
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 maart 2011: 

We ontvingen bericht dat in de nieuwsbrief van 
de gemeente de genomineerden staan voor de 
vrijwilligers prijs die volgende week vrijdag 8 
april in Egchel wordt uitgereikt:  

Bericht van de gemeente over de uitreiking op 8 
april  

Vanavond is het bezoek van de burgemeester: zie 
29 maart 

Geboren aan de Gielenhofweg: Fleur 
 

 

  

30 maart 2011: 

  

  

  

De eerste indruk vanuit Roggel van Peel & Maas 

  

  
 

 



29 maart 2011: 

Burgemeester Wilma Delissen bezoekt Egchel  

Op donderdag 31 maart bezoekt burgemeester 
Wilma Delissen Egchel om een eerste indruk te 
krijgen van Egchel als dorp. 

Dit vindt plaats in gemeenschapshuis 't Erf. 
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. 

Dorpsoverleg Egchel wil alle inwoners graag 
uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. 

Heb je vragen, ideeën of ben je gewoon benieuwd 
naar onze nieuwe burgemeester, dan is dit de 
avond waarop je die kans krijgt.  

Wij hopen op jullie komst op 31 maart 

We ontvingen bericht van Schutterij Leonardus:  

We ontvingen bericht van een voorjaarsconcert 
van de groep Brisky op Zondag 17 april  

 

 

28 maart 2011: 

We ontvingen enkele foto's van de opening  en 
de uitslag van het prijsvraag van ZijActief; de 
vraag was hoeveel knopen er in de pot zaten die 
op de tafel stond .  

We ontvingen de verslagen van Biljart 
vereniging Egchel: speelde weer eens met meer 

brein dan branie .  

Egchel heeft tegen Resia 1 met 0 - 0 gelijk- 
gespeeld  

ZijActief bij de opening van 't Erf 
 

 



27 maart 2011: 

Jong Nederland heeft vandaag maxiorendag in 
Panningen  

Egchel 1 voetbalt vandaag thuis tegen Resia 
1  (Wellerlooi)  

  

  

Let Op; 2x rechts voorrang 
 

 

26 maart 2011: 

Vanavond is er weer PrÉ-GOpop bij café 
Manders; waar Anders  

  

Langs de Huiskensweg 

 

 

25 maart 2011: 

  

Lente 

  

Op de kattestert 

 

 



24 maart 2011: 

Zie pagina koopjes  

Pleidooi voor fietspad Heldenseweg in Neer  

We ontvingen de nieuwsbrief van week 12 van Peel & 
Maas; waarin een verslag van o.a. de ronde tafel 
gesprekken waarin enkele Egchelse mensen hebben 
meegedaan  

Langs de Kempstraat 
 

 

23 maart 2011: 

  

Vanaf 14.00 uur heeft de KBO in 
gemeenschapshuis ’t Erf een lezing  over de in 
te voeren chipkaart voor het openbaar vervoer  

  

  

Lente aan de Hub; drieling geboren 
 

 

22 maart 2011: 

We ontvingen bericht van KVW 
Egchel: Kindervakantiewerk op open dag van ’t Erf  

  

Vanavond heeft ZijActief Egchel een lezing over de 
geschiedenis van Egchel door de Heer Henk 
Thiesen.  

  

  

Koekhappen bij Kindervakantiewerk op open dag 

 

 



21 maart 2011: 

We ontvingen bericht van de KBO dat op woens- 
dag 23 maart wordt in gemeenschapshuis ’t Erf 
een lezing gehouden over de in te voeren 
chipkaart voor het openbaar vervoer  

We ontvingen de verslagen van Biljartvereniging 
Egchel: Hij is een biljarter met een schrijfprobleem 
óf een schrijver met een biljartprobleem.  

Egchel heeft de uitwedstrijd tegen DEV Arcen 1 
met 2-0 verloren  

De veel besproken haard en zitje in 't Erf 
 

 

20 maart 2011: 

Na de brunch is er vandaag open dag; met ook 
presentaties van verenigingen uit Egchel. 

Kom dus kijken. 

  

't Erf met de naam erop na de onthulling 

 

 

19 maart 2011: 

We ontvingen van Egopop een artikel over PrÉ-GO 
pop van zaterdag 26 maart aanstaande  

Vandaag wordt er oud papier opgehaald 

Vanavond treedt in 't Erf op Dieter Koblenz  Lazy 
Boned  en D.J. Harold Vullings 

Enkele foto's van de opening van 't Erf  

Door aan een touw te trekken door burgemeester 
Wilma Delissen en de voorzitter van 't Erf Ruud 

Delissen werd de naam 't Erf zichtbaar gemaakt. 
 

