
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 november 2011: 

Wie spaart postzegels of wil hiermee 
beginnen ?  

We ontvingen bericht: Vanaf nu kunnen er 
ook zakken voor het afval opgehaald worden 
bij ’t Erf.  

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel:Op 28 november werd in 't Erf het 

meespeelconcert gehouden door de kinderen 
van groep 4,5 en 6 samen met de fanfare.  

 

 

29 november 2011: 

We ontvingen een verslag en enkele foto's 
van de Sinterklaasmiddag.  

We ontvingen bericht van Schutterij 
Leonardus  

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel:  Begin 2012 start weer het nieuwe jaar 
van muziekles bij Kreato  

Vanavond is het derde dorpsgesprek nieuw 
woongebied Giel Peetershof Egchel  

Voor de windmolens zijn grote gaten gemaakt, 
vol met beton gestort  

 

 



28 november 2011: 

Donderdag avond was er een bijeenkomst van 
de dorpsoverleggen Peel & Maas en B&W; we 
ontvingen hiervan foto's  

Door de dikke mist boven Egchel fonkelden 
de sterren van Egchel 1 weer als vanouds  

We ontvingen bericht van Jong 
Nederland over de   “spek de kas” actie!!  

Kerstfoto 
 

 

27 november 2011: 

Egchel 1, 2 en 3 hebben vandaag vrij  

We ontvingen bericht dat de truckrun op 10 
december weer door Egchel komt.    Foto's 
truckrun vorig jaar door Egchel  

Edelherten langs de Roggelseweg 

 

 

26 november 2011: 

We ontvingen bericht over de Bonte Avond  

  

  

Langs Gielenhof komt Gielen hof 

 

 



25 november 2011: 

  

We ontvingen bericht over Egchels 
nieuws en de Evenementen kalender 
die binnenkort gaan verschijnen  

  

We ontvingen bericht:  We hebben 
komende vrijdag met de kinderen 

van Jong Nederland een spannende 
najaarsactiviteit in Panningen.  

 

 

24 november 2011: 

  

We ontvingen bericht dat P&M dit jaar 
ook een glazen huis heeft. Ruud 
Brummans uit Egchel doet daar de 
techniek. Het glazen huis is van 16 t/m 
18 december en heeft een eigen 
website genaamd 
pmhoes.peelmaas.com.  

  

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel 
& Maas van week 47  

  

  

  

  

  

We ontvingen 2 foto's: 

De kinderen van groep 3 en 4 hebben 
onlangs( vrijdag) een mode show 
gelopen in hun klas, waar ook de 

ouders en opa en oma voor waren 
uitgenodigd met oude kleding en weg 

werp materiaal 
  

 

  

 

 



  

23 november 2011: 

De KBO heeft een lezing voor diabetici door 
het groene kruis. 

  

In Peel & Maas dichtbij een filmpje over de 
bietenoogst in Egchel; lijkt toch wel goede 
grond in Giel Peetershof te zijn; of zou Giel 

goed gezegend hebben.  
 

 

22 november 2011: 

ZijActief Egchel heeft een avond over 
budgetteren.  

L1 is in Egchel geweest over het “anders” 
afvalinzamelen; op L1 hier het filmpje  

Afgelopen zaterdagavond vond alweer de 18e 
editie van het Open Egchel Koppel-
dartstoernooi plaats bij Café Manders in 
Egchel.  

  

Hoek Gielenhofweg / Wethouder Tielenstraat 
 

 

21 november 2011: 

We ontvingen bericht: biljarten de heren van 
Egchel 1 zich een weg naar eer en glorie.  

 Egchel 1 heeft tegen Sparta 1 (Sevenum) met 
2-0 verloren   

  

Sinterklaas was weer in Egchel 

 

 

20 november 2011: 
  



We ontvingen: De Structuurvisie Gebieds 
ontwikkeling Egchel. Op dinsdag 29 nov wordt 
deze structuurvisie in een Technische Overleg 
behandeld. Daarna op 20 dec komt deze in de 
gemeenteraad.  

Vandaag speelt Egchel 1 tegen Sparta 1 
(Sevenum)  

Trainer 2e van Kepèl wil fuseren met Egchel.  

