
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 augustus 2014: 

Vandaag organiseert schutterij Leonardus een 
schietwedstrijd voor families, vrienden, 
vriendengroepen en verenigingen. De 
aanvang van deze wedstrijd is om 14.00 uur. 
Heb gehoord dat het druk wordt. 

Bekerwedstrijden SV Egchel  

Pier Bos wint vijfde editie van het POEK-
toernooi  

 De winnaars van het 5e 
Egchels  Poektoernooi 

 

 

30 augustus 2014: 

We ontvingen bericht over de finale van het 
Poek toernooi  vanavond 29 augustus 

We zagen dat de website van Zachte Cross 
klaar is  

  

Werkzaamheden aan de rector 
Thomassenstraat 

 

 



29 augustus 2014: 

We ontvingen de uitnodiging voor de 
jaarvergadering van 't Erf  

Rabo Seniorenadviseurs bij u in Egchel  

Vanavond finale Poektoernooi  

Geslaagde kampweek Jong Nederland  

De werkzaamheden aan de Linskesweg en 
Gielenhofweg gaan bijna beginnen; er wordt 

gestart Jacobobusstraat / Linskesweg 
 

 

28 augustus 2014: 

Vanavond Poektoernooi voor plaats 7 en 8  

Digitale Afvalkalender Egchel  pdf 

Door Dorpsoverleg Egchel wordt gewerkt aan 
de Dorps Monitor. Op 9 oktober is hierover een 
bijeenkomst. 

Ontwerp geurverordening Egchel op 2 
september  

Aan de Hoekerstraat; Pompoenen te koop 
 

 

27 augustus 2014: 

We ontvingen de resultaten en een nieuw 
schema van het Poek toernooi  

De KBO heeft Jeu de Boules. 

Voetbalvereniging S.V. Egchel heeft de KNVB 
een brief gestuurd in protest over de 
opheffing van de 6e klasse  

We ontvingen bericht dat de kookworkshop 
van 3 september a.s. vol is. 

Denk eraan de scholen zijn weer begonnen 
 

 



26 augustus 2014: 

Zomerkoninkje: weekaanbieding week 
35:            

We ontvingen de agenda voor 18 september 
en notulen van 17 juli van Dorps Overleg 
Egchel        

We ontvingen Nieuws van schutterij 
Leonardus en een aankondiging van het 
familie en verenigings schieten.  

Geboren aan de Pastoor Koningsstraat: 
Wessel  

 

25 augustus 2014: 

Egchel 1 en 2 hebben de eerste 
bekerwedstrijden achter de rug  

  

  

De scholen gaan vandaag weer beginnen. 

  

 

 

24 augustus 2014: 

De schutterij Lenardus Panningen Egchel 
heeft bondsfeest in Neer   

  

SV Egchel heeft een beker programma  

  

Aan de Pastoor Koningsstraat 

 

 



23 augustus 2014: 

Zin om tijdens de zachte cross 2014 alleen of 
als vriendengroep de handen uit de mouwen 
te steken..?  

We ontvingen wat Thies kookt  

  

Overal reclame voor de Zachte Cross 

 

 

22 augustus 2014: 

We ontvingen bericht dat op 9 oktober een 
avond voor geheel Egchel is gereserveerd; 
voor  bespreking en uitleg van de 
Dorpsmonitor in 't Erf  

  

Foto van politie helicopter die 
hennepvluchten uitvoert  

 

 

21 augustus 2014: 

We ontvingen bericht dat  de Workshop 
Belevingstuin: Thies Kookt nog 1 persoon 
nodig heeft om door te kunnen laten gaan  

Studenten Roeivereniging  gaat in Peel en 
Maas zwerfafval opruimen   

Belangrijke vergadering: Beeldvormende 
Vergadering op 2 september a.s. :  Ontwerp 
geurverordening en ontwerp gebiedsvisie 
geur  Egchel          

De Korenaar op het Reynen Funs plein  

 



20 augustus 2014: 

De KBO heeft vrij fietsen. 

De website voor de Zachte Cross in Egchel is 
in de maak  

We ontvingen bericht van CV De Kemphazen 
over de liedjesavond  

'Wat vindt u het mooiste plekje van Peel en 
Maas?  You Tube 

Aan de Hoekerstraat: 

Zelfs de zonnebloemen zien het met dit weer 
het niet meer zitten.  

 

19 augustus 2014: 

We ontvingen van schutterij Sint Leonardus 
bericht over hun activiteiten.  

Bij een verkeersongeval tussen twee 
personenauto's op de Heldensedijk zijn 
maandagochtend rond 08.50 uur 6 personen 
gewond geraakt.  

Aan de Gielenhofweg 

Pompoenen te koop 
 

 

18 augustus 2014: 

SV Egchel: De tweede oefenwedstrijd werd 
Meterik 1 verslagen. Egchel 1 - Meterik 1 3-0 
(1-0).  

