
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

29 Februari 2012: 

  

Vandaag een schrikkeldag 

De KBO heeft vandaag jaarvergadering. 

  

Geboren aan de Wethouder Tielenstraat: Juul 

 

 

28 Februari 2012: 

Vanavond dinsdag Rondetafelgesprek half 
acht in 't Erf.  

  

Het archeologisch onderzoek voor Giel 
Peetershof is begonnen; Goed voor mekaar 

 

 



27 Februari 2012: 

Egchel heeft alle wedstrijden tegen Hegelsom 
gewonnen  

  

  

Alweer een huis erbij in Egchel 

 

 

26 Februari 2012: 

In het gastenboek een bericht over een 
verloren telefoon. 

SV Egchel speelt vriendschappelijk tegen de 
Hegelsom.  

  

De nu uitgepakte planten aan de Muldersweg 
krijgen nu beter weer. 

 

 

25 Februari 2012: 

In het Rondetafelgesprek 28 februari in 't Erf 
over o.a. 't LOG en Giel Peetershof heeft U de 
mogelijkheid om de raad zo optimaal mogelijk 
te informeren over zaken waarvan u vindt, dat 
deze bij de besluitvorming moeten worden 
meegenomen. U kunt zich nog voor deel te 
nemen aan melden.  
  

  

Op de Wethouder Tielenstraat 
 

 



24 Februari 2012: 

We ontvingen van gemeente Peel & Maas de 
Nieuwsbrief van week 8  

We ontvingen bericht van ZijActief Egchel 
over een recreatieve avond  

We ontvingen de volledige lijst van prijs 
winnaars van de optocht  

We ontvingen een berichtje over de kinder 
markt die Jong Nederland Egchel op 10 juni 
a.s. gaat organiseren.  

Achter 't Naers kanaal 
 

 

23 Februari 2012: 

We ontvingen bericht van CV De 
Kemphazen: zeer geslaagde carnaval in 
Egchel; uiteraard ook de prijswinnaars van 
de optocht  

In 't Bledje: Rondetafelgesprek 28 februari 
in 't Erf over o.a. 't LOG en Giel Peetershof 

    m.a.w wordt Egchel er beter van ?  

Hele discussie 

 

 

22 Februari 2012: 

  

Dit jaar een grote optocht in Egchel. 

  

  

Voor foto's van de optocht  

  

  

  
 



 

21 Februari 2012: 

Vandaag de grote optocht in Egchel  

We ontvingen bericht: Wie heeft er 
zaterdag avond in 't Erf wellicht de 
verkeerde jas meegenomen?  

  

Geboren op de Wethouder 
Tielenstraat  Yelt 

 

 

20 Februari 2012: 

We ontvingen van de Hoeskamer het 
artikel wat in 't Bledje heeft gestaan; over 
1 jaar Hoeskamer  

Inschrijven voor de Egchelse optocht 
moet  vandaag van 11.00 tot 12.00 uur bij 
Café 
Manders.                                        Verder is 
het vandaag rustdag in Egchel 

  

Aan de Rector Thomassenstraat 
 

 

19 Februari 2012: 

We ontvingen bericht dat het Dorpsoverleg 
een OPENBARE VERGADERING EN 
VERENIGINGS OVERLEG houdt op dinsdag 
27 maart 2012. Een dringend verzoek aan de 
verenigingen om hier aanwezig te zijn. Ook 
inwoners zijn welkom.  

  

Geboren aan de Linskesweg Ties 

 

 



18 Februari 2012: 

Vanmorgen is het op tijd de containers 
buiten ; in plaats van Maandag. 

Ook vandaag oud papier. 

Tijdens het kinder carnaval een 
optreden van de Hoëskamer  

Vanavond is er de carnavalsmis en erna 
de Golden Oldies Vastelaovesparty  

  

Kinder carnaval in Egchel in 't Erf  

 

17 Februari 2012: 

Weer een aantal nieuwe foto's op FotoWiel, 
het plaatsen van de wieken, we beginnen met 
een bekende  

Vandaag kinder carnaval in Egchel; kom 
kijken    

  

We blijven in carnavalstijd; aan de 
Jacobusstraat 

 

 

16 Februari 2012: 

We ontvingen van gemeente Peel & Maas de 
Nieuwsbrief van week 7  

Op FotoWiel nu ook een video van het 
plaatsen van het laatste torendeel en 
achterste deel rotorhuis van de windmolen  

  

Aan de Gielenhofweg 

 

 



15 Februari 2012: 

  

We ontvingen de notulen vergadering 
Dorpsoverleg Egchel van 26 januari 2012  

Weer verschillende nieuwe prachtige foto's 
van het windmolenpark  FotoWiel 

  

Aan de Jacobusstraat 
 

 

14 Februari 2012: 

We ontvingen bericht: Beste betrokkene en/of 
geïnteresseerde in woongebied Giel 
Peetershof  

Vandaag komt de 2e windmolen ook boven 
het kanaal uit.  FotoWiel 

Rood, Geel en Groen zijn in Egchel de kleuren 
van afval scheiden 

 

 

13 Februari 2012: 

We ontvingen bericht van Schutterij 
Leonardus  

We ontvingen bericht van Biljartvereniging 
Egchel: Wetende dat elke tegenstander hun 
pootje wil lichten  

  

In 't Erf is het lekker warm 

 

 



12 Februari 2012: 

  

Aan de bordjes te zien komt Rundje 
Koeberg  vandaag door Egchel  

  

  

Carnaval aan de Jacobusstraat 

 

 

11 Februari 2012: 

We ontvingen bericht dat de online 
voorverkoop van EGOpop 2012 van start 
gegaan  

Op Foto Wiel staan nieuwe foto's van 
materialen voor de windmolen  

  

Ijs op 't Naers kanaal; hier bij de Sloes 

 

 

10 Februari 2012: 

  

We ontvingen van ZijActief Egchel foto's en een verslag van 
de jaarvergadering  

We ontvingen van gemeente Peel & Maas dat de 
gemeenteraad van Peel en Maas heeft op 7 februari jl. de 
Structuurvisie Gebiedsontwikkeling Egchel vastgesteld.  

