
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 december 2009: 

  

Op de nieuwe plaatsnamenborden komt naast 
Egchel ook Eggel te staan. Voor de naam 
Egchel door de jaren heen zie de website 
Egchels Verleden   

  

Oudjaarsdag 

 

 

30 december 2009: 

  

Vanavond (woensdag) heeft Muziekvereniging 
Egchel haar wafelactie. 

Wie wordt de nieuwe jeugdprins ?  

 

 



29 december 2009: 

  

  

  

Aan de Hoekerstraat 

  

 

 

28 december 2009: 

We ontvingen een aantal foto's van 
afgelopen dinsdag van de Kerst viering van 
ZijActief Egchel.  

We ontvingen bericht dat de expositie de 
385 tafels van Maartje nu in Baarlo is  

  

Wat zullen we proeven ? 
 

 

27 december 2009: 

  

  

  

  

In kerstsfeer 

 

 



26 december 2009: 

  

Op Helden TV een filmpje over de verdeling van 
de wethouderposten bij Peel en Maas;  bij 
zelfsturing wordt het gemeenschapshuis in 
Egchel genoemd  

  

Kerstmis in Egchel; de sneeuw zal snel 
verdwijnen. 

 

 

25 december 2009: 

  

Deze week is Egchel Nieuws en de evenementen 
kalender rondgebracht; voor de evenementen 
kalender zie deze website                  voor Egchel 
Nieuws  

  

Aan allen prettige kerstdagen 

  

Kerstmis in Egchel 

 

 



24 december 2009: 

We ontvingen bericht 
dat  Muziekvereniging Egchel volgende 
week woensdag weer de wafelactie heeft. 
Bent U niet thuis kunt U ze ook bestellen 
tot 24 december: tel: 3060790 

  

Hier bouwt Johnnie 

 

 

23 december 2009: 

We ontvingen bericht: 

Tot 4 januari 2010 is er de mogelijkheid om 
tegen het windmolenpark bezwaar te 
maken.  

  

  

Uitzicht op turbine 2 vanaf basisschool de 
Kemp in Egchel bij een mogelijke komst 

van het windmolenpark langs het 
afwateringskanaal. 

  

 

  

Vandaag in de krant: 

Gemeenschapshuis 't Erf in Egchel voor 
dik 1,3 miljoen verbouwd  

  

Voor de Kerstmis erin 

 

  



We ontvingen het volgende bericht: 
  

Veel dieren hebben het moeilijk met dit 
weer. 

  

Helpt u ze ook een beetje? 

  
 

  

  

  

We ontvingen het volgende bericht: 

 Nou al zwaore relationele probleme oppe 
Wethaoijer Tielestraot??? 
Of toch geknoijd mit ut water waor de roëje 
verfkwaste in zien oetgespeuld... :-) 
  

 

 

22 december 2009: 

  

Vanmorgen de evenementenkalender en het 
nieuwe Egchel Nieuws rondgebracht; met 
name bij de huizen van de vrijgezellen is nog 
geen sneeuw geruimd. Geen wonder dat ze 
niet aan de bak komen. 

  

  

Jong geleerd 

 



 

21 december 2009: 

  

Sneeuw in Egchel:  

voor foto's op de winterpagina  

  

Veel mensen waren aan het sneeuwruimen 

 

 

  

20 december 2009: 

We ontvingen van de biljartvereniging weer 
de verslagen van afgelopen week. “ zo kort 
voor de Kerst de laatste verslagen van 
2009. Twee van de drie ploegen kwamen 
aan de bak, en beiden verloren ze met 1 
puntje verschil..Naar wat ik lees zijn ze een 

beetje aan het kwakkelen…”  

  

Koud in Egchel  

 

  

  

19 december 2009: 

  

Vanmorgen wordt in Egchel oud 
papier maar ook de grijze container 
opgehaald. 

  

Volgend jaar nieuw dak op 't Erf 
 

 



18 december 2009: 

  

  

Hoeveel sneeuw valt er ? 

 

 

17 december 2009: 

  

  

De eerste sneeuw 

 

  

  

  

We ontvingen een foto van de winnaars van 
het Open-Egchel Darts-koppeltoernooi van 
21 november; voor het verslag  

  

De winnaars 

 

 



16 december 2009: 

  

We ontvingen bericht van Egopop: Stereo 
toegevoegd aan line-up EGOpop  

  

Kerstsfeer 

 

 

15 december 2009: 

  

  

  

Vanuit de Jacobusstraat 

  

 

 

14 december 2009: 

Egchel heeft tegen koploper Bevo Beringe 
met 2-0 verloren  

We ontvingen van de biljartvereniging weer de 
verslagen van afgelopen week. “ De 
menselijke psyche zit echter vol 

verassingen”  

Aan de Roggelseweg 

 

 



13 december 2009: 

Door een 0-8 overwinning op V.V. Kessel E2 
is EGCHEL E1 op de laatste speeldag 
kampioen geworden in de 2e klasse 403 
najaarsreeks. Proficiat aan spelers, leiders en 
trainers !         

