
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 december 2014: 

We ontvingen de agenda en notulen voor de 
vergadering van 22 januari van Dorpsoverleg 
Egchel  

Wij wensen U een voorspoedig 2015 

  

Van wie is deze fiets ? Staat dan hier; dan 
weer daar. Langs de Gielenhofweg. 

 

 

30 december 2014: 

Vuurwerk afsteken  

Van de Dorps enquête zijn ongeveer 400 
enquêtes terug ontvangen. Hiermee hebben 
we de mening van de Egchelse mensen in 
kaart. 

  

Reynen Funs pleintje 

 

 



29 december 2014: 

We ontvingen een verslag van Muziek 
vereniging Egchel over de kerstviering  pdf 
voor de foto's   

Maandagochtend kans op gladheid door 
sneeuw of ijzel  

 Kerstviering 

 

 

28 december 2014: 

SV Egchel heeft vandaag al 
Oudjaarstreffen         

Gladheidbestrijding Peel en Maas  

  

Sneeuwman langs de Hoekerstraat 

 

 

27 december 2014: 

  

SV Egchel heeft frietdag voor de jeugd in 
sporthal Piushof  

Momenteel is er weinig Nieuws; daarvoor een 
link naar een artikel wat onlangs verschenen 
is over een kippen tentoonstelling  pdf 

  

Kerstverlichting op de Gielenhofweg 
 

 



26 december 2014: 

We ontvingen een nieuw interview  

Wij  wensen u hele fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2015. 

  

nieuw interview 

 

 

25 december 2014: 

  

Wijzigingen afvalinzameling Egchel  

We ontvingen Nieuws van Muziekvereniging 
Egchel over de kerstmis  pdf 

  

De kerstboom aan de kerk 

 

 

24 december 2014: 

  

Nieuwe landelijke regeling vuurwerk 
afsteken:     

Christmas Truck Run   You Tube 

  

Kerststalletje in 't Erf 
 

 



23 december 2014: 

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel verslag over de Kerst-in   pdf 

Meer afval opgehaald in Peel en Maas  

We ontvingen foto’s van de Kerst-in  

  

Kerst-In in 't Erf 

 

 

22 december 2014: 

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel over Kerstmis op de 
basisschool  pdf        Het gitaar ensemble in 
actie voor ‘Serious Request’ 2014  pdf 

We ontvingen bericht van de Hoeskamer  

We ontvingen de biljartuitslagen: Het was 
alweer de laatste wedstrijd van dit jaar :  

  

Christmas Truckrun 

 

 

21 december 2014: 

Volg reanimatie- en AED cursus in Peel en 
Maas   

Kerst-In in 't Erf door Muziekvereniging 
Egchel en Kinder Vakantiewerk Egchel  begint 
om 12.00 uur  

Bomen geplant bij Giel Peetershof in 
Egchel     

Ook in  't Erf Kerstmis 
 

 



20 december 2014: 

We ontvingen een oproep : dringend verzoek 
aan de mensen die aan de Christmas 
Truckrun route wonen  

Vanmorgen wordt naast door 
Muziekvereniging Egchel oud papier; ook de 
groene container opgehaald in plaats van 
maandag  

Trainers blijven langer in Egchel  

Christmas Truckrun  

De Korenaar op  het Reynen Funs plein 

 

  

19 december 2014: 

  

We ontvingen Nieuws van Muziekvereniging 
Egchel  pdf 

We ontvingen Thies kookt voor Maandag  

  

Kerstverlichting op de Gielenhofweg 

 

 

18 december 2014: 

SV Egchel heeft Latje trappen en 
soeptraining  

Gewijzigde ophaaldagen afvalinzameling 
Kerst en Nieuwjaar  

Met Vele Handen zorgen voor kwaliteit van 
leven  over de veranderingen vanaf 1 januari 

2015 

Bomenplantdag op Giel Peetershof 
 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/archief/Muziekvernieuws18-12-14.pdf


17 december 2014: 

De KBO heeft kerstviering 

In Giel Peetershof worden vandaag bomen 
geplant door kinderen van school. 

Route Chrismas Truckrun  

Subsidie voor dorpsdagvoorzieningen  

kerstmarkt op school 
 

 

16 december 2014: 

De weekaanbieding van het 
Zomerkoninkje           

We ontvingen bericht van CV De Kemphazen 
over de:SUPER TOLLE VASTELAOVESPARTY 
in Egchel  over de prins verkiezing  

Vanavond kerstmarkt op school  pdf 

We ontvingen een bericht van de Hoeskamer 
over het maken van een houten kerstbomen  

houten kerstbomen 
 

 

15 december 2014: 

We ontvingen de biljartuitslagen: Egchel 1 Nipte 
overwinning op de nummer 4. :  

Ik ben gister mijn telefoon kwijt geraakt  

Op 9 december heeft EVA (Egchelse Vrouwen Actief) de 
jaarlijkse kerstavond gevierd in het Erf.  

