
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 april 2014: 

Aanbieding Zomerkoninkje week 18  

Wat de pot schaft voor komende maandag  

De KBO gaat Jeu de Boule 

  

Bij Wijnen paprika's 

 

 

29 april 2014: 

De Vleismeule is gesloten van 29 april t/m 3 mei. 

  

  

De eerste paaltjes zijn in Giel Peetershof geplaatst 

 

 



28 april 2014: 

De KBO heeft koersbal. 

We ontvingen verslag van Kinder vakantiewerk 
Egchel over de Koningsdag  

We ontvingen bericht dat Muziekvereniging Egchel 
enkele nieuwe bestuursleden heeft  

Het uiensoepje staat al lekker te pruttelen, Maandag 
Thiesdag! Reserveren kan nog tot 9.30 uur.  

Egchel 1 heeft uit met 0-5 tegen RkPVV gewonnen  

Loeren bij Boeren; op de Boerderijweg. 
 

 

27 april 2014: 

Egchel 1 speelt  uit tegen RKPVV Helmond  

Vandaag Loeren bij de Boeren.  voor de folder  pdf 

  

Koningsspelen in Egchel 

 

 

26 april 2014: 

  

Koningsdag; ook voor de verdienste voor Egchel 
is Ton Joosten benoemd tot lid in de orde van 
Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. 

Wie meer in Peel & Maas  

Lintjesregen op P & M  You Tube 

  

 Vandaag organiseert Kindervakantiewerk de 
eerste Koningsdagviering!!  

  

 



De gedecoreerde 

 

25 april 2014: 

We ontvingen een bericht over een Kindermarkt  

Egopop in de krant  

  

Geboren aan de Wethouder Tielenstraat: Noor 

 

 

24 april 2014: 

Herinrichting Gielenhofweg / 
Linskesweg  verslagen informatie avonden en 
ontwerp. 

Sleutel gevonden op de Gielenhofweg hoek 
Kempstaat inlichtingen   

  

Langs de Jacobusstraat 

 

 

23 april 2014: 

Aanbieding Zomerkoninkje week 17  

De KBO gaat vandaag naar Tillemans 
Vleesboerderij  

  

Bodembedekkers 

 

 



22 april 2014: 

Structuurvisie Grashoek; sommige wensen vergelijk 
baar met Egchel ?    You Tube.  Heb begrepen dat 
als Egchel niet aansluit; de pot met geld leeg kan 
zijn, 

  

 Supporters bij SV Egchel 

 

 

  

21 april 2014: 

We ontvingen bericht over de Kennedy mars die op 19 
april in Sittard is gelopen  

Egchel heeft de uitwedstrijd tegen Koningslust met 2-
1 verloren.  

  

Kennedy mars 
 

 

20 april 2014: 

De Muziekvereniging verzorgt weer de Paasmis. 

We ontvingen bericht over de Goeden Doelen 
Collectie  

Voor het stemverzoek van 't Raedhoes: een 
filmpje op You tube  

We ontvingen de notulen van de vergadering 
Dorpsoverleg op 17 april  

  

Paaseitjes rapen 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HPh8P4ofsLE


19 april 2014: 

Vanmorgen containers aan de weg en er wordt 
oud papier opgehaald. 

We ontvingen een stemverzoek van 't 
Raedhoes: Ik zou jullie graag nog een keer willen 
vragen om voor de laatste keer te stemmen op 't 
Raodhoes, zodat we op nummer 1 mogen 
eindigen.  
  

Egchel 1 speelt vanavond om 18.00 uur uit tegen 
Koningslust 1  

Op vrijdag 18 april overhandigd 
Lemmenaardbeien ; aardbeien aan de 

Hoeskamer  

  

 

 

18 april 2014: 

Op dinsdag 8 april had ZijActief een avond met 
allerlei wetenswaardigheden over bijen en 
honing.  

Het verslag over de herinrichting van de 
Gielenhofweg/ Linskesweg staat nog niet op de 
website van Peel & Maas. 

Erg leuke avond, verzorgd door Willemien Naus 
en Louis v.d. Goor. 

 

 

17 april 2014: 

Vanavond vergadering Dorpsoverleg Egchel       

Afvalinzameling Goede Vrijdag en met Pasen     

  

Nationale sportweek 

 

 



16 april 2014: 

We ontvingen de agenda voor de vergadering van het 
Dorpsoverleg Egchel  

We ontvingen: Wat de pot schaft Maandag Thiesdag; pas 
op is 28 april:  

Voor het minivoetbal toernooi is inschrijven niet meer 
mogelijk  

Kreeg een e-mailtje over kepèl  en Sjoën Helje-Dörp  op 
You Tube  Voor Egchels Geveul  

  

Lekker ijsje 
 

 

15 april 2014: 

We ontvingen bericht van Schutterij Leonardus 
Panningen Egchel over hun activiteiten:  

Aanbieding Zomerkoninkje week 16  

  

  

Aan de Jacobusstraat 

 

 

14 april 2014: 

Op een vroege lentemiddag had Egchel geen moeite 
met de tegenstander. Uitslag Egchel - BVV'27 10-1 (5-
1). 