  

Aangeplant door 

 

 

12 december 2009: 

Tijdens de informatie bijeenkomst over 't 
Erf werd met name wethouder M.Janssen 
genoemd voor de zeer snelle realisatie van 
de goedkeuring door de gemeenteraad 
voor 't Erf 

De evenementenkalender wordt hier op de 
website meteen aangevuld; als er 
berichten voor de evenementen kalender 
binnenkomen, dus U kunt hier controleren 
of deze data goed zijn. Staan ze er niet bij; 
doorgeven aan Henk Selen, hierover heeft 
U een bericht ontvangen. 

Ontwerp Impressie 25-11-09 

 

 

  

  

11 december 2009: 

Uit de informatie avond over de geplande 
bouw van  't Erf; we kunnen blij als Egchel 
zijn met het nieuwe gemeenschapshuis. Het 
wordt nog hoger als eerst was voorgesteld. 
Voor het uitgebreid voorstel aan de 
gemeenteraad  

  

  

De hond uitlaten 

 



  

 

10 december 2009: 

  

Vanavond is dus de informatieavond  om 
20.00 uur in ’t Erf. Op deze avond wordt u 
geinformeerd wat de geplande gang van 
zaken zal zijn voor de verbouwing van ons 
gemeenschapshuis ’t Erf. 

  

Nog een grote hoop 
 

 

9 december 2009: 

We ontvingen van Muziekvereniging 
Egchel:Maandagavond heeft de fanfare een 
meespeelconcert gegeven waarbij de 
kinderen van groep 4,5 en 6 meededen.         

We ontvingen bericht van 
Gemeenschapshuis  't Erf 

Afgelopen maandag heeft de gemeente haar 
goedkeuring gegeven aan het plan voor de 
verbouwing van ons gemeenschapshuis ’t 
Erf. Graag nodigen wij iedereen uit voor een 
informatieavond a.s. donderdag 10 december 
om 20.00 uur in ’t Erf. Op deze avond zullen 
we u informeren wat de geplande gang van 
zaken zal zijn. Vanaf medio maart wordt er 
gestart met de verbouwing. Mocht u nog 
vragen hebben, dan zullen we die donderdag 
graag met u bespreken. 

We ontvingen deze uitnodiging ook namens 
het bestuur van het gemeenschapshuis ’t Erf 
en Dorpsoverleg Egchel 

  

We ontvingen bericht dat de Stichting 
seniorenvervoer is opgericht  

 

  

  

 

 



8 december 2009: 

We ontvingen van de biljartvereniging weer de 
verslagen van afgelopen week. Het eerste 
team had een exercitie geloof ik, want er werd 
met militaire precisie gecaramboleerd… 

We ontvingen van het Dorpsoverleg Egchel 
een uitgebreid verslag van 5 oktober van de 
informatie avond gebiedontwikkeling Egchel 
(LOG)  

Alweer nieuwe geplant 
 

 

7 december 2009: 

  

Bij Ria Joosten was het zeer druk. 

We ontvingen bericht van basisschool de 
Kemp dat op maandag 7 december en 
dinsdag 8 december zijn de 
ouderavonden. Tijdens de ouderavond 
houden we een boekenmarkt. Meer info  

Hier gaat het water vanuit Egchel naartoe. 
 

 

6 december 2009: 

  

Vandaag Zondag 6 december is er bij Ria 
Joosten een open dag. 
U bent van harte welkom tussen 11.00 en 
16.30 uur.  

Decembertijd 

 

 



5 december 2009: 

We ontvingen van de Muziekvereniging 
Egchel hun prikbord  

  

Aan de rector Thomassenstraat 

 

 

4 december 2009: 

We ontvingen het volgende 
bericht:             Beste inwoner van Egchel, 
Muziekvereniging Egchel heeft op verzoek 
van de gemeente Helden een afscheidscadeau 
bezorgd bij alle inwoners van Egchel. 
Heeft u vragen of opmerkingen over de 
bezorging, neem dan contact op met Harrie 
Mewiss, Hoekerstraat 1a, Egchel tel. 3071358  

We ontvingen bericht dat de gemeente Leudal 
een bouwvergunning heeft verleend voor 4 
windmolens achter het kanaal. 

Hoekerstraat 
 

 

3 december 2009: 

  

We ontvingen bericht over de activiteiten van 
carnavalsvereniging De Kemphazen in 
Egchel.  

  

Deze week komt Sinterklaas 

 

 



2 december 2009: 

Vanavond vlogen heel wat trekvogels over; 
het was een heel kabaal. 

We ontvingen een 
nieuw aanmeldingsformulier  voor de Play Inn 
2010  

  

Nieuwsgierige ganzen aan de Molenheg 

 

 

1 december 2009: 

  

  

  

De bouw aan de Muldersweg  gaat steeds 
verder 

 

 


