
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

28 februari 2011: 

We ontvingen van Biljartvereniging 
Egchel: Winnen blijft een adembenemende 
gebeurtenis..   

  

In de modder heeft Egchel met 0-4 verloren 
thuis in de derby tegen Koningslust  

  
 

 

27 februari 2011: 

  

  

We ontvingen van Zij Actief Egchel een bericht 
over hun activiteiten  

We ontvingen 

Stem allemaal Lijst 1 Nummer 30 

Laat Uw stem niet verloren gaan 
!                  Geeft U Limburg een 
kans                                   Stem 2 maart op Frans 
! 

 

 



26 februari 2011: 

Op de site van de gemeente: Inventarisatie in 
kernen Peel en Maas: Plannen en projecten in 
Egchel  

Op uitnodiging van de gemeente is het 
Dorpsoverleg Egchel gevraagd om mee te doen 
aan een inspiratietour voor duurzame gebieds-
ontwikkeling t.a.v Giel Peetershof.  

  

Ook bij het Zomerkoninkje Carnaval  

 

25 februari 2011: 

We ontvingen van C.V. De Kemphazen een 
persbericht over de activiteiten tijdens de 
komende carnaval bij de Kemphazen in Egchel  

In het gastenboek; bericht van Chaat en Eddy; 
hun filmpje van de bonte avond staat op 
Youtube   

Gemeenschapshuis Egchel klaar voor de 
toekomst!  

Op woensdagavond 23 februari werden in 't Erf 
diverse notariële overeenkomsten getekend.   

 

 

24 februari 2011: 

  

We ontvingen het verzoek van 
Dorpsdagvoorziening Egchel om te vragen wie er 
nog een rolstoel thuis heeft staan er niets meer mee 
doet  

  

  

Carnaval in Egchel 
 

 



23 februari 2011: 

  

De KBO houdt vandaag haar jaarvergadering 

  

  

In de zon; bij Wijnen Paprika's 

 

 

22 februari 2011: 

Een man is zondagavond medicijnen verloren 
tussen de Markt en het Panningerveld.  

Vanavond heeft ZijActief Egchel een avond 
over oma’s huishoudtips:  

  

Hier komt Giel Peetershof 

 

 

21 februari 2011: 

We ontvingen van C.V. de Kemphazen Egchel 
een verslag van de bonte avond  

We ontvingen van Biljartvereniging Egchel: 
Winnen van Leanzo was vandaag het probleem 
voor Egchels beste spelers.   

  

Jeugd van Egchel 

 

 



20 februari 2011: 

  

Egchel 1 heeft vandaag vrij met voetballen 

  

Bij Wijnen Paprika volop glas aan het 
plaatsen 

 

 

19 februari 2011: 

Vanavond de bonte avond in Egchel  

Vandaag is ook oud papier ophalen 

We ontvingen van Muziekvereniging 
Egchel bijzonderheden over hun 
algemene leden vergadering  

We ontvingen van C.V. de Kemphazen 
Egchel een oproep  

  

Dak eraf aan de Roggelseweg 

 



  

We ontvingen de uitnodiging voor de 

Feestelijke 

  

Heropening 

  

 Gemeenschapshuis 

  

  

 't Erf         

  

 

 

18 februari 2011: 

We ontvingen van de KBO secretariaat en 
adres wijzingen  

In het gastenboek verzoekje om een LVK 
kaartje 

  

PAP, WELKOM THUIS 

 

 



17 februari 2011: 

  

Op de voorpagina van 't bledje een grote foto 
en een artikel over de dorpsdagvoorziening. 
Meer info  

  

  

Reynen Funs plein 
 

 

16 februari 2011: 

Op de site van de gemeente; het aantal inwoners 
van Peel& Maas  

We ontvingen verslag informatieavond Gebieds-
ontwikkeling Egchel  

We ontvingen de nieuwsbrief van Peel&Maas  

  

Carnaval voor de raam 
 

 

15 februari 2011: 

  

Met grote letters in de sportkrant: Egchel 
lachende derde na topper (zonder te spelen) 

Vanavond is in 't Erf een avond over 
Alzheimer 

We ontvingen bericht van de 
werkgroep  kruisen en kapellen over 
veldkruis Gielenhofweg Linskesweg  

  

De nieuwe vlaggenmast bij 't Erf 
 

 



14 februari 2011: 

We ontvingen van Biljartvereniging Egchel: Je 
kunt beter in de Grashoek verliezen dan er nooit 
geweest te zijn  

Op de pagina nog enkele advertenties  

De voetbalwedstrijd Meterik-Egchel was 
afgelast  

Vandaag Valentijnsdag 

We ontvingen deze foto van Jong Nederland 
Egchel zij hebben op vrijdagagavond 
de  carnavalsavond gehad; op de foto Prins Stef 
en Prinses Luna, samen met Rick1. Meer foto's 
op de site van Jong Nederland  

 

 

13 februari 2011: 

We ontvingen foto's van de receptie van 
Muziekvereniging Egchel, op 17 december ter 
gelegenheid van het behalen van de 1ste prijs 
met promotie.  