Vandaag komt Sint in 't Erf Hoe laat:Vanaf 
10:30        

Aanleg electriciteitskabels naar de Egchelse 
Plem 

 

  

19 november 2011: 

We ontvingen van ZijActief Egchel de 
uitnodiging voor de kerstviering  

We ontvingen bericht dat L1 in Egchel is 
geweest over het “anders” afvalinzamelen; Er 
zijn wat mensen uit Egchel geïnterviewd en de 
wethouder; Item is gepland om L1 
nieuws  vrijdag om 17.30 uur.  

Vandaag is weer oud papier ophalen 

Op hoek Naers kanaal / Doorbrand 
 

 

18 november 2011: 

  

  

  

Op het speelveldje "het Klauterplein" staat dit 
bordje, ter herdenking aan de bevrijding 18- 

11-1944 

 

 



17 november 2011: 

  

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & Maas 
van week 46  

  

  

Als het zo doorgaat is Egchel - Hook zo vol 

   

 

16 november 2011: 

We ontvingen het prikbord van 
Muziekvereniging Egchel voor de maand 
november  

We ontvingen de uitnodiging voor het derde 
dorpsgesprek nieuw woongebied Giel 
Peetershof Egchel  

Persbericht Wandelroutenetwerk  

Egchel gaat scheiden PDF file  

Achter het Naers kanaal komt hier de 
aansluiting voor de kabels voor het 

windmolenpark. 

 

 

15 november 2011: 

  

Vandaag is er de mogelijkheid om in 't ERf de 
griepspuit te gaan halen  

  

Hier is Jan Peeters langs de Rongvenweg de 
asperge onder aan het freesen 

 

 



14 november 2011: 

We ontvingen een brief voor vanavond 14 
november vanuit BS de Kemp en 
Kindcentra Peel en Maas  

Muziekvereniging Egchel is op zoek naar 
vrijwilligers.  

Egchel 1 is tegen Ysselsteyn 1 thuis  2 
keer teruggekomen 2 -2  

We ontvingen het volgende reisverslag 
van  Mark en Luuk van uit Bangkok  

We ontvingen de biljart uitslagen: Het 
emotionele management van Egchel 1 
draait op volle toeren.  

We ontvingen bericht van CV De 
Kemphazen KIEK MER OEHT WINT 
SPANNENDE EGCHELSE 
LIEDJESAVOND  

Op Zondag 13 november is het 
wandelroutenetwerk Peel en Maas én 
Leudal feestelijk geopend door 
wethouder Peter Fleuren (Peel en Maas) 
samen met wethouder Paul Vogels 
(Leudal) en een groot aantal enthousiaste 
vrijwilligers.  

De beide wethouders en de vrijwilligers 

  

  

  

  

 

 

13 november 2011: 

Vandaag speelt Egchel 1 tegen Ysselsteyn 1 
thuis  

Vandaag wordt het wandelroutenetwerk Peel 
en Maas én Leudal feestelijk geopend om 
12.30 uur  op camping ’t Vosseveld, 
Roggelseweg 131 in Egchel.  

De $jerp$jutters met “Ginne stress”. wonnen 
de presentatie prijs; winnaar van de Egchelse 
liedjesavond Kiek mer oeht met “Dét dan wer 

wél!” 
 

 



12 november 2011: 

We ontvingen bericht dat Hans Hendricks 
(kindcentrum Peel en Maas) en Leenette 
Hendriks, (directrice BS de Kemp) door 
radiozender Peel en Maas benaderd zijn 
voor in de live-uitzending van morgen, 
zaterdag 12 november tussen 10.00-11.00 
te komen. Het interview gaat over het IKC 
de Kemp in Egchel. 

We ontvingen van ZijActief Egchel een 
uitnodiging voor de kringthema-avond.   

We ontvingen een aantal data voor de 
evenementen kalender  

Op zaterdag 12 november a.s. opent CV 
De Kemphazen het Egchelse 
carnavalsseizoen traditioneel met de 
liedjesavond.  

