
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 juli 2014: 

  

Xtc-vaten gedumpt in Kessel-Eik  

  

Langs de Gielenhofweg: 

Stijlvol wonen in Peel & Maas (tussen de 
distels) 

 

 

30 juli 2014: 

  

Klachtenmeldpunt vleermuizen  

  

 Aan de Linskesweg; Honing te koop 

 

 



29 juli 2014:  

Met graffiti in actie tegen verborgen leed in 
Limburg  

De DJ is al bekend voor het feest van 12 & 13 
september voor de Zachte "Cross " in 
Egchel         Ook op facebook al berichten:   

  

Ergens  in Egchel 

 

 

28 juli 2014:  

  

De KBO heeft vandaag koersbal 

  

Langs Giel Peetershof zomerbloemen 

 

 

27 juli 2014:  

  

Voor de Egchelse coureurs  

  

 Geboren: Tim 

 

 



26 juli 2014:  

Nieuw logo voor de Hoeskamer  

Geen zin om te koken in de vakantieperiode? 
Reserveer aankomende week alvast Thies 
kookt en geniet vanaf 4 euro per persoon!  
  

  

  

  

Aan de van Enckevoortstraat: geslaagd als 
kapster 

 

Dennis Bruijnen met Tech united 
wereldkampioen  

  

 

  

 

25 juli 2014:  

Klachten meldpunt vleermuizen  

Geboren aan de Gielenhofweg: Tim 

  

  

Nog barbecue  weer 

 

 



24 juli 2014:  

  

Dag van Nationale rouw  You tube 

  

Dag van Nationale rouw; ook in Egchel 

 

 

23 juli 2014:  

  

Vandaag heeft de KBO; de grote fietstocht. 

  

We ontvingen een verslag en foto's van de 
zomerdagen van Kinder Vakantiewerk 

Egchel     voor de foto's  

 

 

22 juli 2014:  

  

  

Alweer enkele mooie huizen erbij in Egchel; 
aan de Hoekerstraat. 

 

 



21 juli 2014:  

  

Storingen in drukriolering  

  

Hortensia's aan de Jacobusstraat 

 

 

  

20 juli 2014:  

  

Als bij werkzaamheden aan het trottoir de 
klinkers niet goed liggen; een telefoontje naar 

de gemeente heeft vrij spoedig 
effect.                Mailtje naarThei Vervoort 

Technisch medewerker Infrastructuur 

   
 

 

19 juli 2014:  

In de op 17 juli gehouden vergadering van 
dorpsoverleg Egchel; is besloten om in 
oktober een vergadering te houden voor de 
bewoners van Egchel; over de dorps monitor 
en structuurvisie. 

  

Vandaag komt Muziekvereniging Egchel oud 
papier ophalen.  

  



  

  

Wordt druk op de Pastoor Koningsstraat; 
geboren Sam en Lars. 

 

 

18 juli 2014: 

We ontvingen de nieuwe menu's voor de 
aankomende periode Maandag Thiesdag en 
Thies Kookt Special (op wisselende dagen) en 
meer nieuws  
  

De weersvoorspelling voor de komende 
dagen in  Egchel  

Goed weer voor de Artisjokken 
 

 

17 juli 2014: 

Vanavond vergadering Dorpsoverleg  

De verenigingen worden gevraagd om te 
controleren of de adressen op deze website 
nog allemaal correct zijn. 

 Waakt U met ons mee ? Onze koeien kunnen 
ziek worden van hondepoep 
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16 juli 2014: 

We ontvingen een uitnodiging voor een 
senioren middag  

Weekaanbieding Zomerkoninkje  week 29  

De KBO heeft Jeu de Boules 

Dierendagen van Kinder Vakantiewerk 

 

 

15 juli 2014: 

Voetbalclub SV Egchel  doet voorstel aan 
KNVB  

Kinder Vakantiewerk Egchel gaat vandaag 
met de bus; waar naartoe ? 

  

Geboren aan de Pastoor Koningsstraat: Gies 

 

 

14 juli 2014: 

We ontvingen bericht van Schutterij 
Leonardus over het overlijden van hun 
lid Henk Reinders en hun aangepast 
programma  

  

  

We ontvingen bericht dat Mevr Nelly Peeters 
(Nelly van Chris) van de 

Kempstraat afgelopen donderdag 93 jaar is 
geworden; is een van de oudste(?) 

inwoonsters van Egchel 
 

 



13 juli 2014: 

We ontvingen bericht van gemeente Peel en 
Maas over LOG Giel Peetershof busreis  e.d.  

