
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

r  

31 Augustus 2015: 

We ontvingen een verzoek over de Jumbo 
Aktie  

We ontvingen van de Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij een 
bericht over Kern met Pit  

Egchel 1 heeft tegen TSC'04 1 met 0- 3 
verloren  

Opgelet; voor schoolgaande kinderen 

De scholen zijn weer begonnen 
 

 

30 Augustus 2015: 

We ontvingen een verzoek of we een 
herinnering willen plaatsen voor iedereen die 
zich heeft opgegeven voor de Wijnavond van 
EVA. Op dinsdag 15 september verzamelen 
om 19.30 uur bij wijnerij De Belaeving op de 
Egchelseweg. 
  

Vanmiddag:het verenigings en Familie 
schieten van de schutterij  

Feestje; aan de Wethouder Tielenstraat.  
 

 

  

  



29 Augustus 2015:  

  

De vijfde windmolen draait nu ook. 

  

 Aan de Kempstraat: 't is waor, Melanie 30 
jaor, proficiat. 

 

 

28 Augustus 2015:  

Even extra aandacht voor het 
verenigings en Familie schieten van de 
schutterij  

Auto op de kop bij Beringe  

We ontvingen de nieuwe Thies kookt  

We ontvingen bericht: Spek de kas van 
Carnavalsvereniging de Kemphazen uit 
Egchel! 
Stop de bij de Jumbo ontvangen 
vouchers in BOX nr 62. Hartelijk dank! 

Spek de kas 
  

 

 

27 Augustus 2015: 

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & 
Maas  

Egchel heeft de beker uitwedstrijd tegen 
Roggel met 2 - 4 gewonnen  

  

Appelstokken 

 

 



26 Augustus 2015: 

De KBO gaat Jeu de Boules. 

Gezocht:  rechtsboven op deze pagina 

Kookworkshop  

De Sociale Raad van Peel en Maas, voor 
velen een nog onbekend fenomeen. Middels 
een ludieke actie hopen wij uw aandacht en 
die van uw klanten/bezoekers te 
trekken.  Waaronder een filmpje met de 
burgemeester  

In de nacht van maandag op dinsdag is er 

ingebroken op de Kempstraat. 
Er is een aanhangwagen meegenomen en 
diverse andere dingen. 
Heeft iemand iets verdachts gezien gelieve 
dit te melden op 06-30819758. 

 

Zijn ze al begonnen ? 

Fundering aan de Pastoor Koningsstraat. 

 

25 Augustus 2015: 

We ontvingen schuttersnieuws; waaronder 
een schietwedstrijd voor families, vrienden, 
vriendengroepen en verenigingen.  

Winst voor Panningen in bekerwedstrijd  

We ontvingen bericht van Jong Nederland 
over hun kamp  

Jong Nederland 
 

 

24 Augustus 2015: 

  

Egchel 1 heeft de bekerwedstrijd tegen 
Panningen 1 met 1 - 2 verloren  

  

De 1 -2 

  

 



 

23 Augustus 2015: 

Op de Kempstraat is barbecueën 

We ontvingen bericht van de Hoeskamer: Het 
hele Hoeskamer gezelschap is er een dagje 
op uit getrokken.  

  

De fietsen van Jong Nederland zijn terug 

  
 

 

22 Augustus 2015: 

Een kraker: Egchel tegen Kepèl Aanvang 
18.00 uur  

 Bezoek ook eens onze koopjes pagina  

Vandaag komt Jong Nederland weer terug 
van kamp 

Peel en Maas heeft meeste aanmeldingen 
voor Burendag in Limburg  

Aan de Pastoor Koningsstraat Hoera een 
meisje: Meggy 

 

 

21 Augustus 2015: 

Eerste kunstroute door Peel en Maas  

 U kunt vanmorgen 21 augustus weer terecht 
voor onze heerlijke Zomerkoninkjes. De 
automaat is geplaatst en wordt vandaag 
afgewerkt. We zijn dan 7 dagen in de week 
geopend van 7.30 tot 21.00 dus ook op 
zondag. Loop eens binnen en profiteer van 
onze aanbiedingen met heerlijke aardbeien 
van de Favori de lekkerste aardbei van Peel 
en Maas. 

De aardbeien automaat  



 

20 Augustus 2015: 

We ontvingen Nieuwsbrief Peel & Maas; 
waarin de uitnodiging voor de 
Beeldvormende vergadering over gebieds 
visie geur Egchel. De Raad wil ook Uw 
mening horen.  

Op de Meester Thijssenstraat: 

Toos van Tienus van de Mulder aan de 
wandel 

 

 

19 Augustus 2015: 

Beeld vormendse vergadering op 1 
september in  't Erf over het Log. Uitgebreide 
informatie  

De KBO gaat fietsen naar vergeten groente in 
Beesel 

Op Facebook vanmorgen een politie bericht: 
Vreemden aan de deur.    