Kiek mer oeht  verzorgde een optreden in 
de Hoeskamer van Egchel op de 11e van 
de 11e  

 

 

11 november 2011: 

We ontvingen de notulen van de vergadering 
van dorpsoverleg Egchel van 20 oktober.  

We ontvingen een bericht over een 
infomiddag over diabetes.  

Vandaag de 11e van de 11e 2011 

Linskesweg 

 

 



10 november 2011: 

  

't Erf houdt haar openbare jaar vergadering. 
Aanvang 20.00 uur. Dit is voor Egchel een 
belangrijke vergadering. 

  

Aan de Pastoor Koningsstraat: 

Geboren: 

Hoera een jongen: Ferre 

 

  

  

  

  

Aan de Hoekerstraat: 

  

Geboren: Femke 

  
 

 

9 november 2011: 

We ontvingen het programma voor de 
schutterij voor 2012  

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & Maas 
van week 45  

  

Was er nog nooit geweest; op speelveldje "het 
Klauterplein" ; ligt tussen de Linskensweg, 

kapelaan Nausstraat en de Van 
Enckevoortstraat 

 

 



8 november 2011: 

We ontvingen bericht dat het bestuur van 't 
Erf op donderdag 10 november haar openbare 
jaar- vergadering 2010 houdt. Aanvang 20.00 
uur. 

We ontvingen bericht van Biljart vereniging 
Egchel: Ze spelen nog voor de vlag en 
wimpel, voor de eer van Egchel.  

We ontvingen een bericht van schutterij Sint 
Leonardus Panningen-Egchel  

We ontvingen bericht en foto's van de 
Sintermerten optocht en van de serenade aan 

het 50 jaar 
getrouwde bruidspaar Ben en Mie Sijben-

Brummans.   

 

 

7 november 2011: 

  

Egchel heeft in Venlo een belangrijke overwinning 
geboekt 2-4  

De politie heeft zaterdagavond in Egchel drie 
verdachten aangehouden voor brandstichting.  

  

Basisschool "De Kemp" organiseerde deze week 
voor de kinderen een herfsttocht door Egchel 

 

 



6 november 2011: 

In het gastenboek klaagt Bram over katten. 

Vandaag speelt Egchel 1 tegen Venlo 1  

  

Sint Maarten 2011 

 

 

  

5 november 2011: 

We ontvingen het programma van de 
liedjesavond op zaterdag13 november  

Sint Maartenviering 2011:  

We ontvingen een persbericht:  Uitnodiging 
derde dorpsgesprek 29 november 2011 in 
Egchel  

Deze week werden er door medewerkers van 
de gemeente banken bij 't Erf geplaatst. 

 

 

4 november 2011: 

  

  

  

  

We ontvingen bericht dat het kruisbeeld weer 
geplaatst is aan de Gielenhofweg 

 

 



3 november 2011: 

Zet Egchel weer de toon in de gemeente 
Peel en Maas?  

We ontvingen het volgende reisverslag 
van  Mark en Luuk  

  

Geboren op de Wethouder 
Tielenstraat:  Giel 

 

 

2 november 2011: 

We ontvingen de Nieuwsbrief van gemeente 
Peel & Maas van week 44  

We ontvingen bericht over het verharden van 
wegvak De Horsten  

We ontvingen een brief vanuit BS de Kemp en 
Kindcentra Peel en Maas  

Allerheiligen, Allerzielen 

 

 

1 november 2011: 

We ontvingen een bericht over: Langer 
zelfstandig wonen door wasservice centrum.  

We ontvingen bericht: Gevonden in 't Erf 
tijdens het stratenvolleybaltoernooi een 
kinderbril, kleur montuur rood. De bril is 
inmiddels afgegeven bij Bs de Kemp.  

We ontvingen bericht over de activiteiten en 
het gratis brengen van snoeihout, bij Kinder 
vakantiewerk Egchel  

We ontvingen bericht: maak de minicontainer 
mobiel voor slechts 25 euro.  

  

 

Vanmiddag 30/10/2011 zijn er 2 Friesen 
paarden bij Harrie en Steef op de schoorsteen 

geplaatst. 

 



 


