
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 september 2014: 

We ontvingen: de uitnodiging om de 
bijeenkomst over de dorpsenquête bij te 
wonen  

Verslag van de voetbal wedstrijd door 
Rood Wit 67  

We ontvingen een uitnodiging voor een 
lezing 1%club in het Erf in Egchel op 13 
oktober om 20.00u  

Zomerkoninkje: weekaanbieding week 
40:            

ZijActief Egchel heeft Ladysnight 
(filmavond) 

Volop werk aan de Linskesweg 

 

 

29 september 2014: 

We ontvingen de bilartuitslagen van de wedstrijd clash 
der giganten  

Egchel laat punten liggen tegen Rood Wit'67 uit Budel-
Dorpplein.  

  

  

We ontvingen bericht over het afscheid van Nelly 
Huijs  

 

 



28 september 2014: 

We ontvingen bericht dat het gevonden 
sandaaltje was opgehaald. 

Er is afgesproken dat de foto's die op het 
oogstfeest van de Belevingstuin gemaakt 
zijn, verzameld worden; en in mijn Album 
geplaatst worden. Dan komt deze link hier 
op de website 

Egchel 1 voetbalt thuis tegen Rood Wit'67 / 
Nyrstar 1 Budel/Dorpplein  Kijken ! 

De trots van Egchel 
 

 

27 september 2014: 

We ontvingen bericht van de KBO: 5 Nov. Film 
en Lezing over de deportatie 1944 te Helden 
en omgeving; ook toegankelijk voor niet leden 

  
12 Nov. Themadag voor bestuur en Ouderen 
Adviseurs van KBO Peel en Maas- Venlo te 
Maasbree  

Volop aandacht bij de kinderen bij de 
Belevingstuin Egchel  

 

26 september 2014: 

Vandaag oogstfeest  bij de Belevingstuin 
Egchel  

We ontvingen een nieuwe Thies kookt  

We ontvingen een verslag over hoe de 
gemeenteraad denkt over de geurnormen in 
Egchel  

  

Toch bloemen in 't Log 
 

 



25 september 2014: 

Er zijn een aantal nieuwe data's bekend van 
Jong Nederland Egchel  

Vanmiddag heeft de  Rabobank Peel, Maas en 
Leudal van 13.30 – 15.30 uur zitting in 
Gemeenschapshuis ’t Erf.  

Agenda besluitvormende Raadsvergadering; 
waaronder ontwerp geurverordening en 
ontwerpgebiedsonteikkeling Egchel     artikel 
uit krant  

Druiven langs de Grootveldweg 
 

 

24 september 2014: 

  

Binnenkort start de Dorpsmonitor voor Egchel; 
hieruit komt een toekomstvisie voor de eerste 
10 jaar; in Koningslust is dit al geweest   You 
Tube 

De KBO heeft Jeu de Boules 

  

We ontvingen een nieuw interview met Peter 
Peeters en Ans Peeters-Bos  

Familie Peeters 

 

 

23 september 2014: 

Zomerkoninkje: weekaanbieding week 
39:            

We ontvingen de Infobrief die de bewoners 
van de Linskesweg morgen krijgen over de 
werkzaamheden  

SV Egchel weer met beide benen op 
grond           

 

http://www.youtube.com/watch?v=2ZzgqgpOUKs&feature=youtu.be&a
file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/nieuws.html


We ontvingen bericht over het oogstfeest van 
a.s. vrijdag 26 september  

We ontvingen bericht van Schutterij 
Leonardus over o.a. het familie en vereniging 
schieten van 31 augustus  

Jong geleerd: 

 

22 september 2014: 

De biljartcompetitie 2014/2015 is weer 
begonnen  

Egchel verliest doelpuntrijke wedstrijd in 
Melick met 6-5.  

  

Begin verbouwing aan de weg: Linskensweg 

 

 

  

21 september 2014: 

  

Egchel 1 voetbalt uit tegen vesta 1 
(Melick)              

Hoeskamer kreeg bezoek van Jos en 
Leontien Geurts.  