Tarieven bouwleges voor nieuwbouwwoning 
in Peel en Maas bij de 10 laagste van 
Nederland. Goedkoopste in Limburg.  pdf 

We ontvingen de eindstanden in beide poules 
van het Egchels Poek toernooi  

In de Kemp; zoals vroeger; erg nat 
 

 



17 augustus 2014: 

  

  

Komende week worden de voorverkoop 
adressen bekend gemaakt voor de kaartjes en 

start het inschrijven voor de cross!  
 

 

16 augustus 2014: 

Vandaag wordt door Muziekvereniging Egchel 
weer oud papier opgehaald. 

Egchel 1 speelt thuis om 18.00 uur tegen 
Meterik 1.   

Nieuwe website in Neer : Neersnieuws  

Langs de Gielenhofweg 

 

 

15 augustus 2014: 

Ontving bericht van het Poek Toernooi dat er 
enkele kleine verschuivingen zijn  

  

  

In volle bloei op de Van Acchgelstraat 

 

 

http://www.svegchel.nl/


14 augustus 2014: 

  

Rustig in Egchel. 

  

Imkers aan het werk; langs Giel Peetershof 

 

 

13 augustus 2014: 

We ontvingen bericht over het Egchels Poek 
toernooi  

De KBO heeft Jeu de Boules 

  

Leuk spelen voor de kinderen op de 
Wethouder Tielenstraat. 

 

 

12 augustus 2014: 

Rick Geenen is in de nachtcross in Kessel 12e 
geworden  

SV Egchel: De eerste oefenwedstrijd zit erop 
en Koningslust werd verslagen met 7-0 
waarvan 5x Paul Ververgaert. Koningslust 1 - 
Egchel 1 0-7 (0-5). 

  

Aan de Wethouder Tielenstraat brommer 
onder de klimop. 

 

 



11 augustus 2014: 

Workshop Belevingstuin: Thies Kookt 
"producten uit de streek".  

Zomerkoninkje: morgen is het weer zover, we 
gaan weer OPEN. En hoe nog wel :  

  

Aan de Molenheg 

 

 

10 augustus 2014: 

  

Jong Nederland heeft om te beginnen best 
aardig weer. 

  

Nieuwe aardbeiplanten in de belevingstuin 

  
 

 

9 augustus 2014: 

In Kessel wordt een nachtcross gehouden; 
aan de Keizersbaan waaronder ook Egchelse 
deelnemers    Veel succes. 

In de bijlage de nieuwe menu's Maandag 
Thiesdag en Thies kookt special voor de 
aankomende 2 weken!  

Jong Nederland gaat op kamp  

KBO  Egchel op bezoek bij 't Eetcafé 't 
Raodhoes in Neer 

 

 



8 augustus 2014: 

  

Melden dode en gewonde vogels of 
vissen              

  

Op de Molenheg is deze hoge haag pas 
geschoren; dus een echte Molenheg 

 

 

7 augustus 2014: 

Naat pak nominatie’ rage op sociale media 
(ook uit Egchel op Facebook)  

Spannend wie er in de kwartfinale uit mag 
komen van het Poek toernooi  

  

Langs de Gielehofweg: Hier s.v.p. geen 
honden uitlaten 

 

 

6 augustus 2014: 

De evenementenkalender wordt huis aan huis 
rondgebracht. 

De KBO heeft een fietstocht naar Ospel. 

Eenzijdig ongeval in Egchel  

  

Op Giel Peetershof gehooid; bloemen laten 
staan 

 

 



  

5 augustus 2014: 

  

  

  

  

Volop bloeiende Hortensia's langs de 
Linskesweg 

 

 

4 augustus 2014: 

Dronken vrouw veroorzaakt gevaarlijke 
situatie op de Roggelseweg   

  

 Roggel maakt schade op na windhoos  

 Aan de Jacobusstraat: feestje gehad 

 

 

3 augustus 2014: 

We ontvingen: JONG NEDERLAND EGCHEL 
GAAT OP KAMP IN LIEROP  

In Heibloem is zaterdagochtend een 
touringcar volledig uitgebrand.  

We ontvingen: Altijd fijn! Op een warme 
zomerse dag zomaar langs de weg een 
verfrissing voor onze hond. Ut Hondecaféke 
bij de familie Buskes-Leijsten. 

Ut Hondecaféke 
 

 

http://www.bledje.nl/nieuws/dronken-vrouw-veroorzaakt-gevaarlijke-situatie-op-de-roggelseweg/
http://www.bledje.nl/nieuws/dronken-vrouw-veroorzaakt-gevaarlijke-situatie-op-de-roggelseweg/


2 augustus 2014: 

  

  

  

Mooi verzorgde plantenbakken aan 't Érf 

  

 

 

1 augustus 2014: 

  

Extreem nattte Juli   

  

  

Eetcafe Manders 

 

 

 

http://www.peelmaas.com/index.php/54-nieuws/8743-extreem-nattte-juli

