
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 juni 2014: 

  

Maandag Thiesdag 

  

De KBO heeft vandaag koersbal 

  

  

We zagen op Facebook Thei en Nel 41 jaar 
getrouwd. 

 

 

29 juni 2014: 

We ontvingen de juiste datums van de nieuwe 
menu's aankomende periode Maandag 
Thiesdag, excuus voor het ongemak!  
  

Paard met mes gestoken in Beringe  

Vanavond Nederland tegen Mexico. 

 

 

http://www.peelmaas.com/index.php/54-nieuws/8442-paard-met-mes-gestoken-in-beringe


28 juni 2014: 

We ontvingen bericht over een verkoopdag 
van Belevingstuin Egchel  

We ontvingen een oproep van het 
gemeenschaps huis 't Erf over de 
carnavalsactiviteiten  

Geslaagden Bouwens van der Boijecollege  

Aanleg nieuwe landweer langs de 
Roggelseweg ? 

 

 

27 juni 2014: 

Van 30 juni tot en met 4 juli 2014 wordt een 
militaire oefening gehouden  

NIEUW BIJ THIES KOOKT!                    Voor 
het menu voor maandag  

  

Op de Kattestert 

 

 

26 juni 2014: 

  

  

  

De KBO Egchel op bezoek. 

 

 



25 juni 2014: 

  

De KBO gaat vandaag naar Jan Schaareman 

  

Sint Jan; einde aspergeseizoen 

 

 

24 juni 2014: 

We ontvingen bericht van Schutterij 
Leonardus  

Aanbieding zomerkoninkje week 26  

We ontvingen een nieuw interview met Ernes 
en Mariëlle Zelen  

 

 

23 juni 2014: 

  

Op 21 juni was weer het defilé van de 
vierdaagse.  

Op Youtube via Omroep Peel&Maas  

  

Een unieke bijeenkomst: de zusjes Peters: 
Loes, Marie-José en Moniek met man en 

kinderen allemaal muziek maken in de 
optocht. 

 

  

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/intervieuw.html


Sabine Zelen wint de 5 km van Acht van 
Horst;    

Kindermarkt Egchel   Lekkere wafels  

Jazeker Ruud en Frank Geraeds 4e en 
Rick Geenen 2e op de eerste nacht cross 
in Horst!!!  

  

Kindermarkt in Egchel; voor een paar 
euro. 

 

 

22 juni 2014: 

  

Kindermarkt van 11 tot 14 bij 't Erf.   

  

Peerd van Dre van Spee 

 

 

21 juni 2014: 

 Langste dag 

Zondag kindermarkt van 11 tot 14 bij t erf. 
Deelnemen kan nog.  

We ontvingen bericht over de goede doelen 
collecte  

Vanmorgen is weer oud papier ophalen door 
Muziekvereniging Egchel 

Vanmiddag defilé Jeugd Vierdaagse 

Kruisbeeld verplaatst naar pleintje langs 
Gielenhofweg 

 

 

http://www.jongnederlandegchel.nl/
http://www.jongnederlandegchel.nl/


20 juni 2014: 

We ontvingen bericht  over het Poek 
Toernooi    

Wat de pot schaft a.s. Maandag Thiesdag  

  

De 49ee Rabobank Jeugdvierdaagse 

 

 

19 juni 2014: 

Vanavond vergadering Dorpsoverleg 
Egchel      

We ontvingen bericht van CV De 
Kemphazen    

Vanavond is weer Biljart Poektoernooi   

Gemeente gaat adressen controleren  

Aan de Gielenhofweg: 

Weer opgeknapt 
 

 

18 juni 2014: 

Op zoek naar een origineel cadeau?  

De KBO heeft Jeu de Boule 

Aanbieding zomerkoninkje week 25  

  

Werkzaamheden aan de waterleiding op de 
Gielenhofweg 

 

 



17 juni 2014: 

Egoptopia uit Egchel werd derde 
op provinciaal Juniorentoernooi JongNL in 
Kessel-Eik  

  

  

Te koop: langs de Gielenhofweg 

 

 

16 juni 2014: 

De KBO heeft koersbal 

Over de 3e plaats van het handballen; 
ontvingen we enkele berichten: 

De jongens van IKC De Kemp  van groep 7 
en 8 zijn in Emmen . met het 

schoolhandbal 3de geworden van 
NEDERLAND! PROFICIAT !!! 

Met trots willen wij vermelden dat de 
jongens van IKC De Kemp afgelopen 

zaterdag 3e van Nederland zijn geworden 
bij het landelijke scholen handbaltoernooi 

in Emmen. 
Wat een fantastische prestatie!  

In de poule werden 3 wedstrijden 
gewonnen en 1 gelijkgespeeld en voor de 

3e plaats werd knap met 9-8 gewonnen! 
Melle, Kaan, Daan, Rik, Tom, Devi en 

Dave, gefeliciteerd met jullie 3e plaats. 
Egchel is trots op jullie! 

 

 

  



 

 

15 juni 2014: 

Vandaag vaderdag 

  

Savelbergrun door Egchel 

 

 

14 juni 2014: 

Jong Nederland heeft provinciaal junioren 
toernooi in Kessel-Eik 

Er zijn weer geslaagden in Egchel  

  

Ook geslaagd 

 

 



13 juni 2014: 

We ontvingen de agenda voor de vergadering van 
Dorpsoverleg Egchel op 19 juni a.s . 

