
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 december 2012: 

Burgemeester op Twitter: De laatste in 2012 
welverdiende koninklijke onderscheiding voor 
Jan Schmitz; activiteiten voor SV Egchel          

We ontvingen het verslag van 
biljartvereniging Egchel: Afgelopen week is er 
een competitie wedstrijd gespeeld en een 
vriendschappelijke.  

S.V. Egchel 
 

 

30 december 2012: 

  

SV Egchel heeft Oudjaarstreffen  

  

De Muziekvereniging Egchel komt met wafels 
langs de deur 

  

Achter Naers kanaal: De Doorbrand 
 

 



29 december 2012: 

  

  

Op de Molenheg 

 

 

  

28 december 2012: 

  

Ophalen huisvuil: Maandag 31 december : gele 
zak/gft-container/textiel 

  

  

  

  

Aan de Melkweg 

  
 

 

27 december 2012: 

  

Vandaag "Frietdag"voor de jeugdafdeling S.V. 
Egchel  

  

Nog steeds Floriade in Egchel 

 

 



26 december 2012: 

  

  

  

Kerstman 

 

 

25 december 2012: 

  

We ontvingen het verslag van 
biljartvereniging Egchel: 
"'twasnietveelmaarnetgenoegwedstrijd"   

  

  

Kerstmis in Egchel 
 

 

24 december 2012: 

We ontvingen Nieuws over de 
ontwikkelingen van Giel Peetershof.:  Giel 
Peetershof: oog voor verleden, heden en 
toekomst.  

  

  

De Christmas Truck Run 2012 door Egchel 
 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/Giel%20Peetershof.html


23 december 2012: 

We ontvingen bericht en foto's van de 
Hoeskamer: Vandaag hebben we met de hele 
club van de Hoeskamer genoten van een 
heerlijk kerstdiner!   

  

EGOpop 2013 gaat niet door:  

kerstdiner 

 

 

22 december 2012: 

We ontvingen een nieuw interview  

Vanmorgen wordt de grijze container 
opgehaald; i. p. v. maandag 

Vanavond de verlichte kerst Truck Run ook 
door Egchel 

nieuw interview 
 

 

21 december 2012: 

Op 16 januari is er in IKC DE Kemp een 
bijeenkomst over het Rabo kernidee, de 
speelplaats en speeltuin begin januari komt 
een flyer huis aan huis. 

  

  

Het LOG de lucht in 

 

 



20 december 2012: 

De organisatie van de Truck Run vraagt om de 
medewerking van de inwoners van Peel en 
Maas. In verband met de veiligheid en het 
passeren van de trucks verzoekt de 
organisatie alle bewoners aan de route 's 
avonds 22 december om auto’s of andere 
voertuigen niet op de weg te parkeren. 

  

We ontvingen enkele foto's van de 
kerstviering van ZijActief Egchel.  

 

 

19 december 2012: 

Op de site van Piet van Toon Neer 2 foto's 
vanaf de Roggelsebruk  

In verband met de feestdagen zijn er 
wijzigingen in de ophaaldagen voor het 
huisvuil  

De KBO heeft vandaag Kerstviering 

  

Nieuwe kerstboom bij de kerk 
 

 

18 december 2012: 

We ontvingen het verslag van 
biljartvereniging Egchel:  

We ontvingen a.s. Woensdag is de 
kerstviering voor de KBO Egchel:  

  

Aan de Linskesweg: Welkom thuis Sandra 

 

 



17 december 2012: 

  

De KBO gaat vandaag koersballen 

  

Afscheid Marianne Brummans als 
secretaresse Dorpsoverleg Egchel 

 

 

16 december 2012: 

Egchel 1 heeft vandaag vrij. Zie Latje 
Trap         

  

  

Bij 't LOG 

 

 

15 december 2012: 

  

Vanmorgen komt Muziekvereniging Egchel 
oud papier ophalen. 

Op Twitter: Enthousiaste groep 6/8 van BS De 
Kemp uit Egchel op bezoek bij WP Neer  

  

  

Kunstwerk “Ut Egchels hert”. 
 