  

Muziek bij de Hoeskamer.  

 



  

20 september 2014: 

De Muziekvereniging Egchel komt oud papier 
ophalen 

Het voormalige wijndomein d'Elkandré in 
Helden is verkocht aan nertsenfokker Joep 
van Schaik uit Egchel.  

Er wordt gewerkt op deze website aan een 
zorgpagina  

We ontvingen bericht van de fietstocht van 
ZijActief Egchel naar de stroopfabriek in 
Beesel  

IS NIET TE ZIEN; WIES 5 X TIEN 

 

 

19 september 2014: 

We ontvingen bericht van Van Horssen Wegenbouw B.V. 
over de werkzaamheden  

Op Youtube filmpje over de Zachte Cross in Egchel  

Jong Nederland Egchel heeft een kaderavond in Panningen 

't Erf heeft 3 nieuwe bestuursleden. 

Op de linkpagina is 1Limburg.nl toegevoegd; de nieuwste 
nieuwszender voor Limburg  

Actueel: Dit gebeurt er als er een wild varken het Naers 
kanaal overkomt 

 

 

18 september 2014: 

We ontvingen bericht dat Open Egchel Koppel 
Dartstoernooi op zaterdag 29 november 2014 
verzet is naar zaterdag 1 november 2014.  

Op Peel en Maas gezien: rommelmarkt in 
Egchel  

  

Deze bouwkeeten aan de Gielenhofweg gaan 
hier weer binnenkort weg 

 



 

17 september 2014: 

We ontvingen bericht dat er bij de Zachte 
Cross jassen zijn blijven hangen; op te halen 
bij Joep van Schayk. 

De KBO gaat naar een museum in de Boekend 

Vanavond jaarvergadering van 't Erf  

ZijActief Egchel heeft 
een  kringbezinningsavond in 't 

Erf  georganiseerd.  
 

 

16 september 2014: 

Zomerkoninkje: weekaanbieding week 
38:            

Gevonden sandaaltje  

We ontvingen bericht van de gemeente Peel & 
Maas over de geurverordening; die dus 
vanavond in Beringe behandeld wordt.  

ZijActief Egchel heeft een fietstocht naar 
Beesel 

Zag op Facebook: Zachte Cross bitches 
 

 

15 september 2014: 

Egchel wint met 5-0 van Boekoel. 

Er wordt nu ondanks het mooie weer veel 
naar deze website gekeken. 

Gevonden sandaaltje  

  

We ontvingen bericht: Egchelse kinderen als 
bakkertjes bij de koffie tafel op het Triduüm 

Groot Helden in de Heldese Bossen. 
 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/Zij-Aktief%20Egchel2014.html


14 september 2014: 

Egchel 1 voetbalt thuis tegen Boekoel 1  

  

  

Eerste thuiswedstrijd van dit seizoen voor SV 
Egchel 

 

 

13 september 2014: 

Beeldvormende vergadering 2.0’ blijkt schot 
in de roos  Afspraak  

  

Dinsdag: Ontwerp geurverordening in het 
kader van de gebiedsontwikkeling Egchel   

  

Aan de Muldersweg: Mai 50 
 

 

12 september 2014: 

We ontvingen een persbericht van CV De 
Kemphazen  

Eerste Zachte Cross in Egchel  

  

De Zachte Cross is er klaar voor 

  

 

 



11 september 2014: 

We ontvingen van Kinder Vakantie Werk 
Egchel enkele datums van hun activiteiten  

We ontvingen van ZijActief Egchel: een 
oproep over de ledenvergadering van 
vanavond  

Aanhanger gestolen  

Zachte Cross Egchel  Is wel vrijdag 12e en 
zaterdag de 13e 
  

Allemaal stokjes aan de Kattestert 
 

 

10 september 2014: 

De KBO heeft jeu de Boule 

  

Briskly oefent elke woensdag in 't Erf en 
houdt een jubileum concert bij Dok6  

  

Aan het oefenen aan de Rector 
Thomassenstraat 

 

 

9 september 2014: 

Zomerkoninkje: weekaanbieding week 
37:            

Geanimeerde discussies over geurbelasting 
in kern Egchel  verslag in pdf downloaden. 

