
   

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

  

31 Januari 2013: 

Is te merken ook in de lucht : Militaire oefening 28 
tot en met 31 januari 2013:  

  

De trots van Egchel 

  

  
 

 

30 Januari 2013: 

Vanavond is er een bijeenkomst in IKC de Kemp 
om 19:30 uur over het kernidee. 
 

  

De riolering wordt drooggestookt, zodat met 2 
componenten, de rioleringbuis kan worden 

afgewerkt. 

 

 



29 Januari 2013: 

We ontvingen bericht van gemeente Peel & 
Maas: Heeft u al uw bloempot met 
voorjaarsbolletjes afgehaald? Dus vandaag nog.  

ZijActief Egchel heeft vanavond haar 
jaarvergadering.  

Het verlichte huis van de prins 

 

 

28 Januari 2013: 

We ontvingen van C.V. De Kemphazen 2 
berichtjes:  

Camping ’t Vossenveld Egchel is vernieuwd:   

We ontvingen van de biljart vereniging: Om 
kampioen te worden dien je ook een portie geluk 
te hebben  

Grazende kippen langs de Molenheg 

 

 

27 Januari 2013: 

De vriendschappelijke wedstrijden van SV Egchel 
zijn afgelast.  

We ontvangen steeds meer klachten over 
hondenpoep:  

  

Welkom bij de Egchelse Kemphazen 

 

 



26 Januari 2013: 

Als men de notulen van de jaarvergadering van 't 
Erf  digitaal wilt ontvangen graag even een mailtje 
sturen naar   

Vanavond  "De Bonte Avond"   

  

We ontvingen: 

In het hartje van Naer voor ozze Foef dn 1ste.! 

 

 

25 Januari 2013: 

We ontvingen: het verslag van de jaarvergadering 
van 't Erf  

We ontvingen:  De site waar alles te lezen staat 
over het backpacken van Bas Peeters en Vera 
Gommans in Azie :  

Hier ook 

Hoera geslaagd 

 

 

  

24 Januari 2013: 

  

Volgende week woensdag is er een bijeenkomst 
werkgroep Inrichting en Beheer Kernidee Egchel 

  

  

Achter 't Naers kanaal 
 

 



23 Januari 2013: 

De KBO heeft vanavond een lezing Consendo 

We ontvingen bericht van C.V. De 
Kemphazen: Wanneer er nog mensen zijn die 
graag een poster willen hebben van jeugdprins 
Jesse, jeugdprinses Anouk en prins Mark II 
kunnen deze nog opgehaald worden bij Prins 
Mark II op Muldersweg 17 te Egchel. 

We ontvingen van ZijActief Egchel de agenda 
voor hun jaarvergadering  

't LOG vorstverlet  

 

22 Januari 2013: 

We ontvingen van Dorpsoverleg Egchel de 
uitnodiging van de vergadering van 24 januari a.s. 
en de notulen van de vergadering van 13 
december  

We ontvingen van de biljart vereniging: Minimale 
overwinning voor Egchel 1 op Leanzo 1.  

  

Geslaagd 

 

 

21 Januari 2013: 

  

De KBO gaat koersballen 

Vanmorgen worden beide containers weer 
opgehaald. 

  

Het huis van de peetoom van de prins 

 



 

20 Januari 2013: 

We ontvingen bericht van C.V. De 
Kemphazen: Golden Oldies 
Vastelaovesparty:    Laatste kaartjes bonte 
avond:  

  

  

Aan de voordeur: midden in Egchel 

 

 

19 Januari 2013: 

  

Vanmorgen is het weer oud papier ophalen. 

  

Egchel Hook 

 

 

18 Januari 2013: 

Vandaag voorverkoop van de bonte avond         

Vanavond:  Carnavalsavond Jong Nederland 
Egchel.  

  

Sneeuwpret 

 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/nieuws.html%23tStatistics309


17 Januari 2013: 

We ontvingen bericht van C.V. De Kemphazen 
over de voorverkoop van de bonte avond op 18 
januari a.s.  

We lazen in 't bledje dat U alleen vandaag nog 
kunt stemmen op de Egchelse $jerp$jutters.  nr 
11      Help ze een paar plaatsen omhoog; staan 
nu op de 6e plaats. 

