
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 december 2015: 

Denk mee: waar zou u meer bomen willen?  

Wij wensen U een voorspoedig 2016 

Rijksmonumenten: De Lankert in 
Egchel         In Hallo Peel & Maas 

Ook Basisschool "De Kemp"bij de sportieve 
hoogtepunten van Peel & Maas 2015  

 Aan de Kempstraat  

 

30 december 2015: 

  

Hoeveel inbraken in Egchel  Klik op 
naamplaats. 

  

  

Opa met kleinzoon; aan de Gielenhofweg 

 

 

  

  



29 december 2015: 

Een bericht van de gemeente Peel& Maas 
over afsteken vuurwerk  

We ontvingen van Kinder Vakantiewerk 
Egchel een link naar foto's van Kerstmis  

  

 Meizoentjes tussen Kerst en Nieuwjaar; 
langs de Gielenhofweg 

 

 

28 december 2015: 

De KBO heeft koersbal. 

Sv Egchel heeft nu 2 frietdagen voor de jeugd. 

Bij de politie berichten: 

Gevonden beton schuurmachine. De beton 
schuurmachine op de foto werd gevonden in een 
stukje bos op Keup in Egchel. Vermoedelijk van 
diefstal afkomstig. 
Is er iemand die weet van wie deze schuurmachine is 
of waar deze van afkomstig is? 
Neem dan contact op met Politie Peel en Maas. 

 Gevonden beton schuurmachine 

 

 

27 december 2015: 

We ontvingen foto's en een verslag van 
Muziekvereniging Egchel over de kerstmis . 

Zondag 27 december organiseert S.V. Egchel 
het Oudjaarstreffen  

  

Kerstspel van de kinderen van het KVW en de 
school in de kerstmis in Egchel 

 

 

file:///Z:/website17-2-2021/Egchel.net/home/Muziekver%202015.htm


26 december 2015: 

  

We wensen iedereen prettige kerstdagen. 

  

overal kerstmis in Egchel 

 

 

25 december 2015: 

We ontvingen een kerstgroet van Egopop  

We ontvingen een Nieuwsbrief december 
2015 van Muziekvereniging Egchel  

De data voor de evenementen kalender zijn 
binnen; aan de verenigingen de vraag om 
even te controleren  

In het gastenboek een reactie van een auto 
rijder  

Whatsapp melder stoort inbrekers 
Panningen          

Kerst in 't Erf 

 

 

24 december 2015: 

We ontvingen een Nieuwsbrief van 
Muziekvereniging Egchel  

We ontvingen de Nieuwsbrief voor Peel & 
Maas       Waaronder: De ‘plattelandswoning’ 
komt eraan: burger én agrariër tevreden 

  

Kerstavond 
 

 



23 december 2015: 

In het gastenboek een verzoek van een 
honden uitlater  

  

Kerstversieringen 

 

 

22 december 2015: 

We ontvingen een nieuw interview  

Burgerhulpverleners gezocht in Egchel    

  

Familie van Katwijk 

 

 

21 december 2015: 

Kerst-Inn 2015 voor foto's   

We ontvingen de biljart verslagen: In de 
biljartsport moet je altijd alleen in je bootje 
naar de overkant  

We ontvingen van CV De Kemphazen: Wie 
wordt de nieuwe prins ?  

Verdiende nederlaag voor Egchel  

Kerst-Inn 2015 in 't Erf   

 



20 december 2015: 

Truckrun foto's 2015  

We ontvingen een verslag  foto's van 
het Hoeskamer-Kerstdiner   

Egchel 1 speelt thuis tegen Ondo 1 Asten 
Heusden  

  

Hoeskamer-Kerstdiner 

  
 

 

19 december 2015: 

Vandaag worden de containers opgehaald. in 
plaats van a.s.  Maandag 

Vanavond Truckrun Peel en Maas  

Muziekvereniging Egchel komt oud papier ophalen 

Ria Joosten behoort tot de 10 beste ondernemers  

  

Kom allemaal kijken as zaterdag !! 
Vanaf 19.30 bij Cafe Manders 

 

 

18 december 2015: 

We ontvingen Nieuws van Muziekvereniging 
Egchel  

Volgorde P&M Liedjesfestival bekend  

Kerst-inn Egchel  

  

Nieuwe bomen geplant aan de Gielenhofweg. 
 



 

17 december 2015: 

We ontvingen: Muziekles op school  

We ontvingen bericht dat het gitaarensemble 
o.l.v. Theo Collaert op vrijdagavond van 19.00 
tot 21.00 uur in de Hema Kerstliedjes zit te 
spelen. De opbrengst gaat naar het 
Plattelandshoes 

We ontvingende Nieuwsbrief van Peel & 
Maas    

SV Egchel heeft vanavond latje trap en soep 
training  

Gewijzigde ophaaldagen afvalinzameling 
rond Kerst en Nieuwjaar   

Kerstmis aan de Wethouder Tielenstraat. 

