
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

28 februari 2014: 

We ontvingen bericht van ZijActieg Egchel over een 
lezing door Consendo op 11 maart a.s.  

Vanmiddag schoolcarnaval; vanavond machtoverdracht   

  

  

  

Prins Rick van de Springer, met prinses 

 

 

27 februari 2014: 

Verlopen stook vergunningen  

Vanavond informatie avond over het LOG              

  

  

Wolken boven het LOG 

 

 

http://www.peelenmaas.nl/Inwoners/Actueel/Nieuwsarchief/Nieuwsberichten_februari_2014/Week_9/Is_uw_stookontheffing_nog_geldig


26 februari 2014: 

We ontvingen het programma van de CV De 
Kemphazen  

Kaarten EGOpop kunnen vanaf NU besteld worden 
via onze website  

  

We ontvingen een foto van het jeugdprinsenpaar 
dat de aftrap heeft verricht voor de wedstrijd 

Egchel – Brandevoort.  
 

 

25 februari 2014: 

t Zomerkoninkje aanbieding week 9  

CV De Kemphazen heeft prinsentreffen in de 
Oranjerie  

In P&M Aktueel: Bezwaar in Egchel op komst 
kippenstal  You Tube 

  

Waar liggen de leidingen ? 
 

 

24 februari 2014: 

Biljarten :Egchel 1 op ramkoers naar 
kampioenschap.  

Egchel heeft thuis tegen Bramdevoort 1 met 0-0 
gelijk gespeeld  

Springruiter Lars Kersten uit Egchel  

Prins Rick van de Springer  

Nog meer Prinsen 
 

 



  

23 februari 2014: 

Bij Apollo  Facebook pagina 

Egchel voetbalt thuis tegen Bramdevoort 
1 (Helmond)  

Voorlopig geen megastal in Egchel  

Geboren aan de Wethouder Tielenstraat: Billy Rose  

 

22 februari 2014: 

We ontvingen bericht over het niet behandelen 
van het raadsvoorstel DHL dinsdagavond in de 
opiniërende raadsvergadering  

  

Geboren aan de Muldersweg: Luuka 

 

 

21 februari 2014: 

Vanavond: Carnavalsavond Jong Nederland bij 
café Manders  

We ontvingen bericht van wethouder Peter 
Fleuren  dat er een bericht over het LOG op de 
Egchel site komt  

  

Aan de Horsten; hier komt EGO pop 2014 

 

 

http://www.jongnederlandegchel.nl/


20 februari 2014: 

We ontvingen weer een open brief bestemd voor 
de 27 raadsleden in Peel & Maas over het 
Log      Kippen uit Swalmen naar Egchel 

Instructie hoe kun je reageren  (word document) 

We ontvingen bericht van het dorpsoverleg 
(commissie R.O.) hierover bij elkaar komt. 

  

Aan de van Enckevoortstraat 
 

 

19 februari 2014: 

We ontvingen van Aelmans Adviesgroep voor de 
beeldvorming van de geplande windmolens een 
foto met tekst  

Vanavond heeft de KBO haar jaarvergadering ( met 
buut) 

  

Riolering verstopt 

 

 

18 februari 2014: 

We ontvingen een open brief bestemd voor de 27 
raadsleden in Peel & Maas over het Log  

Plan windpark Egchelseheide  

t Zomerkoninkje aanbieding week 8  

  

Achter de ramen; carnaval 

 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/archief/instructie.doc


17 februari 2014: 

Luisteraars en kijkers van L1 bepalen welke 'ander' 
liedje van het LVK 2014 een plek krijgt op het podium 
van de Brand Beer Boètegewoeëne Boètezitting. U 
kunt stemmen  

De wedstrijd Egchel Koningslust was afgelast         

Biljarten: Ondanks het verlies van de vorige week liep 
Egchel 1 toch een puntje uit op hun naaste belager ’t 
Ven.  

Aan het oefenen 
 

 

16 februari 2014: 

LVK finale: De Sjerpsjutters uit Egchel haalden de 
15e plaats met 10 punten van de hoofdjury. 

Egchel voetbalt uit tegen Koningslust 1 - Egchel 1 
aanvang 12.30 uur  

Het optreden van de Scherpschutters  
 

 

15 februari 2014: 

ZijActief Limburg organiseert Symposium "Hart 
voor vrouwen  

Het programma van de jubileum editie van EGOpop 
is rond  

Kippenbedrijf verhuist naar Egchel  

Voor te stemmen op de scherpschutters: 
ontvingen we een bericht  

Vanavond Bonte Avond  

Kemphaas achter raam 

 

 



14 februari 2014: 

Kijk vanavond en steun de scherpschutters ! 

