
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 december 2010: 

We ontvingen een bericht over de komende 
activiteiten van carnavalsvereniging de 
Kemphazen in Egchel  

We ontvingen bericht over de wafelactie van 
Muziekvereniging Egchel. Heel Egchel is van 
wafels voorzien en er zijn er nog over, 
deze zijn bij het Zomerkoninkje te koop. Voor 
verslag en foto's  

  

Samen het jaar uit  

 

30 december 2010: 

De digitale afvalwijzer van de gemeente       

  

  

Sneeuwmannen achter het huis 
(Gielenhofweg) 

 

 



29 december 2010: 

Vandaag komt de Muziekvereniging met 
wafels  

Welke huizen staan er in Egchel te koop  

  

Dak lawine 

 

 

28 december 2010: 

We ontvingen bericht voor de deelnemers aan 
de dorpsdag voorziening  

We ontvingen van de afgelopen wintertijd 
nogal wat foto's; deze zijn in Mijn Album 
geplaatst  

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel over de wafelactie van a.s. woensdag 
29 december  

 

 

27 december 2010: 

  

Vandaag worden de containers weer 
opgehaald vorige week de grijze; vandaag de 
groenen. 

We ontvingen deze foto. 

Foto Ine 

 

 



26 december 2010: 

  

  

  

Kerstmis; kaarsjes opsteken na de hoogmis. 

 

 

25 december 2010: 

De hoogmis wordt vandaag opgeluisterd door 
de fanfare van Muziekvereniging Egchel 

Op L1 Nieuws ook de Gielenhofweg gefilmd 
door Sander:  

Kerstmis 2010 

 

 

24 december 2010: 

We ontvingen een vooraankondiging voor een 
informatieavond 
Gebiedsontwikkeling  Egchel: woongebied 
en  LOG Egchelse Heide donderdag 27 januari 
2011 vanaf  19.30. uur in ’t Erf.   

We ontvingen bericht van Jong Nederland 
Egchel dat hun website weer online is    

Geboren op de Keup op 18 
december:  Madeleine 

 

 



23 december 2010: 

In de openbare besluiten lijst bij de gemeente; 
deze is op 22 december bekendgemaakt is er 
een besluit t.a.v. projectopdracht gestart van 
ontwikkeling duurzaam woongebied Egchel 

In 't bledje een artikel over  't Erf. (maar de 
foto heb ik niet 
gemaakt)                                         We 
ontvingen een aantal foto's van 't Erf van de 
keuken en de mega bar  

De mega bar 
 

 

22 december 2010: 

  

Vandaag heeft de KBO kerstviering 

  

De Kempstraat, vol met sneeuw spiegelglad 

 

 

21 december 2010:  

  

Informatie over gladheids bestrijding  

  

  

't Erf 

 

 



20 december 2010:  

  

We ontvingen bericht van de biljartvereniging: 

BC Coba - Egchel 1.  Uitslag:  4-4.   (of 5-4 of 
4-5. onder voorbehoud)  

  

  

Egchel in de sneeuw  

 

19 december 2010:  

We ontvingen foto's van de Christmas Carol 
Run; doordat ik om 8 uur in Venlo moest zijn 
kon ik ze zelf niet maken. John bedankt. U 
kunt ze zien in Mijn Album    

Door Dorpsoverleg Egchel werden er wafels 
en chocomel aangeboden om naar de trucrun 
te komen kijken. 

  

Het begin van de Christmas Carol Run 
 

 

18 december 2010 : 

De 16e thuisgekomen; de 18e weer vertrokken 
Op de Rector 
Thomassenstraat.                       Op wereldreis 
van Vedran en Lotte te zien op  of  Ook op de 
linkpagina toegevoegd. 

Vandaag is oud papier ophalen 

  

Welkom thuis 
 

  



We ontvingen een oproep voor starters voor 
een starterswoning in Egchel  

  

  

We ontvingen een aantal foto's over de 
gevangen nerts. Ben ook blij dat ze hem 
hebben.  

  

Te pakken  

 

17 december 2010 : 

Op vrijdag 17 december komt de 
Christmas Carol Run door Egchel. We 
verwachten de run tussen 19.00 en 
19.30 uur in Egchel. 

De route is als volgt: vanuit de 
Raadhuisstraat via de Hoekerstraat 

naar de Jacobusstraat. Vervolgens via 
de van Enckevoortstraat naar de 

Linskesweg om dan via de 
Gielenhofweg Egchel te verlaten 

richting Helden-Dorp. 

  

Bij café Manders kunnen we samen, 
onder het genot van een zelfgebakken 
wafel, chocomel en koffie (gratis, jullie 

aangeboden door Dorpsoverleg Egchel) 
naar de truckrun kijken. Jullie komen 

toch ook? 