We ontvingen; wat de pot schaft:  

Woensdag 11 juni heeft Willemien Naus een 
leerzame workshop aan groep 6-8 gegeven over 
het beroep van de imker. 
Deze workshop paste geheel binnen ons thema 
van 'voortplanting'. De kinderen waren erg 
enthousiast en hebben er veel van geleerd. 
Willemien, nogmaals bedankt! 

De jongens van IKC De Kemp gaan komende 
zaterdag deelnemen aan het Nederlandse Scholen-
Handbaltoernooi in Emmen. 

workshop over het beroep van de imker. 
 

 

12 juni 2014: 

In 't Erf is weer Aettoafel 

Savelberg Run   

De goede doelen week  

  

Nog steeds barbecue weer 

 

 

11 juni 2014: 

Aanbieding zomerkoninkje week 24  

We ontvingen de notulen van de vergadering 
Dorpsoverleg Egchel van 15 mei  

We ontvingen: INFOBIJEENKOMST 
TOEKOMST PAROCHIES HELDEN, EGCHEL 
EN PANNINGEN   

De KBO gaat naar een frambozenkweker in 
Meyel 

  Langs de Gielenhofweg 

 



 

10 juni 2014: 

Deze week is Goede Doelen Collecte  

We ontvingen bericht van ZijActief over 
stappen en happen  

  

Stappen en happen 

 

 

9 juni 2014: 

We ontvingen nogmaals bericht: Kindermarkt 
in Egchel 22 juni 11:00-14.00 uur.entree = 
GRATIS 
Locatie: voor 't Erf. Meer info en opgave voor 
deelname  

  

Warm weer en veel zon tijdens Pinkster 
minivoetbaltoernooi 2014  

 

 

8 juni 2014: 

Kampioensreceptie SV Egchel dames 1  

Er is gistermiddag weer hard gewerkt in de 
belevingstuin  

Pinkster minivoetbaltoernooi 2014   

  

Nieuwe speeltuin aan de Wethoder 
Tielenstraat; Pastoor Koningsstraat. 

 

 



7 juni 2014: 

We ontvingen bericht over het prestigieuse 
POEK- biljarttoernooi  

S.V. Egchel houdt haar 
jeugdverenigingsdag       

De communicantjes op bezoek bij de 
Hoeskamer  

 

 

6 juni 2014: 

Dartclub Mander Zomerranking   

We ontvingen bericht van Gemeente Peel & 
Maas: 

In Peel&Maas nieuws staat een foute 
publicatie over de inzameling van 
afval voor de nieuwe manier van afval 
inzamelen in Egchel, Koningslust en 
Panningen. Maandag 9 juni wordt 
NIET verschoven naar zaterdag 7 juni. 
De wijziging zoals deze ook is 
aangegeven op de afvalkalender is de 
juiste:    

Maandag 9 juni wordt dinsdag 10 juni 

Stichting EGOpop heeft 139 nieuwe foto's 
aan het album EGOpop  (publiek)  

Vanavond kampioensreceptie SV Egchel 
dames 1 

 

 



5 juni 2014: 

Gratis af te halen  +/_  260 klinkers 
(kinderkopjes) 
 10 x 10 x5 cm  

a.s. Woensdag 11 juni is het weer zover THIES 
KOOKT SPECIAL! reserveren kan vanaf nu.... 
Menu zie bijlage.  
  

 

Weer jonge eendjes 
 

 

4 juni 2014: 

We ontvingen bericht over de goede doelen 
collectie; Vandaag of morgen kunt u de 
envelop van de Goede Doelen Collecte in de 
bus verwachten  

3voor12 Limburg is langs geweest bij EGOpop 
om een recensie te schrijven.  

Op Peel en Maas Gezien ook een fotoverslag     

Veel belangstelling StreetLeague Peel en 
Maas; waaronder ook kinderen uit Egchel  

Op TVL Limburg een stukje over Loeren bij de 
Boeren; hier deden ook 2 bedrijven aan de 
Boerderijweg mee. (niet genoemd) Klik Hier 
(vanaf minuut 22.) 

  

We ontvingen de uitnodiging voor de 
kampioensreceptie SV Egchel Dames 1 

 

 

http://3voor12.vpro.nl/lokaal/limburg/nieuws/2014/juni/EGOpop.html
http://www.tvl.nl/nl/programmas/made-in-limburg/made-in-limburg-17-mei-2014/


3 juni 2014: 

ZijActief Egchel gaat stappen en happen  

Aanbieding zomerkoninkje week 23  

We ontvingen nog een bericht over 
Teldertrappe  

Egchel maakt zich op voor het volgende 
evenement! Na een super gezellige kermis, 
een grandioos EGOpop-festival staat het 
volgende evenement al weer gepland: het 
voetbaltoernooi, georganiseerd door SV 
Egchel op zondag 8 juni. 
Egchel bruist van de energie! 

deelnemen aan de dagvoorziening van 

Egchel. 

 

 

2 juni 2014: 

In de Limburger stukje over Ilse de Lange en 
het optreden op Egopop.  

Op de website van Egopop foto's van het 
optreden van vrijdag  

EGOpop zet Egchel op de kaart  

Duizenden mensen genoten van Egopop; in 
Egchel 

 

 

1 juni 2014: 

Foto's van Egopop  

Fiep verloren  

  

Ilse de Lange op Egopop; in Egchel 

 

 

 