Op de Meester Thijssenstraat is er geen 
bouwvak vakantie 

 

 

18 Augustus 2015: 

We ontvingen schuttersnieuws  

Wat vindt u van de reclameborden in Peel en 
Maas?  

  

Over deze reclameborden kunt U Uw mening 
geven; het zijn de kleine dingen die het doen; 

ook in Egchel 

 

 



17 Augustus 2015: 

  

Na veel regen keert het zomerweer terug  

  

Langs de Rongvenweg; allemaal 
appelboompjes 

 

 

16 Augustus 2015: 

  

  

Als je van hier uit kijkt valt het toch mee hoe 
hoog de vijfde windmolen is. Toch is deze 

hoger als de andere vier 

  

 

 

15 Augustus 2015: 

Vandaag komt Muziek vereniging Egchel oud 
papier ophalen. 

Inbrekers actief in Neer  

Extra aandacht voor vluchtelingen in kerken 
Peel en Maas  

Hangende tuin aan de Van Enkevoortstraat 

 

 



14 Augustus 2015: 

We ontvingen Nieuws over de kookworkshop 
. De datum is 23 september.  

  

  

Oude ambachten; aan de Muldersweg 

 

 

13 Augustus 2015: 

We ontvingen de Nieuwsbrief van 
Peel&Maas; Egchel heeft relatief de meeste 
vergunning aanvragen  

1Peel en Maas editie Helden is nu ook via de 
linkpagina te volgen  

We ontvingen bericht dat de bonte avond op 
23 januari plaats vindt; dit staat fout op de 
evenementen kalender. 

Kom tot rust in Egchel 
 

 

  

12 Augustus 2015: 

De KBO heeft Jeu de Boules 

Kinderen vrolijken Beleveningstuin op  

Gezien op Facebook  

  

Witte hortensia's aan de Linskesweg 
 

 



11 Augustus 2015: 

Automobilist overleden na frontale aanrijding 
Heibloem  

  

  

We ontvingen bericht: De beschildering op 
het kasje van de Belevingstuin is klaar  

 

 

10 Augustus 2015: 

Meerdere gewonden bij een ernstig ongeluk 
in Heibloem   

  

Aan de Molenheg: hennep vrij 

  

 

 

9 Augustus 2015: 

We ontvingen bericht van Jong Nederland 
Egchel over het kamp in Best  

We ontvingen bericht van de Hoeskamer  

  

op de koffie geweest bij Jac en Lies 
Gommans. 

  

  
 

 



8 Augustus 2015: 

Hondepoep; vanmorgen lag er een midden 
op het trottoir van de Kempstraat bij BS De 
Kemp bij de ingang van het Speuleweike. Zo 
te zien was dit van een grote zieke hond; 
(aan de dunne) die vandaag naar de 
dierenarts moest. Met een a-sociale baas. 
Zoveel grote honden zijn er niet in Egchel ! 

Vanmorgen zat er 10 mm water in de 
regenmeter 

Hierachter komt Giel Peetershof 

  
 

 

7 Augustus 2015: 

L1NWS: Droogte in Limburg  

Gevonden fietsen  

Aan de Kempstraat 

 

 

6 Augustus 2015: 

We ontvingen een uitgebreid verslag en links 
naar foto's van de twee dolle dagen van 
Kinder Vakantiewerk Egchel  

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & 
Maas  

Tijdelijk harder drinkwater in Noord-
Limburg       

Twee dolle dagen Kinder Vakantiewerk 
Egchel 

 

 



5 Augustus 2015: 

Limburg een paardensportprovincie ? Niels 
en Las Kersten uit Egchel op L1 radio    

De KBO heeft vrij fietsen. 

  

  

 De Horsten; van school uit gezien 

 

 

4 Augustus 2015: 

Wilt u eens het schutters gevoel beleven? 
Dan bent u op 30 Augustus van harte 
welkom bij schutterij St. Leonardus 
Panningen – Egchel.  

We ontvingen schuttersnieuws  

  

  

Geboren aan de Linskesweg: Charlotte 
 

 

3 Augustus 2015: 

  

Het is weer rustig in Egchel; en het weer is 
prima.  

Weinig hobbyboeren in Peel en Maas  

  

De Linskesweg 

   

 



2 Augustus 2015: 

Er komen meer meldingen binnen over 
ongewenst bezoek in Egchel  

  

Lemmen Aardbeien 

Aan de Molenheg is ook een aardbeien 
automaat. Meer info  

 

 

1 Augustus 2015: 

De Belaeving Bouwvak Barbecue  

We ontvingen bericht dat op de hoek 
Gielenhofweg en Wethouder Tielenstraat  

 We ontvingen bericht  elektrische spartafiets 
meegenomen op de oprit 
Muldersweg.             Kreeg zojuist bericht 
dat de fiets bij 't Zomerkoninkje is 
teruggevonden. 

Bedankje; als U op de afbeelding klikt wordt 
de tekst beter zichtbaar.  

 

> 
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