
  

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31december 2017: 

  

Vuurwerk afsteken  

  

  

  De Vleismeule. 

 

 

30 december 2017: 

De volgende week dinsdag wordt weer de container 
opgehaald. 

Actiegroep: windmolens dwaze vertoning  

Eerste meldingen vuurwerkoverlast  

  Welkom in 't Kemphazenriek. 

 

 



29 december 2017: 

Kreeg bericht dat het document van Vorkmeer van 
gisteren op sommige computers niet was te 
openen. Daarom maar op de website geplaatst:  

Regen en sneeuw komende 24 uur  

  Waarschuwing. 

 

 

28 december 2017: 

Bij dorpsoverleg Egchel is er een verzoek gekomen 
van Vorkmeer: Vorkmeer begeleidt vluchtelingen 
met taalondersteuning in alle kernen van Peel en 
Maas.  Dit doen we samen met enthousiaste 
vrijwilligers, liefste uit de eigen kern. Zie hier de 
vrijwilligers vacature  

Grote groei aan dementerenden in Peel & Maas         

  Aan de Hoekerstraat. 

 

 

27 december 2017: 

Vandaag en morgen zijn er de Kerstzaal voetbal 
dagen bij SV Egchel  

Bij dorpsoverleg Egchel is er een vraag gekomen 
over een honden speelveld zoals in Meijel. Welke 
mogelijkheden hierover zijn; is aan de initiatief 
nemers   

  Aan de Kempstraat. 

 

 



26 december 2017: 

  

  

 Vandaag is in de kerk het kerstspel gespeeld door 
kinderen uit Egchel. 

 

 

25 december 2017: 

We ontvingen: haalde de Egchelse teams nog een 
laatste keer in 2017 alles uit de biljartkast.:  

Vandaag 1e kerstdag wordt tijdens de gezinsmis 
(aanvang 11.00 uur) in de kerk van Egchel het 
kerstspel gespeeld door kinderen uit Egchel. Komt 
dat allen zien ! 

Foto's Chrismas Trucrun  

 De kerk van Egchel. 
 

 

24 december 2017: 

Windmolenpark Egchelse Heide heeft een voorlopige 
vergunning gekregen van het College van B&W van 
Peel en Maas  

Diensten en intenties van de kerk  

Volg de Truckrun op P&M radio  Beter is om zelf te 
komen kijken. 

  

Dorpsoverleg Egchel wenst iedereen hele 
fijne feestdagen en een gelukkig en vooral 

gezond 2018. 

 

 



23 december 2017: 

We ontvingen van de Hoeskamer een verslag van het 
bezoek van de leerlingen van de IKC school de Kemp 
hebben samen met de Hoeskamer genoten van een 
kerstviering verzorgd door de leerlingen.  

Vanavond Christmas Trucrun komt omstreeks 19.30 
uur door Egchel. Dorpsoverleg Egchel zorgt samen 
met Nel Manders bij Café Manders voor heerlijke 
chocomel en vers gebakken wafels.   Verzoek om 
geen auto's op de route te parkeren.        In Egchel  
video 

De groene container en het restafval wordt vandaag 
in Egchel opgehaald  

We ontvingen een verzoek over Onderzoek naar 
vervoer op afroep in de Peel: Het onderzoek is een 
onafhankelijk afstudeeronderzoek .   

Kerstverlichting. 

 

 

  

22 december 2017: 

  

Nieuw zonnepark aan de Roggelseweg ??  

Verenigingen kunnen stemmen tellen  

  

  

Kruising Hoekerstraat / Gielenhofweg / Molenheg is weer 
open. 

 

 

https://www.christmastruckrun.nl/
file:///C:/Users/Jan%20Schaareman/OneDrive/website/Egchel.net/home/nieuws.html


  

21 december 2017: 

Waar komen de nieuwe windmolens ??  

Hoever is Giel Peetershof met de verkoop  voor de 
Nieuwsbrief  pdf 

Gemeentebestuur Peel & Maas geeft jawoord aan 
windpark Egchelse Heide  

Bespreking in Dorpsoverleg over de geluidswal. 
 

 

  

20 december 2017: 

Vanavond is er vergadering van Dorpsoverleg 
Egchel  

  

We ontvingen een melding over poepzakjes in de 
blad bakken; hierin horen ze niet thuis; ook niet in 

de riolering. 