Scherpschutters in LVK finale nieuw filmpje   

       L1 zet vol in op LVK-finale  

Programmaboekje LVK  Later vanavond 

  

IKC De Kemp: Groep is bezig met de laatste 
taak van de Cito Eindtoets 2014.  

 

13 februari 2014: 

In het Nederlands / Belgische blad is een artikel 
verschenen over Giel Peetershof  pdf 

In 't Erf is weer Aettoafel 

  

Welkom in Peel & Maas 

 

 

12 februari 2014: 

  

We ontvingen bericht van CV De Kemphazen over 
hun activiteiten  

De te koop gestelde kaartjes voor de bonte avond 
zijn al verkocht. 

  

Natuur bij het LOG 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DVzUjXEfw7Y
http://www.stichtinglvk.nl/programmaboekje-2014.php


11 februari 2014: 

t Zomerkoninkje aanbieding week 7  

Vanaf vandaag wegafsluiting John F. Kennedylaan:  

  

Chaatje  

Bord Speuleweike vernield 

 

 

10 februari 2014: 

Egchel 1 heeft tegen SVSH 1 met 4 - 1 gewonnen   

Biljartnieuws: Een onverwachte nederlaag voor het 
eerste team.   

Namen bands buitenpodium bekend bij Egopop    

Roggelnaar bekneld na botsing tegen boom  

De voorzet voor de 4 - 1 
 

 

9 februari 2014: 

In het gastenboek oproep voor het opruimen van 
hondepoep  

Egchel 1 voetbalt tegen SVSH 1 (Someren-Heide) 
thuis   

Het Alzheimercafé in Egchel is al 5 jaar een 
ontmoetingsplaats       

                            Aan de Wethouder Tielenstraat 

 

 



8 februari 2014: 

Na Ilse DeLange en Kensington zijn nu ook CAS 
en Memphis Maniacs bevestigd. Beiden zullen op 
de EGOpop-bühne staan.  

Oppas gezocht  

  

  

Achter de Kattestert; weer nieuwe bank 
 

 

7 februari 2014: 

Ilse DeLange won gister de 100%NL award voor 
artiest van het jaar. Op 30 mei mogen we de 
artiest van het jaar 2013 verwelkomen in Egchel 
op Egopop.! 

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

  

De jubilarissen 
 

 

  

  

6 februari 2014: 

  

We ontvingen bericht dat de Kemphaas zijn rode 
Carnavalsjas inmiddels heeft opgehaald. 

  

Aan de Gielenhofweg; aan het meten 
 

 

https://www.facebook.com/ilsedelange


5 februari 2014: 

Verenigingen en Stichtingen kunnen zich weer 
aanmelden voor de CLUBKASCAMPAGNE VAN 
DE RABOBANK.Aanmelden kan tot en met 23 
februari  a.s. Informatie is te vinden via  

De KBO gaat beugelen 

t Zomerkoninkje aanbieding week 6  

  

't Erf 
 

 

4 februari 2014: 

  

ZijActief heeft vanavond jaarvergadering. 

  

  

Kerk-balans 

  
 

 

3 februari 2014: 

Biljartnieuws: Egchel 1: Door deze winst komt 
Egchel 1 op de eerste plaats  

Vandaag heeft SV Egchel een zwaar bevochte 
zege behaald. Hegelsom werd met 1-0 
bedwongen.  

We ontvingen van CV De Kemphazen: Gezellige 
prinsen receptie  en Scherpschutters in LVK 
finale  

We ontvingen de notulen van de vergadering van 
Dorpsoverleg Egchel op 30 januari j.l.   

Welke Kemphaas  heeft op zaterdag(nacht) 1 
februari zijn rode Carnavalsjas verloren  

Aan de Wethouder Tielenstraat 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/nieuws.html%23tStatistics377
file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/dorpsoverleg.html


 

2 februari 2014: 

De  $jerp$jutters zijn door naar de LVK finale      

Informatie over woonbeurs waarin per kern het 
woonaanbod in beeld wordt gebracht voor 
belangstellenden behoefte aan woningen voor 
jongeren  Pdf 

Egchel 1 voetbalt thuis tegen Hegelsom 1  

Prins Johan Straot 

 

 

1 februari 2014: 

We ontvingen een verslag van wethouder Fleuren 
en Caroline Derks  over het overleg met het 
Dorpsoverleg Egchel    

We ontvingen informatie; betreft het 
sapvastenweekend in Peel en Maas  

Vanavond prins receptie  

  

De residentie aan de Wethouder Tielen straat 
 

 

 

 


