
 

 

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

28 Februari 2013: 

Vanavond: kernbijeenkomst Egchel. Kom en 
praat mee.   

Studenten uit Tilburg doen onderzoek over 
zelfsturing  

  

We ontvingen deze foto van Sjaak: achter de 
boerderijweg 

 

 

27 Februari 2013: 

We ontvingen bericht van:  Kinder 
Vakantiewerk Egchel organiseert dit 
jaar……paaseieren zoeken!  

  

  

Wethouder Tielen straat 

 

 



26 Februari 2013: 

We ontvingen van biljart vereniging 
Egchel:  Egchel 1 behaalde een verdiende 
overwinning.  

We ontvingen bericht van Sjaak van de 
Hoeskamer: Ik zoek:  

Zo als Egchel doet Koningslust het ook 
samen  

Tegen de kou 
 

 

25 Februari 2013: 

  

We ontvingen van Dorpsoverleg Egchel de 
notulen van de vergadering van 21 februari:  

  

Winter in Egchel 

 

 

24 Februari 2013: 

We ontvingen van ZijActief Egchel: Op 6 mei 
gaan we naar het Continium Kerkrade en we 
hebben een avond over gelaats diafnostiek  

Op het OLS heeft de schutterij plaats 16  

  

Het LOG 

 

 



23 Februari 2013: 

We ontvingen: Het Kerkbestuur van de H.E.P. 
Parochies, Helden-Egchel-Panningen, heeft 
dhr. Frits Sillekens voor gedragen voor de 
Vrijwilligers prijs 2012 van de Gemeente Peel 
en Maas, voor al het werk dat hij doet voor de 
Kerk en de Gemeenschap. 

Hij is bij de drie genomineerde in de groep 
Passie. 

Frits Sillekens  

 

22 Februari 2013: 

We ontvingen: Kernidee Egchel begint vorm 
te krijgen  

  

  

Al volop plastic over de asperge 

 

 

21 Februari 2013: 

We ontvingen de agenda van Dorpsoverleg 
Egchel voor de vergadering van vanavond:  

Economie: Ria Joosten vanuit niks naar 2e 
plek belangrijkste cateraars in Nederland  

  

Aan de Pastoor Koningsstraat 

 

 



20 Februari 2013: 
  

We ontvingen van gemeente Peel & Maas een 
bericht over:  Terugbetaling toeslag Gft-
container en 240 liter restcontainer 2012  

Insituform zorgt voor renovatie van het riool: 
hoe gaat dit  

  

  

Insituform in aktie 
 

 

19 Februari 2013: 

Wat moet er veranderen of juist behouden 
blijven in Egchel? Praat mee op 28 feb: 
kernbijeenkomst Egchel.  

  

  

We ontvingen deze foto: de lente is in het 
land 

 

 

18 Februari 2013: 

We ontvingen: bericht van de rekenkamer van 
Peel & Maas over een onderzoek  

We ontvingen de notulen van de vergadering 
van Dorpsoverleg Egchel  

Niels Kersten op podium in Raalte  

  

Richting Hub komt de bouw omhoog 

  

 

 



17 Februari 2013: 

Op de website van SV Egchel zijn allen 
wedstrijden afgelast; veld te slecht ?  

  

  

Aan de Pastoor Koningsstraat: winterhard ? 

 

 

16 Februari 2013: 

We ontvingen bericht van gemeente  Peel & Maas 
Egchel heeft per 1 januari 1136 
inwoners.         Vorig jaar waren dit er 1083 en is 
daarbij weer de snelst groeiende kern van Peel & 
Maas.  

  

Op 15 februari een artikel in de krant over: Eigen 
stroom eerst. Windmolens Neer. 

  

Windmolens Neer; achter elkaar 

 

 

15 Februari 2013: 

  

Vanavond: Hieringsjille bij café Manders 

  

  

Al kattemieskes 

 

 



14 Februari 2013: 

We ontvingen een verslag van CV De 
Kemphazen over de voorbije carnaval  

Best leuke foto's van het schoolcarnaval zijn 
ook in " Mijn Album" geplaatst  

Valentijnsdag 

Veel rommel op straat van de optocht 

 

 

13 Februari 2013: 

Foto's van de optocht                             Vaak 
wordt ik gevraagd om foto's door te sturen e-
mailtje naar egchel@egchel.net 

Op 7 januari lagen ze overal langs de 
Roggelseweg tot aan de Gruize Epper. Nu 
weer:  

Veel plezier in de optocht 
 

 

12 Februari 2013: 

Vandaag de grote optocht in Egchel. 

