekvereniging met 
Allerheiligen/ Allerzielen op 2 november in de 

kerk en op het kerkhof         pdf 

 

 

3 november 2014: 

We ontvingen de biljart uitslagen: Het eerste team 
trad op volle oorlogssterkte aan   

Egchel 1 speelde uit tegen Crescentia 1 
(Tungelroy) en won moeizaam met 1 - 3  

De KBO heeft koersbal 

We ontvingen foto's van het afscheid van Ruud 
Delissen bij  't Erf  

Onlangs heeft Provincie Limburg aan Gloei een 
subsidie toegekend. Wij zoeken per kerkdorp 
enkele mensen die zich als ambassadeur cq 
energiecoach willen inzetten  gaat nu niet door op 
maandagavond 3 november. 

Ruud Delissen bij het afscheid van 't Erf 

 

 



2 november 2014: 

We ontvingen het nieuwe schema voor het 
volleybal toernooi  

Egchel 1 speelt uit tegen Crescentia 1 
(Tungelroy)  

  

 Allerzielen 

 

 

1 november 2014: 

Allerheiligen, Allerzielen. 

Vanmorgen wordt er weer in de Belevingstuin 
gewerkt; met name ook ouders van kinderen 
van school zijn welkom. 

We ontvingen een verzoek; om mensen in 
Egchel te benaderen om een Reanimatie 
cursus te volgen  

Vanavond open Egchels Dartstoernooi  

Nu is het nog goed weer; maar binnenkort 
vallen de bladeren weer. 

 

 

 


