
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 Oktober 2015: 

We ontvingen de agenda voor de 
vergadering Dorpsoverleg Egchel op 5 
november  

Whatsapp Egchel opYou Tube  

Het contact telefoonnummer 
voor Whatsapp Egchel is nu 0628414588 
Robert Delissen; of mail  

We ontvingen bericht van de Hoeskamer: 
Bij deze willen wij de carnavalsvereninging 
van harte bedanken voor de rollater. Hij 
voelt zich al helemaal thuis hier in de 
Hoeskamer ! 

Haloween in 't Erf 

 

 

30 Oktober 2015: 

We ontvingen Nieuws van Muziek vereniging 
Egchel  

De KBO heeft een lezing over veilig 
bankieren  

Ook Whatsapp buurten in Grashoek en 
Helden  Op P&M TV nu aandacht hierover. 

De bladkorven zijn weer geplaatst  

Aan de school  

 

  

  

https://m.youtube.com/watch?v=zRksdUg4vF8&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=zRksdUg4vF8&feature=youtu.be


29 Oktober 2015: 

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel % 
Maas waaronder bestemmingsplan 
“Karissendijk Egchel”  

Gezocht persoon die tussen 23.00 uur en 
s'morgens 5.00 uur zijn hond uitlaat in 
Egchel; en de poep van de hond laat liggen. 

We ontvingen bericht dat er vanaf deze 
week in de bioscoop Dok6 een promotie 
filmpje over Giel Peetershof te zien is. 

THIES KOOKT met Kerst!  

Vol met appeltjes 

 

 

28 Oktober 2015: 

De Muziekvereniging Egchel is op zoek 
naar inwoners die de Muziekvereniging 1 of 
2 zater dagen per jaar zouden kunnen 
helpen.  

Om te noteren: Voor de ouderen en de 
minder valide inwoners van Egchel is het 
mogelijk om de griepspuit te halen op 
Donderdag 12 november van 13.30-14.30 
uur in gemeenschapshuis ’t Erf. 

Sandwichborden niet meer toegestaan   

De KBO heeft Jeu de Boules. 

Duizenden Lieve Heersbeestjes in de lucht. 

Een kavel te koop langs de Jacobusstraat 

 

 



27 Oktober 2015: 

INBRAKEN in Peel en Maas.  

Dorpsdagvoorzieningen voor oudere of 
kwetsbare inwoners  

  

  

't Egchels Hert 

 

 

26 Oktober 2015: 

 We ontvingen de biljartverslagen  

De groepsapps Egchel Veilig hebben 
inmiddels 200 deelnemers !! SUPER !!  

In het Gasten boek:  Hoi, 
De rollator die bij 't Erf staat is overgebleven 
van de rommelmarkt. Wij (van de 
carnavalsvereniging)hadde n gedacht om 
deze de Hoeskamer te schenken voor 
gebruik aldaar. 

Langs de Gielenhofweg 
 

 

25 Oktober 2015: 
  

Samen Egchel Veilig houden ?  

Om drie uur vannacht gaat de klok een uur 
terug. 

Goed huis gezocht voor een super tam en 
super lief konijntje  

De eerstvolgende Wijn-Spijs Avond is op 
woensdag 28 oktober 2015  

Blad bij elkaar doen; op de Linskesweg 
 

 



24 Oktober 2015: 

  

We ontvingen bericht van de Hoeskamer: 

Sinds ongeveer 2 weken staat er een 
onbekende rollater in 't Erf. 

Deze rollater is niet van de Hoeskamer. 

Weet iemand van wie deze rollater is ? 

 

  

We ontvingen bericht van EVA: 

Op dinsdag 13 oktober was de creatieve 
avond van  EVA.  

  

 

 

23 Oktober 2015: 

Dorpsdagvoorzieningen voor oudere of 
kwetsbare inwoners  

  

Eerste Whatsapp groep in Peel en 
Maas    Er zijn er al 90 aanmeldingen; bij 
meer als 100  wordt er een nieuwe groep 

opgestart. 
 

 



22 Oktober 2015: 

We ontvingen bericht dat er een 
groepsapp is voor Egchel en heet 
Egchel Veilig.      Voor info  

We ontvingen  van Muziekvereniging 
Egchel Nieuws  

We ontvingen bericht van Kinder 
Vakantiewerk Egchel over Sint Maarten  

De KBO gaat naar de forellenvijver in 
Meijel 

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & 
Maas        

Abraham op de van Enckevoortstraat 

 

 

21 Oktober 2015: 

We ontvingen  van Muziekvereniging Egchel 
een verslag met foto's van de huldiging door 
de Muziekvereniging op maandagavond  

Coöperatie sport Peel en Maas in oprichting  

  

Huldiging door de Muziekvereniging 

 

 

20 Oktober 2015: 

We ontvingen de biljartverslagen  

We ontvingen de agenda van 
Muziekvereniging Egchel van september tot 
december 2015  

Egopop:   Racoon, Direct, Fiddlers Green 

en Afterpartees zijn bevestigd voor het 
grootste popfestival van Peel en Maas, dat 
plaatsvindt op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei 
2016.  

Startpunt in Egchel 
 



 

19 Oktober 2015: 

Koninklijke onderscheiding voor Geert 
Schmitz    

Egchel behaalt verdiende 5-1 overwinning op 
Rood Wit'67  

De KBO heeft koersbal 

Koninklijke onderscheiding 

 

 

  

18 Oktober 2015: 

We ontvingen bericht van de Hoeskamer 
over een bezoek  

Nieuw in de verkoop  

Egchel 1 speelt thuis tegen Rood 
Wit'67/Nyrstar 1       ( Budel-Dorpplein )   

  

25-jarig bestaan van Vorkmeer; dat in Egchel 
 

 

17 Oktober 2015: 

Vandaag wordt het oud papier door 
Muziekvereniging Egchel opgehaald. 

