
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 december 2011: 

  

We ontvingen van John deze kopie en een link 
naar wat U kunt verwachten; bij Manders; Waar 
Anders   

 

 

30 december 2011: 

We ontvingen nieuws van C.V. De Kemphazen 
o.a. denk jij te weten wie de opvolger van 
Prins Rick I wordt? Voor slechts € 0,50 kun je 
een gokje wagen.  

  

We ontvingen een nieuw interview met Ed en 
Ivon Vossen van camping Vosseveld  

 

  



We ontvingen een verslagje en foto's van 
Muziekvereniging Egchel: 

Wat is er allemaal al gebeurd voordat de 
mensen u een zakje wafels 
aanbieden?              

Mag ook wel gezegd worden; ze smaken 
heerlijk. 

 

 

29 december 2011: 

We ontvingen de Nieuwsbrief van 
Peel & Maas  

We ontvingen een Link suggestie  

Proef “anders” afval inzamelen 
Egchel  

  

We ontvingen deze winter foto op de 
Molenheg van Monique 

Timmermans; ook de andere foto is 
aan de serie winter foto's 

toegevoegd.  bedankt  
 

 

28 december 2011: 

We ontvingen bericht van Muziek vereniging 
Egchel; over de wafel aktie van vandaag:  

  

  

Het afval werd vroeger opgehaald als we 
gewend zijn 

 

 



27 december 2011: 

  

Vanmorgen worden de containers opgehaald. 

  

Ingepakt tegen de vorst 

 

 

26 december 2011: 

In Peel & Maas Dichtbij: Het was Egchel 
dat in Peel en Maas de toon zette in 2011.  

  

Op Kerstdag luistert de Muziekvereniging 
de Heilige Mis op. 

 

 

25 december 2011: 

  

  

  

Overal in Egchel : Kerstmis 

 

 



24 december 2011: 

We ontvingen een hele collectie foto's van het 
kerstdiner vanuit de Hoeskamer van 
Egchel         

 Foto's van de voorbereiding etc. 

 

 

  

23 december 2011: 

Weinig Egchel Nieuws; daarom maar een link 
over een kippententoonstelling in Meijel  

We ontvingen van de gemeente elk 
huishouden in Egchel een brief over de 
afvalscheiding en een verrassing 

  

Nog voor kerstmis de bomen opknappen 
achter het Naers kanaal. 

 

 

22 december 2011: 

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & 
Maas  

Gewijzigde route inzameling 
huisvuilinzameling:  

Kerstboom bij de kerk in Egchel 

 

 



21 december 2011: 

  

De kortste dag. 

  

  

  

Ook kerstmis bij de basisschol "De Kemp" 
 

 

20 december 2011: 

Kreeg bericht in het gastenboek dat het Luuk 
is en niet Ruud. Sorry 

We ontvingen de nieuwe tarieven van 
senioren vervoer H.E.P.  

In Peel en Maas dichtbij: Sander Selen 
directeur Omroep Peel en Maas  

  

Dylan  

 

19 december 2011: 

Vandaag heb ik geen Egchel Nieuws: 

  

  

Blauwe kerstlampjes 

 

 



18 december 2011: 

We ontvingen van ZijActief Egchel foto's van 
de kerstavond  

We ontvingen de uitslagen van de biljart 
vereniging: Van broedermoord geen sprake  

Voetballen Egchel 1 heeft winterstop  

  

 Gospel koor Spirit of Love uit Tegelen. 

 

 

17 december 2011: 

We ontvingen bericht over Giel Peetershof dat 
er een verslag  , foto's  en een overzicht  op 
hun website zijn geplaatst van het derde 
dorpsgesprek op 29 november. 

We ontvingen weer een reisverslag van Luuk 
en Mark  

Vanmorgen is het weer oud papier ophalen. 

Kerstmis in Egchel 
 

 

16 december 2011: 

We ontvingen bericht van CV De Kemphazen  

Voor de winterpauze heeft SV Egchel 
vanavond Latje Trap en soepavond  

Vorig jaar december was het wel ander weer  

  

Kraan aan de Roggelseweg 

 

 



15 december 2011: 

We ontvingen bericht van Peel & Maas: 

De afvalproef wordt verlengd met 3 
maanden. In verband met 2e Kerstdag 
wordt het afval opgehaald op dinsdag 27 
december. Ook Allerhande haalt op deze 
dag herbruikbare goederen op.  Er komt 
nog een nieuwsbrief voor de feestdagen 
met info. Ans van Cuijk Adviseur Afval, 
team Openbare Ruimte. 

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & 
Maas  

Vandaag is in 't Erf weer Aettoafel 

Dit is de andere foto 
van Sjaak;  Preuskesdijk. Als U op de foto 

klikt ziet U deze groter 

 

 

14 december 2011: 

De KBO heeft de kerstviering om 14.00 uur. 