We ontvingen deze foto: 

Sneeuwblazer 
 

 

  

16 Januari 2013: 

  

Vanavond dus de infobijeenkomst  

We ontvingen van de biljart vereniging: Egchel 1 
wint met de hoogste score van 
Angstgegner  Egchel 2  

Ook op de Hoekerstraat riool renovatie 
 

 

15 Januari 2013: 

Ook op Twitter reclame voor de Aettoafel  

De flyer van de infobijeenkomst van 16 januari 
a.s. is op de website geplaatst  

  

Riool renovatie op de Linskesweg 

 

 

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


14 Januari 2013: 

We ontvingen een e-mail over hondepoep; 
jammer genoeg zijn er in Egchel nog steeds 
enkele mensen die vertikken de rotzooi op te 
ruimen. Het zijn er maar enkele  

  

We ontvingen deze foto: 

Beetje plastic en water, schaatsen in 
Egchel!!    Gr. Fam. Buskes 

 

 

13 Januari 2013: 

  

  

Hier is het te doen. 

 

 

12 Januari 2013: 

Neet van Heej heeft de op het P&M liedjesfestival 
de PJP bokaal gewonnen.  Daisy en Laura van 
harte gefeliciteerd. 

We ontvingen bericht: Op donderdag 17 januari 
wordt in 't Erf een infoavond gehouden over het 
opzetten van 1 collecte in het dorp. Alle 
collectanten, maar ook iedereen die hier meer 
over wil weten is welkom om 19.30 uur. 

Vanavond prinsenreceptie in 't Erf 

Hier woont jeugd prins Jesse 
 

 



11 Januari 2013: 

  

De flyer van het Kernidee, speelplaats en 
speeltuin is evenals de evenementen kalender 
rondgebracht in Egchel 

Op het P&M liedjesfestival in Palladio gaat 
Neet van Heej vanavond Egchel 
vertegenwoordigen  

  

Hier woont jeugd prinses Anouk 
 

 

10 Januari 2013: 

Ria Joosten is gisteren in het Amsterdamse 
Okura-hotel gekozen tot 'meest markante horeca-
ondernemer' van Nederland.  

Voor de foto  

In 't Erf  is weer  Aettaofel 

  

Geboren aan de Kapelaan Nausstraat: Lennart 
 

 

9 Januari 2013: 

  

De KBO gaat snertwandelen 

  

Zie inzameling kerstbomen  

Medewerkers van Rijks Waterstaat zijn de 
hektometerpaaltjes terug aan het plaatsen; die 

afgelopen weekend langs de hele Roggelseweg uit 
de grond getrokken zijn. 

 

 



  

8 Januari 2013: 

  

ZijActief Egchel heeft vanavond: 
Nieuwjaarsbijeenkomst met tradionele kienen 

  

  

Hier woont prins Mark II 
 

 

7 Januari 2013: 

Nieuwe heersers van Egchelse Kemphazeriek in 
2013 is Prins Mark II (Leijsten) met zijn Prinses 
Lisa (Berkers). Samen met de nieuwe 
Jeugdprins Jesse (van Schaijk) en 
Jeugdprinses Anouk (Gommans) maakten zij 
zich bekend op zondag 6 januari in een goed 

gevuld gemeenschapshuis ’t Erf. 

Gewijzigde ophaaldagen 
Afval:               Maandag 7 januari Let op: plastic 
container/gft-container/gele zak/paarse zak 
Maandag 14 januari Let op:alleen gele zak 

Nog enkele foto's  en het persbericht  

Prins Mark II 
 

 

6 Januari 2013: 

De nieuwe heersers van het Egchelse 
Kemphazeriek maken zich bekend op zondag 6 
januari tijdens de spannende prinsenonthulling 
in gemeenschapshuis ’t Erf.  

  

Roggelseweg 

 

 



5 Januari 2013: 

  

We ontvingen van EGOPop een artikel over het 
niet doorgaan van EGOpop 2013  

  

Enkele weken geleden nog winter in Egchel: 
Kapelaan Nausstraat 

   

 

  

4 Januari 2013: 

Jong Nederland heeft Nieuwjaarsborrel en 
algehele vergadering   

We ontvingen bericht van de gemeente Peel 
en Maas, om de afvalwijzer ook op deze 
website te plaatsen. Hier de nieuwe 
afvalwijze. ook te bereiken via de link 
onderaan deze pagina     

Dit stuk vleis is nog neet aan ziene houd 
baarheidsdatum. 

Hoera 50 Abraham! 

Antoon 50 

 

 

3 Januari 2013: 

We ontvingen van Dorps Overleg Egchel een 
brief over vrijwilligers:  

  

  

Op de Kattestert 

 

 



2 Januari 2013: 

De eerste dag van het nieuwe jaar is ook in 
Egchel rustig verlopen. 

  

  

De kerk in Egchel 

 

 

1 Januari 2013: 

We ontvingen bericht dat de evenementen 
kalender en de flyer van het kernidee; eind van 
de week bezorgd kan worden. 

Op S.V. Egchel een toelichting over de 
koninklijke onderscheiding. Jan gefeliciteerd.  

Namens Dorpsoverleg Egchel de beste Wensen 
voor 2013 

   

 

 

 


