
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 oktober 2019: 

Verkeers(on)veiligheid in Egchel?!                 Oproep 
voor een werkgroep 

Aanrijding Roggelseweg   

Vanavond start de tweede week van het 
volleybaltoernooi    

  

  

Poep scheppen voor de Belevingstuin 

Klik op foto 

   

 

30 oktober 2019: 

Muziekvereniging Egchel viert vijftigjarig 
jubileum       

Kreeg het verzoek: Kom op inwoners uit 
EGCHEL en leden van Egchelse verenigingen 
BEKIJK onderstaande video van de Rabo en 
maak kans op 75 euro extra per vereniging in 
Egchel  

De KBO heeft beugelen 

Driedaagse nationale springwedstrijd voor 
pony’s; met Nikki Hanssen uit Egchel op de 

afbeelding       
 

 



29 oktober 2019: 

Welfare Egchel heeft handwerken en 
knutselen. 

Uit de krant: SV Egchel mooi meegenomen  

Een mooi artikel in de Limburger over "de 
pareltjes uit het amateurvoetbal" ditmaal bij 
ons SV. Egchel. 

  

SV Egchel 1; Mooi meegenomen  

 

28 oktober 2019: 

We ontvingen de biljart verslagen: Egchel 1 
zet haar stijgende lijn voort door met 6 – 0 te 
winnen van Baexem.  

We ontvingen het enigszins gewijzigd 
volleybalschema voor komende week  

Egchel 1 heeft thuis tegen Olympia Boys 1 
net 5 - 0 gewonnen  

SV Egchel 1     

 

27 oktober 2019: 

We ontvingen het volleybalschema voor 
komende week  

Egchel 2 speelt thuis tegen Olympia Boys 1 
(Ommel)   

Vannacht gaat de wintertijd in;   

Allerheiligen Allerzielen 

    

 



26 oktober 2019: 

Laatste dagen voor inschrijving glasvezel buitengebied  

Voor de volleybal resultaten   

Vijftig jaar muziek in Egchel  

De nieuwe Hallo  

  

Bij de Rongvenweg 

 

 

25 oktober 2019: 

We ontvingen het volleybalschema voor deze 
week  en eerste uitslagen 

We ontvingen van Libelnet:  

Ontving deze foto: paddestoelen langs de 
Rongvenweg 

 

 

24 oktober 2019: 

Op zaterdag 9 november 2019 vieren we Sint 
Maarten Kliik Hier 

Vanavond start het volleybal toernooi; maar 
heb nog geen informatie; zoals andere jaren 
ontvangen. 

 Jam maken van bramen,  blauwe 
bessen,zwarte bessen en  aardbeien. Alles uit 

onze belevingstuin . 

 

 

file:///C:/Users/Jan%20Schaareman/OneDrive/website/Egchel.net/home/Kindervakantiewerk%20Egchel%202013.html


23 oktober 2019: 

Deze week begint 't volleybaltoernooi  

  

Dat waren nog tijden voor SV Egchel:    

Ingeblikt is Panningen supporter Jan van Zon 

  

  

Vrijwilligers op het kerkhof. 

 

 

22 oktober 2019: 

De tussenstand glasvezel nog een week te gaan             

  

Hertog Jan 

 

 

21 oktober 2019: 

De KBO heeft koersbal. 

De wedstrijd SV Egchel 1 tegen RKSVN 1 is 
afgelast     

  

Luchtfoto Egchel in 1985.   

Klik op foto 
 



 

20 oktober 2019: 

Biljarten: Egchel 1 heeft de stijgende lijn te pakken.    

SV Egchel 1 speelt uit tegen RKSVN 1 (Neer)  

  

  

SV Egchel 1 gaat het kanaal over. 

Klik op foto 

 

 

19 oktober 2019: 

Filmpje Rabo ClubSupport 2019   

We ontvingen:Mooie herfststukjes gemaakt in "de 
Hoeskamer". Wat een talenten!  

Muziekvereniging Egchel komt oud papier ophalen. 