Bijeenkomst Alzheimercafé in Egchel  

Bloemen bij schietboom twintig  

  

Nog even de vlaggetjes buiten 

 

 

12 juli 2014: 

We ontvingen bericht van buurtvereniging De 
Hub  

We ontvingen bericht "Maandag Wat de pot 
schaft"  

Verenigingen opgelet tot Zondag kunnen 
datums nog worden doorgestuurd voor de 
evenementen kalender; is tot nu toe op de site 
bijgewerkt; dus iedereen kan controleren. !  

 buurtvereniging De Hub 

 

 

11 juli 2014: 

We ontvingen bericht van Kinder Vakantie 
Werk Egchel over de komende zomerdagen:   

De competitie indeling voor Egchel 1 seizoen 
2014/2015  

De schutterij van Panningen-Egchel heeft zich 
afgemeld voor de schietwedstrijd zaterdag op 
het Oud Limburgs Schuttersfeest.  

  

De BSO op bezoek 
 

 



10 juli 2014: 

Vandaag is weer Aettoafel 

Burendag 2014  

We ontvingen de notulen van de vergadering 
op 19 juni j.l en de agenda voor 17 juli  van 
Dorpsoverleg Egchel  a.s.;  

  

Ook op de Kempstraat trok de regen moeilijk 
weg 

 

 

9 juli 2014: 

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel over de tradionele jaarlijkse afsluiting; 
met foto's van optredens  

We ontvingen bericht :Door een aantal nieuwe 
ontwikkelingen zal Rustic, Complementair 
gezondheidscentrum verhuizen naar 
Roermond  

De KBO gaat golven op Hanssenhof 

Seizoensafsluiting 
 

 

8 juli 2014: 

We ontvingen bericht dat weer verschillende 
Egchelse mensen aan de Kennedymars in 
Someren meegedaan hebben  

We ontvingen bericht van Schutterij 
Leonardus met foto's  

  

Timo 2e prijs op OLS als bordjesdrager 
 

 



7 juli 2014: 

De Muziekvereniging Egchel heeft seizoen 
afsluiting. 

Zojuist bericht dat Schutterij Leonardus nog 
in de race op het OLS is. 

  

Bezoek van de trimclub aan het museum  

 

 

6 juli 2014: 

De eerste verkoopdag van de Belevingstuin 
Egchel was een succes; voor foto's (Mijn 
Album)  

  

De schutterij is aan het oefenen voor de Oud 
Limburger van vandaag   

 

 

5 juli 2014: 

Vanavond bij Café Manders de 
kampioensreceptie van DC Manders 2.  

  

De WK-knaller van de $jerp$jutters: We gaan 
het doen, we worden kampioen! Lekker 

meebrullen met het oranjefeest. En nu niet de 
eerste ronde eruit vliegen, jongen... op You 

Tube  

 



4 juli 2014: 

We ontvingen al de eerste datums voor de 
evenementen kalender  

We ontvingen een verzoek van de werkgroep 
Kruisen en Kapellen; om een nieuwe plek 
voor het kruisbeeld aan de Gielenhofweg  

Foto's belevingstuin op facebook  

Geslaagde verkoop bij Belevingstuin Egchel 
 

 

3 juli 2014: 

De Belevingstuin Egchel organiseert vandaag 
eerste verkoop uit eigen tuin van 15.15 uur tot 
16 uur   

Wat de pot schaft; Thiesdag  

  

  

We ontvingen:  “Leiding Jong Nederland 
Egchel volgt een workshop outdoorcooking 

van Jong Nederland Limburg”   

  

  

  

  

Op 29 juni speelde het gitaarensemble van 
Muziekvereniging Egchel op het Passion for 

Music in Nederweert-Eind.  
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2 juli 2014: 

We ontvingen het verzoek aan de 
verenigingen om voor het tweede halfjaar 
weer de datums door te geven  

De KBO heeft Jeu de Boule 

  

leeuwebekjes aan de Jacobusstraat 

 

 

1 juli 2014: 

We ontvingen bericht van ' Erf over de datum 
van de jaarvergadering 17 september a.s.  

We ontvingen bericht van Schutterij 
Leonardus over de voorbereidingen voor het 
OLS  

Aanbieding zomerkoninkje week 27  

We ontvingen bericht van de Hoeskamer over 
een bezoek:  

Bezoek aan de Hoeskamer 

 

 

 