De eerste aardbeien van dit seizoen door aardbei 
kweker Erik van Haandel uit Egchel aan Ria 
Joosten  You Tube 

Scorebord te klein 10 - 1 

 

 



13 april 2014: 
  

De vrijwilligers van de belevingstuin werden 
zaterdagmorgen tijdens hun werkzaamheden 
verrast met vlaai door Resie Kempen, Rabobank 
ambassadeur van Egchel. 

Egchel 1 speelt haar laatste thuiswedstrijd van dit 
seizoen tegen BVV'27 (Blitterswijck) 1  

Telefoon gevonden op speelveldje bij school          

Paaseieren zoeken KVW 
 

 

12 april 2014: 

We ontvingen het verzoek om op t Roadhoes te 
stemmen  

Vandaag wordt er weer aan de belevingstuin 
gewerkt. 

Kindervakantiewerk Egchel houdt vanmiddag haar 
Paas activiteit  

Zondag pas Abraham; aan de Kempstraat 

 

 

11 april 2014: 

We ontvingen een mededeling  van 't Erf: De 
jaarvergadering is uitgesteld naar eind juni 
vanwege goede voorbereidingen nieuwe 
bestuursleden. T.z.t. volgt er een datum. 

De Biljartvereniging Egchel houdt een kampioens 
receptie  van 19.30 tot 21.00 uur, in Café Manders  

  

In volle bloei: Langs de Jacobusstraat 
 

 



10 april 2014: 

We ontvingen: Wat de pot schaft Maandag 
Thiesdag 14 april:  
  

We ontvingen van Muziekvereniging Egchel foto's 
en een verslag over hun alg.ledenvergadering  

In 't Erf is vandaag Aettoafel 

Aanbieding Zomerkoninkje  

Nieuwe voorzitter; Muziekvereniging Egchel  

 

9 april 2014: 

We ontvingen van Muziekvereniging Egchel foto's 
en een verslag over het voorjaarsconcert  

Cleaning Day op IKC de Kemp Egchel  

De KBO gaat fietsen. 

Loeren bij de Boeren; aan de Boerderijweg  op 
Zondag 27 april  voor de folder  pdf 

voorjaars concert in gemeenschapshuis ’t Erf 
 

 

8 april 2014: 

We ontvingen bericht van Kindervakantiewerk 
Egchel over de de eerste Koningsdagviering op 
zaterdag 26 april  

ZijActief Egchel heeft een informatieve avond over 
bijen en honing  

  

Aardbeienteler Erik van Haandel in Egchel verrast 
Ria Joosten, zakenvrouw van het jaar 2014!           

 



 

7 april 2014: 

We ontvingen bericht van Schutterij Leonardus 
Panningen Egchel over hun activiteiten:  

Egchel 1heeft in Griendsveen met 2 -4 gewonnen  

  

voorjaars concert in gemeenschapshuis ’t Erf 

 

 

6 april 2014: 

De Muziekvereniging Egchel heeft een voorjaars 
concert in gemeenschapshuis ’t Erf; ook het gitaar 
ensemble speelt tijdens de mis in de kerk   

Egchel 1 speelt uit tegen Griendtsveen 1  

Coalitievorming Peel & Maas  You Tube 

  

In volle bloei 
 

 

5 april 2014: 

Jong Nederland Egchel heeft leiding weekend in 
Lierop. 

Voorverkoop Egopop  

  

Blauwe bloemetjes langs de Hoekerstraat 

 

 



4 april 2014: 

Het bakje aardbeien, waarmee teler Erik van 
Haandel; Ria Joosten verrast; (in Peel&Maas 
Nieuws deze week)  is pas volgende week. Deze 
actie komt ten goede aan Ronald McDonald Huizen. 

  

Aan de Pastoor Koningsstraat 

 

 

3 april 2014: 

Te koop:  Spartamet ion met trapondersteuning    

We ontvingen bericht dat de dames van de Welfare; 
de boom versiert hebben voor "t Erf  

  

  

de dames van de Welfare 

 

 

2 april 2014: 

De KBO heeft Jeu de Boule 

We ontvingen het menu : Wat de pot schaft voor 
maandag Thiesdag 7 april.  

We ontvingen bericht van BS DE Kemp over 
dat ieder jaar kinderen van groep 8 bij u aan de 
deur  

aan de Pastoor Koningsstraat 

 

 



1 april 2014: 

We ontvingen bericht van Schutterij Leonardus 
Panningen Egchel over hun resultaten:  

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel met Seniorenorkest Meijel  over het 
voorjaars- concert op 6 april  

  

  

Geboren aan de Pastoor Koningsstraat: Fien 
 

 

 