Politie waarschuwt voor ongewenste gasten  

  

 5 jaar de Vleismeule in Egchel; gefeliciteerd. 

 

 



16 Oktober 2015: 

Kiek op Egchel:  

We ontvingen de notulen van de vorige 
vergadering van Dorpsoverleg Egchel  

We ontvingen bericht dat deze website nu 
ook op de website van Giel Peetershof staat  

  

Eetcafe Manders; de koffie staat klaar tot 31 
oktober vanaf 15.00 uur. 

 

 

15 Oktober 2015: 

We ontvingen Nieuws van Muziekvereniging 
Egchel  

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & 
Maas      

Vanavond jaarvergadering van SV Egchel  

  

Notenboom; dit jaar meer als 200 kg noten, 
 

 

14 Oktober 2015: 

We ontvingen: Senioren voor senioren  

De KBO heeft Jeu de Boules 

Egchel behaalt eenvoudige zege op Racing 
Boys  

  

Langs de Linskesweg 

 

 



13 Oktober 2015: 

Vier nieuwe windmolens in Egchel  Video 
P&M 

EVA Egchel heeft een cretieve avond  

We ontvingen bericht van het 
stratenvolleybal toernooi dat ze nog op 
zoek naar contactpersonen voor d’n Hook, 
Hub en Rector Thomassenstraat/van 
Agcchelstraat. Dit  mogen ook 2 
contactpersonen zijn per straat. Je kunt je 
melden bij Jeroen Riethorst of Marianne 
Brummans.  

Te koop op Giel Peetershof  Nieuwsbrief 
 

 

12 Oktober 2015: 

We ontvingen bericht van de Hoeskamer 
die op bezoek zijn geweest bij de 
prachtige binnentuin van Mia en Piet 
Delissen.  

We ontvingen de biljartuitslagen  

Egchel behaalt eenvoudige 1-6 
overwinning op Racing Boys in Deurne  

  

Hoeskamer op bezoek 
 

 

11 Oktober 2015: 

Egchel speelt uit tegen Racing Boys 1 
(Deurne)    

  

Geboren op de Wethouder Tielenstraat     

Fender 

  

  

  

 



  

Al eerder geboren; nu pas gezien 

  

  

Geboren op de Wethouder Tielenstraat     

Tren 

 

 

10 Oktober 2015: 

Principe akkoord gemeente voor windpark 
Egchelse Heide  

  

  

De initiatiefnemers van Windpark Egchelse 
Heide   Foto: P&M Hilde Schiphouwer 

 

 

9 Oktober 2015: 

We ontvingen bericht over het 35e straten 
volleybaltoernooi. Aankondiging; 
contactpersonen en inschrijfformulier   

We ontvingen bericht dat de volgende week 
donderdag 15 oktober de jaarvergadering 
van S.V. Egchel plaats vindt. 

  

Aardappels oogsten aan de Haambergweg 
 

 



8 Oktober 2015: 

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & 
Maas     

In 't Erf is weer Aettaofel vandaag 

  

  

Achterom 

 

 

7 Oktober 2015: 

We ontvingen via Ton J.: Mutin-Cavaillé-Coll-
concerten 2015 in de kapel van de Lazaristen 
Panningen  

We ontvingen bericht van de 
KBO:                          De toneelmiddag van 
KBO Egchel vindt plaats op woensdag  7 
oktober a.s. (vandaag) Dit staat verkeerd 
vermeld in ’t  Blédje. 

Duvelsknuppels in de graaf 
 

 

6 Oktober 2015: 

We hoorden dat de CV De Kemphazen 
kunnen terugzien op een geslaagde 
rommelmarkt. 

  

  

Witte kool oogsten langs de Rongvenweg 

 

 



5 Oktober 2015:    

Egchel laat vele kansen onbenut maar wint 
toch ruim van SPV Vlierden (5-2).  

We ontvingen het biljartverslag: Egchel 1 
heeft dit seizoen gekozen voor het 
moeilijkste project ooit in de geschiedenis 
van de biljartclub.  

De KBO heeft koersbal 

Wachtrij voor de rommelmarkt. 
 

 

4 Oktober 2015: 

Egchel speelt thuis tegen SPV 1 (Vlierden)  

  

Vandaag werelddierendag 

  

Rommelmarkt; veel kraom. 

 

 

3 Oktober 2015: 

Vandaag ophalen voor de rommelmarkt 

Filmpje over de rommelmarkt op facebook 
tussen kunst en kraom   

  

IKC De Kemp:er is weer hard gewerkt aan 
ons eigen insectenhotel en taart bakken met 
rabarber uit de Belevingstuin. Het smaakte 
heerlijk! : Op Facebook  

Open huizen route  

Aan de Karissendijk: kasafbraak. 

 

 



2 Oktober 2015: 

Inbrekers actief  

  

N562 Roggelseweg afgesloten van 
vrijdagavond 18.00 uur tot zaterdag 23.00 

uur  

 

 

1 Oktober 2015: 

Vanavond vergadering Dorpsoverleg Egchel  

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & 
Maas           

We ontvingen bericht van de KBO dat op 7 
oktober een: Toneelmiddag uitgevoerd door 
KBO Panningen is; aanvang 14.00 uur in ‘t 
Erf. 

We ontvingen bericht dat de chemocar 
maandag avond niet bij 't Erf heeft gestaan  

LOG Egchel open voor niet-intensieve 
veeteelt         

Aan de Haambergweg 

 

 

> 
 

 