Wegwerkzaamheden Gielenhofweg en 
Linskesweg en gedeelte Jacobusstraat  

ZijActief kring Helden heeft een Kring 
bezinningsavond in Egchel 

Hoe ziet Egchel eruit Street view Google  

Zachte cross Egchel; Jesse is al aan het 
oefenen  

 



 

8 september 2014: 

SV Egchel heeft de eerste uitwedstrijd tegen 
Hunsel 1 met 1 - 3 gewonnen            

De KBO heeft koersbal 

  

Aan de Meester Thijssenstraat: realisatie 
starters-, gezin- en senioren woningen. Vanaf 

€100.000 

Nog enkele te koop 
 

 

7 september 2014: 

Egchel voetbalt eerste competitie duel uit. 
RKHVC (Hunsel) 1 - Egchel 1  

  

We ontvingen bericht dat de Hoeskamer op 
pad is geweest met een huifkar van de Oda 

Hoeve uit Kessel.  

 

 

6 september 2014: 

Scholenactie Jantje Beton in Panningen en 
Egchel  

Electronisch gemeenteblad week 
36  Egchel, 5987 NH, Rongvenweg 15. 
Bouw. Realiseren van 2 stallen, een loods 
en mestbassin. 

Kadobon Aettaofel ’t Erf  

In de belevingstuin Egchel wordt het 
wortelloof opgevreten door rupsen; op 

school is door een groep opgezocht welke 
rups dit is.  

  

 



  

We ontvingen bericht Thies kookt  

  

Belevingstuin Oogstfeest 26 september  

De kookworkshop van de Belevingstuin, 
Thies kookt, was een groot succes.  

   

 

5 september 2014: 

We hoorden dat de kookworkshop van de 
belevingstuin Egchel een succes is geweest. 

Beeldvormende raadsvergadering:  2 
geurnormen; 1 voor Egchel en 1 voor Giel 
Peetershof ? 

  

Wegwerkzaamheden voor Linskesweg en 
Gielenhofweg; aan de Jacobusstraat. 

 

 

4 september 2014: 

We ontvingen bericht: RABOBANK bezoekt 
vandaag  AETTAOFEL 't ERF  

Nieuwe beeldvormende raadsvergadering in 
Egchel  

In Peel&Maas Nieuws (bledje) pg 3: 
Presentatie over toekomst Koningslust; dit 
komt ook in Egchel via de Dorps Monitor. 
(binnenkort) 

Identiteit verongelukte wielrenner bekend  

Aspergeplanten op de Kattestert 
 

 



3 september 2014: 

De KBO gaat kegelen in Heythuysen. 

De Belevingstuin Egchel heeft een 
kookworkshop Thies kookt. 

Wegwerkzaamheden Gielenhofweg en 
Linskesweg en gedeelte Jacobusstraat  

Nu staan ze er nog; langs de Gielenhofweg 

 

 

2 september 2014: 

Vanavond in 't Erf:  Ontwerp geurverordening 
en ontwerp gebiedsvisie geur 
gebiedsontwikkling Egchel. Aanvang half 
acht  

Voetbal: Promotieregeling 6e klasse 
aangepast  

We ontvingen bericht van gemeente Peel & 
Maas over de nieuwe afvalkalender  

Burendag: op 27 september buurt BBQ met 
alle (nieuwe) buurbewoners Pastoor 
Koningsstraat. 

Zomerkoninkje: weekaanbieding week 
36:            

Op de Kattestert 

 

 

1 september 2014: 

De derde bekerwedstrijd werd op het laatste 
moment nog uit handen gegeven. Egchel 1 - 
RKMSV 1 3-4   

Veel animo voor burendag  

  

Gezellig schutters schieten 

 



 

 