 



18 maart 2011: 

  

Vanavond wordt 't Erf heropend door 
burgemeester Wilma Delissen. Voor informatie 
over 't Erf  

  

Nu is het koud weer voor de asperges 

  
 

 

17 maart 2011: 

  

Vandaag is weer Aettoafel in 't Erf  

  

Langs de Jacobusstraat 

 

 

16 maart 2011: 

We ontvingen van Peel & Maas de 
Nieuwsbrief   week 11  

  

  

Te koop: aan de Roggelsebruk 

 

 



15 maart 2011: 

We ontvingen zojuist bericht dat vanavond in het 
Alzheimer café  en optreden is van de Cabaret 
groep BoeB’n   met “de 
Alzheimerman”  (respectvol dollen met dementie)  

Jongen uit Egchel krijgt boete  

We ontvingen van Peel & maas de Nieuwsbrief     

Vandaag wordt de mooiste dag van de week. 

Vandaag kunt U zich nog opgeven voor de brunch 
a.s. Zondag. 

Vanavond is er in 't Erf een avond over Alzheimer 

Lammetjes langs de Roggelseweg. 

 

 

14 maart 2011: 

  

Egchel heeft de uitwedstrijd tegen Holthees 
met     1 - 4 gewonnen  

We ontvingen de notulen van de vergadering van 
20 januari van Dorpsoverleg Egchel  

  

  

Lente aan de Linskesweg  

 

13 maart 2011: 

  

Egchel gaat vandaag naar Holthees voetballen    

  

Er komt langs het voetbalveld een nieuwe 
afrastering. 

 



 

12 maart 2011: 

  

We ontvingen bericht dat:  Stichting Senioren- 
vervoer H.E.P. een Financiële bijdrage uit het Shell 
Vrijwilligers Fonds heeft ontvangen  

  

  

Volgens informatie: Nieuwe bierleiding voor 't Erf 
 

 

11 maart 2011: 

  

We ontvingen een verslagje over de afgelopen 
carnaval bij De Kemphazen in Egchel.  

  

Woningbouw in Egchel Hook 

 

 

10 maart 2011: 

Als iemand graag een foto heeft van de optocht 
e.d. graag e-mailtje naar  dan krijgt U als U het 
nummer doorgeeft van de foto; deze 
doorgestuurd per e-mail. 

  

We ontvingen bericht: 

Ingestuurd door een aardige buurvrouw: 

Jan in de VUT 

Eindelijk tijd voor een grote klus !  



 

9 maart 2011: 

De KBO is vandaag wandelen 

In Egchel was een prachtige optocht met veel zon 

Foto's van de optocht  

  

Deelnemers van buurtvereniging De Hub 

 

 

8 maart 2011: 

Vandaag de grote optocht van Egchel! 

We ontvingen bericht van Egchels gemeente- 
raadslid Vivian Moonen over de 
gladheidsbestrijding op de Gielenhofweg.  

We ontvingen van Kinder Vakantie Werk Egchel 
van de Kingermiddag een pdf file; deze is op hun 
pagina als link geplaatst.  

  

Met een zakje chips zijn de kinderen al blij 

 

 

7 maart 2011: 

Vandaag is het inschrijven voor de optocht. 
Dinsdag wordt de mooiste dag van de week. 

  

In 't Erf Kindermiddag voor de foto's  

 



 

6 maart 2011: 

Voor het programma van de Egchelse 
carnaval                                             Of op de 
site van C.V. De Kemphazen  

  

Overal de vlag buiten 

 

 

5 maart 2011: 

  

Vanmorgen wordt de groene container 
opgehaald. 

Ook de dagopvang keek naar de optocht van 
schoolcarnaval  

Schoolcarnaval in Egchel; voor meer foto's  
 

  

  

  

We ontvingen een aantal foto's van het 
verwijderen van 3 grote bomen in de 
speeltuin bij Manders  

 



 

4 maart 2011: 

We ontvingen bericht van Muziekvereniging Egchel 
het prikbord. De jaarvergadering is een maand 
verschoven vanwege de opening van 't Erf  

Hoe heeft Egchel gestemd  

Vandaag is carnaval op school  

Vorig jaar was het met carnaval ander weer  

Klaar voor carnaval.  

 

3 maart 2011: 

  

Er kan op 2 maart nog tot 21.00 uur gestemd 
worden. Om 18.00 uur was er het vrij druk. 

  

  

De lente komt eraan 

 

 

2 maart 2011: 

We ontvingen nog enkele foto's van ZijAktief 
Egchel over de avond dinsdag 22 februari. Deze 
avond stond in het teken van Oma's Huishoud 
tips.  

Vandaag zijn provinciale verkiezingen; laat Uw 
stem horen; ga naar Manders,  Waar Anders ? 

  

Voor de vlag in top; carnaval 
 

 



1 maart 2011: 

We ontvingen bericht dat de contactpersoon 
voor het gemengd zangkoor  Mien Janssen 
Roggelseweg 95 is. 

  

  

Geboren aan de Kapelaan Nausstraat : KayLeigh 

 

 

 