 

 

  

19 december 2017: 

We ontvingen een bericht van Coöperatie 
Zuidenwind, (windmolens Heibloem)  

Grashoek wint derby tegen Egchel   

  

  

Bijna klaar kruising Hoekerstraat / Gielenhofweg 
 

 



18 december 2017: 

SV Egchel heeft uit tegen Grashoek 1 met 5 - 0 verloren    

We ontvingen: In het wereldse biljarttheater van café-zaal 
de Harmonie:  

De KBO heeft koersbal 

  

  

De donkere dagen voor kerstmis. 

 

 

17 december 2017: 

SV Egchel speelt uit tegen Grashoek 1  

  

  

Grote aanplakborden; maar weinig erop. 

 

 

16 december 2017: 

De Hoeskamer heeft vandaag met alle gasten en 
vrijwilligers genoten van een heerlijk kerstdiner, 
geheel verzorgd door de vrijwilligers.  

Muziekvereniging Egchel komt oud papier 
ophalen. 

 
Op de Facebook pagina; een promotie filmpje 
voor de Egchelse P&M liedjesavond  

Jong Nederland heeft een leidingavond. 

Heerlijk kerstdiner. 
 



 

15 december 2017: 

In Beringe, Grashoek, Egchel en Maasbree is 
vanaf januari 2018 een dorpsondersteuner actief.  

  

Bedrijvigheid met kerstbomen. 

 

 

14 december 2017: 

We ontvingen een verslagje en foto's van de 
kerstavond van Eva Egchel  

De datums van de kermis in Egchel zijn bekend 
van vrijdag 8 juni t.m. maandag 11 juni.  

Winkels kunnen op Zondag open  

  

Kerstavond van EVA Egchel. 
 

 

13 december 2017: 

  

De KBO heeft kerstviering 

  

De Kemphazenvlag op 't Erf 

 

 



12 december 2017: 

Vanmorgen is er de inloop ochtend voor 
tablets/ipads en smartphones/iphones.  

Vanavond heeft EVA Egchel kerstavond             

  

  

sneeuwpret op school. 

 

 

11 december 2017: 

We ontvingen de biljart uitslagen: In de Venlose 
Bond, VBBeo, won Egchel knap maximaal van 
koploper Beringe.   

  

  

Knelpunt; hoek Gielenhofweg, Raadhuisstraat. 

 

 

10 december 2017: 

Alle voetbal wedstrijden van SV Egchel zijn 
afgelast  

  

  

Op Facebook discussie over deze bomen. 

 

 



9 december 2017: 

Herverdeling wijkagenten in Peel & Maas       

Weersverwachting voor de komende 14 dagen  

  

De laatste bladeren. 

 

 

8 december 2017: 

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

Binnenkort is het alweer zover: de inloop 
ochtend voor tablets/ipads en 
smartphones/iphones.  

  

Zoekplaatje: waar in Egchel ? 

 

 

7 december 2017: 

In 't Erf is Aettaofel 

Geen MER voor windmolens Egchelse Heide  

Gemeente subsidieert cultuureducatie 
basisscholen  

  

Bij 8 graden komt het L1 radio weerpraatje even 
na half vijf live uit een bewolkt Egchel; in jawel 

kerstsfeer  
 

 



  

6 december 2017: 

Gebruik van aanplakborden in Peel en Maas  

  

  

Op Giel Peetershof: het strohuis 

 

 

  

5 december 2017:  

We ontvingen bericht van Jong Nederland 
Egchel: Een groot gedeelte van de leiding van 
JN Egchel was afgelopen vrijdag in de 
Ziggodome bij Guus Meeuwis  

Vandaag Sinterklaas 

JN Egchel in de Ziggodome bij Guus Meeuwis 
 

 

  

4 december 2017:  

De KBO heeft koersbal 

De wedstrijd Egchel 1 tegen Leveroy 1 is 
afgelast.  

We ontvingen de biljartverslagen: De razende 
biljarthormonen waren Egchel na twee super 
wedstrijden naar het hoofd gestegen:  

Sinterklaastijd. 
 

 



  

3 december 2017:  

Egchel 1 speelt thuis tegen Leveroy 1  

Wat is een sedumdak  

  

Sedum dak in Giel Peetershof. 

 

 

  

2 december 2017:  

De Hoeskamer heeft vanmiddag bezoek gehad van 
zwarte Piet.  

Glasvezel in buitengebied bij voldoende animo      

  

Zwarte Piet bij de Hoeskamer 
 

 

  

1 december 2017:  

De informatie markt is nog tot 19.00 uur open. 

Foutparkeren in Panningen kost weer geld  

  

informatie markt in 't Erf over het windmolenpark 
Egchelse Heide 

 

 
 

 


