
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 September 2017: 

Vanmiddag 29 september is de koffiebus van de 
Rabobank ook in Egchel gekomen.  

We ontvingen bericht van het a.s. 
voleybaltoernooi  Het 
bericht                                                 De 
contactpersonen                                    Het inschrijf 
formulier  

  

Koffiebus van de Rabobank 
 

 

29 September 2017: 

Vandaag komt om 14.00 uur de koffiebus bij de 
Hoeskamer 

We ontvingen Nieuws van Muziek vereniging 
Egchel  

  

  

Werkzaamheden aan de Hoekerstraat. 
 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/VolleybalTournooi%20Egchel%202017.html%23tStatistics913


28 September 2017: 

Voorstel: voor driejarige proef hulp bij huishouden   

Aan de verenigingen; om de datums op de 
evenementen kalender te controleren.  

Mais oogsten  

  

  

Aan de Huiskensweg: in volle bloei.  

 

27 September 2017: 

De KBO gaat fietsen. 

We ontvingen bericht van de Hoeskamer:  De 
koffiebus rijdt door de gemeente Peel en Maas en 
stopt vrijdagmiddag 29 september om 14.00u bij 't 
Erf in Egchel. U bent van harte welkom om een kop 
koffie/thee te komen drinken en een praatje te 
maken. 

Op Giel Peetershof, in een dag huis van 3 
verdiepingen. 

 

 

26 September 2017: 

Filmpje over een leghennen bedrijf Maatschap 
Swinkels aan de Neerserweg   

We ontvingen van Biljart vereniging Egchel hun 
eerste verslag van dit seizoen:  

We ontvingen van EVA Egchel: heeft een pompoen 
middag gehad bij Huis en Hof Buggenum"  

  

EVA Egchel: pompoen middag 
 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/EVA%20Egchel2017.html


25 September 2017: 

Egchel 1 heeft de eerste wedstrijd voor de 
competitie thuis  tegen Heythuysen 1 met 1 - 0 
gewonnen        

Dw KBO heeft koersbal 

  

Schutterskoning 2017: Pieter Maessen 

 

 

24 September 2017: 

Vandaag koningsschieten  

Egchel 1 speelt de eerste wedstrijd voor de 
competitie thuis  tegen Heythuysen 1  

We ontvingen van Marion Joosten een bericht over 
haar bezoek aan de Hoeskamer. Het bericht staat 
onder de laatste foto's van de baby's .  

  

Roofvogelshow bij Bijzonder Natuurlijk 

Aan de Roggelseweg 102 

 

 

23 September 2017: 

Dit weekend aan de Roggelseweg het tweedaags 

festival Bijzonder Natuurlijk waaronder een 

roofvogelshow, archeologische vondsten, reptielen 
presentatie. Voor de folder 1   2  

We ontvingen van de Hoeskamer een foto verslag 
van bezoek van moeder Marion Joosten met de 
tweeling Ties en Maud.  

  

Klaar voor Bijzonder Natuurlijk 

Aan de Roggelseweg 102 
 



 

22 September 2017: 

Gemeente kiest voor windmolenpark Egchelse 
Heide  

We willen de verenigingen vragen om de data van 
de evenementen kalender te controleren. We 
wachten nog steeds van enkele verenigingen om 
hun datums in te sturen. Dit ook voor het vermelden 
op de evenementen kalender.  

  

Gemeenschapshuis 't Erf 
 

 

20 September 2017: 

We ontvingen nogmaals het verzoek om te melden 
dat de avond van het kernteam vanavond niet 
doorgaat, 

De KBO heeft Jeu de Boules. 

  

Toch nog wat bloemen langs de Gielenhofweg. 

 

 

19 September 2017: 

EVA Egchel heeft een fietstocht en pompoenmiddag 
naar Buggenum. 

We ontvingen schuttersnieuws  

Thema-avond Alzheimer Café  

  

Geboren aan de Hoekerstraat Stan 
 

 



18 September 2017: 

Egchel 1 heeft voor de beker tegen GFC’33 1 met 1 -
3 verloren    

Jacobusstraat/ Hoekerstraat dicht van 18 september 
tot 27 oktober.  

 

 

17 September 2017: 

De Wijnfeesten zijn in volle gang. 

Egchelse Guusje verrast met trouwdag  

Jubileum Buurtvereniging De Hub gevierd  

Egchel 1 speelt voor de beker tegen GFC’33 1           

Zo ziet de Hoekerstraat er nu uit.  

 

 

16 September 2017: 

De avond van het kernteam wordt verplaatst. !!!!! Er 
wordt een nieuwe datum bekend gemaakt. 