De KBO heeft koersbal 

Chrismas Truckrun a.s zaterdag; voor een grotere 
afbeelding   of op poster  

 

http://www.christmastruckrun.nl/images/poster2014.jpg


14 december 2014: 

  

We ontvingen bericht van de Vleismeule  

Programma voorSV Egchel  

  

Kerstkrans 

 

 

13 december 2014: 

We ontvingen bericht van Muziekvereniging 
Egchel over de Kerst-In  pdf 

We ontvingen Nieuws van Muziekvereniging 
Egchel  pdf 

We ontvingen weer enkele meldingen over 
hondenpoep  

Jong Nederland heeft een kaderavond 

Nog planten achterom 
 

 

12 december 2014: 

We ontvingen bericht van Thei dat de 
Egchelse kermis op 29 mei t/m 1 juni is; 
samen met Teldertrappe. 

We ontvingen bericht van de gemeente over 
de berg zand langs de geluidswal aan de 
Roggelseweg/ Giel Peetershof  

  

In Egchel wordt weer volop gebouwd, hier aan 
de meerster Thijssenstraat 

 

 



11 december 2014: 

De weekaanbieding van het 
Zomerkoninkje       

Vandaag weer Aettaofel 

Hennepkwekerij aan Egchelseweg 
ontmanteld  

Vanavond vergadering dorpsoverleg  

Ook voor de nieuwe bewoners "De 
Kemphazen" 

 

 

10 december 2014: 

We ontvingen bericht: Coby wil graag de Hip-
Hop Zumba gaan geven in 't Erf  

Ontspannen de feestdagen in; Geef je op voor 
een yogales  

In Gielpeetershof is een greppel en een 
vijver  gegraven. De greppel loopt helemaal 

door Giel - Peetershof heen. 

 

 

9 december 2014: 

EVA Egchel houdt een GRAND DESSERT 
BUFFET.  

We ontvingen bericht dat in Gielpeetershof al 
greppels en een vijver zijn gegraven 

De bus voor de enquêtes; is nu weggehaald. 
De laatste enquêtes worden nog verwerkt. 

Kerstkrans aan de Wethouder Tielenstraat 

 

 



8 december 2014: 

We ontvingen de biljartuitslagen: Egchel 1 en 
Egchel 2 geven elkaar geen duimbreed toe 
door hun wedstrijden met 9–0 te winnen:  

Egchel wint doelpuntrijke wedstrijd tegen 
Vesta Melick met 6-3.  

  

Geboren aan de Rector Thomassenstraat: 
Lien 

 

 

7 december 2014: 

Egchel 1 speelt thuis tegen   Vesta 1 
Melick         

Evenementenkalender: de verenigingen zijn 
zelf  verantwoordelijk voor een juiste 
plaatsing van hun datums, Daarom ook 
controleren   

  

Geboren aan de Muldersweg Dide 

 

 

6 december 2014: 

De eerste datums voor de evenementen 
kalender komen binnen  

Waterstoring in Peel en Maas verholpen; ook 
in Egchel  

  

Achteraan zijn ze al aan het beklinkeren 

 

 

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


5 december 2014: 

  

In het buitengebied van Heibloem is een 
juwelenkistje gevonden.  

P&M liedjesfestival 2015 alle liedjes  

  

Zwarte Pieten aan school 

 

 

4 december 2014: 

We ontvingen Nieuws van Muziekvereniging 
Egchel  pdf 

We ontvingen bericht voor de verenigingen in 
Egchel  

  

  

Grote gaten in de Gielenhofweg 
 

 

3 december 2014: 

Vastelaovend Down Under! De nieuwe 
schlager van de SjerpSjutters en inzending 
voor het LVK 2015.   

Egchel wint eenvoudig van St. Joost  

We ontvingen bericht dat de ontwerp-
structuurvisie Kernen en Bedrijventerreinen 
ter inzage ligt.  

Alleen zwarte Pieten 
 

 



2 december 2014: 

De weekaanbieding van het 
Zomerkoninkje       

De eerste resultaten van de enquête komen 
binnen. Vanuit het Dorpsoverleg Egchel 
komen we hier spoedig op terug. 

  

Hondje uitlaten op de Rongvenweg 

 

 

1 december 2014: 

We ontvingen de nieuwe bestuurs 
samenstelling van gemeenschapshuis 't 
Erf  

We ontvingen de biljartuitslagen: De topper 
in de eerste afdeling :  

De KBO heeft koersbal 

  

Egchel wint met 3-0 van St. Joost :   

 

 


