
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 Januari 2012: 

We ontvingen bericht van Biljartvereniging 
Egchel: Iedereen is welkom om dit duel der 
giganten te komen bekijken.  

In de Raads vergadering van 7 februari over 
de Gebiedsontwikkeling Egchel  

Bij de windmolen is de kraan op weg naar de 
volgende toren  

Buurvrouw Sara 
 

 

30 Januari 2012: 

We ontvingen bericht van ZijActief Egchel 
over een film avond en een bezoek aan de 
Floriade  

  

  

Bij  Boerderij camping Bovensbos 

 

 



29 Januari 2012: 

We ontvingen bericht van de KBO Egchel : 
Woensdag 1 Febr. beugelen in Helden  

Bij SV Egchel gaat de selectie s'morgens 
trainen en daarna kijken hoe het moet  

Carnaval in Egchel 

 

 

28 Januari 2012: 

We ontvingen bericht van CV De Kemphazen 
over de bonte avond.   

De windmolen is nu 76 meter hoog; er komt 
nog 20 meter bij voor foto's  Fotowiel 

  

Op de Gruize Upper 

 

 

27 Januari 2012: 

Vanavond Carnavalsavond Jong Nederland    

  

  

Hier woont jeugdprins Tim 

 

 



26 Januari 2012: 

We ontvingen van gemeente Peel & Maas de 
Nieuwsbrief van week 4  

We ontvingen van de gemeente Peel & Maas 
over Giel Peetershof het persbericht Slimme 
toekomstgerichte woonwijk - gebiedsvisie 
verwoordt ambities Giel 
Peetershof  en   de  Consept Gebiedsvisie Giel 
Peetershof 24-1-2012     

"De CD van het afgelopen P&M Liedjesfestival 
is weer te koop bij 't Zomerkoninkje, 
Gielenhofweg 11 in Egchel. 
12 leuke carnavalsschlagers uit de regio voor 
maar € 8,-."                                 

Hier woont jeugdprinses Zoë 

 

 

25 Januari 2012: 

  

Te koop gevraagd oma fiets tegen aannemelijk 
bod.  

De foto's van de prinsen receptie zijn nu in het 
fotoboek van CV De Kemphazen zichtbaar    

We ontvingen deze foto van de windmolen 
van Sef van Greet van de Kattestert: Hij is 
zichtbaar  vanuit  Egchel; genomen vanuit onze 
woonkamer,dus nog een paar dagen en dan 
zitten de wieken eraan. 

Hij is nu ongeveer 40 meter hoog; maar zal 
bijna 100 meter worden; dus nog hoger als de 
kraan.  

 



24 Januari 2012: 

We ontvingen het verzoek: Over Giel Peetershof staat in 
Egchel nieuws dat het ontwerp bestemmingsplan met het 
dorp is afgestemd. Het gaat hier niet over het 
bestemmingsplan maar over de gebiedsvisie; misschien 
goed om dat op de site van Egchel aan te geven 

De eerste windmolen gaat nu echt omhoog; is vanuit Egchel 
te zien  Op de site van Fotowiel 

Op de site van Piet van Toon twee foto's van de noodbrug bij 
de sluis, Neerse bruk  

Achter het Naers kanaal zijn veel bomen gekapt; deze stomp 
is echter blijven staan. 

 

 

23 Januari 2012: 

We ontvingen bericht van CV De Kemphazen 
over de bonte avond en de prinsen receptie  

We ontvingen de laatste uitgave van Egchel 
Nieuws  

We ontvingen bericht van Biljartvereniging 
Egchel: dat net terug was van een promotie 
reis door Sardinië  

Vorige week Zondagavond was het beter 
weer;  is aan school genomen  

 

22 Januari 2012: 

Door de gemeente is er in Egchel huis aan 
huis een enquête formulier bezorgd over 
de afvalproef; kan ook digitaal  

Het papier werd in Egchel vrij laat 
opgehaald; was al erg nat door de regen, 
betekende extra zwaar werk voor de 
ophalers. 