Hoe vaker relatief naar het Rabobank filmpje wordt 
gekeken; hoe groter de kans is, dat de verenigingen in 
Egchel nog eens 75,- euro krijgen. 

Rabo ClubSupport 2019. Het hoogste bedrag van 
afgelopen jaren.   4.147,83  Top Egchel. 

 

 

file:///C:/Users/Jan%20Schaareman/OneDrive/website/Egchel.net/home/Biljartvereniging%20.Egche.html


18 oktober 2019: 

We ontvingen de uitnodiging voor de 
creatieve avond van EVA Egchel op 12 
november:   

We ontvingen bericht: Nog ruim een week te 
gaan voor de glasvezelcampagne in 
Noordwest Limburg:  

15 verenigingen in Egchel doen mee aan de 
Rabo Clubactie; het derdede eind cijfers is 
bekend.             

De nieuwe Hallo  

Op Giel Peetershof; bijna pannen erop. 

 

 

17 oktober 2019: 

Vanavond Informatieavond en 
interessepeiling voor woningeigenaren Peel 
en Maas  

Ospeldijk is koploper qua interesse glasvezel 
kleine kernen; Egchel bijna de laatste  

15 verenigingen in Egchel doen mee aan de 
Rabo Clubactie; het tweede eind cijfers is 
bekend.  

  

Aan de Jacobusstraat: verse noten te koop. 
 

 

16 oktober 2019: 

Vanavond vergadering Dorpsoverleg Egchel: 
Thema toekomst Dorpsoverleg Egchel  

15 verenigingen in Egchel doen mee aan de 
Rabo Clubactie; de eerste eind cijfers zijn 
bekend.  

De bladkorven staan er weer  

De KNO heeft Jeu de Boules 

Bladkorven 
 



 

15 oktober 2019: 

De welfare heeft handwerken en knutselen. 

Nationale Recycleweek 14-21 oktober 2019  

  

  

Geboren aan de Hoekerstraat: Suus 

 

 

14 oktober 2019: 

We ontvingen: De Biljart resultaten:   

Vanavond: Glasvezel Inschrijf en informatie avond in 
Egchel  om 19.30  Schutterslokaal van St. Leonardus. 

Egchel 1 heeft thuis tegen SVVH1 met 7 - 0 gewonnen.   

  

  

De windmolens 

 

 

13 oktober 2019: 

We ontvingen van LIBELNET: Glasvezel 
Inschrijf en informatie avond in Egchel . We 
hebben op de flyer die huis aan huis is 
bezorgd staan dat avond a.s. maandag om 
19.30 bij ’t Erf is. Doordat bij ’t Erf alles bezet 
was is deze verplaatst naar het 
Schutterslokaal van St. Leonardus. 

We ontvingen een verslag van EVA Egchel 
van de fietstocht op 17 september en over de 
Lezing “ Bijzondere smaken.   



Egchel 1 speelt thuis tegen SVVH1 
(Heibloem)        

  

Eva Fietstocht . 

  

 

12 oktober 2019: 

De Hoeskamer had vandaag een 
muziekmiddag georganiseerd voor heel 
Egchel.   

SV Egchel heeft op 24 oktober 
jaarvergadering. 

Voor de schooljeugd is de herfst vakantie 
begonnen. 

Nog twee weken begint het Stratenvolley 
baltoernooi! 

De Heljese Buben . 
 

 

11 oktober 2019: 

Muziekvereniging Egchel 50 jaar  

De Hoeskamer organiseert a.s. vrijdag 11-10 
een muziekmiddag (accordeon) met de 
Heljese Buben (Theo Bos en Geert van Zon). 
Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd. 
Aanvang 14.00u tot 16.00u in het Erf. 
Iedereen is welkom! 

De nieuwe Hallo  

KBO op bezoek. 

 

  

 



10 oktober 2019: 

In 't Erf is Aetaofel. 

Bericht van de gemeente over: Luiers, 
incontinentie afval en medisch afval:  

Kinderraad in Peel en Maas kan van start  

  

  

Op Giel Peetershof. 