De Muziekvereniging Egchel komt oud papier 
ophalen. 

Peel en Maas scholentoernooi ivm de nationale 
Sportweek 

Peel en Maas Scholentoernooi  
 

 



15 September 2017: 

We ontvingen een bericht voor de komende 
evenementen kalender  

We ontvingen bericht van CV De Kemphazen over 
de liedjesavond en over de rommelmarkt  

We ontvingen een behoefte peiling voor een 
bijeenkomst over een mogelijke uitbreiding 
windpark Neer  word document 

Prins De Kemphazen bekend op 11e van de 11e  Dit 
bericht hebben wij niet ontvangen 

Voorstel meerjarige pilot hulp bij het huishouden 
naar de raad  

  

 Rommelmarkt.. 
 

 

14 September 2017: 

CDA deelt zorgen over windmolens  

SV Egchel heeft het penalty toernooi  

  

 Aan de Wethouder Tielenstraat. 

 

 

13 September 2017: 

De KBO heeft mini golf in Kessel 

Daling van 10% energieverbruik Peel en Maas         

 Aan de Karissendijk. 

 

 



12 September 2017: 

Inloopochtend voor digitaal  

We ontvingen nieuws van schutterij Leonardus; o.a. 
over het familie schieten  

Vandaag begint het Groot Tridium Helden  

Gezellig druk bej sjutterej St. Leonardus Panningen 
Egchel.  

 

11 September 2017: 

  

Egchel 1 heeft voor de beker in Panningen met 6 - 1 
verloren.  

De KBO heeft koersbal. 

  

Aan de Jacobusstraat. 
 

 

10 September 2017: 

Egchel 1 speelt voor de beker in Panningen. 
Zaterdagavond  

We ontvingen: Enkele weken geleden zijn er in de 
Hoeskamer prachtige kunstwerken gemaakt van 
mozaïek.  

  

mozaïek kunstwerkjes door de Hoeskamer. 
 

 



9 September 2017: 

Op de Heibloem ook hennep kwekerij  

  

Frietjes eten van aardappelen uit de Belevingstuin 
Egchel. 

 

 

8 September 2017: 

De werkgroep ‘Windmolens: niet in onze 
achtertuin!’ wil juridische stappen ondernemen 
tegen de windmolens.  

Heb jij een idee voor je dorp dat binnen een jaar te 
realiseren is?  

Steun KinderVakantieWerk Egchel en doe mee aan 
de Spek de Kas actie bij Jumbo Panningen t/m 22-
10-2017.Vul de code in op   of stop de coupon in 
Box 5 in de winkel! 

Op de Van Enckevoortstraat.  

 

7 September 2017: 

  

In 't Erf is Aettaofel 

  

Op de Wethouder Tielenstraat. 

 

 



6 September 2017: 

We ontvingen een uitnodiging van het Kernteam  over 
een informatie avond over huishoudelijke hulp op 20 
september a.s.  

Vanavond een aangepaste agenda van de vergadering 
Dorpsoverleg Egchel    

Op dinsdag 12 september is er weer de Inloopochtend 
voor tablets / IPads en voor smartphones en Iphones         

We ontvingen Nieuws van Muziekvereniging Egchel      

De KBO heeft Jeu de Boules 

We ontvingen van Muziekvereniging Egchel enkele foto's 
en een verslag van de aubade aan buurtvereniging De 
Hub  

Bij Bovensbos. 

 

 

5 September 2017: 

Egchel heeft voor de beker met 0 - 5 van Baarlo 
verloren  

  

  

Jubilarissen: 50 jaar lid.  

Marietje Tielen, Albert en Mien Delissen, Ton en 
Rien van Nienhuys, Truus en Frits Sillekens 

(afwezig: José Verlinden). 
 

 

4 September 2017: 

We ontvingen van Buurtvereniging De Hub een 
aantal foto's voor op Egchel.net  

Als U op deze foto klikt wordt deze beter zichtbaar. 

50 jarig jubileum 
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3September 2017: 

In Óngerwaeg nu weer een oud filmpje op 
L1             Is wel in Durp geboren 

  

  

50 jarig jubileumfeest op de Hub 

 

  

  

Geboren op de Hub Jip 

Wat ik niet weet kan ik niet plaatsen. 

  

 

 

2 September 2017: 

Een Egchelse buurt in Panningen  

Windmolens komen er hoe dan ook  

  

Buurtvereniging de Hub heeft 50 jarig jubileum. 

  

50 jarig jubileum 
 

 



1 September 2017: 

Vluchtelingen voorstellen aan de buurt  

  

Nationale sportweek is van 9 t/m 17 september 

  

Nationale Sportweek 

 

 

 