Aan de Muldersweg: Welkom thuis Mark. 

Samen met Luuk maandag thuisgekomen. 
 

 



21 Januari 2012: 

We ontvingen bericht van CV De Kemphazen 
over de carnavalsavond van Jong Nederland 
Egchel en de olden Oldies Vastelaovesparty  

In de onbekende gast uit Egchel Sander 
Selen; voor het programma  

Vanavond prinsenreceptie  

  

Aan de Wethouder Tielenstraat woont de 
prins Ruud II 

 

 

20 Januari 2012: 

Vandaag voorverkoop Bonte Avond bij 
café Manders.  

We ontvingen bericht van 
Biljartvereniging Egchel: Koploper 
Egchel 1 toog naar het Venlose 't Ven 
waar redelijk wat tegenstand te 
verwachten viel.  

We ontvingen bericht van Egopop dat 
de bekende band  Golden Earring naar 
Egchel komt.  

Golden Earring 

 

 

19 Januari 2012: 

We ontvingen van gemeente Peel & Maas de 
Nieuwsbrief van week 3  

We ontvingen van ZijActief een politiek thema:  

  

Zover waren ze dinsdag met de eerste windmolen, 
begint al een toeristische trekpleister te worden. 

Als het zo doorgaat is hij spoedig van uit Egchel 
te zien. 

 



 

18 Januari 2012: 

In de krant van dinsdag een grote foto op de 
voorpagina van een zonsopgang richting 
Egchel genomen. Deze foto is maandag 
morgen om half negen gemaakt. 

We ontvingen de notulen van de vergadering 
van het dorpsoverleg van 15 december  

Mark en Luuk kwamen maandag weer terug 
van hun wereldreis, natuurlijk een ontvangst 
bij Manders;  Waar Anders hun belevingen  

Bij Manders; Waar Anders 
 

 

17 Januari 2012: 

  

We ontvingen van CV De Kemphazen een 
persbericht met de juiste tekst.  

Op donderdag 12 januari heeft de Aettaofel  haar 
eerste lustrum gevierd.   

Het P & M liedjesfestival wordt vanavond maandag 
om 19.00 uur uitgezonden  

Mark en Luuk komen volgens hun website 
vandaag weer thuis  

  

eerste lustrum Aettaofel  

 



16 Januari 2012: 

De nieuwe prins van Egchel is Ruud Peeters. 
Van de Van Enckevoortstraat. 

We ontvingen zojuist van CV De Kemphazen 
een persbericht.  

  

Hierbij een foto van de nieuwe jeugdprins en 
prinses  

  

 

Prins Ruud II (Peeters) (foto: Fotostudio 
Maarten Dings) 

  

 

Jeugdprins Tim (Kempen) en Jeugdprinses 

Zoë (Bruisten) (foto: Fotostudio Maarten 
Dings). 

  

 



15 Januari 2012: 

In het Egchelse Kemphazenrijk zal vandaag 
de onthulling plaatsvinden van de nieuwe 
prins, jeugdprins en jeugdprinses.  

  

Wel sneeuw manntjes achter de ramen, op de 
Jacobusstraat maar niet ervoor. 

 

 

14 Januari 2012: 

We ontvingen bericht dat de KBO volgende 
week woensdag 18 jan. on 14.00 uur in 't Erf 
een lezing heeft door Proteion  

  

Vanavond het P & M festival  

  

De bouw op de Pastoor Koningsstraat gaat 
gewoon door. 

 

 

13 Januari 2012: 

  

We ontvingen bericht over de voorverkoop 
Egchelse Bonte avond  

  

Aanhouding voor woninginbraak in Egchel  

  

De bouw van de windmolens achter het Naers 
kanaal gaat nu echt beginnen; deze kraan is ook 

vanuit Egchel te zien. 