 

  

We ontvingen bericht van Jong 
Nederland over het mooie jubileum 
boek  

Ook de muziekvereniging Egchel heeft 
vanavond receptie  

Op de kerstavond van ZijActief Egchel 
heeft iemand een verkeerde jas 
meegenomen   

We ontvingen van Zij Actief Egchel 
foto's en een verslagje over de 
afgelopen dinsdag gehouden 
kerstavond  

 



 

16 december 2010 : 

Op de universiteit van Tilburg was op 15 
december diploma uitreiking. Onze Bert 
was cum laude geslaagd als Master in 
Finance 

De gemeente heeft een besluit genomen 
t.a.v. uitspraak van de Rechtbank 
Roermond van 27 september 2010  pg 
3/7 

Openbare Besluitenlijst College Peel en 
Maas 

  

Bert Schaareman tijdens de uitreiking 

 

 

15 december 2010 : 

Het is deze week een drukke week voor 
Muziekvereniging Egchel. 

Als het goed is wordt vandaag de 
kerstverlichting geplaatst. ook voor de 
Christmas Carol Run die ook door Egchel 
komt                                                    De 
GROOTSTE VERLICHTE TRUCKRUN van 
Limburg 

  

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel over het meespeelconcert.  

 

 

14 december 2010 : 

We ontvingen bericht van de 
biljartvereniging: Egchel 1 dat zich 
sluipenderwijs in een favorietenrol heeft 
gespeeld   

Vanavond heeft ZijActief Egchel haar 
Kerstavond  

Het wilde dier dat nogal wat kippen heeft 
gepakt op de Muldersweg en Kempstraat; is 
nu ook gepakt, het was een nerts. 

 



Kerssterren 

 

  

13 december 2010 : 

  

  

  

  

Adventskrans 

  
 

 

12 december 2010 : 

Terwijl Muziekvereniging Egchel haar 
receptie houdt bij Manders, zit bij de Hema 
in Panningen van 19.00 tot 20.00 uur het 
gitaar ensemble van de Muziekvereniging.  

De receptie van de Muziekvereniging is 
vrijdag 

Er komen berichten binnen dat er weer 
kippen gedood worden door een wild dier; 
tussen de Mulsdersweg en de Kempstraat. 

  

gitaar ensemble van de Muziekvereniging 

 

 



11 december 2010 : 

We ontvingen van Jong Nederland Egchel 
een herhaalde oproep voor pingpong tafels.  

Volgende week wordt ook de kerst 
verlichting in Egchel geplaatst 

  

Kerstverlichting ophangen 

 

 

10 december 2010 : 

We ontvingen de presentatie voor de 
vrijwilligers van de dorpsdag voorziening  

Gisteren was het Aettoafel; volgende keer 
weer in 't Erf 

  

in de sneeuw: 't Erf 

 

 

9 december 2010 : 

Op woensdag 8 december werd er voor de 
vrijwilligers voor de dorpsdagvoorziening een 
informatie middag georganiseerd. Voor meer 
informatie hierover  

 

 



8 december 2010 : 

  

We ontvingen bericht 
van Dorpsdagvoorziening Egchel dat Proteion 
de zorgaanbieder is geworden   

  

  

Zo was het vorige week 
 

 

7 december 2010 : 

  

  

We ontvingen bericht van de 
biljartvereniging: In een zeer spannende 
competitie  

  

Veel van de sneeuw is al verdwenen 
 

 



 

  

6 december 2010 : 

We ontvingen bovenstaande uitnodiging 
van Muziekvereniging Egchel 

  

We ontvingen een aantal nieuwe foto's 
van 't Erf  

  

Het wordt er een sjieke bedoening 
 

 

5 december 2010 : 

  

  

Geboren op de Wethouder Tielenstraat 

  

Amy 

   

  



  

  

  

  

  

Boyke 

 

 

  

4 december 2010 : 

We ontvingen bericht: Er is een sleutel 
gevonden  

Op de site van de gemeente: Energieadvies 
op maat: succes heeft zijn keerzijde  

  

Nog steeds koud 
 

 

3 december 2010 : 

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel over meespeelconcert en Kerst op 
school  

We ontvingen bericht van de groep 
communicatie van het dorpsoverleg 
Egchel de termijn voor het aanleveren van 
nieuws verlengt tot en met zaterdag 4 
december. De data voor de evenementen 
kalender worden meteen ook hier op de 
website geplaatst. Dus graag even 
controleren. 

Nog steeds sneeuwruimen 
 

 



2 december 2010 : 

Uit de krant: Log weer voor rechter  

We ontvingen van ZijActief Egchel foto's van 
de avond sieraden maken  

Informatie over gladheidsbestrijding  

Met pensioen: Henk op de van Acchgelstraat 

 

 

1 december 2010 : 

We ontvingen bericht van Jong Nederland 
Egchel dat op 14 november is de groep Los 
Ganados van Jong Nederland Egchel naar een 
Knal film Festival geweest.                   Stem 
svp op een van deze filmpjes. 

  

Kerstverlichting: in Egchel krijgen we ook 
kerstverlichting; deze wordt op o.a. op de 
Jacobusstraat en bij 't Erf geplaatst. 

  

Winter in Egchel 

 

 

 