Op de site van de gemeente: Kennisgeving anterieure 
overeenkomst Keup te Helden; heeft betrekking op de bouw 
van één Ruimte voor Ruimte woning.  

  

  

To Korsten 60 jaar lid Zij Actief Egchel 
 

 



9 Februari 2012: 

We ontvingen het programma van CV De 
Kemphazen  

We ontvingen van gemeente Peel & Maas de 
Nieuwsbrief van week 6  

In 't Erf is vandaag weer Aettoafel 

Aan de Rector Thomassenstraat: De huizen in 
het Egchelse Kemphazenrijk zijn prachtig 

versierd in de carnavalskleuren rood, geel en 
groen. 

 

 

8 Februari 2012: 

Doet U mee aan de postcodeloterij; 5987 heeft 
een bloemprijs en een setje van 4 Led lampen 
gewonnen. 

We ontvingen een link naar het filmpje van 
Jack en Henk wat tijdens de zitting van CV de 
Kemphazen te zien was.  

De Hoeskamer 1 jaar 

 

 

7 Februari 2012: 

  

Komt er in Egchel een glasvezelnetwerk ?  

  

  

  

Deze kraan is nog een flink maatje groter; op 
Fotowiel  

 

 



6 Februari 2012: 

We ontvingen bericht van Biljartvereniging 
Egchel: Schijtlijster van Egchel 1, maar toch 
winnen..       

We ontvingen een persbericht over de afgelopen 
Bonte Avond van CV De Kemphazen uit 
Egchel                                                                    D
oor het optreden van een Chaatje met grijze 
haren tijdens de bonte avond; gaan de kijkcijfers 
van Egchel.net weer omhoog. Wordt vervolgd 

We ontvingen bericht: Bij  KWPN is afscheid 
genomen van Pieter Kersten als hengsten 

keuringslid van het KWPN.  

 

 

5 Februari 2012: 

  

We ontvingen bericht:van CV De Kemphazen 
uit Egchel  

Vanwege het weer heeft de selectie van SV 
Egchel een alternatief trainingsprogramma  

  

Aan de Melkweg: Har 60+ 
 

 

4 Februari 2012: 

  

Vanavond De Bonte Avond  

Hoog bezoek over wat ze in Egchel gezien 
hebben  

  

De Hoeskamer 1 jaar: vele vereniging uit 
Egchel waren aanwezig. Hier spreekt namens 

Dorpsoverleg Egchel Piet Delissen 
 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/nieuws.html%23tStatistics230


3 Februari 2012: 

Vandaag bestaat de Dorpsdagvoorziening    

  De Hoeskamer in Egchel 1 jaar 

  

De vorige week heeft Dorpsoverleg Egchel uitleg over het 
Integraal Kindcentrum De Kemp; hierover ontvingen we de 
documentatie; deze staat ook op de website BS De 
Kemp  Voor een beknopte weergave  pdf file 

We ontvingen bericht:                                                         Na 
35 jaar gaat onze interieurverzorgster ons 

verlaten!  Sybille en ook Henk, namens de kinderen, de 
ouders en team Integraal Kind Centrum De Kemp te 

Egchel,   

BEDANKT!!!! 
 

 

2 Februari 2012: 

We ontvingen bericht van  gemeente Peel & 
Maas dat Egchel per 1 januari 1083 inwoners 
heeft 

We ontvingen bericht over het reststroken 
beleid dat de gemeente Peel en Maas wil 
invoeren.  

We ontvingen van gemeente Peel & Maas de 
Nieuwsbrief van week 5  

We ontvingen bericht van Vorkmeer: Op 17 
januari jl. is er een prijsvraag gelanceerd 
betreft het vergroten van sociale cohesie in 
wijken/ buurten. Voor meer info . Pdf formulier 

Prins Ruudje Straot 

 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/archief/120126%20Infobijeenkomst_IKC_met_dorpsraad.ppsx
file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/archief/dm1eWedstrijdOnzeBuurt.pdf


1 Februari 2012: 

We ontvingen bericht: Op zaterdag 3 
maart a.s. wordt het eerste 
LimburgLab georganiseerd.  

  

We ontvingen bericht: dinsdag 31 
Januari de laatste dag van Sybille op 

school. 

 

  

  

Deze maand is het 35 jaar geleden 
dat Sybille is begonnen als 
interieurverzorgster op Basis school 
de Kemp. Ze vind het nu welletjes, en 
gaat samen met Henk genieten van 
haar vervroegd pensioen. 
  

We ontvingen: 

 Hierbij een foto die ik vanmiddag 
heb gemaakt op de van 

Acchgelstraat. Sybille Selen gaat 
vandaag met pensioen na 35 jaar 

basisschool Egchel. 

 

 

 