 



14 december 2012: 

  

We ontvingen van CV de 
Kemphazen:  Programma Prinsenonthulling 
gewijzigd en over de Egchelse bonte avond  

  

Paar dagen geleden 

   

 

13 december 2012: 

We ontvingen de agenda van Dorpsoverleg 
Egchel voor vanavond o.a. over (on)veiligheid 
van de Gielenhofweg.  

Vanmiddag is in 't Erf Aettoafel en de voetbal 
club heeft Latje Trap en soeptraining. 

  

Beetje kerstmis 

 

 

12 december 2012: 

Te huur Wonen Limburg: hoekwoning 
Muldersweg 22a in Egchel  

  

  

Achter de Neerseweg 

  

 

 



11 december 2012: 

We ontvingen de notulen van Dorpsoverleg 
Egchel:  

Advertentie van de  en 4 super mooie en lieve 
baby dwerg konijntjes:  

We ontvingen een bericht van de gemeente 
over de afval verzameling in Egchel; met 
name over de luier inzameling  

Vanavond heeft ZijActief Egchel haar 
kerstviering 

mooie; lieve baby dwerg konijntjes 

 

 

10 december 2012: 

Biljarten: Egchel 1 wint van koploper 
Beringe.   

  

  

Vrijdag nog volop aan het sneeuwruimen 

 

 

9 december 2012: 

Op zaterdagavond 8 december heeft Jack 
Joosten een Koninklijke onderscheiding 
ontvangen:        

  

Op twitter: Beautiful Egchel, Noord 
Limburg        
  

Koninklijke onderscheiding  

 



  

8 december 2012: 

  

  

Sneeuwpret in Egchel op de Wethouder 
Tielenstraat 

  
 

 

7 december 2012: 

Ria zoekt boer  

We ontvingen bericht van CV De Kemphazen: 
Wie wordt de nieuwe prins:  

  

Nieuwbouw in Egchel Hook 

 

 

6 december 2012: 

Extra aandacht voor woninginbraken in Peel 
en Maas  

  

  

Afgelopen vrijdag 30 november hebben 2 
zwarte pieten een bezoekje aan de Hoeskamer 

gebracht.  

 

 



5 december 2012: 

  

Vanavond komt de verkeersveiligheid in 
Egchel ter sprake op het ronde tafel gesprek 
in Beringe 

Bouwkavels in Egchel  

  

Ook op school Sinterklaas 
 

 

  

4 december 2012: 

Aan de verenigingen, de datums worden zo 
spoedig mogelijk aan de evenementen 
kalender toegevoegd; aan de verenigingen om 
dit te controleren, volgens mij klopt er af en 
toe iets niet.  

Voor de boerenbruiloft: Originele oude frak      

Aan de Gielenhof 
 

 

3 december 2012: 

De KBO gaat koersballen 

We ontvingen bericht van biljartvereniging 
Egchel: Egchel 1 sluit de eerste helft van de 
competitie af met een overwinning op Velden.  

  

SV Egchel 1 heeft tegen Olympia Boys met 0-1 
verloren  

 

 



2 december 2012: 

We ontvingen een verzoek om op het 
restaurant van Thijs Joosten te stemmen.  

SV Egchel 1 speelt vandaag tegen Olympia 
Boys (Ommel)  

Bericht over de evenementenkalender en 
Egchel Nieuws  

We ontvingen Gilde nieuws van Schutterij Sint 
Leonardus Panningen - Egchel  

Sinterklaas in Egchel 
 

 

1 december 2012: 

We ontvingen bericht van Jong Nederland 
Egchel:Te koop: schitterende kerstkaarten 
van Egchel. Steun Jong Nederland Egchel en 
koop de mooie kerstkaarten. Ze zijn 
verkrijgbar bij het Zomerkoninkje en de 
Vleismeule.  5 voor €2,50 

We zagen dat in de raadsvergadering van 17 
mei 1937 besloten werd om de benodigden 
grond aan te kopen voor de weg van Egchel 
naar Helden-Dorp, de kosten zullen plm 900,- 
gulden bedragen 

Aan 't Naers kanaal 
 

 

 