 

 

16 december 2015: 

De Raadhuisstraat zou weer open zijn. 

De KBO heeft kerstviering in 't Erf 

We ontvingen enkele foto's van EVA Egchel 
van hun kerstviering  

We ontvingen bericht: de datums voor de 
evenementenkalender kunnen weer 
doorgegeven worden  

Vandaag de Raadhuisstraat weer open.  

 



15 december 2015: 

Egchel - werkzaamheden persleiding  Klaar 
dit weggedeelte op 18 december 

  

  

Vogelnestje in het bos; op de Greuze Epper 

 

 

14 december 2015: 

We ontvingen de biljart uitslagen  

De KBO heeft koersbal 

Egchel lijdt dure nederlaag in derby in 
Grashoek (1-0).   

We ontvingen bericht over duurzaamheids 
ondersteuning  

De Linskesweg 
 

 

13 december 2015: 

We ontvingen bericht van de Hoeskamer          

Egchel 1 speelt uit tegen Grashoek 1  

  

  

vanalles te vertellen over bijen en honing 

 

 



12 december 2015: 

Weer veel trucks in Truckrun Peel en Maas     

Morgen weer droog weer  

  

Aan de Linskesweg 

 

 

11 december 2015: 

We ontvingen bericht van Meester Pierre 
Verheijen over een nieuw boek  

Twan van Mortel wordt de nieuwe 
hoofdtrainer van SV Egchel  

Nieuw beleid reclameborden moet 
verrommeling beëindigen  

Bij de Belaeving (aan de Naerseweeg) 

 

 

10 december 2015: 

We ontvingen Nieuws van Muziekvereniging 
Egchel  en de uitnodiging voor de Kerst-Inn  

In 't Erf is vandaag Aettaofel 

Prachtig weer om te wandelen 

 

 



9 december 2015: 

Oproep: Alleenstaande vrouw 65+ zoekt 
iemand die éenmaal per 2 weken voor haar de 
boodschappen meebrengt.  

Basisschool de Kemp in Egchel scoort hoog 
met de cito toets in Peel en Maas. een 8  

We ontvingen Nieuws over 5 jaar vernieuwde 
gemeenschapshuis ’t Erf   

Subsidie sanering asbestdak voor 
huishoudens en bedrijven  

Kerstmis bij de Hoeskamer 
 

 

8 december 2015: 

EVA Egchel heeft kerstviering  

Kerst menu bij de Belaeving          Tijdens de 
avonden zitten we al helemaal vol. Wil je 
alsnog genieten van een heerlijk kerstdiner? 
We hebben nog een aantal plaatsen om 13.00 
uur op Tweede Kerstdag 

  

  

Volop in de steigers; aan de Pastoor 
Koningsstraat 

 

 

7 december 2015: 

We ontvingen de biljart uitslagen  

Egchel 1 heeft thuis tegen SVVH 1 met 3 - 2 
gewonnen  

  

Gewonnen 

 

 



6 december 2015: 

We ontvingen bericht van de Hoeskamer over 
het bezoek van zwarte Pieten;  

Egchel 1 speelt thuis tegen SVVH 1 Heibloem  

  

Zwarte Pieten bij de Hoeskamer 

 

 

5 december 2015: 

We ontvingen: Slimme (sport)verenigingen 
wassen geld GROEN!   

Steunt u ook 't Plattelandhoes tijdens het P&M 
Hoes actieweek?  

Politie zoekt inbrekers Egchel  

5 december 

 

 

4 december 2015: 

We ontvingen:Het 22e P&M Liedjesfestival 
zaterdag 9 januari 2016  

Egchel - werkzaamheden persleiding  

  

Geboren aan de Pastoor Koningsstraat: Milou 

 

 



  

3 december 2015: 

Vanavond vergadering Dorpsoverleg 
Egchel     

We ontvingen de Nieuwsbrief van Peel & 
Maas  

We ontvingen van: Thies Kookt voor 
kerstmis    

 Geboren aan de Wethouder Tielenstraat: 
Kylie 

  

 

 

2 december 2015: 

Volgens een medewerker van de gemeente 
zouden de bewoners geïnformeerd worden 
over de werkzaamheden aan de 
Raadhuisstraat. Daarnaast zou de 
gemeentelijke site van informatie worden 
voorzien. We wachten af !! 

Sinterklaas op school  

  

Afgesloten 

  
 

 

1 december 2015: 

Bijna 1 miljoen voor nieuwe afvalwagens in 
Peel en Maas  

Met zo'n weer is er weinig nieuws in Egchel 

  

Werkzaamheden aan de Kapelaan Nausstraat. 

  

   



 

> 
 

  

 