  

veldkruis is weg 

 

 

12 februari 2011 

We ontvingen bericht van CV De Kemhazen over 
de bonte avond en playbackshow   

Vandaag in de krant: Een koe met meer 
magen  Meer info op onze eigen pagina  

Bij Wijnen Paprika werd de staatssecretaris bij- 
gepraat over de ontwikkelingen van het LOG 

Hoog bezoek in Egchel; de staatssecretaris voor 
Landbouw de Heer Henk Bleker  

 

 



11 februari 2011 

Vanavond is de jaarlijkse carnavalsavond van 
Jong Nederland Egchel,  

We ontvingen van Muziekvereniging Egchel 
het prikbord  

  

De bouw in Egchel Hook gaat volop door 

 

 

10 februari 2011: 

We ontvingen van de gemeente Peel & Maas 
een nieuwsbrief  

Vandaag is weer Aettoafel in 't Erf 

We ontvingen van ZijActief enkelen foto's van 
dinsdag 8 februari:  

ZijActief in aktie 
 

 

9 februari 2011: 

  

Volgende week dinsdag avond is er weer 
Alzheimer Cafe in 't Erf 

  

Stoel voor de kerk 

 

 



8 februari 2011: 

We ontvingen het gedicht voorgedragen door 
Nel bij de feestelijke opening van de Dorpsdag- 
voorziening  

Vanavond heeft ZijActief Egchel workshop 
zeepketting maken:  

  

Het huis van prins Rick 1 feestelijk s' nachts 
verlicht 

 

 

7 februari 2011: 

Egchel 1 heeft de eerste wedstrijd na de winter 
-stop met maar liefst 4-1 gewonnen van FCV   

We ontvingen van Biljartvereniging Egchel: Uit 
een soort vakidiotisme toog het team 

afgelopen week naar Sicilië   

We ontvingen bericht van CV De Kemhazen 
over de bonte avond en prinsreceptie  

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel:  Op 6 februari vond in DOK 6 onder 
grote belangstelling de diploma uitreiking 
plaats van de leerlingen van Kreato in de regio 
Peel en Maas en Leudal.  

 

 

6 februari 2011: 

  

Op de site van  staat meer informatie en foto's 
van de Caecilia avond  

  

Op vrijdag morgen werd de 
Dorpsdagvoorziening 't Erf Egchel feestelijk 

geopend voor meer foto's  

 

 



5 februari 2011: 

  

Vanavond prinsenreceptie in Egchel  

We ontvingen persbericht van CV De Kemphazen 
over de jaarlijkse carnavalsavond van Jong 
Nederland Egchel  

  

  

Aan de van Enckevortstraat Sarah 
 

  

  

  

  

  

Op de Caecilia avond werd mevr. Mia Sijben - 
Brummans gehuldigd met haar 25 jaar lid zijn. 

 

 

4 februari 2011: 

Vanavond is de voorverkoop van de Bonte avond  

We ontvingen bericht dat vandaag de 
dorpsdagvoorziening echt; beetje feestelijk begint. 

  

Jeugdprins Freek wont in Kepel 

 

 



3 februari 2011: 

  

Vanavond heeft het kerkbestuur Caecilia avond. 

Er zijn reacties op het artikel in de krant over 
"Mestraffinaderij voor biogas in Egchel " Ook een 
Egchelnaar heeft gereageerd. 

  

Hier liggen de ballonnen 
 

 

2 februari 2011: 

  

De KBO gaat vandaag beugelen 

We ontvingen bericht van ZijActief Egchel 
Symposiun voor vrouwen  en het programma  

We ontvingen van Biljartvereniging Egchel dat ze 
een  een zware slag kregen toegediend  

Nog gen vlag 

  
 

 

1 februari 2011: 

Gemeente naar rechter over windmolens  

 We ontvingen bericht dat de eettafel van 
10     maart verzet is naar 17 maart , 

De open dagen van de dorpsdagvoorziening zijn 
heel goed verlopen ,vrijdag beginnen we pas echt 
dan is het menes. Er kunnen zich nog altijd mensen 
aanmelden even bellen met Henriette Teeuwen telf 
:3074669  

Op de Hub. 
 

 

 