  

  

We ontvingen 2 prachtige foto's van Sjaak 
Ververgaert; deze foto:  paarden aan de 

Haambergweg. Als U op de foto klikt ziet U 
deze groter 

 

 

13 december 2011: 

We ontvingen de notulen van Dorpsoverleg 
Egchel van 17 november  

Op You Tube een filmpje over de kerstrun 
2011  

We ontvingen van de gemeente Peel & 
Maas;  Op vrijdagavond 13 april 2012 worden 
de vrijwilligers prijzen 2011 uitgereikt in 
gemeenschapshuis de Paort in Kessel. 
Hiervoor ontvingen we een aanmeld formulier  

Vanavond heeft ZijActief kerstviering. 
 

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-ABV6TK8P.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-G48C3MVE.jpg


In de notulen gaat het o.a over deze 
nieuwe  huurwoningen 

 

12 december 2011: 

De trucrun is me er doorgeschoten, daarom 
een link naar foto's van vorig jaar, toen was 
het nog winter  

We ontvingen de uitslagen van de biljart 
vereniging  

Egchel heeftt thuis tegen VCH1 met 0 - 1 
verloren  

Egchel nu 
 

 

11 december 2011: 

  

Egchel voetbalt thuis tegen VCH1  

  

  

  

Activiteiten op het windmolenpark 

 

 



  

10 december 2011: 

We ontvingen bericht over een Playbackshow 
bij prinsonthulling:  

We ontvingen bericht van de KBO over de 
Kerstviering  

Crossauto aan de Roggelseweg 

 

 

9 december 2011: 

  

  

  

In Egchel - Hook de pannen erop 

 

 

8 december 2011: 

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

We ontvingen de Nieuwsbrief voor Peel & 
Maas  

  

Aan de Van Enckevoortstraatwerd een dode 
boom vervangen 

 

 

http://peelenmaas.dichtbij.nl/sport/meerderheid-kepèl-fusie-dörp-en-egchel


7 december 2011: 

  

We ontvingen van P.Z uit Egchel de volgende 
foto:  Misschien leuk voor op de site. 

met bijhorende tekst: 

Nu slaan we door met afval scheiden.  

  

Op de Kattestert  

 

6 december 2011 

Aan de verenigingen: enkele weken geleden is 
jullie gevraagd om data voor de evenementen 
kalender door te sturen; ook de wijzigingen 
van de adressen op de verenigings pagina. 
Deze zijn nu verwerkt op deze website . Het is 
nu 6 december  Aan iedereen controleer even 
mee  

Op Peel en Maas dichtbij: Regenjas voor 
Egchelse bietenberg  

Op de Molenheg 
 

 

5 december 2011 

  

We ontvingen bericht van biljartvereniging 
Egchel: Egchel 1 Herbstmeister!! Voor Egchel 
1 was het al surpriseavond en ze pakten hun 
cadeautjes zelf maar uit  

Egchel 1 heeft uit tegen MVC1 Maasbree met 3 
-1 verloren  

  

2 zeer enthousiaste zwarte pieten Trapadoelie 
en Neloos Mandros..... brachten een bezoek 

aan de Hoeskamer van Egchel   

 

 



4 december 2011 

  

Egchel 1 voetbalt uit tegen MVC1 Maasbree  

  

Aan de Gielenhofweg 

 

 

3 december 2011: 

  

Denk aan de kerstkaarten van Jong 
Nederland  

  

Wachten op Sinterklaas aan de Wethouder 
Tielen straat 

 

 

2 december 2011: 

We kregen een verzoek of er nog iemand een 
foto had van een houten brug aan het Naers 
Kanaal, waar de Neerseweg bij het kanaal 
uitkomt. Meer info   

Fusie Kepèl en Egchel  

Laatste maand november werd deze website 
nog nooit zo druk bezocht, meer als 1550 
verschillende bezoekers werden er 
geteld.    Egchel heeft per 1 januari 2011 1061 
inwoners en ongeveer 400 huizen. 

We ontvingen bericht van C.V. De Kemphazen 
over de Golden Oldies Vastelaovesparty  

the Bangles 

  

 

 



1 december 2011: 

We ontvingen bericht over het nieuwe 
strooibeleid:  

We ontvingen de Nieuwsbrief voor 
Peel & Maas  

In de krant van november Vereniging 
Kleine Kernen Limburg staat een 
artikel over Egchel pagina 6   

Tijdens derde dorpsgesprek: 

 De Landweer komt terug in Egchel 
?                Er kon uit verschillende 

sferen gekozen worden.   

  Peter 

Wijnands Photography 

 

 