 

 

9 oktober 2019: 

We ontvingen bericht van de 
Hoeskamer:               De Hoeskamer organiseert a.s. 
vrijdag 11-10 een muziekmiddag (accordeon) met 
de Heljese Buben (Theo Bos en Geert van Zon). 
Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd. 
Aanvang 14.00u tot 16.00u in het Erf. 
Iedereen is welkom! 

De KBO bezoekt aardbeien- en frambozen bedrijf 
van Haandel.  

  

XTC ruiken Bej Manders 

 

 



8 oktober 2019: 

Vandaag in Egchel: XTC, daar zit een luchtje aan   

Eva Egchel heeft een: Lezing bijzondere smaken 
door  Martine Maas. 

Vanmorgen: Inloopochtend tablet en smartfone      

Rabobank en haar leden zijn CLUB- supporter van 
15 verenigingen in Egchel. Klik op foto 

  

Rabobank 

 

  

 

7 oktober 2019: 

KBO luidt de noodklok  

De KBO heeft koersbal. 

We ontvingen: De Biljart competitie is weer 
begonnen  

We ontvingen: Informatieavond en interessepeiling 
voor woningeigenaren Peel en Maas.  

Egchel 1 heeft uit tegen SPV 1 met 2-0 verloren:   

Was druk op de rommelmarkt. 

Rommelmarkt 
 

 

https://photos.app.goo.gl/ZqbFphk9t8J8M1J18


6 oktober 2019: 

We ontvingen: Werelddierendag in "de 
Hoeskamer". Knuffelen met Sara en Dido.   

Vandaag rommelmarkt. 

Egchel 1 speelt uit tegen SPV 1 (Vlierden)  

Ontving een nieuw document van 
Muziekvereniging Egchel over hun Historie  

Werelddierendag bij de Hoeskamer 
 

 

5 oktober 2019: 

  

Vandaag ophalen spullen voor de rommelmarkt. 

  

  

  

Voor de rommelmarkt. 

 

 



4 oktober 2019: 

We ontvingen de agenda en notulen voor de 
vergadering van Dorpsoverleg Egchel op 16 
oktober   

Vandaag wereld dierendag. 

XTC, daar zit een luchtje 
aan               dinsdagmiddag 8 oktober in Egchel 

Plan voor zonnepark Beringe in de maak  

De nieuwe Hallo  

Het wordt herfst. 

 

 

 

Klik op afbeelding 

3 oktober 2019:  

We ontvingen een verzoek van Jong Nederland Egchel om de afbeelding van JN Egchel van 
de Rabo clubactie op de website te plaatsen. Klik op de afbeelding wordt deze groter. 

A.s dinsdagmorgen 8-10-19 tussen 09.30 en 11.00 uur zal in 't Erf in Egchel de inloop in de 
kleine ruimtet voor tablets/ipads en smartphones/iphones worden gehouden  

  

 



2 oktober 2019: 

Het heeft 23 mm geregend in Egchel.  

We ontvingen bericht van Schutterij St 
Leonardus; over de receptie en 
jubilarissen                  Op zondag 22 
september jl. vond het jaarlijkse 
koningsvogelschieten van schutterij St. 
Leonardus Panningen-Egchel plaats.   

De KBO heeft Jeu de Boules. 

De jubilarissen. 
 

 

1 oktober 2019: 

De Welfare heeft handwerken en knutselen. 

Nikki Hanssen uit Egchel was vandaag 
winnaar Geldrop Hippique met Mutsaards 
Pascha in de finale van het DL.  

We ontvingen bericht van EVA Egchel over 
het wekelijkse gymnastiek en volleybal  

We ontvingen bericht dat de griepprik in 't 
Erf op Maandag 18 november is om 15.45 
uur. 

Vanmiddag was er een radar controle op 
snelheid op Gielenhofweg. 

Nikki Hanssen. 

 

Klik op foto 

  

 

   

 