We ontvingen bericht: gevonden 
wandelschoenen  

  

Aan de Gielenhof: nog steeds winter 

 

 



11 Februari 2013: 

  

Inschrijven optocht reglement:  

van 11.00 tot 12.00 uur bij café Manders 

  

Carnavals maandag: Egchel heeft rustdag 
 

 

10 Februari 2013: 

We ontvingen van biljartvereniging 
Egchel: Vanwege de carnavals perikelen is er 
maar een wedstrijd gespeeld.  

 Kindermiddag  

  

Kindermiddag in 't Erf 
 

 

9 Februari 2013: 

Tijdens het schoolcarnaval heeft de jeugd van 
Egchel laten zien wat ze kunnen; ook de 
mensen van de Hoeskamer deden mee  

Vandaag Golden Oldies   

Schoolcarnaval in 't Erf 

 

 



8 Februari 2013: 

Nieuwe website voor 't Heike Vastgoed  

De Egchelse jeugd start samen met Prins 
Mark II, Prinses Lisa, Jeugdprins Jesse en 
Jeugdprinses Anouk de Egchelse 
Vastelaovend. Samen vieren ze met alle kids, 
leerkrachten en ouderraad van de Egchelse 
basisschool de Kemp schoolcarnaval. 

Er na is er de machtsoverdracht in 
evenementenhal De Heuf  

Alle Kemphazen en Kemphazinnen zijn van 
harte uitgenodigd 

De kerk in Egchel 

 

 

7 Februari 2013: 

We ontvingen bericht van IKC De Kemp: 

IKC De Kemp uit Egchel wint 
ontwerpwedstrijd Kies Techniek 2013 

  

Met trots kunnen we vermelden dat onze 
leerlingen de ontwerpwedstrijd van de Kies 
Techniek Manifestatie in Venlo hebben 
gewonnen. 

Er deden maar liefst 51 scholen aan deze 
wedstrijd mee. Vandaar een verslagje en 
foto    

Leerlingen van de ontwerpwedstrijd van de 
Kies Techniek Manifestatie in Venlo 

  

 

  



We ontvingen bericht van CV De Kemphazen: 
Het programma van de vastelaovend staat op 
onze website  

  

We zagen op de website van Peel & Maas 
Kernbijeenkomst Egchel: donderdag 
28.02.2013    

We ontvingen bericht en een foto van Jong 
Nederland Egchel: 

 De jongste groep van Jong Nederland heeft 
een leuke excursie gehad. Voor meer foto's 
met slangen en spinnen  

  

 

 

6 Februari 2013: 

  

De KBO gaat beugelen. 

  

  

Slecht te zien; maar daarachter zijn ze 
achter 't Naers kanaal prei aan het rooien 

 

 

  

5 Februari 2013: 

Uit de krant: Drie veehouderijen in LOG 
Egchel:  

We ontvingen bericht van CV De Kemphazen 
over de Golden Oldies   

  

Ook aan de Jacobusstraat versierde ramen 
 

 



4 Februari 2013: 

Egchel 1 heeft met 5-4 uit verloren   

We ontvingen van de biljart vereniging: De 
dag dat Trix aftrad trad Egchel 3 groots op in 
Beringe.  

  

Hier werkt prins Marc II 

 

  

3 Februari 2013: 

SV Egchel 1 speelt een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen Helenaveen 1  

Het lijkt erop alsof prins Mark II goed is 
uitgeweest, hij hangt tegen de deur en de 
ballonnen zijn bijna leeg. 

  

Aan de Wethouder Tielenstraat. 

 

 

2 Februari 2013: 

  

Zag een bericht: Nu op TVL De Sjerpsjutters 
uit Egchel 

We ontvingen van ZijActief Egchel bericht 
over de jubilarissen die op hun 
jaarvergadering gehuldigd zijn. Voor het 
verslag en foto's  

De jubilarissen  

 



1 Februari 2013: 

We ontvingen het verslag van de infoavond 
over het Kernidee Egchel  (pdf) 

  

In het gastenboek melding van Kemphaas 
dat Neet van Heej  31 januari op Tv komt. 

Langs de Karissendijk 

 

 

 