 

 



12 Januari 2012: 

Op de site van Egopop:  Vrijdag 18 mei 
hebben wij niemand minder dan Golden 
Earring op de bühne staan, de enige echte.  

We ontvingen van gemeente Peel & Maas de 
Nieuwsbrief van week 2  

We ontvingen bericht dat vandaag weer 
Aettaofel is en deze bestaat 5 jaar. 

Geboren aan de Pastoor Koningsstraat: Jason 
 

 

11 Januari 2012: 

  

We ontvingen bericht: Jong Nederland Egchel 
organiseert een introduceeweek!  
  

  

Langs de Jacobusstraat 

 

 

  

10 Januari 2012: 

Dinsdagavond heeft ZijActief Egchel haar 
nieuwjaarsbijeenkomst met het traditionele 
kienen. Aanvang 20.00 uur in 
gemeenschapshuis 't Erf 

Wethouder Geert Segers op TV Limburg: Peel 
en Maas in gesprek over duurzame energie 
o.a. Giel Peetershof en afvalverzameling  10-
18 min 

  

Aan de Sloes 

 

 



9 Januari 2012: 

In het gastenboek melding van telefoon 
gevonden. 

We ontvingen bericht van Biljartvereniging 
Egchel dat ze hoge ogen gaan gooien naar 
een machtige ereplaats, zij het al niet een 
standbeeld op het a.s Giel Peetershofje.  

We werden attent gemaakt op een site 
waarop het bouwen van de windmolens in 
Neer; bij ons over het kanaal is te volgen.  

  

We ontvingen een persbericht: Rustic-
workshop Voeding en Beweging op 
basisschool de Kemp.  

 

workshop op basisschool de Kemp. 

 

7/8 Januari 2012: 

We ontvingen het programma van de prins 
onthulling bij de kemphazen in Egchel  

SV Egchel heeft vandaag nieuwjaarsreceptie  

  

Maandagavond 9 januari, om 19.00 uur, 
zendt   P & M TV (digitaal kanaal 41 of analoog 
22+) een special uit, waarin de 12 deelnemers 

van het P&M liedjesfestival voorgesteld 
worden Deze zijn door Sander Selen 

geinterviewd. 

  

            dus ook Kiek mer oeht. 

 

 



6 Januari 2012: 

De torendelen van het windmolenpark; 
worden de volgende week donderdag vanuit 
de haven van Wanssum naar het 
windmolenpark in Neer vervoerd. 

  

  

Grote Boeken en Platen beurs; 6, 7 en 8 
januari 

 

 

5 Januari 2012: 

We ontvingen een klein stukje over het P & M 
festival  

We ontvingen van gemeente Peel & Maas de 
Nieuwsbrief van week 1   

  

Volop aktiviteiten. 

 

 

4 Januari 2012: 

  

Vandaag Egchel met afval proef in de krant 

  

We ontvingen een verslagje en foto's van 
:           Op 2 januari was het nieuwjaarstreffen 

voor de Muziekvereniging bij Ria Joosten.  

 

 



3 Januari 2012: 

  

Ook afgelopen jaar werd deze website weer 
door meer kijkers bezocht als in 2010. 

  

Harry 50; aan de Gielenhofweg 

 

 

2 Januari 2012: 

We ontvingen bericht dat de KBO woensdag 4 
januari een (snert) wandeling heeft  

De Muziekvereniging heeft vanavond voor 
haar leden een nieuwjaarsborrel. Deze wordt 
gehouden  om 19.00 uur bij Ria Joosten 
Catering. 
  

  

Op de Rector Thomassenstraat  

 

1 Januari 2012: 

Vanwege drukke problemen bij de drukker 
wordt Egchel Nieuws en de evenementen 
kalender 2012 later bezorgd. 

  

De Beste wensen voor 2012 

 

 

 

file://///DiskStation/NetBackup/website17-2-2021/Egchel.net/images%202007/ta_dec20%2007%20008.JPG

